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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
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
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Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
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Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
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Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 1
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PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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10%
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR



� In januari starten schilder-
en tekenlessen in boerderij
in het buitengebied van
Warnsveld. Meer info: Bertje
van Delden, tel. 0575-516963
of Bertje33@hotmail.com

� Te huur in het buiten-
gebied van Vorden, ± 2 km
van het centrum Helft woon-
boerderij. Brieven onder nr.
W41-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

� Winteropruiming? Te
koop gevraagd: boeken,
stripboeken, Lp’s, singles en
cd’s. Tel. (0543) 45 17 03.

� Gezocht: Thuiswerker m/v
voor naaien/stikken project.
Zorgvuldig en bekwaam. Voor
info bel (0575) 43 28 26.

� Te huur of te koop
Sint/Piet of Kerstmanpakken.
(0573) 45 13 85.

� Aankomen, afslanken
(vet verbranden), meer
energie? Via voedingskun-
dig programma. Geweldige
eindejaarsaktie voor alle
(oud-)klanten. Bel Jerna
Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Messiah het beroemde
meesterwerk van G.F. Händel
wordt uitgevoerd door Achter-
hoeks Bachkoor & Orkest
26 nov. om 14.30 uur in de
RK Calixtuskerk te Groenlo.
29 nov. om 20.00 uur in de
Catharinakerk te Doetinchem.
Prijs € 18,-- aan de kerk; 
€ 16,-- in de voorverkoop. 
www.achterhoeksbachkoor.nl

� Leer op de juiste manier
Nordic Walking volgens het
authentieke Alpha 247 bewe-
gingsconcept. De nieuwste
instructiemethodieken. Bel
(0575) 46 36 03 of (06) 52 08
62 24 of kijk op www.vitalno-
wa.nl

� Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalan-
ceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.

� Te huur Sint en Piet kos-
tuums. DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen, tel.
0575 - 45 20 01.

� Te koop mooie labrador
pups. Geboren 29 okt. Moe-
der en vader hebben een lief
karakter. Er is gefokt volgens
de regels van Nederlandse
Labrador Vereniging. Tel.
0575 - 55 34 24.

� Deze zomer een derde
geesteskind geboren, naam
“Vrouw zoekt boer”. Na de
twee voorspoedig geboren
eerdere geesteskinderen, de
boeken ‘Een boer is niet van
gister’ en ‘Alles gaat voorbij’ is
ook dit laatste boek door des-
kundigen beoordeeld. Zie ar-
tikel elders. Henk Graaskamp
tel. 551602.

� Open huis voor work-
shops kerstdecoraties za-
terdag 2-12 van 14.00 tot
18.00 uur en zondag 3-12
van 11.00 tot 16.00 uur. M.
Frederiks, Wiendelsw. 1, Keij-
enborg tel. 0575 - 46 34 42.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimum-
prijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karak-
ters; elk karakter meer € 0,08. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden, 
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet ge-
plaatst.

� Dat is nu precies wat het
leven zo boeiend maakt. De
mogelijkheid een droom te
verwezenlijken... Ik ben ge-
emigreerd: Carla Addink, c/o
31a Stansell Ave, Nelson
New Zealand. E-mail: carla
freedom@hotmail.com.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.

� Workshop schilderen met
acrylverf thema herfst vrijdag-
ocht. 24-11. Het Kleine Veld
Vorden. Tel. 0575-54 29 37.

� Aangeb. weiland voor
beweiding door schapen
omg. Hengelo G. tot 1 jan. 07
Info 06 - 1369 1852.

� Reurlse midwinterhoorn-
wandeling Zondag 3 dec. a.s.
van 11.00 - 16.00 u. Starten tot
14.00 u. bij Pannekoek-
boerderij De Heikamp. De-
monstratie midwinterhoorn
maken. Bezichtiging Cactus
Oase. Zoek de 7-sprong
schatkist in het Doolhof. Keuze
uit 3 routes; 6, 12 en 18 km.
Volw. € 6,50, kind. € 3,50 incl.
bezichtigingen en consumptie.
Inl. VVV Ruurlo 0573 - 45 39
26.

� VVV Ruurlo Huis van de
Sint! Nieuw in ons assorti-
ment: DVD van De Zeven-
sprong. En bekijk onze ca-
deautafel! VVV Ruurlo

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

Het is Herfst!

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekend-aanbiedingen

Puddingbroodje € 1,00

Witte bollen 10 st. € 2,95

Dagmenu’s
22 t/m 28 november 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!
Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 22 november
Knoflookcrémesoep / Zuricher geschnetseltes met rösti en
groente.

Donderdag 23 november
Hachee met aardappelpuree en rode kool / tiramisu met
slagroom.

Vrijdag 24 november
Erwtensoep / visspies met dillesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 25 november (alleen afhalen)
Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / ijs
met slagroom.

Maandag 27 november
Gesloten.

Dinsdag 28 november
Wiener schnitzel met gebakken 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

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 november 10.00 uur ds. J.Kool/ ds. B. Neppe-
lenbroek, laatste zondag kerkelijk jaar.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00
uur ds. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 november 10 november 10.00 uur ds. Benard-
Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 26 november 10.00uur pastor Hogenelst Eucharis-
tieviering mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 25 november 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor.
Zondag 26 november 10.00 uur woord- en communievie-
ring, dameskoor.

Tandarts
25/26 november P.J. Waart Barchem tel 0573 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis tel. 55 12 55 – dr. Dagevos tel. 55 24 32
dr. Haas / de Jong tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur
’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de
weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30
uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp 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
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB 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



ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Na een afnemende gezondheid is van ons heenge-
gaan, onze zus, schoonzus en tante op de leeftijd
van 58 jaar.

Reina Gerritdina Scheffer-Bannink
Echtgenote van Herman Scheffer

Eerder getrouwd met Gerrit Kreunen

Barchem: A.H. Elferink-Bannink
G.W.A. Elferink

Hengelo: B.J. Bosch-Korenblek
Zelhem: B.W. Regelink-Korenblek

G.J.H. Ketz
Vorden: J.H. Korenblek

H.R. Broekman

Neven en nichten

Vorden, 13 november 2006

Ogen als sterretjes, 
een mensje zo klein.
Je gedachten nog verretjes, 
wat zijn wij gelukkig
jouw papa, mama en grote broer te zijn.

Julia
Geboren op 20 oktober 2006. 
Zij weegt 3940 gram en is 50 cm lang.

Jan Radstaak en Angela Sasse 
Frank

De Huikert 8, 7261 NX Ruurlo
Tel. 0573 - 49 13 36

Na intense liefde....... intens verdriet

Nooit klagen, nooit vragen
Altijd zelf alles dragen
Haar arbeidzame handen
Stonden altijd klaar voor anderen

Zeer bedroefd, maar heel dankbaar voor alles wat
zij in haar leven voor ons heeft betekend, hebben
wij toch vrij onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Reina Gerritdina Scheffer-Bakker
Echtgenote van Herman Scheffer

Op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: Herman Scheffer

Utrecht: Ronald en Esther
Zutphen: Herbert en Xiaohong

Christopher
Amber

Vorden: Gerard en Ina
Niels
Frank

Vorden, 13 november 2006

Ruurloseweg 31
7251 LA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op zaterdag 2 december a.s. hoop ik mijn 90 ste
verjaardag te vieren.

Van 15.00 - 17.00 uur is er bij Hotel Bakker in
Vorden gelegenheid om mij te feliciteren.

Neeltje Eijerkamp-Lok

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Anna Wolbrink-Rouwenhorst

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

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Wichmond, november 2006

Op vrijdag 24 november 2006 zijn wij

Derk Bosch
en
Hentje Bosch-Bouwmeester
50 jaar getrouwd.

Wij nodigen u uit om dit samen met onze kinde-
ren en kleinkinderen te vieren op zondag 10
december van 15.00 uur tot 17.30 uur bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Het Jebbink 14
7251 BL Vorden

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Thom Gerjo Arne
Thom is geboren op 19 november 2006 om 05.30
uur, weegt 3800 gram en is 52 cm lang.

Peter en Hetty Kroese-Grotenhuys
Leon

Het Karspel 11
7255 CR  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 00

Soms verloopt
,
t leven

anders dan verwacht.
Nog zoveel plannen,
nog zoveel willen doen.

Wij zijn volkomen verslagen en sprakeloos door het
onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Martinus Wormgoor

in de leeftijd van 62 jaar.

Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons bete-
kend.
Plotseling uit ons leven, blijf je in ons hart voortleven.

Hennie Wormgoor-Gotink
André en Monique

Esmée
Irma
Mariska en Jeroen

7234 SR  Wichmond, 18 november 2006
Lankhorsterstraat 24

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
23 november om 10.30 uur in de Hervormde Kerk te
Wichmond, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene begraafplaats aan de Baakseweg
te Wichmond.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.00 uur in voor-
noemde kerk.

Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd in gebouw
Withmundi achter de kerk.

Indien u geen rouwbrief hebt ontvangen kunt u deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Geschokt en verslagen zijn wij door het plotselinge
overlijden van mijn schoonzoon, onze zwager en
oom

Jan Wormgoor

echtgenoot van Hennie Gotink

Vorden: B. Gotink-Rouwenhorst
Vorden: Joke en Henk Broekgaarden
Vorden: Ria en Evert Maalderink

Hengelo Gld.: Ina en Tonnie Bijenhof
Martine en Rick

Wichmond, 18 november 2006

ALGEMENE KENNISGEVING

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn,
omdat het komt als een bevrijden.

Met droefheid delen wij u mede dat is overleden

Gerrit Antonie Eggink
Tonnie

* 10 juli 1948 † 17 november 2006

Namens de familie:
G. Niebeek

A. Hendriksen-Eggink

„De Hooge Weide”
Kostedeweg 5, Vorden

Correspondentieadres:
Fam. J. Hendriksen
Slotsteeg 8, 7255 LH  Hengelo Gld.

Op zijn uitdrukkelijke verzoek heeft de begrafenis in
kleine kring plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Pim
19 november 2006

3610 gram
56 cm

Wilt u Pim komen zien?
Bel dan even, anders slaapt hij misschien

Henk-Jan Rietman en Erna Stokkink
Marije

Lindeselaak 11
7234 TA  Wichmond
tel.: 0575 - 54 60 60

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, gelukwensen en uw
komst op onze receptie. Dit heeft ons 40-jarig
huwelijk tot een prachtige en onvergetelijke dag
gemaakt.

Jan en Minie Hammers

Wichmond, november 2006

Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons
zeer gewaardeerde clublid en oud-voorzitter

Herman Luimes

op 15 november jl. is overleden.

Herman was bijna 50 jaar een trouw lid van onze
vereniging en vele jaren voorzitter.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn
vrouw Hanny, de kinderen en de kleinkinderen. 
Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te
dragen. 

Dam Club Hengelo

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...



Spaar 
voor gratis

toegangs-
bewijzenvoor het

Wintercircus

Gratis

naar ’t

Winter-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 20 t/m zaterdag 25 november 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

GROLSCH
BIER

Krat 24 pijpjes
NU van 9,59 

voor8.59+ 2 gratis  
circuszegels

JOY of SISI
FRUITMANIA

DIVERSE SMAKEN

2 pakken à 1 liter 
van 1,86 / 1,98 

voor 1.69

+ 1 gratis circuszegel

HONIG
MIXEN

chili con carne, goulash,
hachee of kapucijners

NU 2 pakken van 2,12 / 1,94 

voor1.69

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)

+ 2 gratis  
circuszegels



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.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Kurk-Parket-Planken-Laminaat
Nieuwe collectie verouderde vloeren

Tegen inlevering van deze bon 
bij aankoop vanaf € 50.00 onderhoudsmiddelen 

gratis woodboy te leen

www.naturozutphen.nl
Polsbroekpassage 42 7201 CA Zutphen

0575 - 518 442
Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

van
Rommelzolder

tot 
Droomhuis

Mitra Slijterij 
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden
0575 554264

BEAUJOLAIS PRIMEUR
VANAF 16 NOVEMBER VERKRIJGBAAR!

De sint is weer in het
land, daarom hebben
wij speciaal voor hem

en z’n pieten

PEPERNOTENVLAAI
KLEIN 

€ 6.35

GROOT 

€ 9.60

AMANDEL
STAVEN
per stuk

NU € 3.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 november.

WITTE 
BOLLEN

nu 6 voor

€ 1.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel receptOok is er al heel veel lekkers voor de sinterklaas

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:

passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies

en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Ligt u ’s nachts vaak wakker en malen er nare
gedachten door uw hoofd?

aan de Baakseweg 1 in Vorden
pakt uw piekergedrag aan en
leert u een andere manier om
beter met uw problemen om
te gaan.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennis-
makingsgesprek en bel: 0575 55 09 56!

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening
waarbij u leert manager te worden van uw problemen.

Counselling wordt vergoed door een toenemend aantal
zorgverzekeraars, is kortdurend en kent daardoor prak-
tisch geen wachtlijsten, een verwijzing van uw huisarts is
niet nodig, al zijn er steeds meer huisartsen die coun-
selling adviseren.

Zie ook onze website: www.weerlekkerinjevel.nl
Of stuur een e-mail naar info@re-visie.nl

Vleeswarenkoopje

Gekookte worst +
leverworst 2 x 250 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Cordon bleus 3 stuks € 5.50

Special

Toscaans kipfilet 100 gram € 1.60

Verwen - tip

Hollandse week:
Diverse 
stamppotten 500 gram € 2.98

Kookidee

Kippenpoten 5 stuks € 3.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Als u niet weet hoe u de lange, donkere avonden doorkomt, heb-
ben wij nog wel een smakelijke suggestie. Lekker biertje of glaasje
wijn, vergezeld van lekkere plakjes gekookte worst en leverworst.

Nu als vleeswarenduo extra voordelig in te slaan. Proost!

“Op zo’n borrelhapje
mag getoast worden.”



Eens per twee jaar worden vrijwilli-
gers voor hun belangeloze inzet voor
de medemens met een dergelijke bij-
eenkomst beloond. Jan Visser, voorzit-

ter van de regio prees in zijn openings-
woord de verdiensten van al deze
mensen voor de Zonnebloem. ‘Wij zijn
blij dat jullie dit allemaal doen’, zo
sprak hij. 
De organisatie van deze middag was
in handen van de Zonnebloem afde-
lingen Vorden en Wichmond. De caba-
retgroep Hoe? Zo! zorgde met vele her-
kenbare items voor een leuk stukje ca-
baret.

Zonnebloem regio IJsselstreek
Circa honderd vrijwilligers afkom-
stig uit de regio Ysselstreek heb-
ben zaterdagmiddag in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker onder het
genot van een hapje en een drank-
je een leuke middag beleefd.

RATTI 1 – WOLFERSVEEN 1
Onder slechte weersomstandigheden
traden de heren van Ratti 1 op zondag
19 november 2006 thuis aan tegen
Wolfersveen. Trainer kattenbelt stuur-
de een gemotiveerd elftal de wei in.
Ratti zette Wolfersveen meteen flink
onder druk en de gasten wisten daar
geen raad mee. Ratti liet in de ope-
ningsfase zien goed voetbal te kunnen
spelen en kwam al snel op voorsprong.
In de negende minuut werd Michiel
Gudde op de rand van buitenspel inge-
speeld door middenvelder Gijs Klein
Heerenbrink. Oog in oog met de ro-
buuste Wolfersveen-doelman rondde
Michiel Gudde keurig af. Ratti bleef
veruit de beste ploeg en een minuut of
tien na de openingstreffer verdubbel-
de Ratti de voorsprong. Het was op-
nieuw Gijs Klein Heerenbrink die de
assist voor zijn rekening nam. Ditmaal
bereikte hij met en bekeken pass Er-
win Weenk, die de bal vanaf een meter
of elf onhoudbaar binnenschoot. Na
de tweede treffer vergat Ratti nog voor
rust de wedstrijd definitief in het slot
te gooien. De Kranenburgers gingen
teveel mee in het niveau van de tegen-
stander, hetgeen het spel niet ten goe-
de kwam. De verdedigers van Ratti wa-
ren echter sterker dan de aanvallers
van Wolfersveen waardoor Wolfers-
veen in de eerste helft een enkele doel-
kans wist te creëren. Ruststand: 2-0. Na
rust was er voor de toeschouwers niet
veel meer te genieten. Ratti hinkte op
twee gedachten. Enerzijds wilde de
ploeg de voorsprong consolideren. An-

derzijds zou met een derde Ratti-tref-
fer de wedstrijd gespeeld zijn. Het spel-
beeld werd alsmaar rommeliger en
een kwartier voor tijd liet Wolfersveen
zowaar de aansluitingstreffer noteren,
2-1. Het laatste kwartier drong Wol-
fersveen nog wel aan maar wist de
ploeg met als residentie ‘Stadion de
Stikke Bocht’ niet meer gevaarlijk te
worden. Ratti verdiende kort voor tijd
nog een strafschop nadat spits Jeroen
Fleming, die na een blessure van ruim
een half jaar zijn rentree maakte, on-
rechtmatig gestuit werd. De scheids-
rechter vergat echter de bal op de stip
te leggen. Na een goede eerste helft en
een matige eerste helft hield Ratti ver-
diend de punten in eigen huis.

UITSLAGEN
Dinsdag 14 november
Warnsveldse Boys B2 - Ratti B1D: 3-6
Zelos C3 - Ratti C1D: 1-2
EDS D2 - Ratti D1: 3-0
Peeske 't E3 - Ratti E2: 0-8

Zaterdag 18 november
Ratti 4 - SVDW '75 3: -2
Ratti E1 - Groessen E3: 0-7
Ratti F1 - FC Eibergen F6: 2-2

Zondag 19 november
Ratti 1 - Wolfersveen 1: 2-1
Ratti 3 - Hoeve Vooruit 3: 0-6
Wolfersveen 3 - Ratti 2: 0-11
Zelhem DA1 - Ratti DA1: 1-3

Programma zaterdag 25 november
Ratti F1 - FC Trias F6M

ZELHEM 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag gingen de dames
van Ratti op bezoek bij Zelhem. De da-
mes van Ratti zaten er meteen goed
op. Zelhem werd overdonderd en
kwam er sporadisch uit. De wedstrijd
speelde zich grotendeels af op de helft
van Zelhem. In de 20e minuut kwam
Ratti dan eindelijk op de verdiende
voorsprong. 
Een corner van Wencke Olthuis werd
vanuit de lucht resoluut binnen ge-
schoten door Mikkie Steenbreker. 0-1.
Nog vlak voor rust werd de voorsprong
verder uitgebreid. Marielle Peters gaf
een voorzet op maat en Wencke Olt-
huis ronde perfect af. 0-2. Na de rust
zakte het tempo in de wedstrijd weg
en liet Ratti zich meer terugzakken.
Een doorgebroken speelster van Zel-
hem zag haar kans, maar keepster Cis-
ke Sipman zorgde er met een sublie-
me redding voor dat deze om zeep
werd geholpen. Een kwartier na rust
wist Hanneke Nijenhuis de bal uit de
kluts in het doel te retourneren. 0-3.
Hierna zakte het tempo in de wed-
strijd weg waardoor Zelhem weer
hoop kreeg. In de 30e minuut verzaak-
te de achterhoede van Ratti en wist
een speelster van Zelhem haar kans te
verzilveren. 1-3. 

In het laatste kwartier liet Ratti zich
eigenlijk een beetje wegspelen, maar
de voorsprong was voldoende voor de
overwinning. De eindstand bleef dan
ook 1-3. Aanstaande zondag een week-
end rust. 3 dec. uit tegen Neede.

Vo e t b a l

Aandelen: kopen!
Aandelenbeleggers profiteren net als
obligatiebeleggers van de groeivertra-
ging van de wereldeconomie, zolang
die maar niet uitmondt in een reces-
sie. Voor dat laatste zien wij geen aan-
wijzingen. Het renteklimaat is gunstig
en de waardering van aandelen is re-
delijk. Wij zien daarom geen belem-
mering voor een verdere stijging van
de aandelenkoersen. Seizoensmatig is
dit zelfs de periode dat bovengemid-
delde rendementen verwacht mogen
worden. Kortom, aandelen zijn een
aantrekkelijke beleggingscategorie in
de komende maanden.

JACHTSEIZOEN AANDELEN IS
GEOPEND
De aantrekkelijke 'winterperiode' van
november tot en met april is zojuist
aangevangen. Daarmee is het jachtsei-
zoen op aandelen weer geopend, want
van de afgelopen 36 jaar steeg de MSCI
Wereldindex in 24 jaar meer dan in de
zomer. Gemiddeld genomen is het in
de zomerperiode een beetje aanmod-
deren en wordt het geld in de winter
verdiend. Omdat dit seizoenspatroon
duidelijk naar voren komt in de statis-
tieken van de meeste aandelenmark-
ten én aangezien het zich al heel lang
voordoet, is dit een factor die beleg-
gers niet over het hoofd mogen zien
voor de korte-termijn-koersontwikke-
ling.

FUSIE- EN OVERNAMEGOLF
STEUN IN DE RUG 
VAN AANDELENMARKT
De huidige fusie- en overnamemarkt
floreert. De afgelopen vijf jaar zien we
een toenemend aantal deals, momen-
teel zelfs 2000 per maand wereldwijd.
Recente voorbeelden dichtbij huis zijn
de biedingen op Corus door Tata Steel
en de overname van WM Data door Lo-
gicaCMG. Bedrijven zijn vol vertrou-
wen en daarom gericht op groei, deels
via het overnemen van of samengaan
met concurrenten. Nu laat een situa-
tie van optimisme weinig ruimte voor
verbetering, zodat je dit als een min-
punt uit zou kunnen leggen. De vorige
fusie- en overnamegolf eindigde zelfs
met een krach (uiteenspatten inter-
netzeepbel). Maar we zien dat veel
deals uit de kas gefinancierd worden

en niet in aandelen. Het signaal dat
daarvan uitgaat, is dat bedrijven hun
eigen aandelen als laag gewaardeerd
zien en daarom liever de kas aanwen-
den. Als zij hun eigen aandelen als
overgewaardeerd zouden zien dan bie-
den zij namelijk liever in aandelen
dan in kas. Kortom, wij zien de huidi-
ge fusie- en overnameactiviteit als een
steun in de rug van de beurs.

REDELIJKE WAARDERING
De waardering van aandelen is rede-
lijk. Optisch zijn ze goedkoop, omdat
de historische gemiddeldes worden
vertekend door de zeepbel van eind ja-
ren negentig én door de hoge winst-
marges. Op basis van langetermijnge-
middeldes en op basis van de koers-
winstverhouding met trendmatige
winsten komen wij tot de conclusie
dat aandelen normaal gewaardeerd
zijn met de huidige koers-winstver-
houding van 14 keer de verwachte
winst.

KOERSBEELD IS POSITIEF
Het koersbeeld van aandelen is goed.
Zowel op basis van momentum als
technische analyse valt nu een goede
performance van de aandelenmark-
ten te verwachten. Na de correctie van
medio mei tekent zich een mooie op-
waartse trend af op de beurzen.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke
onderneming van de Rabobank en de
Robeco Groep.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeu-
wen, Rob Jonker en Martijn Mos-
sink.

Het zal ook een treffen tussen twee ge-
heel verschillende speelstijlen wor-
den: de zône van *Dragons* tegenover
de man-to-man van WSV. 
De heren van HO!?! gaan richting Lo-
chem om daar tegen Avanti-Sport te

spelen. HO!?! verloor de laatste thuis-
wedstrijd met slechts 5 punten ver-
schil en zal er op een sportieve wijze
ongetwijfeld alles aan doen om dit
keer de winstpunten mee naar huis te
nemen.

*Dragons* en HO!?!-heren spelen revanche-

wedstrijden tegen WSV en Avanti-Sport
Komende week spelen de meiden van *Dragons* naar Apeldoorn om daar
te spelen tegen WSV. Eind vorig seizoen werd nog met ruime cijfers van de
Apeldoornse speelsters gewonnen, maar het team is duidelijk sterker
geworden door de komst van een aantal nieuwe speelsters.

Opvallend ook de vele mini- Pieten,
kinderen net als de ‘echte’ Pieten in
fleurige kledij gestoken. Niet voor
niets natuurlijk want zij lieten daar-
mee blijken dat, wanneer ze later
groot zijn, zij ook wel een functie bij
de Sint ambiëren. Sint heeft namelijk
altijd een boel personeel nodig om de
pakjes bij de kinderen te kunnen be-
zorgen. Dat bleek ook toen hij deze
zelfde zaterdag per boot in Middel-
burg arriveerde en hij hulp kreeg van
zeker honderd Pieten. Sinterklaas
blijkt ondanks zijn hoge leeftijd een
enorm sportman te zijn, want hoe hij
zo snel van Middelburg in Vorden kon
komen, blijft voor immer een raadsel!

Toen de Pieten bij het station in Vor-
den hun wild geraas hadden gestaakt,
was het tijd voor de intocht door een
deel van het dorp. Met Gerard Smeenk
op de bok, nam Sinterklaas in de koets
plaats. De Sint was blij dat hij dit jaar
niet op een paard de intocht moest
maken. ‘Ik heb nog een beetje last van
mijn been dus is het heel erg fijn om
in een koets te zitten. De kinderen be-

hoeven zich overigens niet ongerust te
maken over mijn gezondheid. Ik ben
wel oud, heb hier en daar wat stram-
me ledematen, maar verder gaat het
buitengewoon goed met mij. Ik denk
er zelfs weer over om het komende
voorjaar weer te gaan tennissen’, zo
sprak de Sint op zijn welbekende inne-
mende manier van praten. Voor de
hoofdpiet ook even tijd om uit te puf-
fen. Hij had het namelijk erg druk ge-
had met het in ontvangst nemen van
de vele tekeningen die de kinderen
voor Sint hadden gemaakt. Wanneer
de kindervriend over een paar weken
aan de zo broodnodige rust toe is, zal
hij de tekeningen bij de open haard in
Spanje eens rustig op zijn gemak be-
kijken, zo beloofde hij. 
Bij de aankomst in het dorpscentrum
werd Sint verwelkomd door bestuurs-
leden van de plaatselijke onderne-
mersvereniging. De levensfilosofie
van Sinterklaas is, om anderen en dan
met name kinderen te verrassen. Deze
zaterdag in Vorden werd hij zelf ver-
rast. Zonder dat Sint het wist stond
burgmeester Henk Aalderink plots-

klaps voor zijn neus om hem de hand
te schudden en hem in zijn gemeente
welkom te heten. Op de vraag van de
burgemeester of vandaag alle kinde-
ren in de gemeente Bronckhorst de
schoen mochten zetten, antwoordde
de Sint bevestigend.
Trouwens de Sint zou de Sint niet zijn,
wanneer hij ook burgemeester Aalde-
rink niet zou verrassen. Hij bood hem
een fles ‘pepernoten likeur’ aan, die
de burgervader met veel dank in ont-
vangst nam. Nadat de Sint zich vervol-
gens in de grote zaal van het dorpscen-
trum een poos met de Vordense jeugd
had bezig gehouden, vertrok hij naar
de Kranenburg waar hij ook enthou-
siast door een kinderschare werd ver-
welkomd. Verder stonden er deze za-
terdag bezoeken aan Nuova, de Zon en
het Weppel op het programma. 
Nu de Sint toch voor een aantal weken
in ons land verblijft, is natuurlijk de
vraag gewettigd of hij vindt dat de po-
litieke partijen in Nederland in hun
verkiezingsprogramma’s voldoende
aandacht besteden aan het Sinter-
klaasgebeuren. Woensdag 22 novem-
ber zijn immers de Tweede Kamer ver-
kiezingen. ‘ Een goede vraag, maar ik
moet eerlijk bekennen dat ik ‘A- poli-
tiek’ ben. Ik hoop natuurlijk wel dat er
voor Sinterklaas geld wordt vrijge-
maakt, want ik blijf er natuurlijk wel
naar streven dat ieder kind op mijn
verjaardag recht heeft op een cadeau-
tje’, zo zegt Sint op een diplomatieke
manier!

Blije gezichten bij aankomst Sinterklaas

De instrumenten van de muzikanten van ‘Concordia’ blonken zaterdag-
middag volop tijdens het najaarszonnetje. Sinterklaas en zijn Pieten had-
den zich geen mooiere intocht kunnen wensen. Honderden kinderen ver-
gezeld van ouders en grootouders waren bij het NS station op de been om
de bejaarde ‘Goedheiligman’ een hartelijk welkom te bereiden. Trouwens
een grappig gezicht de kinderen die allemaal achter de Pieten aan holden,
want de jeugd wist natuurlijk maar al te goed dat er allerlei lekkers in de
zakken zat! En natuurlijk waren de Pieten de gehele dag door het dolle
heen en haalden zij diverse malle fratsen uit.

Wilt u adverteren in Weekblad Contact?

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden en 
wanneer iets moet worden aangeleverd.

Bel voor meer informatie Drukkerij Weevers 
tel . 0575 - 55 10 10



De deelnemers hadden de keuze om
te starten bij het kantoor van de bank
in Hengelo of Ruurlo. Er was een rou-
te uitgezet van ruim 30 kilometer
door het prachtige buitengebied van
Hengelo en Ruurlo. De fietsers moes-
ten hun ogen goed de kost geven,
want er was ook een fotowedstrijd aan
de fietstocht verbonden. Twintig foto's
van plekken waar men langs kwam
moesten in de juiste volgorde worden

gezet. Onder de juiste oplossingen van
de fotoprijsvraag verlootte Rabobank
Achterhoek-Noord een digitale came-
ra ter waarde van € 250,=. De winnaar
is geworden mevrouw Sprukkelhorst
uit Ruurlo.   

De reacties van de deelnemers waren
heel enthousiast. De Rabobank is dan
ook zeker van plan om volgend jaar
opnieuw een fietstocht te organiseren.

Winnaar Herfsttintentocht Rabobank

De Rabobank Achterhoek-Noord doet graag iets extra's voor haar leden.
Daarom organiseerde de bank zondag 8 oktober een fietstocht in herfst-
tinten. Onder ideale weersomstandigheden namen ongeveer 250 fietsers
deel aan deze tocht.

De leden van het harmonie orkest ver-
lieten voor korte tijd de zaal om terug
te keren in stemmig zwarte kledij af-
gemaakt met accessoires in blauw.
Voorzitter Jan Schieven vertelde het
aanwezige publiek de motivatie om
het "traditionele" uniform te vervan-
gen.
Door de relatief grote instroom van
jeugd en nieuwe leden, werd het tradi-
tionele uniform veel te duur om voor
iedereen aan te laten meten, en is er
gezocht naar een betaalbaar en repre-
sentatief alternatief. Na uitgebreide
voorbereiding en afstemming met de
leden heeft een kledingcommissie een
voorstel gedaan, met deze uitwerking
als resultaat. Aan de reacties uit het
publiek was te merken dat dit een goe-
de keuze is geweest.

Het programma werd vervolgd met
filmmuziek uit "Out of Africa" en "The
Lion King". Na de pauze, met een ver-
loting ten bate van de kas, werd "3

Characters for Band" door het harmo-
nie orkest samen met alle leerlingen
uitgevoerd, "om de leerlingen alvast te
laten wennen aan de hoeveelheid "la-
waai" die het grote orkest produceert"!

Muziekvereniging "Jubal"verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat ze re-
latief veel leerlingen in de gelederen
heeft, en het is leuk om het enthousi-
asme waarmee wordt gespeeld te ho-
ren en te zien.

Vervolgens werd de mars "Euregio"
van de Achterhoekse componist Hugo
Klein Severt gespeeld, gevolgd door 3
herkenbare nummers. "Free and Hap-
py", een medley van Bert Kaempfert
composities, "the Rose", vooral bekend
door de vertolking door Bette Midler,
waarin één van de leerlingen, Stijn
Holtslag, een prachtige trompetsolo
liet horen, en "Pops in the Spots" waar-
in een aantal bekende 60 en 70'er ja-
ren nummers bijeen zijn gebracht.

Al met al een geslaagde muziek avond
in het altijd gezellige "Ludgerus" ge-
bouw in Vierakker.

Najaarsconcert muziekvereniging Jubal

Wichmond/Vierakker
Op zaterdag 18 november hield
muziekvereniging Jubal Wich-
mond/Vierakker een najaarscon-
cert. Het leerlingenorkest begon
de avond met een aantal afwisse-
lende nummers o.l.v. dirigent
Henk Vruggink. Het harmonieor-
kest vervolgde met "Romance" van
Mozart en "A Highland Rhapsody"
een Schots getint nummer.
Het volgende nummer op het pro-
gramma "Methamorfose" bleek
geen muziekstuk te zijn , maar de
presentatie van de nieuwe kledij
van het harmonie orkest.

Het publiek hing aan haar lippen, om
zo de herkenbare verhalen te horen
waar Liselore oprecht haar eigen emo-
tie's in naar boven liet komen. Na een
korte pauze was er gelegenheid om
haar vragen te stellen of om samen
over gebeurtenissen uit haar jeugd te
praten. Er werd Liselore een eerste
proefdruk overhandigd van het boek
150-jarig jubileum van de Hervormde

Gemeente te Wichmond, waar ze erg
blij mee was. 
Tot slot kon men gesigneerde bundels
of CD's kopen of bijbestellen want de
vraag bleek groter dan het aanbod.

Een geweldige avond die velen weer
opnieuw zullen beleven bij het lezen
uit de bundel "het jaar van de Kaapse
Viool".

Liselore Gerritsen

Een grote groep mensen was maandagavond 13 november jl.  naar de kerk
gekomen om te luisteren naar Liselore Gerritsen. Zij maakte d.m.v. haar
gedichten en korte verhalen een reis door haar jeugd, die ze hier in de pas-
torie doorbracht.

In het midden Liselore Gerritsen

Op een zeer zwaar en drassig parcours
reed hij naar een zeer mooie tweede
plek, achter de Belg Dieter Vanthou-
renhout. 
De derde plek ging naar Boy van Pop-
pel, die in januari nog wereldkampi-
oen veldrijden werd bij de junioren in
Zeddam.

In Almelo werd afgelopen zondag de
tweede wedstrijd in de GOW competi-
tie verreden. Hier stonden ook weer
verschillende renners van de RTV aan
het vertrek. 

Bij de junioren was het Rens te Stroet
die naar een mooie tweede plaats
reed. Jeroen Borgonjen werd hier 14e. 

Bij de Masters stonden vier renners
van RTV aan de start. Peter Makkink
werd vierde, Rudi Peters elfde, Garjo
Kamphuis 13e en Frans de Wit 24e. 

Bij de Elite/beloften/amateurs stond
twee renners van RTV aan het vertrek,
namelijk Martin Weijers en Jeroen
Brummelman. Martin werd 9e en Je-
roen 28e.

Thijs van Amerongen

tweede in

Wereldbeker cross

Op zondag 12 november werd in
Pijnacker de 4e manche van de We-
reldbeker Cyclocross verreden.
RTV-er Thijs van Amerongen stond
hier bij de beloften aan het vertrek.
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EUFORIE BIJ BERKELDUIKERS
Met 2 jeugd selectie teams heeft
zwemvereniging de Berkelduikers uit
Lochem  afgelopen zaterdag in Wester-
voort  deelgenomen aan de Speedo
Clubmeet zwemwedstrijden.
En met succes, uit de voorlopige uit-
slag blijkt dat van het aantal individu-
ele starts er meer dan 70% eindigde in
een verbetering van het persoonlijke
records. Waarschijnlijk zijn hierbij
zelfs enkele limieten gezwommen die
recht geven voor deelname aan natio-
nale wedstrijden. De estafette ploegen
waren ook in de winning mood, van
de 6 starts werd er 3 maal gewonnen,
2 maal een tweede plek en een derde
plek behaald. Dit alles bracht trainers
en zwemmers en begeleider in een eu-
forische stemming. 
De definitieve uitslag zal binnenkort
geplaatst worden op de internetsite
(www.berkelduikers.nl)

Z w e m m e n

VV VORDEN
Zaterdag 18 november
Vorden A1 - Angerlo Vooruit A1 2-2
Vorden B1 - Reunie B1 4-4
Lettele B1 - Vorden B2D 5-2
Vorden C1 - Diepenveen C2 7-0
Vorden C2 - SVBV C1D 3-5
Vorden C3 - VIOD C5 3-3
Vorden D1 - Doetinchem D1 2-0
VVG '25 D2 - Vorden D2 0-10
Kilder D1 - Vorden D3 8-0
Zelos E1 - Vorden E1 0-12
DZC '68 E2 - Vorden E2 17-1
Vorden E3 - Concordia-W E3 2-0
Vorden E4 - OBW E7 10-0
SDZZ E2 - Vorden E5 4-3
MvR F1 - Vorden F1 2-5
Vorden F2 - Peeske 't F2 3-2
Vorden F3 - Groessen F8 5-1
Westervoort F6 - Vorden F4 4-0
Vorden F5 - Dierense Boys F2 0-7

Zondag 19 november
Vorden 1  - Neede 1 Afg.
Vorden 2  - WVC 4 Gest.
Vorden 3  - Be Quick Z. 5 Gest.
FC Zutphen 3  - Vorden 4 1-5
SHE 5  - Vorden 5 5-5

Programma zaterdag 25 november
Kilder A1 - Vorden A1 14.30
Vorden C1 - Warnsveldse Boys C1 
14:30
Vorden D2 - SCS D1 09:00
Vorden D3 - DZC '68 D8 11:00
Vorden E1 - Groessen E1 11:00
Vorden E2 - Rheden E2 11:00
Zelos F4 - Vorden F2 08:30
Vorden F3 - Steenderen F3 09:00
Vorden F5 - Keijenburg. Boys F2 09:00

Zondag 26 november
Vorden 4 - Rheden 3 09.30

Vo e t b a l

Cafetaria PLAZA is de nieuwe
shirtsponsor van de meisjes C2
van volleybalvereniging DASH

Vrijdag 17 november uitslagen
Marvo'76 MA1 - Dash MA1 3-1

Zaterdag 18 november       
DOC Stap Orion MB1 - Dash MB1: 0-4
Wevoc JC1 - Dash JC1: 1-3
MEVO MC1 - Dash MC2: 4-0
Volga H3 - Dash H2: 4-0
Dash circ. 1 - Gorssel 1: 0-4
Dash circ. 2 - Dijkman/WSV 4: 0-4
Dash MB2 - KSH MB1: 4-0
Dash MC1 - Boemerang MC1: 4-0
Dash D4 - Dynamo Neede D6: 4-0
Dash D2 - Dynamo Neede D1: 2-3
Dash D1 - Havoc  D2: 3-1

Dinsdag 21 november       
19.30  Beker Dash D1 - Longa'59 D3 

Donderdag 23 november       
18.45  Beker Dash MB1 - Vios Eefde
MA1 

Vrijdag 24 november       
19.15 Harfsen D2 - Dash D4 Hoeflo

Zaterdag 25 november       
11.30 Dijkman/WSV MB1 - Dash MB2
15.30 MC1 - Dash MC1 
16.30 Harfsen D1 - Dash D3
18.00 Dynamo Neede D1 - Dash D1
13.15  Dash MB1 - Tornado Laren MB1 
15.00  Dash D5 - Alfun/Focus D4 
15.00  Dash H2 - Longa'59 H5 
17.00  Dash D6 - Victoria D5 
17.00  Dash H1 - DOC Stap Orion H4 

Afgelopen zaterdag stond de topper in
de promotieklasse B op het program-
ma in Sporthal ' t Jebbink in Vorden.
Het eerste dames team van Dash dat
momenteel bovenaan staat, ontving
de reserves uit Haaksbergen die de
tweede plek bezetten. Het werd een
enerverende pot volleybal van een
hoog niveau. Dit tot genoegen van het
in grote getalen aanwezige publiek.
De dames van Dash kwamen enthou-
siast en fel uit de startblokken en wis-
ten hun tegenstanders te overrompe-
len met 25-17. 

Ook de tweede set bleef het spel goed
verzorgd, deze set werd dan ook over-
tuigend binnengehaald met 25-19. In
derde set keken de dames van Dash
door wat concentratieverlies al snel te-
gen een achterstand aan van 9-2. Toch
kwamen ze weer bij. Met name dank-
zij een zeer sterke servicebeurt van
Wietske Kuijer; het werd 25-25. 

De Twentse dames hadden echter de
zenuwen het beste onder controle en
wonnen met 26-28. De beslissing viel
in de vierde set waarin het niveau uit
de eerste twee sets werd opgepakt. De
Vordense dames wisten met 25-21 te
winnen. Dankzij deze uitslag verste-
vigt Dash de koppositie, terwijl Havoc
Dames 2 op de ranglijst duikelt naar
een vierde plaats. Komend weekeinde
ontmoet Dash 1 Dynamo Neede. Zij
staan zesde.

Vo l l e y b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 13 november:

Groep A:
1 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink
59,90%
2 Mw. Walter Kilian / Mw. van Gastel
56,77%
3 Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 56,25%

Groep B:
1 Dhr. Hissink / dhr. den Elzen 63,54%
2 Mw. van Druten / Mw. Hulleman
54,17%
3 Mw. van de Ven / Dhr. Feij 53,65%
3 Mw. Wullink / Dhr. Wullink 53,65%

Groep C:
1 Mw. de Vries / Mw. Lamers 63,19%
2 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 55,56%
3 Mw. Jansen / Mw. Reindsen 53,47%

Woensdag 15 november:
Groep A:
1 Mw. Thalen / Dhr. Thalen 59,90%
2 Mw. Simonis / Mw. Webbink 55,73%
3 Mw. Stertefeld / Dhr. Stertefeld
53,44%

Groep B:
1 Mw. Koekkoek / Dhr. Koekkoek
61,46%
2 Mw. v. Altena / Dhr. Swart 59,06%
3 Dhr. den Elzen / Dhr. Hissink 58,85%

B r i d g e n

De welpen, verkenners en explorers
van de groep komen in Vorden en
Wichmond bij de mensen aan de deur
om een pakketje wintervoer voor vo-
gels te verkopen. 

Door zo'n pakketje wintervoer aan te
schaffen helpt u niet alleen de vogels
de winter door, maar levert u ook een
bijdrage aan de groepskas. Het bijeen-
gebrachte geld zal voornamelijk be-
steed worden aan de bouw en inrich-
ting van de clubhuizen.

In mei 2005 werd het nieuwe clubge-
bouw geopend. Inmiddels is een aan-
vang gemaakt met de bouw van het
tweede gebouw dat bedoeld is als on-
derkomen voor de explorersafdeling

(15 - 17 jarigen) en de leden van de jon-
gerentak (18 - 23 jarigen). 

Daarnaast zijn er nog andere werk-
zaamheden, zoals het inrichten van
de omgeving. Verreweg het meeste
werk wordt gedaan door vrijwilligers,
zodat de kosten beperkt kunnen blij-
ven. Uw bijdrage wordt dus met zorg
besteed.

De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormden nog
een belangrijke bron van inkomsten
voor de realisatie van ons scoutcen-
trum. 

Het groeiend aantal leden krijgt hier
een goede plek om op een verantwoor-
de manier het scoutingspel te spelen. 

Jeugdleden en leiding hopen dan ook,
dat de bevolking van Vorden en Wich-
mond ook nu weer de vogels en Scou-
ting zal helpen.

Vogelvoeractie van 

Scouting en Welkoop
Op zaterdag 25 november houdt de
Vordense Scoutinggroep "David
G. Alford," in samen- werking met
Welkoop, de jaarlijkse actie "Win-
tervoer voor Vogels."

Dit seizoen gaat het Socii volleybal-
team Dames 1 er helemaal voor. 

Het enthousiasme van het team heeft
een extra impuls gekregen nu ze ge-
sponsord worden door free-wheel met

mooie trainingspakken. Op de foto het
team met trainer en Arjan Mombarg
namens free-wheel.

Socii Dames 1 gesponsord door free-wheel

Inmiddels wel flink met de tijd mee
gegaan, zo heeft de vereniging zelf

moderne luchtbuksen waarmee ge-
schoten kan worden en ook aan de
linkshandige schutter is gedacht. In
het schietlokaal dat 6 banen bevat zijn
de kleine 30 leden iedere donderdag-
avond druk in de weer met de kaarten
voor de competitie (van Schietvereni-
ging Oost Gelderland) maar ook om
onderlinge competitie of geluksbaan
of gewoon recreatief te schieten. Dit
alles onder deskundige begeleiding
van een gekwalificeerde instructeur.
Al zit de vereniging in de kleine buurt-
schap Medler, hun leden komen uit
een behoorlijk grote kring nl. Vorden,

Ruurlo en Hengelo en zoals elke ver-
eniging is ook Schietvereniging 't Med-
ler altijd weer op zoek naar nieuwe le-
den. 
Daarom organiseert de Schietvereni-
ging op Donderdag 30 November een
"inloop avond" vanaf 20.30 uur. We ho-
pen dat er veel mensen komen kijken
en vooral sfeer proeven, want we zijn
een gezellige vereniging en wat voor
veel mensen ook niet onbelangrijk is,
't is niet duur zo'n lidmaatschap, al-
dus een enthousiast bestuur. Voor
meer info: Peter ten Have, tel. 0575-
556634.

Donderdag 30 November inloopavond

Schietvereniging 't Medler al ruim 35 jaar actief!!
De schietvereniging werd in 1970
opgericht door een aantal leden
van T.T.V. Vorden (Touw Trek Ver-
eniging Vorden), in die tijd voor
oud leden van de touwtrek club die
toch graag bij een vereniging wil-
den blijven horen. Dit geldt al ja-
ren niet meer, al heeft de vereni-
ging nog wel steeds als thuisbasis
het clubgebouw van de touwtrek-
kers aan de Ruurloseweg 110 in
buurtschap Medler.

UITSLAGEN FLASH
Het recreantenteam kwam afgelopen
donderdag thuis in actie tegen Does-
burg. Drie enkelspelen werden gewon-
nen. Een herenenkel ging verloren. 

De dubbelspelen waren spannend. Er
werden drie driesetters gespeeld.
Frans van Gils en Theo Huntink wis-

ten het herendubbel te winnen en ook
Beppie Menkveld en Apsie van Dijk
wonnen de damesdubbel. 

De eerste mixed ging verloren maar
Theo en Apsie wisten de tweede mixed
te winnen. De koppositie werd met
succes verdedigd.
Flash - Doesburg: 6-2.

B a d m i n t o n



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

Het is zijn eerste benoeming als burge-
meester, daarom volgde hij een burge-
meesterscursus, door en voor ambts-
genoten, waarin het feit dat een raad
het vertrouwen in elkaar moet heb-

ben met voorbeelden duidelijk werd.
De portefeuille van burgemeester
Henk Aalderink bevat Recreatie en
Toerisme, Communicatie, Voorlich-
ting en Promotie, Openbare orde en

Veiligheid, Handhaving, Algemeen Ju-
ridische en Bestuurszaken en Dualise-
ring.
“De hectiek als gedeputeerde is groter,
omdat het gaat om de organisatie en
niet de mens erachter. Als burgemees-
ter werk je meer met mensen. Je ziet
hun boosheid of blijdschap en hun
problematiek staat dichterbij. Het is
belangrijk in gesprek te komen met
burgers,” legt Henk Aalderink het ver-
schil tussen de beide functies uit.
“Bronckhorst is een gemeente waar
het goed wonen en werken is! Dat is
iets om trots op te zijn. Er zijn gemid-
deld 4 evenementen per dag,” aldus
burgemeester Aalderink en tegen Ab
Boers zei hij hierover: “Wees blij dat
het gebeurt, dat scheelt een jongeren-
werker en een ouderenwerker.” De op-
dracht is ook, dat iedereen in Bronck-
horst betrokken blijft, wat een moeilij-
ke opgave is, maar wel een uitdaging! 

Over het eerste jaar is burgemeester
Aalderink tevreden. “Ik heb moeten
wennen dat anderen hebben moeten
wennen,” zegt hij erover. Na diverse
gesprekken met de fractievoorzitter, is
hij tevreden over hoe het loopt. Er is
met het college een goede weg ingesla-
gen.
De gemeente Bronckhorst gaat het 3e
jaar in en de organisatie moet defini-
tief gestalte krijgen. Ook kunnen de
echte kosten en baten, na het opstel-
len van het accommodatiebeleid, defi-
nitief worden vastgesteld. Het gehele
voorzieningenniveau wordt daarna
bekeken. De voorjaarsnota is gepland
voor mei 2007, waarna de raad waar
nodig keuzes moet maken. “Het stre-
ven is om zoveel mogelijk voorzienin-
gen in de kernen op orde te houden,”
benadrukt hij. Uit de dorpsplannen
wordt de behoefte in de diverse ker-
nen duidelijk. De Kleine Kernen Nota
stimuleert de kernen om te organise-
ren. 

De gebeurtenis die het meeste is bijge-
bleven is de situatie in Vorden. Henk
Aalderink onderbrak de landelijke
fietsdag van burgemeesters, maar
kwam door een file laat aan in Vor-
den. “De vraag “Waarom?” werd
steeds weer gesteld. Het was heel bij-
zonder dat mensen elkaar opzoeken,

praten, verdriet delen.” Het werd een
zware, verdrietige week met meer be-
grafenissen en waarin zijn moeder
verhuisde naar Dieren.

De vervelendste beslissing die de heer
Aalderink moest nemen dit jaar, was
het verhuizen van zijn 89-jarige moe-
der. “Dat je gebeld wordt, dat je moe-
der teveel hulp nodig heeft in het ver-
zorgingshuis. Dan moet je nadenken,
overleggen, beslissen. Nu woont ze in
een verpleeghuis. Ze zit er weer goed
bij, verzorgd en goed gekleed.”

Wat de burgemeester in de gemeente
Bronckhorst nog mist is het naar bui-
ten treden. “De nieuwe gemeente
Bronckhorst is al twee jaar naar bin-
nen gericht. Nu moeten we ons ook
naar buiten presenteren.“
Er zijn middelen genoeg, er is eigen
geld beschikbaar, cofinancieringgeld.
Met dit eigen geld, aangevuld met pro-
vinciale-, rijks- en Europese aanbeste-
dingen, kunnen de provinciale plan-
nen die de raad voor elkaar heeft, met
betrekking tot plattelandsvernieu-
wing, recreatie en toerisme, worden
uitgevoerd.
“We willen promoten via de vakbla-
den. Want we hebben veel te bieden in
recreatie en toerisme. Bronckhorst is
een van de grootste gemeenten van
Nederland, met een oppervlak van
30.000 ha. Provinciaal gezien is er 1100
km weg, daarvan is 900 km in Bronck-
horst.” Er moet ook landelijk worden
gepromoot. Voor grotere evenemen-
ten, zoals de Berenddag, Fiets de Boer
op, of Kastelentocht op de solex.
“Daarbij gaan we gebruik maken van
bijvoorbeeld ANWB Kampioen, de reis-
wereld, reisbureaus of de Telegraaf
reiskrant,” vult de burgemeester aan.
De promotiefilm van de gemeente
Bronckhorst is bijna klaar. Deze zal tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie in Zaal
Den Bremer in Toldijk worden ver-
toond. 
Het Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst, de TROB, vergaderde
over onder andere Paardentoerisme,
Kunst- en cultuur, Cultuurhistorie en
evenementen in Bronckhorst

Op de vraag of de gemeente Bronck-
horst onder zijn leiding al ‘sneller’ ge-

worden is, kan hij kort zijn. “Als ieder-
een zich aan de afspraken houdt,
wordt het vanzelf allemaal sneller. Al-
leen al over de aanleiding van de
‘zwarte lijst’ van aannemers die de re-
gels overschrijden, ontstond al com-
motie!” zegt Henk Aalderink lachend.
Hij vindt de verantwoording niet bij
de gemeente liggen, maar bij de aan-
vragers. “Wel 40 keer heb ik een bouw
stil moeten leggen, omdat het werk of
de maatvoering anders was. Er is te
veel geld voor handhaving nodig, geld
waar je betere dingen mee kunt doen.
Beter handhaven en minder kosten,
dat is de bedoeling. Hoe kunnen we af-
spreken dat iedereen zich aan de re-
gels houdt? We scoren een laag cijfer
voor handhaving, met 7,5 ton aan kos-
ten.”
Onlangs werd een nieuwe afdeling uit
twee samengesteld: Veiligheid, Ver-
gunningverlening en Handhaving
(VVH). Het doorwerken van vergunnin-
gen en de controle van de handhaving
wordt nu door één hoofd aange-
stuurd. “Bronckhorst moet ambitieus
blijven, kunnen excelleren. Medewer-
kers kunnen zich optrekken, er wordt
keihard gewerkt in Bronckhorst, dat
mogen we best zien! Innovaties in ver-
gunningen verlenen, experimenteren
met afspraken en het nemen van juri-
dische hobbels kunnen winst opleve-
ren voor gemeente, gebruiker en uit-
voerder!”

Op de site www.henkaalderink.nl
staan ‘Stellingen’. Deze zijn er om re-
acties van burgers op te roepen. Het is
een laagdrempelige methode om met
de burgemeester in contact te komen.
“Laten zien wat je doet. Als burge-
meester kun je minder politiek bedrij-
ven dan als gedeputeerde. Toen, fe-
bruari 2003, was de site er al. Nu vertel
ik wat ik doe, als informatie aan bur-
gers. Er zijn 500 bezoekers per maand
op deze site.”

Het is Burgemeester Aalderink nog
niet gelukt om zijn huis in Doesburg
te verkopen. Daarom laat een verhui-
zing naar de gemeente Bronckhorst
even op zich wachten. Als de verplicht-
te verhuistermijn er op zit, zal naar
een tijdelijke oplossing worden ge-
zocht.

Henk Aalderink één jaar burgemeester in de gemeente Bronckhorst

"Het is belangrijk in gesprek te komen met burgers"

10 november 2006 was het alweer een jaar geleden dat de heer Henk Aal-
derink werd gelnstalleerd als burgemeester van de gemeente Bronck-
horst. In dit eerste jaar nam burgemeester Aalderink deel aan een ver-
scheidenheid aan activiteiten, wat nauwgezet werd bijgehouden op zijn
internetsite in het weekbericht. Onthullingen van kunstwerken, diverse
kermissen, de nieuwjaarsreceptie, de eerste baby van 2006, de zomertoer-
tocht, 60 jarige bruidsparen en de opening van de nieuwe politieposten,
zijn zo een greep hieruit. Hij bezocht ze met veel plezier, vaak vergezeld
van zijn vrouw. Daarnaast zat hij in forums en vergaderde wekelijks met
organisaties en het college.

Het oordeel van de Centrale uitleenbi-
bliotheek:   De schrijver, die eerder de
romans 'Een boer is niet van gister' en
'Alles gaat voorbij'  publiceerde, be-
schrijft ook in deze streekroman veel
personages en hun onderlinge verhou-
dingen. Door een erfenis van haar ou-
ders kan Sonja een afgebrande boerde-
rij kopen en weggaan bij haar man,
die predikant is. Sonja vraagt aan haar
jonge buurman of hij haar helpt. Bart
gaat hierop in en trommelt vrienden
op om te helpen. Coby, de dochter van
Sonja, helpt samen met haar vriendin-
nen aan verschillende projecten, wat
niet allemaal vlekkeloos verloopt.
Geert, een jonge boer, heeft een oude
koe die ziekteverschijnselen heeft als
BSE. Hij schiet z'n koe dood en laat
haar ophalen. Coby vecht voor Geert
voor wat ze waard is. Als Coby vlak
hierna haar vader verliest, gaan zij sa-
men even weg. Gerrard, de vader van
Bart, is liever elders helpen dan bij zijn
vrouw thuis. Dit maakt Bettie razend.
Om hier door heen te komen heeft ze
de raad nodig van Sonja. Bart neemt
nog afstand, door naar Zuid Afrika te
gaan. Verschillende onderwerpen als
MKZ, dood, depressies, verliefdheid en
apartheid gaat de auteur niet uit de
weg; hij geeft helder uitleg. "Het ver-
haal heeft veel actie, is boeiend om te

lezen en kent een verrassend einde",
volgens  S.G.Y. Kingma-van Vendeloo
van de Centrale uitleenbibliotheek
BIBLION Nederland

Vrouw zoekt boer is ook te lezen als
een pamflet tegen de wijze waarop de
overheid de afgelopen jaren veeziek-
ten zoals BSE en MKZ heeft uitgeban-
nen. In zijn roman gaat hij flink te
keer tegen de boerenvoormannen,
ambtenaren en vooral de minister van
landbouw. Hij moest dat doen, zegt
hij. 

Per decreet uit Den Haag zijn toen he-
le gebieden ontwricht. Veehouders
zijn in de hoek gezet, als kleine jon-
gens behandeld en - als ze de moed
hadden te protesteren tegen de vernie-
tiging van hun vee flink gekort op
hun vergoeding. Voordat hij aan dit
boek begon heeft hij zich verdiept in
de gebeurtenissen in 2001 in  de MKZ-
driehoek. Want hij wil niet betrapt
worden op onwaarheden, zegt hij. En
zo heeft hij  onder meer het MKZ-ar-
chief  van een van de vele geruimde
bedrijven bestudeerd.

Oud-veehouder Gerard, de hoofdper-
soon in zijn laatste boek, daarin zullen
velen zich zelf, of de buurman in her-

kennen, zegt, de schrijven. Schrijven is
fantaseren, achter je computer kun je
bedenken wat je wilt, zegt hij, en dat
is het mooiste van schrijven. 

Niet alleen heeft het boek succes bij de
uitleen bibliotheken. Ook in Vorden
en weide  omgeving is er veel belang-
stelling voor de nieuwe streekroman
van Graaskamp. Te koop bij de groene

welkoop winkelen en de boekhandel.
Henk, "Of het TV programma "Boer
zoekt Vrouw" invloed heeft op de ver-
koop, betwijfelt de schrijver, mocht
dat zo zijn, is dat mooi meegenomen.

Centrale Uitleenbibliotheek BIBLION bestelt 660 exemplaren,

"Vrouw zoekt Boer"
Ze zijn er niet zo dik gezaaid, boeren die boeken schrijven.Vijf jaar gele-
den begon Henk Graaskamp aan zijn nieuwe boek. Dit boek "Vrouw zoekt
boer" wil benadrukken dat het vaak niet de jonge boer is die zo graag een
vrouw wil, maar even goed zijn er vrouwen die sterk worden aangetrok-
ken door de boer, de natuurlijke man. Werkend tussen zijn koeien en op
zijn eigen akkers. "Boer zoekt vrouw", gaat te veel in de andere richting.

Henk Graaskamp is blij met het succes van zijn geesteskind"



In het openingsweekend werd de
nieuwste winkel op de woonboule-
vard van Doetinchem druk bezocht,
mede door de mooie openingsaanbie-
dingen en prijsvraag.
De bezoekers konden door het invul-
len van een aantal vragen op het wed-
strijdformulier kans maken op schitte-
rende prijzen, waaronder de cheque
voor een Auping bedcombinatie t.w.v.

€ 4000,-. Uit de honderden opgaven,
werden zondag 21 Oktober de prijs-
winnaars getrokken, en vorige week
werden zij uitgenodigd om de prijzen
in ontvangst te nemen.

Auping Plaza Doetinchem heeft tot
eind november nog de verstelbaar-
heidsactie en tal van andere aanbie-
dingen. Info tel. (0314) 32 50 92.

Prijswinaars royale openingsactie

van Auping Plaza Doetinchem

Op 20 oktober jongstleden heeft Auping Plaza Doetinchem haar deuren
feestelijk geopend.

V.l.n.r. fam. Marcus-Gendringen, fam. Hogenkamp-Lichtenvoorde, fam. Gerritsen-Dinxperlo
en de hoofdprijswinnaar fam. Vidal Esteller uit Doetinchem

Het (gele) microvezeldoekje zelf is lek-
ker zacht maar o zo sterk. Een alles-
kunner die nat en droog te gebruiken
is, voor een heerlijk opgeruimd gevoel.
Maar er zijn plaatsen in huis waar je
net even wat meer schuurkracht kunt
gebruiken. Je kunt dan denken aan
vetvlekken, aangekoekte etensresten
en lastige hoekjes waar het vuil zich
ongemerkt heeft opgehoopt.  

GELAKTE NAGELS OF INGE-
BOUWDE SCHUURSPONS? 
Tja, en dan is Leiden in last. Het hard-
nekkige vuil er afkrabben met je mooi
gelakte nagels is niet echt prettig.
Handiger en plezieriger is in een 'inge-
bouwde' Cleanspot schuurspons. Eén
slimme microvezel schoonmaakhulp
waarmee ook hardnekkige (vet)vlek-
ken als novembersneeuw voor de zon
verdwijnen. Naast de schoonmaak-
doek heb je dus geen aparte schuur-
spons meer nodig. 

OOK GESCHIKT VOOR RVS 
De Cleanspot heeft een ruwe struc-
tuur, maar laat geen krassen na. Het
doekje is overal voor te gebruiken: het
keukenblad, de tafel, de vensterbank,
et cetera. De Cleanspot is óók geschikt
voor het per definitie kwetsbare RVS! 

Deze nieuwe Sorbo-primeur ligt vanaf
medio november in de schappen. In
meerdere frisse kleurvarianten. 

Voor meer informatie en schoon-
maakplezier: www.sorbo.nl

Zachte schoonmaakdoek en harde schuurspons ineen:

Sorbo® introduceert
Microvezel met Cleanspot

Het microvezeldoekje is dé schoon-
maakvernieuwing van de afgelo-
pen jaren. Hulp in huis Sorbo
werkte dit basisconcept verder uit
en introduceert nu het Sorbo Mi-
crovezeldoekje met Cleanspot: een
microvezel schoonmaakdoekje
mét een schuurvlak voor hardnek-
kige vlekken.

Wij zoeken mannen tot de leeftijd van
55 jaar, die plezier en ambitie hebben
om in dit bijzondere koor te zingen.
De mogelijkheid bestaat om driemaal
mee te repeteren. Daarna zal door on-
ze dirigent Hans de Wilde een stem-
test worden afgenomen. Deze is bepa-
lend voor toetreding tot het koor. Wij
repeteren op de dinsdagavonden in de
school De Steenuil te Steenderen van
20.00 - 22.15 uur. 
Voor verdere informatie kan men zich
wenden tot Jan van Aardenne, be-
stuurslid, tel. (0575) 51 76 02 of per
email h.aardenne@planet.nl

Ook kan men informatie vinden op
onze website www.sanclust.nl

Sanclust
heeft ruimte
voor bassen
en tenoren
Sanclust uit Steenderen is een ge-
mengd koor, dat ruim 40 leden telt.
Deze komen uit de wijde omgeving
en zingen met veel plezier en pas-
sie voornamelijk klassieke muziek.
Het laatst uitgevoerde concert (in
april 2005) was de Johannes Passi-
on van Schütz en Jesu, meine Freu-
de, van Johann Sebastian Bach.
Thans bereidt het koor zich voor
op "Franse" concerten met werken
van o.a. Fauré, Poulenc en Saint
Saëns. Deze concerten vinden
plaats op 10 en 11 februari 2007 in
respectievelijk Warnsveld en Steen-
deren.

Het is deze dag koopzondag en het
idee is om het aanbod in culturele zin
te verbreden. De deelnemers aan deze
kunstzondag zijn: het Heiligenbeel-
denmuseum, de galeries Agnes Raben,
Amare, bibliotheek Vorden, FP Smit,
de Wehme, de ateliers Aaf Renkema,
Barry Ten Thy, Het Gele Stoeltje en de
Wereldwinkel. Alle deelnemers zijn in
ieder geval tussen 14.00 en 17.00 uur
geopend, sommigen ook eerder of la-
ter. Bij alle deelnemers komen info-
blaadjes te liggen met precieze tijden
en locaties.

Kunstzondag
Zondagmiddag 10 december zul-
len in Vorden gelijktijdig één mu-
seum, vijf galeries, drie ateliers en
de wereldwinkel open zijn. Boven-
dien wordt er 's morgens een kerst-
concert gegeven.

Zaterdag 18 november werd er in Hou-
ten een NEBAS/NSG zwemwedstrijd
georganiseerd voor mensen met een
beperking. Nienke Braakhekke, lid
van de Berkelduikers uit Lochem deed
hier aan mee, zij is visueel beperkt. Zij
zwom de 200m. schoolslag in een tijd
van 3.44.92, waarbij ze eerste werd. De
100m. wisselslag in een tijd van
1.41.94. Deze tijd resulteerde in een
Nederlands record. Op de 100m rug-
slag benaderde ze het Nederlandse Re-
cord (1.46.01) met 1.46.07. Een geslaag-
de middag dus.

Nederlands
record
Nienke
Braakhekke

‘Het stond met grote letters in week-
blad ‘Contact’: Hoofdprijs bij de bingo-
ballen parade een vrouw!. Die kun je
winnen wanneer het lot deze avond
bepaalt dat, wanneer je drie keer met
dezelfde partner danst, jij de gelukki-
ge bent’, zo sprak Pierre die in deze re-
vue de leiding had bij deze speciale
huwelijks- bingo. Tot hilariteit van het
publiek werd er onder de tonen van ‘
Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar
bij die waterkant’, met veel verve en
passie gedanst met één dame die wel
heel sexy met haar kontje draaide! Si-
mon kreeg dus als bonus een vrouw,
Reina genaamd die maar één grote
hobby had: zoveel mogelijk geld uitge-
ven. Bovendien kreeg Asse ( dochter
van Simon ) er zomaar twee stief- zus-
sen bij, Jessica en Desire.

Aanleiding tot deelname aan deze
wedstrijd was dat Aleida, de eerste
vrouw van Simon er op gegeven mo-
ment niet meer tegen kon dat manlief
Simon en dochter Asse, het ‘lanterfan-
ten’ tot hun levensinvulling hadden
verkozen, dat wil zeggen niet werken,
TV kijken, bier drinken en van het sta-

tiegeld van de flessen, opnieuw bier
inslaan, althans zo ‘leefde’ Simon, die
bovendien net als zijn dochter last had
van een ‘chronische vermoeidheid’.
Moeder Aleida pakte een reiskoffer en
sprak de filosofische woorden ‘ ik ga
sigaretten halen’, vrij vertaald inpak-
ken en wegwezen. Dus ging Simon op
aanraden van zijn dochter op zoek
naar een andere vrouw. Het resultaat
staat hierboven omschreven.

‘Grote schoonmaak’ luidde de titel
van de revue van Jong Gelre Vorden-
Warnsveld die vrijdag- en zaterdag-
avond in een vol dorpscentrum werd
opgevoerd. Een revue in een vrije ver-
taling van het sprookje Assepoester.
Bij binnenkomst kregen de bezoekers
in de foyer van het dorpscentrum al
direct een voorproefje in de vorm van
een in een prachtige jurk gestoken da-
me die uit een groot boek doorlopend
sprookjes vertelde. De revue zelf was
een aanéénschakeling van zang, dans
en toneel, het sprookje Assepoester in
een modern jasje gegoten. Prachtige
dialogen tussen Jessica en Desire, de
beide stief zussen van Asse.

Deze jonge frivole vrouwen deden er
van alles aan om in de gunst van de
Prins te komen. Zo ging het deze
avond namelijk ook, net als in het
‘echte’ sprookje, de prins had tijdens
het prinsenbal met de mooie Asse ge-
danst en was haar kwijt geraakt. Dus 
MOEST zij gevonden worden, dus een
karwei voor de beide lakeien van de
prins ( door hem ‘ mijn manschappen’
genoemd). Wel de heren trokken er op
uit, in een auto, met film op de achter-
grond toerden zij door Vorden. Bij de
kastelen werd onderzoek gedaan, niet
bij kasteel Onstein. Daar hing een
briefje aan de deur met de tekst ‘ wij
zijn er niet, we zijn even bridgen’!

Alvorens de prins uiteindelijk zelf zijn
Asse had gevonden, gingen er heel wat
komische verwikkelingen in de revue
aan vooraf. Zoals bijvoorbeeld een scè-
ne met pa Simon. Op zoek naar werk
kwam hij bij de loketten van de amb-
tenaren van de gemeente terecht. ‘De-
ze pasfoto is niet goed hoor mijnheer,
je mag niet lachen’. Simon werd er ho-
rendol van. Dan het moment dat Rei-
na met haar dochters bij Simon in-
trok. ‘ Wat stinkt het hier. Er hangt
hier een lucht van vier weken onge-
wassen sokken en de lucht van een
man die zich 50 jaar niet heeft gewas-
sen’. Asse baalde natuurlijk als een
stekker van haar stief zussen maar
troefde hen af door met de prins te
trouwen en nog heel lang en gelukkig
met hem te leven. Dus eind goed, al
goed.

De schrijvers van de revue: Rik Vaart-
jes, Nicole en Frank ten Damme, Ger-
rit Borgman, Cordrik van der Meulen
en Nout Nijenhuis zorgden voor een
leuke ‘plot’. Complimenten aan het
adres van regisseur Erik Klein Hane-
veld die deze revue tot een vloeiend
geheel heeft gemaakt.Een enthousias-
te zanggroep onder leiding van Gerrit
Borgman ( tevens de algeheel leider ),
de dansgroep onder leiding van Loes
Balk en Miranda de Niet. Wat te den-
ken van de groep decorbouwers die
onder leiding van Ronald Heijink tot
het maken van fraaie decors in staat
bleken. De dames van de grim onder

Een sprookje in een modern jasje

Jong Gelre Revue 'Grote schoonmaak'

'Er was eens'

leiding van Ina Wesselink. Ook alle eer
voor hun werk want de ‘artiesten’ za-
gen er allemaal spik- en span uit!
Zonder een revuecommissie, zonder
de mannen van het licht en geluid,
zonder het filmteam en zonder de
muzikale omlijsting van de band, zon-
der souffleuses, zonder al deze mede-
werkers is het onmogelijk een goed
‘draaiende’ revue op de planken te zet-
ten. En wat niet onvermeld mag blij-
ven, de jongens en meiden van Jong
Gelre Vorden- Warnsveld blijven er op

gefocust om ook in volgende jaren een
revue te brengen. Dat was tijdens deze
‘ Grote schoonmaak’ al duidelijk
merkbaar. Om alvast aan het ‘grote
werk’ te kunnen ruiken, stonden er
deze avond een aantal aspiranten op
de bühne die op enthousiaste wijze
een dansoptreden gaven. Na afloop
van de revue was er nog gelegenheid
om een drankje te nuttigen en een
dansje te maken. Vrijdagavond onder
begeleiding van DJ Dorland en zater-
dagavond met ‘Lady en de Vageband’.



Wakker 
liggen van

de prijs 
van een

goede 
boxspring?

De Norma Timeless Elektrisch en Timeless Vlak.
Uitzonderlijke kwaliteit. Met maar liefst € 1.200,- 
jubileumkorting! Da’s pas echt lekker slapen...

Norma Timeless is de meest gevraagde boxspring-
combinatie van Nederland. Behaaglijk, degelijk,
comfortabel, echt een kwaliteitssensatie. U krijgt
hem inclusief topper. Stap eens bij ons binnen.

Nu 
met € 1.200,-

jubileum-
korting

TIMELESS
ELEKTRISCH 

VOLAUTOMATISCHE
BOXSPRING 180 x200 CM

NORMAAL € 4.698,- NU

HELE SET, INCL. TOPPERS,
EXCL. DE HOCKERS

€ 3.498,-*

DE WONERIJ

Groenloseweg 9, Ruurlo 0573 - 45 12 39

www.wonerij.nl

Compleet in sfeervol wonen

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe 
aan een fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of
renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk
snel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aan
de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: 
in de wintermaanden biedt de Winterschilder particu-
liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke
korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen 
vrij voor andere activiteiten.

Neem contact met ons op voor
Winterschilder-advies.

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

Sinds 1919

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk. Ook bij u!

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!
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De nieuwe gewichtsbeheersingsstudio
ziet er prachtig uit compleet met Va-
cuwells en cardio-apparatuur. 

De fitness is verder uitgebreid met on-
der meer een kines wand, een nieuwe
manier van trainen. Verder werd het
Technogym Key-System gelntrodu-
ceerd bij AeroFitt. 

Dit is een digitale manier om zo per-
soonlijk mogelijk te trainen en uw
trainingsprogramma steeds optimaal
aan te passen aan uw vorderingen. 

Vanaf heden kan nu ook iedereen heel
gemakkelijk via internet verschillende
activiteiten en faciliteiten reserveren
zoals squashbanen, powerplate, zon-
nebank, RPM en spinninglessen. Hier-
door is er nog meer gemak en service
bij AeroFitt.

Tijdens het groots (her)openingsfeest
bij sportcentrum AeroFitt, waren er
leuke aanbiedingen waar iedereen
van kon profiteren. Zo kon men een
jaar lang een gratis AeroFitt-abonne-
ment winnen.

Nog meer gemak, nog meer service, nog meer plezier!

Sportcentrum AeroFitt neemt
nieuwe 'SlimFitt' in gebruik

Sportcentrum AeroFitt is uitgebreid met een extra fitnesszaal. Zondag 12
november was de opening van de zogeheten SlimFitt, de gloednieuwe ge-
wichtsbeheersingsstudio. De hele dag waren er demonstraties. De
(her)opening werd druk bezocht.

Waar het eindstation is, weet Ormel
niet. Hij gaat nu voor een nieuwe ka-
merperiode. Daarin hoopt hij weer
veel te kunnen doen, ook voor de Ach-
terhoek. “Ik heb gemerkt en dat is
meer dan ik verwacht had voordat ik
in de Kamer kwam, dat je écht iets
kunt betekenen voor de Achterhoek.
In de Kamer met 150 kamerleden ko-
men er honderd uit de Randstad.
Maar vijftig komen uit de rest van het
land. Als Achterhoeker wil ik mijn
stem laten horen. Dat wil ik de komen-
de vier jaar wéér gaan doen”. 

WAAROM WOU U IN 2002 NAAR
DEN HAAG?
“Omdat ik boos was over het non-vac-
cinatie beleid. Ik maakte me zorgen
over de toekomst van het platteland
en onze boeren. De boeren zitten écht
in het verdomhoekje. Daar wil ik voor
opkomen. Mensen vragen mij vaak, en
nu ben je woordvoerder voor buiten-
landse zaken. Hoe kan dat dan? Nou,
op het moment dat ik in Den Haag
kwam, merkte ik dat landbouw één
van de onderdelen is van de politiek.
Een heel ander onderdeel is buiten-
landse zaken. Als je daar eerste woord-
voerder in kunt worden, dat ben ik in
mijn eerste termijn geworden, bete-
kent het dat je meer gewicht in de
schaal legt en dat je ook meer kan be-
tekenen voor je andere onderwerpen,
waarvoor ik wil gaan en dat is de toe-
komst van het platteland”. 

VIER JAAR DEN HAAG, 
IS HET GOED BEVALLEN?
“Het is keihard werken. Je kunt wel
stellen dat het tropenjaren zijn ge-
weest. Maar ook voor mijn gezin is het
niet altijd gemakkelijk geweest. Den
Haag ligt ver van de Achterhoek en ik
ben veel van huis. Ik ben heel dank-
baar voor de opstelling van mijn
vrouw en van mijn kinderen. Zonder
hen kan ik dit werk niet doen. Vooraf
weet je dat natuurlijk als je de lande-
lijke politiek ingaat. Maar als je het er-
vaart is het toch anders. Maar ik zit
ook zo in elkaar. Als ik ergens aan be-
gin, wil ik het ook goed doen. Dan ga
ik er honderd procent voor. Daarnaast
vind ik het ook fijn om weer terug te
zijn in de Achterhoek en gewoon over
straat te lopen. Ik kom altijd oude be-
kenden tegen. Dat is mijn thermome-
ter in de samenleving. Op zo’n manier
hoor ik wat de mensen zich hier bezig
houdt. Dat geluid wil ik overbrengen
in Den Haag”. 

U BENT WOORDVOERDER
NAMENS HET CDA VOOR DIE-
RENWELZIJN, DIERGEZONDHEID,
BIOTECHNOLOGIE EN BUITEN-
LANDSE ZAKEN. WAT HOUDT
DAT WOORDVOERDERSCHAP IN?
“Bij dierenwelzijn voer ik het woord
over alles wat te maken heeft met de
manier waarop wij dieren houden.
Het zijn concrete onderwerpen waar-
bij ik als kamerlid met mijn kennis

vanuit de Achterhoek, probeer onder-
werpen op de agenda te zetten. Het is
het woord voeren, maar het is ook hiér
vertellen wat ik in Den Haag doe en in
Den Haag vertellen wat ik hier van de
mensen hoor. Dat hoor je als volksver-
tegenwoordiger te doen”. 

WOORDVOERDER 
DIERGEZONDHEID
“Ik ben heel veel in Europa geweest
om met collega parlementsleden uit
andere lidstaten te praten over vacci-
neren. En dan helpt het zovéél dat je
dierenarts bent. Ik ben de enige die-
renarts in het Nederlands parlement,
maar binnen Europa zijn er ook nau-
welijks dierenartsen die politiek actief
zijn. Die kennis gebruik ik, dat helpt
heel veel. Neem nu heel concreet de
blauwtong. Die is ook uitgebroken in
de Achterhoek. Ik heb kamervragen
gesteld over het ’s nachts verplicht op-
stallen van al het vee. Ik vond dat een
overbodige maatregel. Dankzij mijn
kamervragen heeft de minister ge-
zegd: nee oké, ik ben het eens met Or-
mel, dat moeten we afschaffen”. 

WOORDVOERDER 
BUITENLANDSE ZAKEN
“De meest ingrijpende beslissing
waarin ik woordvoerder was, dat was
het zenden van troepen naar Afghani-
stan. Die hele besluitvorming, afgelo-
pen winter, waarbij ik dag in dag uit
voortdurend met iedereen, tot de Se-
cretaris-Generaal van de Navo aan toe
in overleg was, dat was een hele bij-
zondere periode voor mij. Het feit dat
we in Afghanistan zitten, dat is ook
voor onze eigen veiligheid en het is
ook om het Afghaanse volk te helpen.
Ik sta daar helemaal achter. Maar het
is daar verschrikkelijk zwaar. Ik ben
trots op onze militairen die dat na-
mens ons allemaal doen”.

"Als Achterhoeker wil ik mijn stem laten horen"

Henk Jan Ormel: 
"Van platteland tot buitenland"

Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel heeft een snelle politieke carrière ge-
maakt. De Hengeloër werd in 1999 lid van het CDA. In 2002 stond hij op
plaats 36. Met heel veel voorkeurstemmen kwam de voormalige dieren-
arts in Den Haag. Op 22 november gaat Nederland weer stemmen voor een
nieuw parlement. Henk Jan Ormel staat op de lijst voor het CDA op plek
16. “Daar ben ik best trots op”.

Henk Jan Ormel: Ik sta op plaats 16. Daar ben ik best trots op".
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Ze hadden mekaar al een paar wek-
ke neet ezeene maor no zatten ze
achter de koffie met ne dikke plate
koeke. Hendrik: ”Iej hebt wat ge-
mist leu, wij bunt met mekaar op
de slacht visite west, in Toldiek. Ver-
leden jaor ok al met emaakt. Het is
daor ne mooie gezellige boel. Wiej
bunt gewoon van d’n olden stempel
en dan bunt dat soort dinge prach-
tig. Hier Riek, die hef dat van huus
uut in eur kindertied nog meege-
maakt.: ”Riek knikt instemmend:
”Grut jao, wat was dat een mooie
tied. Jao, neet veur mien mooder
want die hadde het harstikke drok,
maor wiej as kindere, wie mochten
dan net zo vulle van het geslachte
etten as wie op konnen. Maor dat
was met een paar dage glad beke-
ken. Dan ging oew al dat vette spul
tegen staon.: ”Gert hef spiet datte
neet met gink naor die slachterieje
want biej um leaft dat nog stark.
Zonne slachtdag was mear een
feestdag as kindre. Zon dik vet spek-
varken, of ne zwaore olde motte,
kwam al schreeuwend uut zien hok
en dan met een schietmasker,
paats! een gat in zien kop. Pats dan
lag dat beest op onze wasstroute en
slachters Hendrik d’r onmiddellijk
boavenop, hij stak hem het lange
mes in d’n hals en het bloed kwam

er met geweld uut spuiten . Wel een
halven emmer vol. Alles worden
wear gebruukt veur de bloodworst .
Ja geweldig was dat”. Hendrik: “En
het was d’r arg gezellig in Toldiek .
Ze maakt er, net as in Gelstern biej
erve Brooks, een compleet feest
van. De Trekkebuuls en de zingen-
de slager die al onze olde deuntjes
wear boaven water krig.” Riek ,een
betjen mispriezend: “En wat mans-
leu waarn arg vrolijk. D’r was ge-
nog te drinken moi wetten. Ene,
den koch zik n’n varkenskop en op
de fietse d’r met op hoes an. Ton
kreeg de vrolijken boer biej huus in
de gaten datte zien gebit verloren
was.. 

Stel oew toch veur….. D’n andern
dag vonden ze het gebit terugge op
de delle . Het zal oew toch ge-
beurn.” Gert: “Dat dut mien den-
ken an een slagers verhaal van Jan-
neman. Ze hadden het thuus heel
arm en Janneman was neet d’n
snuggersten. Zien mooder Dieka
stuurden um naor de slager . Biej
slagers Gerrad in de winkel stottern
Janneman.: ”Mien mooder wil
graag ne start van een varken veur
de arftensoep. Ne goeien dikken
langen.. ”Slager Gerrad:”Hoo langk
mot den start dan wel wezzen.?”

Janneman heel helder: ”Sniej d’n
start maor achter de oorne af”.Gert
mot er zelf smakelijk umme la-
chen. Vrogger kreeg het arme volk
nog wel is een start of de peutjes, de
kop van een varken veur niks, as
een extraatjen en dat smaken in de
stampot best lekker. Ok de nierke’s
en de longen alles worden ge-
bruukt en niks weggegooid. Trou-
wens ton hadden ze nog gin hekel
an alles wat een betjen vet was. Var-
kens, liefst met kilo’s vet achter de
ribben en het spek.. ho dikker ho
vetter ho mooier. De grote boern
slachten ok wel ne guste pinke . Dat
was veur de gewone man te duur.
Want ton hadden de gewone leu ok
vake een varken veur alle afval in
het schuurken. En natuurlijk atte
wie olde kippen die van de leg
waarn of ene met ne waterkonte.
Het vet mocht gerust as ne film in
kringen op de kippensoep drieven.
In mei wanneer de kuukens al hen-
nen begonnen te worden en de de
jonge haantjes begonnen te kraai-
en dan gingen er elken zaoterdag
een paar haantjes in de pot. Wat
was dat een lekker etten. Met een
zucht: ”Het is allemaols verleden
tied in ons moderne Bronckhorst.”
En daor bunt ze het allemaols met
eens. De Baron van Bronckhorst.
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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

Halseweg 3
c

, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43Weevers druk

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, 

Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Vraag naar onze vele mogelijkheden

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

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

w w w. h e r w e r s . n l

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs, jan-03
56370 km € 15.950,00
BMW 320i Dynamic Executive
Automaat, 4drs, ACC, zwart, mei-05
27000 km €39.850,00
BMW Z 3 Roadster 1.8 
2drs, groen, apr-97
111000 km € 11.995,00
Citroên C3 1.4 Hdi Ligne Ambience
5drs, ACC, grijs, mei-04
70500 km € 15.750,00
Daihatsu YRV 1.3 16v S
5drs, grijs, mei-01
66488 km € 8.500,00
Fiat Punto 1.2 ELX
3drs, ACC, antraciet, jan-02
34470 km € 7.995,00
Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, jun-02
52569 km € 7.950,00
Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, zwart, jan-98
107500 km € 4.995,00
Ford Focus 1.6 74 KW Wagon
5drs, d.blauw, Jun-02
91946 km € 12.950,00
Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, groen, dec-02
39288 km € 8.950,00
Mercedes C220 Cdi Avantgarde
Autom., SW, ACC, grijs, jul-03
68000 km €34.950,00
Mitsubishi Space star Comfort line 1.8 
Gdi, Mpv, AC, zwart, mei-02
53500 km € 13.250,00

Opel Tigra 1.4i-16V 
3drs, brons, oct-96
47415 km € 5.950,00
Opel Vectra 1.6 16V Business E.d
SW, ACC, zwart, mar-01
71000 km € 10.950,00
Peugeot 206 1.4 Challenge
5drs, grijs m., jul-03
30318 km € 10.950,00
Peugeot 306 1.6 SR Belfort
4drs, blauw, aug-96
92000 km € 3.750,00
Peugeot 307 1.6 16v XS
3drs, AC, grijs, nov-02
40000 km € 12.950,00
Peugeot 307 1.6 16v XS
SW, ACC, zwart, may-02
59390 km € 13.500,00
Peugeot Partner 1.6 16V
5drs, AC, grijs m., apr-03
26000 km € 14.950,00
Renault Megane 1.6e RN Classic
4drs, blauw, mar-98
115032 km € 3.995,00
Renault Megane 1.4 Auth. Comfort
5drs, ACC, zwart, jan-05 verwacht
56000 km € 14.950,00

Renault Scenic1.6 Kaleido
Mpv, AC, m. grijs, jun-99
123109 km € 7.995,00
Renault Scenic1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, nov-99
77000 km € 9.800,00 
Saab 9-3 Coupe 2.0T Business Edit.
3drs, ACC, blauw, jun-01 verwacht
80000 km € 11.500,00
V.W. Golf 1.4 55 KW Comfortline
3drs, AC, groen, jan-02
87480 km € 9.950,00
Nissan Vanette Cargo 2.3 Dsl.
rood, jun-00
112000 km excl. BTW € 4.950,00
Nissan Vanette E 2.3 Dsl
AC, groen, sep-01
74566 km excl. BTW € 6.950,00
Nissan Primastar 100PK
Dubbele Cabine, geel, aug-03
131000 km excl. BTW € 13.950,00
Nissan Primastar 100PK verwacht
Dubbele Cabine, AC, blauw, mar-05
100000 km excl. BTW € 17.950,00
Nissan Kubistar 1.5dCi Tekna
wit, sep-04
25000 km excl. BTW € 8.250,00

“Een veilig gevoel zo’n

Herwers Occasion”

SintTip!
SafeStyle beugels,

een veilig en
exclusief sieraad

aan uw zadel!
www.oldehietmoat.nl

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...
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16.000 VOORKEURSTEMMEN NODIG
“Ik sta op plaats 77 van de lijst. Ik had
zelf gehoopt dat ik hoger zou komen,
op een verkiesbare plaats. Om diverse
redenen is dat niet gelukt. Er hebben
500 mensen gesolliciteerd, daar is een
lijst van tachtig personen uitgekomen
die op de lijst staan. Voor de Tweede
Kamer is het de eerste keer dat ik op
de lijst sta. Nu wil ik proberen er met
voorkeurstemmen in te komen. Daar-
bij krijg ik steun van alle PvdA-afdelin-
gen Achterhoek en Liemers. Die probe-
ren zich volledig in te zetten om mij
alsnog in de Tweede Kamer te krijgen. 
Zo’n 16.000 voorkeurstemmen heb ik
nodig. Dat lijkt heel veel. Maar als je
zegt, dat ongeveer een kwart van de
Achterhoekse PvdA-kiezers voldoende
is om in de Tweede Kamer te komen,
dan klinkt dat hoopvoller”.
PvdA achtergrond“Vanaf mijn 22e ben
ik lid van de Partij van de Arbeid. Des-
tijds woonde ik in Nijmegen en heb
me daar ook actief voor de partij inge-
zet als bestuurslid, secretaris en vice-
voorzitter. Ook ben ik daar enkele ke-
ren campagnecoördinator geweest. Na
een aantal jaren kwam ik in dienst
van de overheid en ben dus een tijd
niet politiek actief geweest aangezien
dat niet te combineren was. Ik woon
nu zeven jaar in Doetinchem. Ik ben
één periode raadslid geweest en ben
nu partijvoorzitter voor de PvdA in

Doetinchem. De PvdA past het beste
bij mij. De PvdA spreekt én mensen op
hun eigen verantwoordelijkheid aan,
maar beseft ook als je dat consequent
blijft doen er groepen mensen zullen
zijn, die het zelf niet redden. Dat is de
kracht waaruit ik wil werken”.
Achterhoeks geluid“Als je kijkt naar
zaken die geregeld moeten worden in
Nederland, is de gemeente heel be-
langrijk op lokaal niveau, om in de
uitvoerende sfeer dingen voor elkaar
te krijgen. De provincie zie ik als een
soort toetsende laag. Maar de kaders
komen altijd van het Rijk vandaan. 
Ik heb te vaak gemerkt, dat gemeen-
ten aan het worstelen zijn om toch ei-
gen beleid te voeren. Ik wil graag naar
de Tweede Kamer toe, om de kaders
voor de gemeenten en de regio’s zoda-
nig voor elkaar te maken dat ze veel
meer een eigen beleid kunnen voeren.
Dat ook de Achterhoek weer op de
kaart kan worden gezet en dat de Ach-
terhoek voor eigen kracht kan gaan.
Dat zijn zaken die je in de Tweede Ka-
mer moet regelen. Het Achterhoeks
geluid, dát wil ik inbrengen”.
Eigen website“Ik heb op mijn website
een kort verhaal geschreven wat ik
voor de Achterhoek wil bereiken. Kort
samengevat komt het erop neer, dat er
de komende jaren, zeg maar tot 2020,
bij ongewijzigd beleid de bevolking in
de Achterhoek met 12 procent gaat da-

len. Dat betekent, als u straks uw huis
wilt verkopen, er geen kopers meer
zijn. Dat werkgevers wegtrekken uit
deze omgeving en geen mensen meer
kunnen krijgen om het werk te verzet-
ten. Dat voorzieningen in kleine ker-
nen, die al onder druk staan, nog ver-
der onder druk komen te staan. Daar-
door zullen straks alle supermarkten
in de kleine kernen verdwenen zijn. 
Ik wil er mee zeggen: zorg als centrale
overheid ervoor, dat de gemeente weer
de ruimte krijgt om woningbouw te
plegen. Dat er nieuwe woningen ko-
men, ook voor eigen inwoners, en
nieuwe mensen kunt aantrekken naar
de regio. Zorg ook voor een goede be-
reikbaarheid van deze regio. 
Zorg bij de boeren in de Achterhoek,
dit is een grote belangrijke groep, dat
ze nevenactiviteiten kunnen ontplooi-
en. Daar wil ik ze ruimte voor bieden.
Dat wordt nu ook wel gedaan, maar el-
ke keer is het probleem dat nieuwe
ontwikkelingen in deze, teveel aan re-
gels wordt verbonden”. Rijdende
muurkrant“Ik voer campagne met
een witte bus waar mensen met een
rode stift hun ideeën voor een betere
Achterhoek op kunnen schrijven. De
bedoeling is de ideeën die op de bus
staan aan te bieden aan Wouter Bos.
Zodat we zeker weten dat het Achter-
hoeks geluid ook door gaat klinken in
de Tweede Kamer. Voor meer informa-
tie verwijs ik iedereen naar mijn web-
site: www.alainvandehaar.pvda.nl ”

77ste plaats op PvdA-lijst

Achterhoeker Alain van de Haar wil met
voorkeurstemmen de Tweede Kamer in

Doetinchemmer Alain van de Haar (40) voert een privé-campagne om voor
de PvdA in de Tweede Kamer te komen. Hij staat voor de PvdA op de 77ste
plaats. Van de Haar hoopt dat hij met zo’n 16.000 voorkeurstemmen toch
gekozen wordt. Zijn slogan luidt: ‘Stem een Achterhoeker de Kamer in’.

Alain van de Haar heeft alle vertrouwen dat hij voldoende voorkeurstemmen krijgt

De aanleiding om samen een actie te
organiseren is ontstaan door het Mo-
despektakel in Hengelo op 10 septem-
ber. De prijs was: ‘Met het hele gezin
geknipt en gekleed de winter in’. In de
periode 11 tot en met 23 september
konden klanten bij besteding van mi-
nimaal 15 euro een bon invullen en in
een doos deponeren. 
De winnaars zijn: het echtpaar Joop en
Lenie Notten en het gezin Ans, Ruud,

Rianne en Mike Jansen. Beide win-
naars zijn klant van beide zaken en ko-
men uit Hengelo. 

De prijswinnaars gingen eerst naar
Goossens Atomica. Na koffie met ge-
bak ging iedereen de winkel in om
een leuk stel kleding (een jas, trui of
sweater en een broek) uit te zoeken. 
Zaterdag 11 november werden de win-
naars bij Kapsalon Lurvink in Hengelo

verwacht. (Ook heeft Lurvink een ves-
tiging aan de Dorpsstraat in Steende-
ren). Alles stond deze middag in het te-
ken van de actie. 

De winnaars konden zelf kiezen wat
ze wilden. Het haar werd gewassen,
geknipt, gekleurd, gepermanent, kort-
om wat men maar wilde! 

De twee gezinnen zijn voor de aanko-
mende winter er helemaal klaar voor.
Na het overhandigen van een boeket
bloemen gingen de prijswinnaars op
de foto.

Gezamenlijke actie Kapsalon Lurvink en Goossens Atomica

Prijswinnaars 
'geknipt en gekleed de winter in'!

De klantenkring van Dames en Herenkapsalon Lurvink en Goossens
Atomica hebben veel overeenkomsten. Beide Hengelose bedrijven vonden
het een leuk idee om gezamenlijk een actie te houden.

De winnaars van de actie samen met Dianne (vooraan links) van Kapsalon Lurvink en Germaine (rechts boven) van Goossens Atomica

Josée zingt een aantal bekende en
minder bekende kerstliederen, aan de
piano begeleid door  Eva Reichbart.
Ook leest zij een kerstverhaal voor van
Henri Knap. Tijdens dit concert treedt
tevens een vocaal ensemble onder lei-
ding van Martin Versluis op. Het tooit
zich - bij dit eer-ste publieke optreden
- voor deze gelegenheid met de naam
'Vocaal Ensemble Antonius'. Het en-

semble bestaat uit Leo Kasteleijn en
Hugo Landheer - bas, Martin Versluis -
tenor, Ineke Kuiling en Renate Benink-
Stevens - alt en Hester Beumer en Josée
van der Staak - sopraan. Er is een vaca-
ture voor een tenor. 
Het kerstconcert vindt plaats op zon-
dag 10 december van 10:30 uur tot
12:00 uur. Entree volgens de gebruike-
lijke prijs van het museum.

Kerstconcert in het Heiligenbeeldenmuseum

Op 20 augustus van dit jaar gaf Josée van der Staak een succesvol Maria
Hemelvaart concert in de H. Antoniuskerk te Kranenburg, ook bekend als
het Heiligenbeeldenmuseum. Naar aan-leiding hiervan is zij uitgenodigd
om daar nogmaals een concert te geven, ditmaal in de kerstsfeer.

Josée van der Staak

Van 'A Wonderful World' kikkeren de
mensen op en het beroemde lied 'We'll
meet again' roept de tijd van Vera
Lynn terug. 

Een regievondst is de viool die een-
zaam uit het donker komt en Thanks
to the Memory speelt, in overeenstem-
ming met de sfeer van het mooie pro-
gramma. 

De muziek wordt doorgegeven van vi-
ool naar bas, piano en saxofoon. Ook
aan de cabaretliederen is volop aan-
dacht besteed. Het publiek zingt graag
uit volle borst de refreinen mee. 

AFSCHEIDSOPTREDEN VAN DINY
HIDDINK
Voor de grote conférencière Diny Hid-
dink is haar optreden voor en na de
pauze tevens een afscheid. Zij blonk
decennia-lang uit met haar warme en
hilarische verhalen. Ze vertelt verha-
len uit de oude tijd alsof het gisteren
gebeurde. Er zijn maar weinig confe-
renciers in Nederland die zo intens en
humoristisch kunnen vertellen als Di-
ny Hiddink. Ze wordt terecht de Anny
M.G.Schmidt van de Achterhoek ge-
noemd, maar ze kan ook over de oude
tijd vertellen zoals Toon Hermans
deed. Uit het leven gegrepen. Haar le-
vensechte repertoire lijkt onuitputte-
lijk en is onvergetelijk. Velen vroegen
haar om een heroptreden. Welnu,
zondagmiddag 26 november zal dat
gebeuren. Peter Hoefnagels verbindt
verhalen en muziek met memorabele
teksten en zijn verhalen passen goed
in de sfeer van dit unieke variétépro-
gramma, dat zeer de moeite waard is
om te bezoeken. Plaats: Lindeseweg 29
te Vorden, onder de Lindesche Molen. 

Reserveren aanbevolen, tel. (0575) 55
69 87 info@theateronderdemolen.nl

"Verhalen en muziek" 
Op zondagmiddag 26 november
a.s. kunnen de bezoekers van het
Theateronderdemolen in Linde
(Vorden) genieten van de verhalen-
vertellers Diny Hiddink en Peter
Hoefnagels,  de muzikanten Kees
de Brulne (piano en altviool), Jan
Grotenhuis (bas), Peter van de Bre-
men (saxofoon) en de zanger Boris
Tomas van het Theaterorkest "The
Mills Fathers". Zij zorgen voor ver-
rassend mooie muziek tussen de
bedrijven door.
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• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12
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Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) 
Tel. (0575) 46 16 22 
Fax (0575) 46 47 82 -
www.groot-roessink.nl

JAARLIJKSE KERSTSHOW
vrijdag 24 november 10.00–21.00 uur

zaterdag 25 november 10.00–16.00 uur
zondag 26 november 10.00–16.00 uur

Gratis entree • Demonstratie bloemschikken • Kleuren voor kinderen

Workshops à € 5,– 
om 11.00 en 14.00 uur; op vrijdag ook om 19.00 uur.

Adventsstuk maken op 29 nov. 20.00-22.00 uur. Opgave vanaf NU

ACTIE: 2 steekschuimkranzen ø 30 cm
€ 5,00 OP = OP

� �

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.drumstelle.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

SSS pp ii ee ss ee rr ii jj   dd ee   LL ee ee uu ww ee nn dd ee ee ll

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

WWild etenild eten
in restaurant ‘t Pietshuus

33 gangen keuzemenugangen keuzemenu €€ 3434 ,,5050

• 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

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

VANAF NU ZIJN WE WEER
WINTERSCHILDER

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo
Een afspraak waar iets moois uit groeit

Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

� Leilindes en leiplatanen

� Bolbomen:

Esdoorn, Catalpa, Acasia, Essen

� Dakplatanen Dakmorus

� Beukenhaag en bomen

notenboom, Tammekastanje

� Magnoliabomen diverse kleuren

� Thuya Brabant 120 tot 200 cm

� Taxus bac. tot 350 cm

BOOMKWEKERIJ  TUINAANLEG  HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 14 24
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WAT HOUDT DE WET WMO IN?
(WETHOUDER BOERS)
“De WMO houdt heel veel in. We spre-
ken over negen prestatievelden. Op 1
januari 2007 hebben wij als gemeente
in de eerste plaats de zorg over de
huishoudelijke verzorging die op het
bordje van de gemeente komt. 
Tot nog toe was het zo dat iemand die
thuiszorg kreeg, dit verkreeg via de
AWBZ. Dat gaat per 1 januari via de ge-
meente lopen. We hebben ons als ge-
meente het afgelopen jaar hier goed
op voorbereid en op 1 januari gaan we
die thuiszorg verstrekken. Wij hebben
de afgelopen maanden een heel aan-
bestedingstraject doorlopen. Want de-
ze thuiszorg moet je Europees aanbe-
steden. Het gaat over een bedrag van
om nabij de 4 miljoen in onze begro-
ting. Dat hebben we met de Achter-
hoekse gemeenten samen gedaan, zo-
dat we de deskundigheid met elkaar
gebundeld hebben. Na een goed aan-
bestedingstraject is er uitgekomen dat
voor Bronckhorst Sensire en Marken-
heem, dat zijn twee zorgaanbieders
die ook op dit moment de thuiszorg
bieden en thuiszorg Service Neder-
land de zorgaanbieders zijn. Thuis-
zorg Service Nederland is nieuw voor
Bronckhorst. Deze drie zorgaanbie-
ders gaan de thuiszorg bieden met in-
gang van 1 januari 2007. Evenals wet-
houder Nas kan ik zeggen dat wij over
de uitkomst, heel tevreden zijn. Want
het betekent voor de meeste cliënten,
die op dit moment thuiszorg ontvan-
gen, zij bij hun oude aanbieder kun-
nen blijven als ze dat willen. We kun-
nen ook zeggen, dat de huishoudelijke
verzorging bijna naadloos aansluit
van de AWBZ naar de WMO. Mensen
zullen er niets of weinig van merken”. 

HOE GAAT HET PER 1 JANUARI
MET DE EIGEN BIJDRAGE? 
(WETHOUDER BOERS)
“Ook wat dat betreft veranderd er niet
zoveel. Mensen die nu thuiszorg ont-
vangen betalen ook een eigen bijdrage
in het kader van de AWBZ. Dat zal op

hetzelfde niveau blijven als de bijdra-
ge bij de WMO. Maar het college moet
die eigen bijdrageregelingen nog in
details vaststellen. Het betekent voor
alle mensen die in het kader van de
oude WVG of in de WMO een voorzie-
ning krijgen, een eigen bijdrage zullen
moeten betalen. Behalve voor een rol-
stoelvoorziening”. 

WAARVOOR KAN DE BURGER
TERECHT BIJ HET LOKET? (WET-
HOUDER NAS)
“Bij het loket moet je voorstellen dat er
veel meer is dan waar je normaal al-
leen maar aan denkt. Het is een breed
loket, veel uitgebreider met onder
meer telefoon en internet. Maar het is
vooral belangrijk hoe je toegang krijgt
bij de gemeente Bronckhorst als je een
aanvraag moet doen of voortzetting
moet hebben van met name thuiszorg.
Maar ook van andere middelen als rol-
stoelen en rollators die je nodig hebt”. 

ZIJN ER KEUZES MET EEN 
PERSOONS GEBONDEN BUDGET
(PGB)? (WETHOUDER NAS)
“Mensen hebben een keus. Als je
gelndiceerd bent voor een bepaalde
zorg of een bepaald hulpmiddel, dan
kun je kiezen in de vorm van natura
of een geldbedrag. Bij natura is dat bij-
voorbeeld iemand die een rolstoel of
een rollator nodig heeft. Dan wordt
gelndiceerd wat voor soort je nodig
hebt en dan kunnen wij direct die op-
drachten plaatsen en dan wordt het
verder helemaal voor je verzorgd. Dat
is de verstrekking in natura. Maar je
kan ook kiezen voor een geldbedrag
en ik schaf die rolstoel of rollator zelf
aan. Dat is ook een keus die iemand
kan maken”. 

HOE EN OP WELKE MANIER
WORDEN INWONERS GEÏN-
FORMEERD? (WETHOUDER NAS)
“Er komt veel op de gemeente af. Er is
ook al heel veel werk door de gemeen-
te verzet. We moeten het loket inrich-
ten, personeel aannemen enzovoort.

Maar dat is niet het allerbelangrijkste
naar mensen toe. Belangrijkste wat
per 1 januari gebeurd, is dat nieuwe
cliënten die behoefte hebben aan
huishoudelijke verzorging en daar-
voor een aanvraag moeten indienen,
zich niet meer moeten melden bij het
CIZ in Doetinchem maar bij de ge-
meente Bronckhorst. Dat is de groot-
ste stap. De overige categorieën lopen
eigenlijk gewoon door, als vanouds. 
Naar de bevolking toe communiceren
we op twee manieren. Voor de nieuwe
aanvragers via de normale nieuws-
voorzieningen als het huis aan huis
blad Contact. Voor diegene die al in de
huishoudelijke verzorging cliënt zijn,
krijgen in december allemaal persoon-
lijk bericht op hun eigen huisadres”. 

WELKE PLAATS NEEMT DE 
MANTELZORG IN VOOR DE
GEMEENTE? (WETHOUDER BOERS)
“De WMO houdt veel meer in dan al-
leen maar de huishoudelijke verzor-
ging en de toeleiding naar het loket
toe. De WMO bestaat uit negen presta-
tievelden en bestrijkt het hele wel-
zijnsgebied dat wij nu al op ons bord-
je hebben. Maar nieuw is met name de
mantelzorg daarin. Hoe geven wij als
gemeente vorm aan ondersteuning,
stimulering en faciliteiten aan man-
telzorgers. Dat moeten we vanaf 1 ja-
nuari 2007 doen. Dat laten wij nog één
jaar over aan het VIT Oost-Gelderland
(Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en
Mantelzorg, red.). Dit is een organisa-
tie die op een professionele manier
mantelzorgers ondersteund, begeleid
en stimuleerd. Maar in de loop van
2007 moeten we daar een nieuw be-
leid op maken. 
Hoe maken wij nieuw beleid? Dat is
langzamerhand bekend. De Bronck-
horst wijze is een interactieve manier.
Dat wil zeggen, wij willen organisa-
ties, cliënten en instellingen betrek-
ken bij het vormgeven van het beleid.
Bij meedenken, participeren zodat we
een beleid gaan formuleren dat een
breed draagvlak heeft en waar we ge-
bruik maken van alle deskundighe-
den die er zijn. In het voorjaar 2007
gaan we daar volop mee aan de slag. 
Wethouders Nas is al bezig om een
raad voor maatschappelijke ontwikke-
ling, een soort WMO-raad op te zetten,
waar we al die deskundigheden, al die
cliënten, al die organisaties betrekken
en die met ons mee gaan denken”.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007

"Huishoudelijke verzorging 
op bordje van gemeente"

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) treedt op 1 januari 2007
in werking. In januari 2006 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst, de
kaders vastgesteld voor het beleid ten aanzien van de maatschappelijke
ondersteuning. De wethouders Dik Nas en Ab Boers van de gemeente
Bronckhorst zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Het
tweetal vertelt hoever de gemeente is met de voorbereiding van de WMO,
wat er nog gedaan moet worden en welke verandering de nieuwe wet be-
tekent voor de burger.

De wethouders Nas (links) en Boers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.

Van 18.00 tot 22.00 uur zal het
Twentsch wijnhuis diverse kwaliteits-
wijnen tonen en toelichten en kan er
ruimschoots van geproefd worden. De
Vordense horeca zorgt voor verrassen-
de lekkernijen, welke u zelf kunt sa-
menstellen. Het Twentsch wijnhuis,
gevestigd in Vasse (bij Ootmarsum),
importeert wijnen rechtstreeks van
wijnboeren. Door een constante en
strenge selectie heeft deze importeur
al vele positieve vermeldingen op haar
naam staan in toonaangevende wijn-
bladen als: Perswijn, Proefschrift, de
Guide Hachette, de Gambero Rosso,
The Wine Advocate en de Gault Millau.
De collectie bestaat ondertussen uit
600 soorten wijn. Het Twentsch wijn-
huis kan u op een ontspannen manier
van wijnen laten genieten. Ook de
niet-wijndrinker voelt zich gauw
thuis. Bij een goed glas wijn hoort een
lekker gerecht. Verschillende koks van
Hotel Bakker, Café Restaurant de Her-
berg, Restaurant Olde Lettink en Bistro

de Rotonde, zullen hun uiterste best
doen om de lekkerste hapjes te berei-
den. Misschien kunt u eindelijk eens
achter hun kookgeheimen komen. Bij
het entreebiljet ontvangt u een wijn-
strippenkaart waarmee u deze avond
diverse wijnen kunt gaan proeven. De
diverse seizoensgerechten zijn tegen
bijbetaling verkrijgbaar bij de diverse
horecastands. Reageer snel! U kunt
zich vanaf vandaag opgeven voor dit
unieke evenement in Vorden. Reserve-
ren kan bij Bistro de Rotonde (Wendie
Vrieler), tel. (0575) 55 15 19.

Kolde Karmis 
wijn- en eet preuvenement
December staat bol van de gezelligheid. Vaak gaat dit hand-in-hand met
lekker eten en drinken. De Kolde Karmis commissie, onderdeel van de
VOV, organiseert daarom voor u op maandag 18 december aanstaande
een heus wijn- en eet preuvenement in de Kolde Karmis tent op het
marktplein in Vorden.

De drie schappen hebben de product-
catalogus samengesteld, omdat zij in
gezamenlijkheid voor de gemeenten
meer kunnen betekenen. Veranderin-
gen in de wetgeving van de Wet Socia-
le Werkvoorziening (WSW), Wet Werk
en Bijstand (WWB) en de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO)
bieden nieuwe mogelijkheden voor de
Sociale Werkvoorzieningschappen. In
de productcatalogus staat beschreven
wat de drie schappen de gemeenten
kunnen bieden: het uitvoeren van een
publieke taak, arbeidsontwikkeling en
tot slot producten en diensten. Geza-
menlijk hebben Wedeo, de Hameland-
groep en Delta meer dat 3.500 perso-
nen met een arbeidshandicap in
dienst. Deze medewerkers worden in
of via de eigen werk-/leerbedrijven in-
gezet om lokaal producten te leveren
en om diensten te verlenen. Producten
en diensten die de drie schappen
graag bij de gemeenten, als belangrij-
ke opdrachtgever, willen afzetten. Vol-
gens de schappen is dit voor de werk-
gelegenheid van de medewerkers en
daarmee ook voor de arbeidsontwikke-
ling van de inwoners van de gemeen-
te, van wezenlijk belang. Wethouder
Dik Nas van de gemeente Bronckhorst
over de veranderingen in de wetge-
ving. “Het is goed om al die voorzie-
ningen, die eigenlijk gericht zijn op

mensen die op een of andere manier
in een hapering vallen binnen onze sa-
menleving, dat daar maatschappelijke
ondersteuning voor wordt geleverd.
Als dienstverlenende overheid vind ik
het belangrijk, dat wanneer een klant
zich meldt bij een loket, dat je daarbij
gelijk de goede voorziening opzet. Dit
zie je ook in de ontwikkeling van de
wetgeving. Recent is er een aanvullen-
de wetgeving Wet Werk en Bijstand ge-
komen. Die zegt, dat je geld voor het
werkdeel mag inzetten óók voor men-
sen die op de wachtlijst van de sociale
werkvoorziening staan. Dan zie je, dat
je die wetgeving al een klein beetje
kan overhevelen. Als je dan kijkt, ook
met middelen van de Thuiszorg die er
voor de WMO aankomt voor de ge-
meente, dat je die ook kan koppelen
naar andere voorzieningen toe. Ik
denk dat je dan goed bezig bent”.
Maar zover is het nog niet. Nas ziet de
nieuwe ontwikkelingen met vertrou-
wen tegemoet. “We zullen nog heel
veel mensen en instanties te winnen
hebben voor deze ideeën. We hebben
gelukkig één jaar de tijd. De nieuwe
Wet Sociale Werkvoorziening moet
per 1 januari 2008 worden ingevoerd.
Maar dan moet je er nu aan beginnen.
Door in dat jaar hard te werken kun je
het op tijd redden en dan hebben we
een goede voorziening”.

Sociale Werkvoorzieningschappen kunnen

samen meer betekenen voor gemeenten

De drie Sociale Werkvoorzieningschappen, Wedeo Doetinchem, Hame-
landgroep Groenlo en Delta Zutphen hebben gezamenlijk een product-
catalogus samengesteld. Namens de drie schappen bood Tjeerd Visser,
algemeen directeur van Delta, het eerste exemplaar aan wethouder Dik
Nas van de gemeente Bronckhorst aan. Bij de overhandiging waren ook
afgevaardigden van de andere schappen aanwezig.

Wethouder Nas krijgt de productcatalogus overhandigd van Tjeerd Visser, algemeen direc-
teur Delta
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare

orde en veiligheid, Handhaving,

Algemeen Juridische en Bestuurszaken

en Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

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.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Op 24 november is de feestelijke
opening van de TRAP Zelhem, in 
het bijzijn van de heer Peters, gede-
puteerde Ruimtelijke Ordening,
Wonen en Cultuurhistorie van de
provincie Gelderland en burge-
meester Aalderink. De TRAP
(Toeristisch Recreatief Archeolo-
gisch Project) routes verbinden 
50 landschapselementen met een
mooi verhaal over het landschap
van Zelhem. Door de twee routes te
fietsen komt u van alles te weten
over de bewoningsgeschiedenis van
het landschap en leert u het land-
schap met andere ogen te bekijken.

De TRAP Zelhem is een initiatief van
de gemeente Bronckhorst, het
RACM (Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurhistorie en Monumenten) en
Landschapsbeheer Gelderland. Doel
van de TRAP routes is drieledig; de
toegankelijkheid van het landelijk
gebied vergroten, het landschap
leesbaar maken waardoor de bele-

ving toeneemt en de plattelands-
ontwikkeling stimuleren. Door
archeologische, landschappelijke en
historische elementen te benoemen,
te herstellen en op te nemen in twee
fietsroutes wordt het landschap
rondom Zelhem aantrekkelijker om

te bezoeken. Vrijwilligers hebben
een grote rol gespeeld bij de tot-
standkoming van de TRAP routes.
Een groot aantal routepunten is door
hen aangedragen en hersteld. Zo is
het Ludgerkerkje, een replica van
het houten kerkje dat er ooit stond,

gebouwd. Plaatselijke kunstenaars
hebben onder meer de Spekvos, een
plaatselijke Robin Hood die Zelhem
en omstreken onveilig maakte, graf-
heuvels en de hand van de Boele-
keerl uitgebeeld. Verder zijn er en-
kele Markebomen geplant om de
oude grenzen van de Zelhemmer
Hattemer Marke, de Dunsborger
Hattemer Marke en de Halse Marke
aan te geven.

Routes staan in boekje
De TRAP routes in Zelhem worden
uitgegeven in een boekje, begeleid
met beeldende tekst per routepunt
van de historicus/bouwhistoricus
Koos Steehouwer. De routeboekjes
zijn te verkrijgen vanaf 25 november
bij het VVV-kantoor in Zelhem, waar
de routes ook starten. 
Voor meer informatie over de TRAP
Zelhem kunt u contact opnemen met
Ingrid Oonk, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, tel.
(0575) 75 03 64.

Trappend langs de mooiste plekjes van Zelhem
Trap wordt op 24 november feestelijk geopend

Het Boelekeerlspad in Halle

Het bestemmingsplan buitengebied
Hengelo/Vorden van de gemeente
Bronckhorst is gebaseerd op de
nieuwe, ruimere regeling voor her-
gebruik van vrijkomende agrarische
gebouwen in het buitengebied, zoals
deze door de regio Achterhoek is
voorgesteld. Hoewel GS twee weken
geleden met deze regeling voorlopig
akkoord zijn gegaan, is deze nog niet
definitief vastgesteld en vastgelegd
in een streekplan. Vooruitlopend op
deze definitieve vaststelling hebben
GS het voornemen om het bestem-
mingsplan voor het buitengebied
Hengelo/Vorden alvast goed te keu-
ren. Zij vraagt de Provinciale Com-
missie voor de Fysieke Leefomge-
ving hierover advies.
Het gaat hier om het eerste bestem-
mingsplan binnen Gelderland en de
regio Achterhoek waarin de nieuwe
regeling voor functieverandering in
het buitengebied is verwerkt.

Uitgangspunt bij de functieverande-
ring van agrarische gebouwen in het
buitengebied is hergebruik van de
bestaande gebouwen. Nieuwbouw
voor wonen en werken is volgens het
streekplan ook mogelijk, maar in
beperkte mate. In verschillende re-
gio's is echter behoefte aan ruimere
mogelijkheden voor nieuwbouw. Met
de regionale invulling ́ Functies
zoeken plaatsen zoeken functies´
maakt de Achterhoek onder meer
een groter nieuw- en verbouwop-

pervlak mogelijk, mits daar com-
pensatie (verevening) tegenover
staat. Dat kan de sloop van andere
gebouwen zijn, een groene herbe-
stemming van terreinen, het behoud
van karakteristieke of monumentale
gebouwen, betere infrastructuur of
recreatieve voorzieningen.

Op 31 oktober jl. zijn GS voorlopig
akkoord gegaan met het voorstel
van de regio Achterhoek. Na advise-
ring door de Provinciale Commissie
voor de Fysieke Leefomgeving
(PCFL) en na overleg met de Staten-
commissie Ruimtelijke Ordening
nemen GS een definitief besluit en
wordt de beleidsinvulling van de
regio Achterhoek opgenomen in het
streekplan. Dat regionale beleid
geldt dan als een streekplan-
afwijking. Om het bestemmingsplan
Hengelo/Vorden op het onderdeel
van de functieverandering nu reeds
te kunnen goedkeuren, moet
formeel een procedure tot streek-
planafwijking worden gevolgd.

De goedkeuring van het bestem-
mingsplan kan in verband met de
wettelijke goedkeuringstermijn niet
wachten tot de regionale beleidsin-
vulling van de Achterhoek van
kracht is geworden.

Vooruitlopend op streekplanafwijking

willen GS bestemmingsplan buiten-

gebied Hengelo/Vorden goedkeuren

Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

Wilt u wel eens weten wat uw bur-
gemeester de hele week doet?
Henk Aalderink heeft een eigen
weblog waarop hij wekelijks zijn
werkzaamheden beschrijft, maar
ook wat meer over zichzelf vertelt

en regelmatig een stelling neer-
legt waarop u kunt reageren. 

Kijk eens op www.henkaalderink.nl
als u meer wilt weten over de
burgemeester van Bronckhorst.

Kijk ook eens op 

www.henkaalderink.nl

Als u een persoon of een club kent
die het afgelopen jaar kampioen ge-
worden is op sportief of cultureel
gebied, dan kunt u dit nog tot 1 de-
cember a.s. aan de gemeente door-
geven.

De kampioenen worden gehuldigd
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
4 januari 2007. Criteria voor aanmel-
den staan in Contact van vorige
week en op onze website

www.bronckhorst.nl.
Een aanmeldingsformulier is ver-
krijgbaar bij de balie van het ge-
meentekantoor en van het gemeen-
tehuis. U kunt het aanmeldingsfor-
mulier ook via de gemeentelijke
website uitprinten. U kunt het for-
mulier met bijlagen tot 1 december
a.s. naar de gemeente sturen (geen
postzegel nodig), afgeven, of de ge-
gevens mailen naar
m.verhaaf@bronckhorst.nl

Aanmelden van kampioenen van

Bronckhorst nog tot 1 december a.s.!



De gemeente heeft grote waarde-
ring voor alle vrijwilligers die zich op
verschillende manieren inzetten
voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze ge-
meenschap. Met de verkiezing 'Vrij-
williger van het jaar' willen b en w
hen in het zonnetje zetten. We heb-
ben uw hulp daarbij nodig. Daarom
roepen wij bewoners, verenigingen
en instanties op om één of meerdere
vrijwilligers aan te melden die in
aanmerking komen voor deze titel.
Dit kan ook een groep zijn.

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling vor-
men de commissie die op basis van
uw inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2006'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 4 januari 2007 om
20.00 uur in zaal Den Bremer,
Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227
DG Toldijk, tel. (0575) 45 12 05.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2006'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500,-. De andere twee genomi-
neerden krijgen een oorkonde en 
€ 50,-.

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilli-
gerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. In aanmerking
komen vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoor-
beeld bij stichtingen of verenigingen,
maar ook bij professionele organi-
saties. Ook inwoners van andere
gemeenten die in onze gemeente
vrijwilligerswerk doen, maken kans
op de titel. De commissie let bij de
selectie van de genomineerden op
onder meer de specifieke werk-
zaamheden die de vrijwilliger
verricht, het belang van de activitei-
ten en het aantal keren dat iemand
is aangemeld.

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

Geef uw 'Vrijwilliger van het jaar'
op!
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar' ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het on-
derstaande formulier in te vullen en

voor 8 december op te sturen (geen
postzegel nodig). Geef duidelijk aan
waarom u vindt dat deze persoon (of
groep) de titel verdient. Wij zien uw
reactie graag tegemoet.

Aanmeldingformulieren zijn verder
verkrijgbaar bij de balie van het ge-
meentekantoor en het gemeente-
huis. U kunt het aanmeldingsformu-

lier ook op de website vinden en uit-
printen. Vindt u het makkelijker om
een e-mail te sturen, zorg dan dat
alle gegevens en uw motivatie erin
vermeld staan. Het emailadres is:
e.werkman@bronckhorst.nl

Voor vragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met mevr. Elly
Werkman, tel. (0575) 75 04 99

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar' ?
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

Surf eens over
www.bronckhorst.nl om meer te
weten te komen over de gemeente. 

Bijvoorbeeld over de kap- of mi-
lieuvergunning, verenigingen en 
instanties in Bronckhorst of over
welke zaken burgemeester en 
wethouders tijdens de laatste 
b en w-vergadering beslissingen
hebben genomen. 

Website

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep): 

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger:

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

• zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Indien van toepassing

Naam organisatie:

Adres:

Telefoonnummer: 

Dit aanmeldingsformulier vóór 8 december a.s. opsturen (postzegel niet
nodig) naar de gemeente Bronckhorst, t.a.v. mevr. E. Werkman,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld.

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2006'

De vrijwilligers die vorig jaar in het zonnetje zijn gezet.

Op 22 november zijn de Tweede Ka-
merverkiezingen en kunt u uw stem
weer uitbrengen. Ook in Bronck-
horst. In de gemeente zijn de stem-
lokalen (26 in totaal) open tussen
07.30 en 21.00 uur. Uw stempas
heeft u inmiddels in de bus gekre-
gen. De gemeente doet mee aan het
landelijke experiment 'Stemmen in
een willekeurig stembureau in de

gemeente' wat betekent dat u in ie-
der stembureau in Bronckhorst uw
stem mag uitbrengen. Een overzicht
van de stemlokalen vindt u op
www.bronckhorst.nl. 

Dus woont u in Vorden en werkt u in
Zelhem dan kunt u daar stemmen.

Volg de uitslagen samen met de
burgemeester
De verkiezingsuitslag belooft span-
nend te worden. Wie wordt de groot-
ste partij van Nederland? De ge-
meente krijgt de uitslagen van
Bronckhorst direct na sluiting van
de stembureaus binnen. In de
raadszaal van het gemeentehuis
kunt u als eerste volgen wat in onze

gemeente de uitkomsten zijn. De
burgemeester houdt hierover een
presentatie en rekent ook door naar
wat dat zou betekenen als er nu ge-
meenteraadsverkiezingen waren.
Naast de burgemeester zijn de ove-
rige collegeleden en de Bronckhor-
ster raadsleden aanwezig. Natuur-
lijk is er ook een verbinding met Den
Haag/Hilversum om de landelijke

uitslagen op de voet te volgen. Een
hapje en drankje staan klaar en ook
voor een achtergrondmuziekje is ge-
zorgd. De avond duurt van 20.30 tot
23.00 uur. Inwoners, vertegenwoor-
digers van bedrijven, stichtingen en
instellingen zijn van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn. Wij zien u
graag op de 22e !

Kom naar het gemeentehuis voor de verkiezingsuitslagen!
22 november Tweede Kamerverkiezingen

Huiselijk geweld is de meest voor-
komende vorm van geweld in onze
samenleving. Om dat probleem aan
te pakken, is eind vorig jaar het Ad-
vies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
(ASGH) geopend. Dit is een initiatief
van 19 gemeenten in Gelderland,
waaronder Bronckhorst. Iedereen
die iets te maken heeft met huiselijk
geweld kan altijd en anoniem bij het
steunpunt terecht voor advies, in-
formatie en hulp: slachtoffers,
maar ook getuigen, mensen die een
vermoeden hebben van huiselijk ge-
weld en daders. Doel van het ASGH
is om mensen eerder in actie te la-
ten komen, het geweld bespreek-
baar te maken en natuurlijk om het
te stoppen.

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

aangifte. Kortom, het is een groot
maatschappelijk probleem.

Lage drempel
Het advies- en steunpunt moet de
drempel verlagen om hulp te zoeken
bij huiselijk geweld. Het ASHG is be-
doeld om hulp dichterbij te brengen
en is een vraagbaak voor iedereen:
het advies- en steunpunt geeft infor-
matie en advies, verwijst door en
werkt samen met alle hulpinstellin-
gen. Iedereen kan er altijd anoniem
terecht. Op die manier hopen de ini-
tiatiefnemers ook de aangiftebereid-
heid te bevorderen. Huiselijk geweld
is immers strafbaar.

Hoe kunt u het steunpunt berei-
ken?
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld is bereikbaar via tel. (0900)
66 000 66 (10 ct/min) en via
info@huiselijkgeweldgelderland.nl.
Er is geen bezoekadres. Meer infor-
matie kunt u ook vinden op de web-
site www.huiselijkgeweld.nl (klik in
de landkaart op Gelderland). Naast
Bronckhorst steunen de gemeenten
Aalten, Arnhem, Berkelland, Does-
burg, Doetinchem, Duiven, Groenlo,
Lingewaard, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,
Westervoort, Winterswijk en Zeve-
naar het ASGH.

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

Huiselijk Geweld

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



Op 14 november vergaderde de ge-
meenteraad over de begroting 2007
die door b en w is opgesteld. De ver-
gadering begon om 17.00 uur. Over
de plannen van b en w voor het ko-
mende jaar en de eerste reacties
daarop van de raadsfracties heeft u
de afgelopen weken uitgebreid kun-
nen lezen op deze gemeentepagi-
na's. De speciale begrotingsverga-
dering begon met korte presenta-
ties van de vijf fracties die de ge-
meenteraad van Bronckhorst vor-
men.

Het CDA gaf aan met name woning-
bouw (speciaal voor de doelgroepen
ouderen en jongeren), plattelands-
vernieuwing, ouderen- en jeugdbe-
leid, de rondweg Hummelo en de
verkeerssituatie in Halle belangrij-
ke onderwerpen te vinden waar de
gemeente in moet investeren. De

PvdA-fractie vindt de verkeerssitu-
atie in beide dorpen en het oude-
ren- en jeugdbeleid ook belangrijke
zaken. Verder vroeg de partij aan-
dacht voor de eventuele gevolgen
van het nieuwe subsidiebeleid en
kwamen PvdA en GroenLinks geza-
menlijk met een voorstel om te zor-
gen dat het Bronckhorster minima-
beleid zodanig is dat niemand in de
kou hoeft te staan. GroenLinks wil
ook dat regionale samenwerking
tussen gemeenten aandacht heeft.
D66 gaf aan dat b en w ook naar de
kansen die Europa biedt moet kij-
ken. De Europese Unie biedt vele
subsidiemogelijkheden voor uiteen-
lopende projecten waar Bronck-
horst z'n voordeel mee kan doen.
Hierop moet de gemeente alerter
worden. De partijen waren tevreden
over het feit dat de begroting 2007
met een klein positief saldo behoor-
lijk op orde is. Er is met name voor
achterstallig onderhoud aan asfalt-
wegen wel gebruik gemaakt van 
1,8 miljoen euro uit de reserves van
het gemeentelijke huishoudboekje.
Het positieve saldo was ook lager
dan eerder dit jaar was gepland
door een misrekening. De VVD
hecht er veel waarde aan dat derge-
lijke misrekeningen voorkomen
worden en gaf aan dat b en w moe-
ten inzetten op een betere planning

en control. Ook om te voorkomen
dat misrekeningen eventueel gevol-
gen kunnen hebben voor de lasten-
druk van inwoners.

Het debat
Na deze inleidingen volgde het de-
bat tussen de partijen en kwamen
de fracties met enkele wijzigings-
voorstellen en moties. Zo is inge-
stemd met een voorstel van het
CDA om b en w te steunen bij de
uitvoering van plattelandsver-
nieuwing. B en w mogen nieuwe
middelen die ontstaan uit vereve-
ning waar mogelijk inzetten voor
plattelandsvernieuwingsprojecten.
Het nieuwe subsidiebeleid komt er
aan. De raad draagt vrijwilligers, de
leefbaarheid in kernen en welzijns-
instellingen die hieraan bijdragen,
een warm hart toe. Daarom hebben
zij op voorstel van de PvdA b en w
opdracht gegeven er nadrukkelijk
oog voor te hebben en maatregelen
te nemen als door het subsidiebe-
leid het voortbestaan van instanties
en verenigingen in gevaar komt. De
raad stemde ook in met het plan
van GroenLinks en de PvdA om het
college op te dragen de mogelijkhe-
den voor aanvullend minimabeleid
te onderzoeken om te zorgen dat
niemand in de kou komt te staan
omdat hij/zij geen geld heeft. Als

leidraad gaven zij b en w een door
hen opgestelde notitie mee. Over de
inhoud hiervan heeft u vorige week
in Contact kunnen lezen. Een ander
belangrijk wijzigingsvoorstel van
het CDA betreft een extra krediet
voor de uitvoering van het nieuwe
ouderenbeleid dat er binnenkort
ligt. In het ouderenbeleid is aange-
geven dat een budget nodig is van
100.000 euro. Het college heeft
hiervoor in de begroting 60.000 eu-
ro opgenomen. Zij is ervan over-
tuigd de plannen met dit bedrag ook
behoorlijk uit te kunnen voeren. De
raad hecht echter veel waarde aan

een complete uitvoering van het ou-
derenbeleid en stelde voor de overi-
ge 40.000 euro uit o.a. het batige
saldo te halen en de eenmalige
aanloopkosten uit de reserves te
dekken. Bronckhorst kent relatief
veel ouderen en de raad wil hen
waar nodig zo breed mogelijk kun-
nen ondersteunen.

Tot slot vroeg de burgemeester, in
zijn functie van voorzitter van de
raad, of de raad met de begroting
2007 instemde. Dat was het geval
en daarmee eindigde de vergade-
ring om 22.30 uur.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen en stroopwafels van 1 t/m 31 de-

cember 2006, supermarkt Hesselink
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen, appel-

flappen etc., 30 december 2006, bakkerij Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., tijdelijke reclameaanduidingen voor Koningin Julianatoren, 22 maart t/m 4 april

2007, Hoffman Outdoor Media
• Hummelo e.o., snertwandeltocht, 13 januari 2007, YMCA Doetinchem
• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten in 2007,

H.J.A. Winkelman
• Laag-Keppel, permanente reclame, uithangbord aan gevel van het pand Hummeloseweg 17,

dhr. H. Otten
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, standplaats innemen voor het verkopen van soep,

26 januari 2007, projectgroep Wereldkinderen
• Vorden en omgeving, wandeltocht, 17 december 2006, camping Kleine Steege
• Vorden, marktplein, plaatsen tent, 21 t/m 24 december 2006, café De Herberg
• Vorden, werkzaamheden aan spoor vanaf Almenseweg richting Warnsveld, 11 t/m 14 decem-

ber 2006 van 23.00 tot 06.00 uur, VolkerRail Services

Bouwvergunningen
• Halle, Halseweg 43a, plaatsen verdiepingsvloer en trap schuur
• Hengelo Gld., De Rusthoek 6, bouwen berging
• Hengelo Gld., De Rusthoek 8, bouwen berging
• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, vergroten rundveestal
• Rha, Rhabergseweg 9, veranderen schuur
• Steenderen, Hoge Wesselink 2, uitbreiden garagebedrijf
• Vorden, De Horst 1, bouw zwembad
• Wichmond, Broekweg 5, bouwen mestopslagbassin
• Zelhem, Jan Steenstraat 72, verbouwen woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, De Bongerd 1, voor het plaatsen van een verwijsbord, vrijstelling wegens over-

schrijding maximale hoogte die is toegestaan op grond van de planvoorschriften. Het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 7, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Zorgcentrum 1995 Steenderen'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Beekstraat 4a, voor het bouwen van een serre. Het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'

Het bouwplan (artikel 15) en het ontwerpbesluit (artikel 19, lid 3), liggen vanaf 23 november 2006
t/m 10 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, de agrarische percelen gelegen aan de noordoostzijde van de woning aan de Prieste-

rinkdijk 3a, met de kadastrale perceelsaanduiding, gemeente Zelhem, sectie W, nr. 169 ged.,
voor natuurontwikkeling, zijnde bosaanplant, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem
2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 november 2006

Voorgenomen vrijstellingen

Op 4 december a.s. organiseert de gemeente Bronckhorst een speciale informatieavond voor
nieuwe inwoners (mensen die vanaf december 2005 t/m november 2006 in de gemeente zijn
komen wonen). De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Langeler op de Spalstraat
5 in Hengelo Gld. In de tweede week van november ontvingen nieuwe inwoners hiervoor een
persoonlijke uitnodiging. Ook inwoners die daarna in Bronckhorst zijn komen wonen, zijn van
harte welkom.

Tijdens de avond stellen burgemeester en wethouders zich nader aan nieuwe inwoners voor en
vertellen hoe de gemeentelijke organisatie werkt. Ook komt aan de orde waar de gemeente haar
inwoners mee van dienst kan zijn. Dit laatste wordt nog duidelijker als de bezoekers daarna

langs één van de kraampjes lopen waar medewerkers van de verschillende afdelingen aanwezig
zijn. Hier kunnen nieuwe Bronckhorsters informatie krijgen over waar ze bijvoorbeeld aan moe-
ten denken als ze gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente omgaat met jongeren, ouderen, het ver-
enigingsleven in de gemeente en het openbaar groen, maar ook hoe een inwoner in aanmerking
kan komen voor voorzieningen als hij of zij minder mobiel is etc.

De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van onze nieuwe inwoners? De gemeente begroet u graag op 4 december a.s. bij
zaal Langeler.

Gemeente organiseert op 4 december a.s. informatieavond voor
nieuwe inwoners



t/m 3 januari 2007 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 gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 november 2006:
• Zelhem, Wassinkbrinkweg-hoek Kruisbergseweg, voor het oprichten van een  groenrecycling-

bedrijf door Groenrecycling Wassink BV, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening
2-1988'

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend
dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap op 8 november 2006, de historische
buitenplaats 'Den Bramel', Almenseweg 47 in
Vorden heeft aangewezen als beschermd complex
als bedoeld in de Monumentenwet 1988. Het
betreffende besluit ligt van 23 november 2006 t/m 
3 januari 2007 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang recht-
streeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Het bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 
2700 ML Zoetermeer.

Aanwijzing rijksmonument

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
23 november 2006 t/m 3 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:

• Vorden, Baakseweg 5, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie van
de boerderij 'De Hoogkamp' met bijschuur

• Vorden, Lindenseweg 9a, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de woon-
boerderij

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
23 november 2006 t/m 3 januari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:

• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, historische buitenplaats huis Keppel, aanvraag monumenten-
vergunning voor het herstel van de wagenschuur

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 4 januari 2007. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenwet 1988

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 7 november 2006:
• Zelhem, Stationsplein, kofferbakmarkt, 2 december 2006 van 11.00 tot 16.00 uur, Notmai Pro-

ducties
• Vorden en Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclame-aanduidingen voor campagne buurtauto-

project van Stichting Call a Car, 13 november t/m 26 november 2006, Bizon Buitenreclame.
• Gemeente Bronckhorst, tijdelijke reclame-aanduidingen voor optreden live-bands, 8 t/m 18

november 2006; 22 november t/m 3 december 2006; 13 t/m 23 december 2006, Witkamp Laren
• Gemeente Bronckhorst, rijden met een geluidswagen, 11 november 2006 van 09.00 tot 

17.00 uur, PvdA
Verzonden 8 november 2006:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 51, tuinfeest, 16 december van 20.00 tot 01.00 uur van de daarop-

volgende dag, P.G.J.M. Jansen-van Voorst
Verzonden 9 november 2006:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 1, tijdelijke reclame-aanduiding, vanaf 19 oktober t/m 5 decem-

ber 2006, Schipper Bosch Projecten
Verzonden 13 november 2006:
• Halle, intocht Sinterklaas, 18 november 2006 van 14.00 tot 15.00 uur, Halle's Belang
• Keijenborg, Sinterklaasoptocht vanaf Het Booltinkplein, 18 november 2006 van 15.00 tot 

17.00 uur, KIK ondernemers Keijenborg

Drank en horecawet
Verzonden op 10 november 2006:
• Zelhem, S.A. Jolink, Wolfersveenweg 21-a, vergunning voor het uitoefenen van een horeca-

bedrijf in de inrichting Ruurloseweg 42 in Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 15 november 2006:
• Zelhem, Korenbloemstraat 47, plaatsen erfafscheiding

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 14 november 2006:
• Halle, Halseweg 48a, tijdelijk plaatsen kantoorunit tot 1 januari 2008
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, bouwen kapschuur, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, verbouwen boerderij
Verzonden op 15 november 2006:
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, bouwen ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 november 2006:
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 20, bouwen opslagruimte en autostalling, verleend met vrij-

stelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Emmerweg 2, bouwen kapschuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, optrekken scheidingsmuur ten behoeve van het bou-

wen van een garage/bijkeuken en carport
• Zelhem, Ruurloseweg 39: W51, W63 en W74, plaatsen dakkapel

Sloopvergunningen
Verzonden op 14 november 2006:
• Zelhem, Magnoliaweg 1, gedeeltelijk slopen winkelpand (asbestbeplating om kolommen)

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 21 november 2006:
• Halle, Landstraat 7, voor verbranding nabij de Landstraat 7
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 18, voor verbranding nabij de Hogenkampweg 18
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, voor verbranding nabij de Broekstraat 4
• Toldijk, Beekstraat 13, voor verbranding nabij de Banninkstraat 50 en 52 in Hengelo Gld.
• Zelhem, Doetinchemseweg 58, voor verbranding nabij de Venderinkweg

Kapvergunningen
Verzonden op 15 november 2006:
• Vorden, Lindeseweg 8, vellen van één beuk, twee inlandse eiken en drie esdoorns. Herplant-

plicht
• Vorden, Prins Clauslaan 2, vellen van één walnotenboom. Geen herplantplicht
• Vorden, Eikenlaan 4, vellen van twee Amerikaanse eiken. Geen herplantplicht

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
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet, bouw-
en sloopvergunningen, verbranden afvalstoffen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(rijksmonumentenvergunning) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onder-
tekening.

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

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

Verleende vergunningen

Wijzigingsplan Jaaltinkweg 4, Zelhem
Het ontwerpwijzigingsplan 'Jaaltinkweg 4, Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 23 november 2006 t/m 3 januari 2007 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Het plan heeft betrek-
king op het wijzigen en vergroten van een agrarisch bouwperceel op het perceel Jaaltinkweg 4 in
Zelhem.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij b en w.

Bestemmingsplannen

Openbare bekendmakingen - vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

Goedgekeurde bestemmingsplannen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 oktober 2006 de volgende bestemmingsplan-
nen goedgekeurd:

• 'Buitengebied Steenderen 2005 Toldijkseweg 11'. Het plan heeft betrekking op de splitsing van
een burgerwoning in twee wooneenheden

• 'Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk 5a/Jebbinkweg 4'. Het plan heeft betrekking op de
omzetting van de agrarische bestemming van het perceel Remmelinkdijk 5a in Hengelo in de
bestemming 'Verblijfsrecreatie'

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 23 november 2006
t/m 3 januari 2007 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 gele-
genheid 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 de
goedkeuringsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

De besluiten van Gedeputeerde Staten treden 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, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 23 no-
vember 2006 t/m 10 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Jolinkdijk 6, een veranderingsvergunning voor een veehouderij met mini-camping
• Hengelo Gld., Scharfdijk 1a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

rundveehouderij
• Toldijk, Beekstraat 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rund-

veehouderij
• Zelhem, Halseweg 33a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

rundveehouderij met akkerbouw

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

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

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

zen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage en wel vóór 11 januari 2007.

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

Wet milieubeheer

B en w hebben een kapvergunning verleend voor twee haagbeuken aan de Leliestraat in Hengelo
Gld. De bomen hebben een slechte conditie die steeds verder afneemt. De geschatte levensduur
van de bomen is minder dan drie jaar. Voor deze bomen hebben b en w van de voormalige ge-
meente Hengelo Gld. in 2000 een kapvergunning aangevraagd. Na bezwaar op deze vergunning
hebben zij besloten de bomen niet te vellen (besluit mei 2001). Daarom is hiervoor de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Vier inge-
diende zienswijzen hebben geleid tot het wijzigen van het concept besluit ten aanzien van het
aantal bomen (aantal bomen was tien).

Aan de vergunning is geen herplantplicht verbonden. In de periode van 20 november 2006 t/m 
1 januari 2007 kunnen rechtstreeks belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. De stukken liggen tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Openbare werken. In het
beroepschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep zich richt, de gemotiveerde gronden van het beroep en
uw ondertekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het
indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschildigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan
krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Het beroepschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Kapvergunning haagbeuken Leliestraat Hengelo

Gedeputeerde Staten van Gelderland vragen voor het vellen van 141 bomen en het rooien van
5,75 are bos een kapvergunning aan. Het vellen is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te ver-
beteren en de aanleg van een nieuw fietspad langs de N315 tussen Zelhem en Veldhoek mogelijk
te maken. Er vindt herplant plaats van wintereiken en lindebomen. Ten behoeve van de voorbe-
reiding van dit besluit heeft het college besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
(afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) te volgen.

De aanvraag en de conceptkapvergunning liggen van 20 november 2006 t/m 1 januari 2007 ter
inzage op de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. Gedurende deze periode
hebben belanghebbenden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De ingediende zienswij-
zen betrekken b en w bij de definitieve besluitvorming.

Kapvergunning ivm aanleg fietspad Zelhem-

Ruurlo

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

GOUDSE KAAS
div. varianten

KG

van 6.65 voor 4.90
EDET SOFT 
TOILETPAPIER
pak

van 9.31 voor 5.99

COCA COLA of FANTA
6x 1.5 LITER

van 7.38 voor 5.79

sinterklaas bij AH hengelo (g) is de baas!

SUCADE RUND
kg

van 12.48
voor 9.99

DUJARDIN VIEUX
fles 1 liter

van 12.19 voor 9.99

PRINGELS div. varianten
3 bussen 
à 170 gram

van 4.77 voor 3.17

DOYENNE DU 
COMICE HANDPEREN

KG nu 0.99

OVENHEERLIJK BROOD
volkoren, tijger of bruin

heel brood
van 1.75 voor 1.39



• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIET-
SEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van
2007

• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPAR-
TA
tegen scherpe prijzen!!

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11   
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.



Kerkstraat 11  •  Hengelo Gld.  •  Tel. (0575) 46 12 35

Stijlvolle Troyer-pullovers met kontrast strepen op de kraag in 100% katoen € 39,95

Vrijetijds hemden in moderne ruiten of strepen € 29,95          2 voor € 50,00

Fijne ronde hals pullover in 100% katoen € 35,95

HERENMODE

� DAMES-, HEREN- EN KINDER
ONDERMODE 

� LINGERIE / FOUNDATION
� NACHTMODE

LOVEABLE  � MEY  � � SELMARK  � BEEREN  � TEN CATE  � HOM  � SET  � BOOBS & BLOOEMERS  � ELBRINA  � FEMILET

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD
(0575) 46 21 33

Comfortabel, exclusief en uitdagend

Heren Boxershorts € 5,75 p. stuk, 2 voor € 9,50

Goed en mooi slapen kan ook betaalbaar zijn. Dat bewijst Ubica met Festen. Ervaar het comfort
van de boxspring, de stijlvol afgewerkte 7-zone pocketverenmatras en de topper (of oplegmatras)
in Sensus® of latex die elk bijdragen tot een zalige nachtrust. Bij Festen wordt de matras boven-
dien afgewerkt in de stof van uw boxspring. Zo krijgt u een prachtige slaapcombinatie die past bij
uw stijl en interieur.

ONTDEK FESTEN NU BIJ UW UBICA DEALER:

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Goossens Atomica
ook uw adres voor sinterklaas

SINTERKLAASACTIE
Tijdens koopzondag 26 november op alle artikelen

NU 20% KORTING
(m.u.v. de aanbiedingen)

Kom naar Goossens Atomica want op = op

Ook wij zijn op zondag 26 november a.s. GEOPEND.

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

HENGELO GLD.

Koopzondag 26 november 11.00 - 17.00 uur



Spalstraat 13, 7255 AA  Hengelo (Gld.)

CADEAUTIPS
Voetbal sporttas inhoud 40 l (zwart).

Nu actieprijs € 9,95

NIKE voetbal Ronaldo (geel)
Normaal € 25,00 nu € 15,00

NIKE Voetbal Geo Sparta (zilver)
Normaal € 20,00 nu € 15,00

NIKE Voetbal GEO Tiempo (zwart)
Normaal € 22,95 nu € 15,00

Kappa Voetbal Feyenoord
Normaal € 19,95 nu € 10,00

ERIMA scheenbeschermers Multisafe
(lichte en flexibele 3-staafjesconstructie)

Normaal € 9,95 nu € 7,50

ERIMA scheenbeschermers Bionic 
(anatomische gevormde sandwichconstructie)

Normaal € 15,00 nu € 11,50

Aanbiedingen
Kniebeschermers Rucanor vanaf € 5,95

Sportsokken Rucanor, 
Kappa, Nike vanaf € 3,95

Deze aanbiedingen gelden tot en met 
5 december 2006 en zolang de voorraad strekt.

OP = OP
KOOPZONDAG 26 november 2006

GRATIS PARKEREN 
VOOR DE WINKELDEUR

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Goossens Atomica
ook uw adres voor sinterklaas

DIVERSE KADO-ARTIKELEN
zoals glaswerk, kaarsen, lantaarns mexicaans

aardewerk etc. etc.

Dus.......................................
Kom naar Goossens Atomica want op=op

Ook wij zijn op zondag 26 november a.s. GEOPEND.

(zie andere advertentie voor extra korting)

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Goossens Atomica
ook uw adres voor sinterklaas

SINTERKLAASACTIE
Bjornson sweaters, bodywarmers etc. etc.

NU 25% KORTING
(diverse artikelen met oranje sticker)

Kom naar Goossens Atomica want op = op

Ook wij zijn op zondag 26 november a.s. GEOPEND.

(zie andere advertentie voor extra korting)

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

HENGELO GLD.

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

DDD oo nn dd ee rr dd aa gg ,,   vv rr ii jj dd aa gg ,,   
zz aa tt ee rr ddd aa gg   ee nn   zz oo nn dd aa gg

22 00 %%   kk oo rr tt ii nn gg ** oo pp   dd ee
gg ee hh ee ll ee   ww ii nn tt ee rr cc oo ll ll ee cc tt ii ee

26 november
koopzondag

*** ((( mmm ... uuu ... vvv ...    KKK eee rrr sss ttt ---    eee nnn    hhh ooo lll iii ddd aaa yyyy ccc ooo lll lll eee ccc ttt iii eee

Veel kinderen bij sinterklaasintocht in Hengelo
In Hengelo werd Sint Nicolaas fees-
telijk ingehaald met een héél groot
rijdende pakjesboot. De Sint zat
zelf, zoals altijd, op zijn witte
paard. De vele Pietermannen zorg-
den ervoor dat de kinderen niets te-
kort kwamen. Pepernoten en ander
lekkernij gingen in de vele kinder-
handjes.

Ondanks de regen, hadden veel kinde-
ren en ouders zich verzameld bij het
voormalige gemeentehuis van Henge-
lo. Hier werd de Goedheiligman wel-
kom geheten door de burgemeester
van Bronckhorst, Henk Aalderink. De
Sint vertelde, dat hij blij was om weer
in Hengelo te zijn. “En ik denk dat jul-
lie dat ook zijn. Als ik zie hoeveel kin-
deren hier zijn dan kan dat niet an-
ders”. Samen met de kinderen en on-
der de muzikale klanken van het mu-
ziekorkest ‘Altied Gezellig’, werden er
sinterklaasliedjes gezongen voor de
Sint en de “super” burgemeester van
Bronckhorst. Evenals andere jaren was
ook nu weer de ‘Pepernoten Yell’ te ho-
ren. 

In sporthal De Kamp werden de kinde-
ren getrakteerd op een feestelijk pro-
gramma, verzorgd door de Vordense
cabaretgroep Hoe?Zo! De kinderen

hadden veel plezier. Op het podium
zat de Sint omringd door de Pieten. 
Maar er waren ook Pieten die tussen
de kinderen zaten. Samen werd het
een gezellig feest. Er werden sinter-
klaasliedjes gezongen, verhaaltjes
verteld en allerlei grappige sketches
gespeeld. Heel veel kinderen waren
aanwezig. Het optreden van de caba-
retgroep was een groot succes. De Sint
vond het mooi, maar de kinderen von-
den het nog mooier!

De Hengelose Ondernemers Vereni-
ging (HOV) heeft samen met de regel-
Piet de komende week veel acties geor-
ganiseerd. Er wordt een groots prijzen-
festijn gehouden die verpakt is in ‘Sint
in aktie’. Een groot aantal onder-
nemers doet mee aan deze spetteren-
de sinterklaasacties. Er zijn prachtige
prijzen beschikbaar gesteld. Zondag
26 november komt Sinterklaas met
zijn Zwarte Pietenorkest ontbijten bij
Super de Boer Rinders. Dit jaar worden
maar liefst 75 kinderen uitgenodigd
om aan te schuiten bij de Sint. Wie de
mooiste kleurplaat maakt wordt uitge-
nodigd.
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STERREN STRALEN 
De tijd van Kerst en van Oud en Nieuw
komt er weer aan. Voor velen een tijd
van gezelligheid, huiselijkheid en een
warme sfeer. Van veel zorg en aan-
dacht voor wie ons dierbaar zijn. Maar
soms met wat minder ruimte voor wie
verder van ons af staat. Het bijzondere
initiatief 'Sterren Stralen' speelt hier-
op in. 

Van 2 december tot en met 6 januari
2007 (Drie Koningen) straalt op het
Dorpsplein in Vorden een enorme
kerstboom van ruim 25 meter. Ieder
die dat wil kan in die boom een ster la-
ten stralen voor wie hem of haar dier-
baar is. Heel persoonlijk. Heel direct.
Om te bedanken voor een gebeurtenis
uit het afgelopen jaar. Of gewoon om
te laten weten dat er aan hem of haar
wordt gedacht. Iedere persoon voor
wie een lichtje in de boom wordt aan-
gestoken, krijgt daarvan bericht: op
een speciale kerstkaart met persoonlij-
ke kerstwens. 'Sterren Stralen' is een
bijzonder initiatief waar meerdere Ro-
taryclubs in Nederland aan deelne-
men en waaraan iedere club zij eigen
goede doel verbindt.

GOEDE DOELEN
Dit jaar is door de Vordense club geko-
zen voor een doel dichtbij en een doel
veraf. Dichtbij worden speciale kerst-
wensen vervuld van kinderen die in
moeilijke omstandigheden opgroeien
en veraf wordt voor 30 kinderen uit
het gebied van Tsjernobyl een verblijf
van zes weken in een gezonde omge-
ving bekostigd.

KINDEREN VOOR KINDEREN
Op de plaatselijke basisscholen wordt
aandacht gevraagd voor dit project.De
leerlingen van groep 7 en 8 wordt ge-
vraagd te helpen de boom te versieren
met zelfgemaakte kerststerren. Ook
zullen de leerlingen een rol kunnen
spelen bij het ontsteken van de eerste
lichtjes op 3 december.

KAARTEN KOPEN 
De kaarten zijn te koop voor € 5. Voor

deze prijs heeft de 'zender' een heel
speciale kaart met en inlegvel en enve-
lop, waarmee hij/zij een dierbare aan-
geeft dat een lichtje brandt in de
boom. Maar tevens steunt men daar-
mee de goed doelen.
De kaarten zullen te koop worden aan-
geboden door de plaatselijke onderne-
mers in Vorden. Zij zijn herkenbaar
aan de 'Sterren Stralen'-poster bij de
entree van hun zaak. Bij de diverse ge-
legenheden rond de kerstboom (op-
richting van de boom op 2 december
en de kerstmarkt op 16 december)
worden de kaarten verkocht. En men
kan ook via internet bestellen op
www.sterrenstralen.com. De kaart
wordt, eventueel met persoonlijke
kerstwens, naar het opgegeven adres
gestuurd. Betalen gebeurt met een vei-
lige online betaalmodule waarbij men
met een eenmalige machtiging of cre-
ditcard kan betalen.

DE KERSTBOOM 
In de grote kerstboom is plaats voor
vijfduizend lichtjes. Vijfduizend kerst-
wensen. Vijf duizend momenten van
liefde, dank of waardering. De boom
staat symbool voor al die warmte en
neemt in de decembermaand dan ook
een centrale plaats in in de Sterren
Stralen actie. Ook wat de plaats be-
treft: vóór de ABN Amro bank op het
Dorpsplein in Vorden. In een feestelij-
ke sfeer en hopelijk onder grote be-
langstelling zal de boom worden ge-
plaatst en om 17.00 uur zal de heer
Aalderink, de burgemeester van
Bronckhorst, de eertse lichtjes ontste-
ken. De hele dag kan het publiek bij de
boom al kaarten kopen evenals een be-
kertje warme chocolademelk.

SPONSORS EN GIFTEN
Het organiseren van dit project is een
kostbare zaak. Inmiddels zijn een aan-
tal bedrijven zo enthousiast  dat zij
hoofdsponsors zijn geworden: ABN
AMRO en Winkels Techniek Enschede
BV. De VOV verleent haar medewer-
king en een aantal bedrijven heeft al
grote bestellingen van kaarten ge-
plaatst.

Vorden laat de sterren stralen
Onder het motto 'Sterren Stralen' organiseert Rotaryclub Vorden ('t Kwar-
tier van Zutphen) in de maand december een prachtige kerstactie voor de
gemeente Bronckhorst. De ingrediënten daarvan zijn: een enorme kerst-
boom in het centrum van Vorden, 5000 lichtjes, speciale kerstkaarten, per-
soonlijke kerstwens, basisscholieren, plaatselijke ondernemers en andere
bedrijven en instellingen. De opbrengst van het project 'Sterren Stralen'
komt volledig ten goede aan 'Kinderen in de knel´ in gemeente Bronck-
horst en Zutphen, die het moeilijk hebben vanwege huiselijke omstandig-
heden of door ziekte en aan het Tsjerkin-project, een gezondheidsreis voor
30 kinderen uit het Tsjernobyl rampgebied naar Zutphen en Warnsveld.

Na de verhuizing en opening heeft
Martine Hair + Beautysalon veel meer
te bieden. O.a. veel ruimere openings-
tijden. Nu zijn we ook op de donder-
dag overdag en avond geopend. Als
speciale, en blijvende actie, zijn we be-
gonnen met een speciale mannen-
avond: knippen zonder afspraak op de
donderdagavond vertelt Martine en-
thousiast. De rest van de week werken
we uitsluitend op afspraak voor zowel
dames als heren. Mannen zijn dus niet
enkel op de donderdag avond welkom.
Naast de donderdagavond zijn we ook
op de dinsdag en woensdag tot 22:00
uur geopend.

Steeds meer mannen vinden de weg
naar onze schoonheidsspecialistes,
vaak moeten ze nog eventjes hun
schroom overwinnen, maar wanneer
ze eenmaal ervaren hebben hoe hun

huid verbetert na een behandeling en
de huid een gezondere en betere con-
ditie krijgt door het gebruik van juiste
producten zijn ze super enthousiast. 

Wat houdt Martine For Men nu pre-
cies in: een jaar lang knippen (maxi-
maal 15 keer) voor een vast bedrag.
Een Manspace reinigingsbehandeling
in de schoonheidssalon. 1 x gratis on-
der de allernieuwste zonnebank en
het hele jaar 10% korting op haargel
en mannencosmetica. Gemiddeld
gaat een man een keer per 5 weken
naar de kapper, dit is 10x per jaar. Een
man kan dus 5 x extra naar de kapper,
stel vlak voor een feest of andere speci-
ale gelegenheid of snel even de nekha-
ren laten verwijderen of de contouren
laten bijknippen. Kwaliteit en prijs
zijn heel belangrijk ook bij Martine
Hair + Beauty. Door middel van Marti-
ne For Men zijn mannen een jaar lang
verzekerd van een kwalitatief juist ge-
knipte en verzorgde coupe voor een ui-
terst vriendelijke prijs. 

Martine Hair + Beautysalon start per 1
januari met Martine For Men, daarna
is instappen op elk gewenst moment
mogelijk. Als welkoms geschenk ont-
vangen de eerste 15 aanmeldingen een
gratis Golfclinic op Golfclub 't Zelle.
Deelnemers aan Martine For Men ont-
vangen tevens een kortingscheque op
een golfarrangement voor beginners.

Uniek in Nederland exclusief
voor Mannen: Martine For Men
Een jaar lang je haar een kwalitatief en vakkundig geknipt
Vol trots en uniek in Nederland
presenteert Martine Hair + Beauty-
salon: Martine For Men. Een fantas-
tische aanbieding, een jaar lang
knippen voor een vast bedrag. Dit
jaar is in Nederland het omslag
punt gekomen dat een man meer
geld uitgeeft aan uiterlijke verzor-
ging dan een vrouw. Dit kan toch
niet kloppen zult u zeggen maar
toch is het waar, speur de bericht-
geving op het internet en het
nieuws er maar eens op na !!!

De overhandiging van het nieuwste
boek van Jan Wagenvoort, ´Butent-
huus´ vond plaats in de voormalige
varkensschuur, nu kantine bij Boerde-
rij en Natuurmuseum De Lindehof. In
het natuurmuseum zijn ook oude
landbouwvoertuigen opgesteld. “Die
schuren kunnen wij zo creatief benut-
ten,” aldus Jan Wagenvoort. Aanwezig
waren vrienden en familie, maar ook
alle mensen die hun aandeel hadden
in het tot stand komen van het boek.
Jan Wagenvoort verwelkomde de aan-
wezigen. De vrienden: “’k ben zo blij
dat ‘k ze heb. Ze geven inspiratie en le-
ven mee.” Zijn vrouw Dinie gaf hem
de rust om te schrijven, in totaal 300
uur werk. De kinderen hielpen met
computeren.

Een dankwoord ook aan Gerhard Wee-
vers van Drukkerij Weevers en vorm-
gever Hans Wildenberg van Meer
Communicatie. “Complimenten, het
is fantastisch! Weinig praten en veel
doen! Ook de lay-out is heel knap ge-
daan. Compliment hoe alles op de pa-
gina zit, bomvol en toch rustig.” “Door
de manier waarop Gerhard Weevers
een boek uit de kast haalde, viel me
zijn passie voor boeken op,” herinner-
de Jan Wagenvoort zich. “Het was leuk
samenwerken, want een boek maken
is samenwerking.” 

Hij noemde meerdere redenen waar-
om hij een boek schreef. Een boek is
tastbaar: lezen en weer wegleggen,
maar ook cadeau doen. Daarnaast
vindt hij het boeiend om dingen op te
schrijven. “De combinatie is mooi:
soms een korte spreuk, een gedicht,
een verhaaltje en dia’s. Een boek, daar
kan alles in.”
Gelardeerd met verhalen uit de prak-
tijk, legde Jan uit dat hij een aandeel
wil hebben om over dieren te verha-
len, een ree of een mol. Het doorgeven
van kennis en verhalen van de streek,
de Achterhoek en het waardevolle er-
van: taal, mensen en omgang.

Het fascinerende van het eerste boek
‘Puur Natuur‘ was, dat het een lees en
kijkboek moest zijn en het werd een

gebruikersboek. In het zorgcentrum
wordt eruit voorgelezen om mensen
bezig te houden. De jeugd leest het
ook en dat had hij niet verwacht, zij
vragen ouders over het dialect. Daar-
naast werd het een inburgeringcursus
voor import uit het westen. “In het
westen hebben ze een horloge, wij
hebben de tijd,” grapte Jan tussen-
door. En misschien wordt ‘Puur Na-
tuur’ ooit een schoolboek.

‘Butenthuus’ begon als vele briefjes
met aantekeningen, aantekeningen
en aantekeningen!

Uitspraken van een boer, flarden van
verhalen, een mooie folder, tekeninge-
tjes, foto’s. “Wat anderen doen schrijf
ik op!” Het manuscript was eerst nog
een chaos. “Ik denk sneller dan ik
schrijf,” legde Jan Wagenvoort uit. En
als de chaos er is, moet hij er nog in
gaan geloven dat het wat wordt.
Daarna naar de drukkerij, de tekstre-
dactie inschakelen, digitaal maken,
dia’s schoonmaken (Pim) en de PR ver-
zorgen. En toen was de brief van opa,
uit 1897 er niet in… Maar er werd toch
geschoven en het kwam er in! Jan Wa-
genvoort verzuchtte tegen zijn vrouw:
“De 9e maand van de zwangerschap is
wel zwaar.” En zijn vrouw Dinie kon
zeggen dat ze dat al wist!

Gerrit van Egmond deed de tekstre-
dactie. Hij zei: “Jan, je bent een vertel-
ler, maar in het boek moet je schrij-
ven.”
Henk Jan Ormel was een verhaal
apart. “Tijdens de eerste kennisma-
king had ik je te pakken, toen je al
meteen in Hengelo in het witte huis
was gaan zitten.”Henk Jan Ormel had
‘Puur Natuur’ al gelezen en als hij in
Den Haag heimwee heeft naar de Ach-
terhoek, leest hij nog weer eruit. “Als
ik een bijdrage kan leveren voor de
vermarkting van een nieuw boek, wil
ik wel helpen,” had hij eerder tegen
Jan Wagenvoort gezegd.

“Toen dat zover was vroeg ik om een
bijdrage te leveren en een promotie-
stukje schrijven. Het hoefde niet met-

een vrijdag, maar ja, dinsdag moest ik
naar de drukker,” vertelde Jan enthou-
siast. En maandags had Henk Jan Or-
mel, lid van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, een inspirerende tekst
voor de achterkaft van het boek ge-
schreven en in de brievenbus gedaan.
“Nu al dank daarvoor!” 

“Ik ben trots op ons product.” eindig-
de hij. Hij hield het boek ten doop
door het voorwoord voor te lezen. Een
inleiding over luisteren en horen, kij-
ken en zien. ‘De natuur’ kan niet pra-
oten, maor wel allemachtig völle vetel-
len.

Het eerste exemplaar werd aangebo-
den aan Henk Jan Ormel, die erg ver-
heugd was het boek in handen te heb-
ben. Hij noemde Jan Wagenvoort geen
Wolkers en geen Mulisch, maar een
natuurmens. “Het gevoel kunnen
overbrengen, vind ik knap,” aldus de
heer Ormel. “Jan is een nostalgisch
mens, vroeger was allemaal zo mooi.
Maar de Achterhoek verandert, er zijn
minder koeien en peppels. Het vastleg-
gen van hoe mooi het nu is, is het
meest waardevolle van deze boeken.”
“Gebrek aan respect voor dieren en na-
tuur gaf boosheid. Ik ging de politiek
in en jij ging schrijven. Als de kerkui-
lenjongen er zijn, komen we kijken,”
eindigde Henk Jan Ormel.

Het boek werd zeer positief ontvangen
en er werd ook meteen in gelezen.. De
prachtige lay-out viel direct op. Het is
een prachtig boek geworden, met
schitterende foto’s en tekeningen van
de schrijver, die fraai ogen op het glan-
zende papier. De hoofdstukken, twaalf
in totaal, hebben vaste rubrieken. Elk
hoofdstuk, elke maand begint met
een wijsheid, waarna een aantal ver-
halen, waaronder ‘jongensstreken’ en
gedichten over natuur of cultuur vol-
gen. Daarbij zijn zeer treffend passen-
de foto’s van de schrijver gebruikt. Een
hoofdstuk sluit af met praktische tips.

Het boek is vanaf 20 november te koop
bij de boekhandels: Bonvrie in Henge-
lo, Bonvrie en Zelhem, Bruna in Vor-
den, Bruna in Ruurlo en Messing en
Prinsen in Aalten. Verder is het boek te
koop bij de Welkoop winkels in Henge-
lo, Vorden, Ruurlo, Zelhem en Toldijk.
Gesigneerde exemplaren zijn bij Jan
en Dinie Wagenvoort vanaf 20 novem-
ber, elke zaterdag tussen 10.00-12.00
uur aan de Kremersdijk 5 in Hengelo
gld. te koop.

Tweede boek van Jan Wagenvoort uit Hengelo gld.

‘Butenthuus’ zeer enthousiast ontvangen

Tijdens een gezellig feestje met genodigden, werd zaterdag 18 november
2006 het tweede boek van natuurverteller Jan Wagenvoort uit Hengelo
gld. gepresenteerd: ‘Butenthuus’. Na een woordje van de schrijver, die de
aanwezigen een kijkje in zijn boekenkeuken gunde, overhandigde deze
het eerste exemplaar aan de heer Henk Jan Ormel. De voormalige dieren-
arts, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die bij de zogenoemde
buitenfamilie van Jan Wagenvoort behoort, schreef een inspirerende
tekst voor de achterkaft.

Het eerste exemplaar van ‘Butenthuus’ van Jan Wagenvoort werd aangeboden aan Henk Jan Ormel.
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De Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en
Mantelzorg Oost-Gelderland (VIT)
brengt door het organiseren van bij-
eenkomsten in de mantelzorgsalon
het contact tussen mantelzorgers tot
stand. Het praten met lotgenoten kan
een mantelzorger tot steun zijn. In
een informele sfeer staan ontmoeting,
ontspanning en ondersteuning cen-
traal. 

Elke tweede dinsdag van de maand is
de salon in (zaal) Langeler geopend
van 13.30 tot 16.00 uur. Ook naaste fa-
milie, vrienden en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Anja Enserink, directeur VIT Oost-Gel-
derland, prees in haar openingswoord
de goede samenwerking met de orga-
nisaties in Bronckhorst. Enserink ging
onder meer in op de functie van een
mantelzorgsalon. 

“Met een salon willen we bereiken dat
veel mantelzorgers bij elkaar komen.
Met elkaar te praten als lotgenoten on-
der elkaar. Je emoties uitwisselt, tips
krijgt van elkaar, dat je er even voor el-
kaar kunt zijn en daarnaast ook ont-
spanning vindt wat je als mantelzor-
ger heel hard nodig hebt”. Daarom
wordt ook altijd een programma aan-
geboden in de salon om de tijd dié je
bij elkaar bent, zo goed mogelijk te be-
steden. 

Een mantelzorger heeft vaak geen
keus. Je kiest daar niet voor, het komt
gewoon op je pad. “Het overkomt je”,
zegt Enserink. “Omdat je een bepaal-
de relatie hebt met iemand pak je die
zorg toch op. Dat kan je echtgenoot
zijn, je partner of iemand die bij jouw
in huis woont. Je doet dat uit een stuk-
je liefde tot die ander”. 

Soms komt het ook voor dat het een
buur of een goede vriend is die je heel
veel zorg verleend en dan ook mantel-
zorger is. “Mantelzorger is iemand die
structureel zorg verleend aan iemand
vanuit een bepaalde relatie”.

Heel veel mensen verzorgen iemand
en weten zelf niet dat ze mantelzorger
zijn. Ze vinden dat heel normaal. Het
moet gewoon gedaan worden, vinden
ze. Enserink: “Binnen die groep zien

we ook een steeds grotere groep naar
voren komen, die eigenlijk die zorg
niet meer aan kunnen. Juist die man-
telzorgers die bij ons nog niet bekend
zijn, de onzichtbare groep, die probe-
ren wij nu ook te benaderen. Wanneer
zij er behoefte aan hebben kunnen ze
ondersteuning van ons krijgen zodat
het voor hen ook gemakkelijker
wordt”, zegt de VIT directeur.

Volgens wethouder Ab Boers is de ge-
meente Bronckhorst “heel gelukkig”
met het initiatief van een salon door
VIT Oost-Gelderland. “In het kader van
de WMO moeten wij als gemeente er
voor zorgen dat mantelzorgers de
ruimte, scholing en faciliteiten krij-
gen. 

Met een salon kunnen mantelzorgers
even afstand nemen en lotgenoten
ontmoeten. Vaak zijn zij zeven dagen
in de week bezig met anderen. Ze zijn
onmisbaar voor de maatschappij. Zij
bedrijven met liefde die zorg. De man-
telzorgsalon is een activiteit die wij als
gemeente daarom dan ook volop on-
dersteunen”, zegt Boers.

De feestelijke middag van de opening
van de mantelzorgsalon, werd omlijst
door het duo Jolanda Tangelder en
Willem te Voortwis. Het muzikale
echtpaar uit Winterswijk bracht her-
kenbare liedjes vaak uit de oude doos
maar in een nieuw jasje gestoken. 

Veel liedjes waren afgestemd op het
werk van de mantelzorgers. Met ge-
voel werden de liedjes gebracht en
vooraf ingeleid door accordeonist Wil-
lem. …’Een melodie als een taal, zon-
der woord een heel verhaal. Een boek
vol wijsheid voor een hart, dat vraagt
om een melodie die iedereen verstaat’. 

Lindy Lablans (75) vertelde in een in-
terview met presentator Willem te
Voortwis over haar ervaringen als
mantelzorger. Een consulent van VIT
Oost-Gelderland vertelde wat de VIT
kan betekenen voor de mantelzorgers. 

Verder werd de nieuwe folder gepre-
senteerd van de bezoek en oppasorga-
nisaties in de gemeente Bronckhorst.
Na afloop van de opening was er een

hapje en een drankje en kregen de
aanwezigen de nieuwe folder.

Ontmoeting, omtspanning en ondersteuning staat centraal

Mantelzorgsalon Bronckhorst geopend

In Partycentrum Langeler is op dinsdag 14 november de Mantelzorgsalon
Bronckhorst geopend door wethouder Ab Boers en mantelzorger Lindy
Lablans (75) uit Hummelo. Bij de opening waren veel organisaties en vrij-
willigers (mantelzorgers) uit de kernen van de gemeente Bronckhorst
aanwezig.

Mantelzorger Lindy Lablans (rechts) en wethouder Boers deden de opening van de salon

Zaterdag 11 november liep het de hele
dag door met bezoekers. De actie
‘Startklaar voor een veilige winter’
trok veel bezoek. Naast de ‘Winter
Check-up’ (niet alleen voor Peugeot-rij-
ders) waren er ook veel andere acties
en kortingen. Tevens waren diverse oc-
casions extra voordelig geprijsd. 

Iedereen die op deze dag zijn auto liet
controleren, maakte kans op een ge-
heel verzorgde circuitdag voor twee
personen als bijrijder in de snelle Peu-
geot 206 RCC. 

Maandag 13 november kwam Bennie
Jolink, met kort haar en net terug uit

Afghanistan, naar Autobedrijf Ridder-
hof aan de Molenenk in Hengelo om
de loting te doen. De prijswinnaars
zijn: de heren Otten uit Warnsveld en
Aaftink uit Ruurlo. De gelukkige win-
naars mogen volgend jaar met twee
personen, een geheel verzorgde dag
mee als bijrijder in de supersnelle Peu-
geot 206 RCC! 

Voor meer informatie, kijk op:
www.ridderhof.peugeot.nl

Prijswinnaars gaan mee als bijrijder in de snelle Peugeot 206 RCC

Veel belangstelling 'Peugeot WinterStartdag'

Autobedrijf Ridderhof

Tijdens de ‘Winter Startdag’ bij Autobedrijf Ridderhof in Hengelo konden
mensen hun auto gratis op maar liefst 28 punten laten controleren. Hier-
van werd veel gebruik gemaakt.

Bennie Jolink verricht de loting terwijl Ard Ridderhof lachend toekijkt

Tijdens de vakantie periode had hij
een achterstand van 1 punt op zijn
concurrent.Tijdens de vakantie reed
hij de EK wedstrijden in Tsjechie en in
het Groningse Stadskanaal.Hij kon in
deze races goed meekomen en behaal-
de in deze races twee vierde plaat-
sen.Helaas kwam hij niet op het podi-
um tijdens deze EK races en dat was
voor hem teleurstellend.Alleen win-
nen telt voor de Vordenaar die geen ge-
noegen neemt met tweede en derde
plaatsen.Na de EK races gingen de NK
Pocketbike coureurs weer aan de slag
in Nederland.De laatste races van het
seizoen waren zeer spannend en in Ul-
rum gaf Barry het kampioenschap uit
handen.Wassink reed zich daar naar
een vijfde en derde plek en dat gat kon
hij niet meer dicht rijden tijdens de
laatste wedstrijd.Hij sloot het race sei-
zoen af met elf overwinningen en dat
waren er twee meer dan zijn grootste
concurrent.

In het algemeen klassement werd hij
tweede met een paar punten achter-
stand op zijn naaste belager.Volgend
jaar zal hij uitkomen voor de Italiaan-
se fabriek ZPF.Afgelopen maand on-
dertekende hij een contract bij deze
firma voor de EK en NK wedstrijden
voor 2007.Tijdens deze races wordt hij
volledig ondersteund door de Italiaan-
se ZPF pocketbike firma.Ook zal men
importeur worden van deze firma en
hoopt men op een goede verkoop van
deze ZPF machines.

Zijn teamgenoot is niemand minder
dan de halfbroer van Moto GP rijder
Valentino Rossi en een betere reclame
kan men niet hebben.Wassink wil zijn
sponsors en supporters bedanken voor
de steun die hij het afgelopen race jaar
heeft ontvangen.

Goed Pocketbike seizoen
Barry Wassink
Vordenaar Barry Wassink (zie foto) reed afgelopen seizoen zeer sterk in
het NK Pocketbike racen.Hij begon dit jaar te rijden voor zijn eigen opge-
starte team en kwam uit op een prive getunde Blata.In de eerste helft van
het jaar behaalde hij al een aantal overwinningen en podium plaatsen.

Foto: Henk Teerink
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NU OOK:
Houtkloofmachines, tevens te huur

(reserveren gewenst)

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

ww ww ww .. hh ee tt kk aa cc hh ee ll tt jj ee .. nn ll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514
H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Nu bij Helmink:
VERHUISBARE 
KLIKPLAVUIZEN

Mooie zware plavuizen in 6 kleuren met rubber voeg.
Leverbaar in 2 maten: 31 x 31 cm en 50 x 50 cm.
Met handig kliksysteem aan elkaar te leggen.

Gemakkelijk en snel te leggen zonder tegellijm 
en voegmortel. Direct beloopbaar.

Geschikt voor vloerverwarming.
Prijsvoorbeeld in de maat 31 x 31 cm Per m2 99.50

'Right Groove' kliklaminaat met V-groef
In de consumentengids als beste beooordeeld.

Leverbaar in 9 kleuren           Bij Helmink nu per m2 17. 95
'Metro' zwaar polymide tapijt

400 cm breed, keuze uit 7 kleuren
LEGGEN GRATIS! Bij Helmink nu per m2 69.-

Nieuw!Nieuw!

www.helminkmeubelen.nl

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

6 KG CAPACITEIT
1600 TOERENMIELE WASAUTOMAAT

STARTTIJDKEUZE

nu voor:nu voor: 1349,-1349,-

DIGITAL COMB FILTER82 CM LCD BREEDBEELDJVC LCD TELEVISIE

2 x SCART EN HDMI

nu voor:nu voor: 899,-899,-

ELEKTRISCHBRAUN TANDENBORSTEL

OPLAADBAAR

slechts:slechts:

19,19,9595

SPEELT MP3 EN WMA (DRM)

512 MB GEHEUGENTIME MP3 SPELER

INTUITIEF MENU

USB MEMORY STICK

slechts:slechts: 29,29,9595

SNELLE ISO 800

5,0 MEGAPIXELSCANON DIGITALE CAMERA

4 x OPTISCHE ZOOM

BREEDBEELD REGISTRATIE

slechts:slechts: 159,-159,-

Leve
rbaar in

Leve
rbaar in

zwart of zilve
r

zwart of zil
ver

KADOTIP!KADOTIP!KADOTIP!

KADOTIP!KADOTIP!KADOTIP!

DE MOOISTEDE MOOISTE
SINTKADO’sSINTKADO’s
VINDT U BIJVINDT U BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTROELECTRO

GRATISGRATIS
MIELE

STOFZUIGER
GRATISGRATIS

MIELEMIELE
STOFZUIGERSTOFZUIGER

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

7 november 2006 door Aviko B.V. een melding op

grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Aviko B.V. heeft gemeld dat de bodem op de

Prinsenweg 16 in Hoog keppel, gemeente

Bronckhorst verontreinigd is. Ook heeft Aviko B.V.

een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men

deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij 

de zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent

dat het besluit op grond van de melding niet

gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd.

Wel heeft iedereen de gelegenheid om te reageren

op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze

besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw

reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 17 november 2006

nr. 2006-021210

Bodemverontreiniging Prinsenweg 16 in Hoog keppel,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

NIEUWSTE 

KEUKENMODELLEN 

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u.

Koopavond op afspraak. Zat. 09.00 - 13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

Raadhuisstraat 11
7251 AA Vorden
Tel. (0575) 55 52 22

Kerst bij de Vordense Tuin

Kom onder het genot van
een glaasje glühwein
of chocomelk

kerstsfeer proeven
op zaterdag 25 nov.
van 9.00-17.00 uur



Wie kent deze hoeve niet, want velen
hebben decennia lang een heerlijk ha-
rinkje of warme vis bij Herman en Di-
nie in het bakhuis gehaald. Inmiddels
is Herman Wiggerinks destijds beken-
de bakfiets met eens zijn klasse zee-
banket in het ijs waarmee hij in de re-
gio vis ventte, geworden tot zijn home-
trainer met het doel de conditie op
peil te houden. Herman en Dinie trok-
ken uit de boerderij en veel huisraad
van enkele generaties lang vond zijn
weg naar familie en zelfs het Open-
luchtmuseum te Arnhem.

Paul en Jenny gingen schetsen, reke-
nen en vooral bouwmaterialen verza-
melen voor de naderende restauratie.
Dit samen met Wim Boerman, die
met Rob Reuver directievoerder over
deze restauratie gaat worden. Inmid-
dels heeft Wim de leiding van het ge-

lijknamige architectenbureau overge-
dragen aan zijn zoon Henri en zijn za-
kenpartner Antti Hanninen, welke
beiden in Delft bouwkunde hebben
gestudeerd. Henri is de specialist in de
restauratie en Antti is de man van de
nieuw- en utiliteitsbouw, die overi-
gens ook genomineerd is voor de jaar-
lijkse architectuurprijs voor de Achter-
hoek. Uiteraard is er sprake van een
wisselwerking van ’het oude en het
nieuwe’ op de tekentafel.
Wim Boerman heeft in zijn arbeid-
zaam leven van ruim 40 jaar rond de
1000 Rijksmonumenten gerestau-
reerd. ‘Wiggerink’ is natuurlijk iets
speciaals, want welke architect wil
niet de ’poortwachter’ van Bronkhorst
restaureren. De boerderij staat al jaren
te wachten - je zou bijna zeggen te ver-
langen, te schreeuwen - om een brood-
nodige restauratie.

Bij Paul, die diverse publicaties op mo-
numentaal- en cultuurhistorisch ge-
bied op zijn naam heeft staan, begon-
nen de vingers reeds te jeuken. Doch
het vergunningtraject en de financie-
ring van het restauratieproject was
een lange weg te gaan. Het gaat niet al-
leen om de restauratie van de histori-
sche boerderij. Ook het bakhuis, een
bijpassende schuur, een hooiberg en
met name de erfindeling. Er komt
zelfs een klein Achterhoeks ’spieker-
tje’ op het erf te staan met naar voren
hellend topgeveltje, gelijkend de
schuur van de bakker bij de kruising
van de Molenstraat/Onderstraat.

Paul toog naar het Gelders genoot-
schap voor architectuur, waar toch de
arrogantie aldaar een beetje de boven-
toon voerde, doch met argumenten
werd deze ’hindernis’ genomen. De in-
spectie van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg was zeer positief en
meewerkend! Er was maar een pro-
bleem… ’Cost en Baet’. Deze hobbels
zijn thans gladgestreken en met bij-
zondere medewerking van destijds de
gemeente Steenderen en thans de ge-
meente Bronckhorst gaat de restaura-
tie in januari 2007 van start.

HET VINDEN VAN RESTAURATIE-
MATERIALEN
Ze komen je het niet op een schoteltje
aanreiken. Je moet overal achteraan.
Paul en Jenny hebben stad en land af-
gereden om aan de monumentale on-
derdelen te komen. Het gaat over pak-
weg 20.000 antieke bouwstenen,
10.000 antieke dakpannen, 50 m3
(netto!) aan eikenhout, vloerelemen-
ten op de deel en in de voorkamer.
Heel veel hulp van familie, vrienden
en bekenden, want anders kom je er
niet. 

Speciale dank aan de gemeentelijke
sloopbedrijven Masselink, Enzerink
en Loman. Met hun hulp kon kostbaar
restauratiemateriaal verkregen wor-

den. Pracht materiaal van vier thans
gesloopte boerderijen (Ao 1795, 1802,
1830 en 1859) in Steenderen, Halle en
Aalten (2x) komt terug in Bronkhorst.
Over recycling gesproken! Vooral com-
plimenten voor de kraanmachinisten
van deze bedrijven, want met oude za-
ken moet je heel voorzichtig omgaan.
Frappant te noemen is dat van een ge-
sloopte boerderij in Aalten als comple-
te verrassing een eiken vloer uit 1830
tevoorschijn kwam. Vloerdelen van
pakweg 30cm breedte, compleet voor
het zicht weg getimmerd. Vergeet niet
het vele antieke hang- en sluitwerk,
dat ook zijn weg straks naar Bronk-
horst weet te vinden. 
In 1948 verdween de schouw, want
een kolenkachel, later oliestook en
weer later de aardgaskachel gaf na-
tuurlijk comfort. Welk historisch
pand kent deze ontwikkeling niet? Ge-
lukkig komt het allemaal terug, want
in Rouveen vonden Paul en Jenny het
antieke materiaal, dat eens het huis
verliet. Zo ook tegen de Belgische
grens zogenaamde drieduimers, waar-
mee de deel wordt bestraat. Tonnen
van dit materiaal vond als ballast in
VOC schepen zijn weg naar de Oost. 

BRONCKHORSTER AANNEMERS
Veertien aannemers uit de regio en
verder reageerden op de vergunnin-
gaanvraag in de krant. Een dergelijk
bouwvallig monument is natuurlijk
niet voor de eerste de beste nieuw-
bouwaannemer weggelegd. Wim
Boerman zocht naar een restauratie-
aannemer, welke timmerlieden heeft
met gevoel voor het oude ambacht.
’Getoogde’ eiken verbindingen, zeg
maar met een eiken pen getrokken
naar elkaar en vast voor het leven. Vak-
lui, die nog met de hand een ’ojief’
kunnen schaven en nog kunnen wer-
ken met een trekmes. Ze zijn er nog!
De keus is gevallen op Bouwbedrijf
Lettink te Zelhem, inmiddels een 80
jarig bedrijf dat ook de huisaannemer
is voor Staatsbosbeheer in de regio. Zij
onderhouden veel monumentale
boerderijen op landgoederen in onze
provincie. Specialisten op het gebied
van eiken betimmeringen met veel
historische constructies en nog be-
langrijker, liefde voor het vak!

Directieleden Hans en Bert Lettink
zijn bijzonder vereerd met deze op-
dracht. Installateur Arthur Berendsen
te Baak wordt verantwoordelijk voor
het installatiewerk met een bijzonder
hoog ambachtelijk gehalte. Het moet
ook voor allen een genoegen zijn in de
geur van inlands eikenhout te mogen
werken. Je komt het in de bouw maar
zelden tegen. 

‘Wiggerink’ is de nog enige boerderij
in Bronkhorst, welke de littekens van
een hoogwaterdeur in de gevel heeft
staan. In 1926 stond (Keulse maat) het
IJsselwater 9.66m en bij 8.80m hoogte
kwam het water over de dijk bij Olbur-
gen het achterland in. De kern van
Bronkhorst verzoop nog net niet,
maar de lagere delen van Onderstraat
en Molenstraat waren alleen per roei-
boot - en natuurlijk over het ijs - be-
reikbaar. Drie gevels en met name de
hoeken van de gevels dragen nog de
sporen van ijsgang. Honderden stenen
zijn in dat jaar door kruiend ijs ge-
kraakt en nu na 80 jaar worden ze dan
toch nog een keer vervangen. Voegspe-
cialist Takkenkamp te Zelhem mag
het eindresultaat van de metselaars
allemaal afwerken voor latere genera-
ties. De restauratie zal ruim een jaar
duren en er zal periodiek aandacht
aan het herstel van het ‘Wiggerink’
worden besteed. Staat er nu nog wat,
hoe broos dan ook, het wordt stukje
voor stukje gedemonteerd en hersteld. 

Als de pannen eraf gaan, geeft het in
eerste instantie altijd zo’n dramati-
sche indruk. Welnu, als halverwege
2007 wederom pannenbier geschon-
ken kan worden, krijgt de entree van
Bronkhorst - komend vanuit Steende-
ren - toch weer een vertrouwd uiter-
lijk. Dank aan alle vrijwilligers, die
meehielpen met hand en spandien-
sten in de pakweg twee jaar voorberei-
ding: stenen bikken, pannen sjouwen
etc. Na de kerstvakantie van de bou-
wers gaan de werkzaamheden van
start. De restauratie van dit Rijksmo-
nument in 2007 wordt met belangstel-
ling gevolgd. Laat het ook voor ande-
ren een uitnodiging zijn onze bouw-
historie te conserveren en aan latere
generaties door te geven.
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Hoeve 'Wiggerink’ aan de Molenstraat te Bronkhorst

Restauratie gaat in januari 2007 van start…

Ruim twee jaar geleden kochten Paul en Jenny Kok de nog ongeschonden
historische boerderij van Herman en Dinie Wiggerink, die in Bronkhorst
zijn blijven wonen. Het is de laatste boerderij (Rijksmonument) in Bronk-
horst, welke nog niet is gerestaureerd. De restauratiegolf in Bronkhorst is
overigens reeds van ruim 30 jaar geleden.

De voorstelling is gebouwd rond het
nummer Kilkelly (Peter Jones) en me-
de geënt op de boeken 'Sneeuwwitte
bloem' van Brendan Graham en 'De as
van mijn moeder' van Frank McCourt. 

De kers op de taart wordt gevormd
door de verzorgde aankleding en voor-
al door de sfeervolle beelden die ach-
ter de groep haarscherp op een groot
projectiescherm getoond worden.
Achter de vijf groepsleden zijn niet al-
leen de mysterieuze, mistige beelden

van het Ierse landschap te zien, maar
ook het glooiende groen, de ruwe Ier-
se kust, de verlaten witte huisjes en
oude door weer, wind en whiskey gete-
kende oude mannen met een banjo in
hun jichtige knoken. 

Ook zijn er beelden uit de Apalachen,
de bergen in het westen van het Ame-
rikaanse North Carolina waar de
hoofdfiguur uit Kilkelly zich na zijn
emigratie vestigde. Blue Dew heeft ge-
kozen voor prenten en foto's uit het

echte leven. En bij hun muzikale in-
vulling hebben ze zich niet laten ver-
leiden tot gladde mooimakerij. Fiddle,
bodhrán (soms twee tegelijk), bouzou-
ki of gitaar, banjo of gitaar en contra-
bas vormen de basis. De vocalen zijn
goed verzorgd. Sterk is de harmonieu-
ze drie- en vierstemmige zang.   

Blue Dew bestaat uit muzikanten die
zich intensief en met grote gedreven-
heid met de Amerikaanse bluegrass
en Ierse folk bezig houden. Het is de
mix van deze muziekstijlen die zo ty-
perend is voor de ontwikkeling en de
muziek van Blue Dew; een eigen stijl
met natuurlijke, harmonieuze drie-
en vierstemmige zang en een gevari-
eerd gebruik van Ierse- en bluegrass
instrumenten. Blue Dew heeft een re-
pertoire opgebouwd dat bestaat uit
krachtig Iers gezongen ballades, afge-
wisseld met jigs en reels, bluegrass tra-
ditionals en eigen nummers. 

Het nummer Kilkelly, waarin de brie-
ven voorgelezen worden van de vader
aan zijn geëmigreerde zoon vertelt in
enkele verzen van de grote tragedie in
de levens van de mensen rond 1860.
Het is een lied dat door je ziel gaat en
je niet meer wil verlaten. Bezetting
van Blue Dew: Marius Klein (zang, gi-
taar, mandoline en bouzouki), Pim
Leutholff (zang, vijf snarige banjo,
bodhrán en gitaar), Wendy van Zome-
ren (zang en viool) en John Beumer
(zang, contrabas, grote trommel en
mondharmonica). Sinds 1995 zijn van
deze groep acht cd’s uitgekomen. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij Groot Jeb-
bink Bloemen en Alex Schoenmode in
Ruurlo, via kunstkring-ruurlo@het-
net.nl en vanaf een half uur voor aan-
vang van de voorstelling die om 20.00
uur begint.

Bluegrass en Ierse Folk

Het Blue Dew ensemble met de theater voorstelling ‘The Long Journey
Home’ komt zaterdagavond 25 november naar het Ruurlose Kulturhus.
Het is een muzikalereis door de geschiedenis van het Ierland van de 19e
eeuw. De hongersnood en de ellende van de Ieren, de emigratie en hun
vestiging in Amerika en hun strijd om daar te overleven. Het verhaal
wordt verteld en gezongen door de vier musici van Blue Dew die hiervoor
gebruik maken van hun mooiste Ierse en bluegrass repertoire.

Bleu Dew komt zaterdagavond 25 november naar 't Kulturhus

Op zaterdag 27 januari 2007 wordt dit
open toernooi voor de derde keer ge-
houden in Toldijk bij café-restaurant
"Den Bremer", de plaats waar de
bridgeclub haar onderkomen heeft.
Het toernooi staat dit keer in het teken
van het Biozand-waterfilterproject in
Oeganda. 

Ina en Folkert Wijmenga uit Toldijk
zijn vrijwilligers die zich inzetten voor
de stichting Samaritan's Purse en met
name voor dit project van waterfilters.
Schoon drinkwater is van levensbe-
lang; dat geldt niet alleen hier, maar
ook daar. 

Dit systeem van waterzuivering is de
meest goedkope oplossing voor de
arme bevolking daar. Een financiële
injectie voor een aantal filters is meer
dan welkom en redt mensenlevens. 

Dat de bridgeclub daaraan een steen-
tje kan bijdragen, is geweldig. Dat ook

bedrijven daaraan hun medewerking
willen verlenen, is helemaal geweldig.
Hoofdsponsor van het toernooi is Mar-
ti Bulten van de Regiobank Steende-
ren, vandaar dat het toernooi ook wel
het Regiobank Bridgetoernooi wordt
genoemd. 

Co-sponsoren uit Steenderen zijn: 
Aalderink Super de Boer, Autobedrijf
Melgers en uit Toldijk: Zalencentrum
Den Bremer.

Dat de bridgeclub ook verder actief is,
is te merken aan de cursus die op dit
moment gegeven wordt, een vervolg
op de beginnerscursus. Stilstand is
immers achteruitgang en dat geldt in
ieder geval voor het bridgen. 

Al is een goede basis een belangrijk
uitgangspunt om het spel te kunnen
spelen, er is ook nog zoveel leuks bij te
leren. 

Ook in 2007 zal, bij voldoende deel-
name, weer een beginnerscursus ge-
geven worden, en wie weet ook ver-
volgcursussen. Houdt u voor het
komend toernooi op 27 januari alvast
de datum vrij. 

Ieder paar dat kan bridgen, wordt uit-
genodigd zich in te schrijven. Inlich-
tingen zijn te verkrijgen bij de heer
Hans Jansen, tel. (0575) 55 18 92.

Bridgeclub Bronkhorst 
organiseert Open Toernooi
'Een jonge dynamische club' zo kun je Bridgeclub Bronkhorst gerust noe-
men. Nog nauwelijks zes jaar oud, in de huidige formatie, en al voor de
derde keer een open toernooi organiseren, getuigt wel van onderne-
mingszin. De formule om niet alleen voor jezelf bezig te zijn, maar ook
anderen te betrekken in de feestvreugde, werkt uitstekend. In het bridgen
is elk spel een uitdaging en bridgers weten dat te waarderen. Zo is ook het
organiseren van een toernooi, met daaraan verbonden een goed doel, een
uitdaging. De toernooien uit het verleden, volledig bezet, goed georgani-
seerd en gezellig, kregen een hoge waardering van de deelnemers.
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Op de dag van het gesprek met Harry
Tjeerdsma, was er zelfs een echt ‘gra-
vinnetje’ bij aanwezig. Op schoot van
moeder Caroline (echtgenote van
Tjeerdsma) kraaide de tien weken ou-
de Rosalie het uit van de pret. Rosalie
is het eerste kindje van het echtpaar
Tjeerdsma, dus buitengewoon trotse
ouders, dat moge duidelijk zijn. De
kleine Rosalie is ook tegelijkertijd de
reden van een opmerking van vader
Harry: ‘Het hotel is zeven dagen in de
week geopend (op dinsdag overigens
uitsluitend voor de hotelgasten) maar
ik plan sowieso één dag voor mijn
dochter’, zo zegt hij.

De ‘Gravin van Vorden’ wordt dinsdag
21 november in het bijzijn van geno-
digden door wethouder Ab Boers ge-
opend. Vanaf woensdag 22 november
is het hotel voor het publiek geopend.
Tijdens een rondleiding door het
pand, vertelt Harry Tjeerdsma hon-
derd-uit over de metamorfose die het
hotel de afgelopen maanden heeft on-
dergaan.‘Vergeleken bij de oude situa-
tie hebben we veel dingen aangepast,
veranderd c.q. uitgebreid. Toen Ruud
en ik het hotel voor de eerste keer za-
gen, troffen we een bedrijf met sfeer.
We wisten het meteen: daar kunnen
we wat mee.

We hebben direct een ‘plan de cam-
pagne’ gemaakt, hetgeen uiteindelijk

tot een sfeervol geheel heeft geleid.
Wat de voormalige ‘deel’ werd ge-
noemd, is thans het restaurantgedeel-
te waar circa 60 personen een plaatsje
kunnen vinden. De gasten kijken van
daaruit ook in de ‘open keuken’ en
kunnen de koks bezig zien. Geeft toch
een speciaal cachet aan het geheel.
Verder is er een ‘tuinkamer’ , waar
maximaal 20 personen apart kunnen
dineren. Deze ruimte is tevens ge-
schikt voor het houden van vergade-
ringen. Voorts een benedenkamer
voor minder- validen. Het gedeelte aan
de voorzijde (Stationsweg) dient als
lounche, waar men koffie kan drin-
ken of een drankje kan nuttigen. Ook
hier is plaats voor circa 60 personen.
Onze hotelgasten kunnen hier 's
avonds eveneens terecht’, zo zegt Har-
ry Tjeerdsma.
De ‘Gravin van Vorden’ beschikt over
16 hotelkamers en een fraaie bruids-
suite. Voor het voorjaar, zomerdag en
een mooi najaar, aan de voorzijde een
verlaagt terras en aan de zuidzijde
eveneens een terras met in de tuin een
klein zwembad. Totale capaciteit voor
het ‘buitengebeuren’ circa 60-70 per-
sonen. Harry Tjeerdsma: ‘We richten
ons op een breed publiek en wij willen
onder meer dat de Vordenaren zich bij
ons thuis voelen. Wij bieden een goed
product tegen redelijke prijs, bijvoor-
beeld een driegangen menu voor circa
27,50 euro. Verder spelen we op de sei-

zoenen in, in de herfst en winter-
maanden bijvoorbeeld veel ‘wild’ op
de kaart en bijvoorbeeld een stamp-
pottenbuffet, asperges in het voorjaar.
Kortom onze ‘à la carte’ biedt vele va-
riaties. Verder denken wij aan ‘High
Tea’s, brunches e.d.‘ zo zegt Harry
Tjeerdsma.

Ruud van Bussel is tevens eigenaar
van ‘De Gouden Leeuw’ en ‘Spieserij
de Leeuwendeel’ in het stadje Bronk-
horst. Harry Tjeerdsma is daar sedert
twee jaar de chefkok. Ruud van Bussel
zal zich in de toekomst met het com-
merciële verhaal in Bronkhorst en Vor-
den bezig houden. Harry Tjeerdsma is
de man voor het operationele en culi-
naire verhaal. Hij zal voor 50 procent
in Bronkhorst en voor 50 porcent in
Vorden actief zijn. In de ‘Gravin van
Vorden’ wordt hij ondersteund door
sous-chef Sebastiaan Gerritsen. Peter
Mooij is hoofd bediening. Tjeerdsma
stelt zelf de menukaart vast en zal
zich tevens bezig houden met het ko-
ken voor de gasten die voor het à la
carte menu kiezen.’

Harry Tjeerdsma: ‘Het sterke punt is
dat Ruud en ik elkaar uitstekend aan-
vullen. Wij willen ook combinatie-ar-
rangementen aanbieden. Denk daar-
bij aan gasten die bij ons in Vorden ver-
blijven, van hieruit een fietstocht naar
Bronkhorst maken, daar lunchen of in
omgekeerde volgorde. We wonen hier
in zo’n prachtig gebied, dus mogelijk-
heden te over. Vandaar ook ons flexi-
bel bedienend personeel, dat zowel in
Vorden als Bronkhorst inzetbaar is’, zo
zegt Harry Tjeerdsma die richting toe-
komst een duidelijke visie heeft: ‘Sa-
men met Ruud binnen vijf jaar eigen-
aar zijn van de ‘Gravin van Vorden’!

'Gravin van Vorden' probeert harten van de
dorpsbewoners te veroveren!

Toepasselijker kan de naam ‘Gravin van Vorden’, die op de voorgevel van
het hotel- restaurant aan de Stationsweg in Vorden prijkt, bijna niet zijn.
Na het overlijden van de vorige eigenaar de heer Jim Dadema, heeft zijn
echtgenote het hotel, beter bekend als Hotel Bloemendaal, verkocht.
Thans is de exploitatie in handen van Harry Tjeerdsma en Ruud van Bus-
sel. Na een paar brainstormsessies waren de exploitanten eruit, hotel
Bloemendaal wordt omgedoopt tot ‘Gravin van Vorden’. Een naam die uit-
stekend past in een dorp met zijn vele kastelen.

SOCIÏ
Sociï kon in Loil niet de goede reeks
doorzetten vanaf de aftrap leek  de
thuisclub de betere partij.. Toch kre-
gen de Wichmonders een paar klein
kansjes maar toen de grensrechter
van de thuisclub vlagde voor een bui-
tenspel geval wat het bij lange na niet
was en werd uit deze onterechte vrije
trap na 37 min de 1-0 gescoord was de
ban gebroken. de ballen komen niet
goed meer aan en toen het kort voor
de rust ook nog 2-0 werd leek het voor
trainer Jan Steffens ook gezien de ge-
blesseerde spelers een onmogelijke
taak te worden om in de rust alles
weer scherp te kunnen zetten. In de
tweede helft een zelfde beeld de thuis
ploeg sprong goed met hun kansen
om en bepaalde de uitslag mede nog
doordat Dennis Spiegelenberg een

paar beste kanon kogels wist te stop-
pen op 5-0.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 2 - Warnsveldse Boijs 4: 1-0

Sociï 3 - St Joris  4: 1 -7
Fc  Zutphen  4 - Sociï 4: 5-2

PROGRAMMA 26 NOVEMBER
Sociï 5 - Keijenburgse Boijs 5

Vo e t b a l

- Jos. Besselink, een beroemde opera-
zanger uit de Achterhoek

- De legendarische Quick-schoen
- De vergeefse reddingspoging van de

Olde Kaste
- Terug in de tijd 1924, bezoek konin-

gin Wilhelmina

- Old Ni'js van 1964
- Old Ni'js van 1975
- Kruidenierszaken en Winkels in Kolo-

niale Waren
- De ondergrondse in Hengelo
- Neergestorte bommenwerper 10 au-

gustus 1942
- Hendrik Enzerink, gesneuveld op de

Grebbeberg
- Landgoed 't Waerle 

De bundel is in beperkte oplage ver-
krijgbaar bij W.J.M. Hermans, tel.
0575-463515

Verhalen W.J.M. Hermans gebundeld

De verhalen die de Hengelose au-
teur W.J.M. Hermans de afgelopen
jaren onder de titel Old-Hengel in
Contact publiceerde zijn nu gebun-
deld. Het betreft de volgende verha-
len:

Inzameling goederen
De winter staat weer voor de deur! Voor velen in Roemenië wordt de kou-
de tijd weer een probleem. Er is nog steeds gebrek aan warme kleding en
vooral dekens, lakens, linnengoed, enz. 

Voor de winter hopen wij met een vrachtauto te vertrekken naar Roeme-
nië en dan hopen wij een partij bijeen te hebben. Kijk uw kasten enz. eens
na of u nog wat missen kunt. U houdt er zeker een warm gevoel aan over
als u deze mensen weer kunt helpen!

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang parkeerterrein s.v.p.) van 8.00 - 16.00 uur.

Schoenendoosactie voor
Roemenië
Ook dit jaar hebben de kinderen van de St. Bernardusschool uit Keijen-
borg zich ingezet om van de schoenendoosactie een succes te maken.
Naast het vullen en versieren van een doos, gingen de kinderen van groep
7 en 8 zelfs het dorp in om geld op te halen met als doel het transport van
de dozen naar Roemenië mogelijk te maken. De kinderen haalden samen
219,10 euro op.
Een geweldige prestatie!

Schoenendoos actie
De schoenendoos actie voor de Kerst staat weer voor de deur er moet weer
een hoop werk verzet worden. De scholen moeten weer bezocht worden
en ziet u kans om ons te helpen? meldt u dan aan bij een van de leden of
via het algemene telefoonnummer: 06 - 27 43 53 95.

FAMILIE REÜNIES 
Voor groepen tot 50 personen in een
kindvriendelijke sfeervolle omgeving
kanmen een eigen familiefeest samen-
stellen. Vanaf heden de mogelijkheid
met binnen barbecue en diverse the-
ma's waardoor u met uw (klein)kinde-
ren een onvergetelijke dag zullen bele-
ven. 

De feestlocatie heeft een heerlijk en
veilig speelveld welk grenst aan het
bos. Met verschillende activiteiten zo-
als; bosspeurtocht, levend ganzen-
bord, introductie van Nordic walking
(met stokken en begeleiding) is er voor
een ieder wat wils. 

KINDERFEESTEN 
Naast de aanwezige thema's prins( ess
)en, piraten en professor is er nu

nieuw het 'bakkersfeestje' (geschikt
voor 7-12 jaar) . 

Vooral met de naderende winter is dit
een prachtig, grotendeels, binnenfeest
waar de kinderen, verkleed als kok, al-
lerlei lekkere dingen bakken. 

Met de jarige in het midden, leuke
spelletjes doen en nemen aan eind
van een onvergetelijke dag, een zelfge-
maakt 'koks aandenken' mee naar
huis. Voor de echte buitenmens is er
vanaf nu een 'heksenfeest'. 

WORKSHOPS 
U wilt met een groep mensen zonder
speciale reden een onvergetelijke
dag(deel). Wij leveren maatwerk afge-
stemd op uw wens.

BOEKEN 
Wie nu in de wintermaanden een kin-
derfeestje boekt zal korting verkrijgen. 

Voor al onze informatie en prijzen-
overzicht kunt bellen met Martienke
Schiphorst tel. (0575) 45 08 14 of
www.devrendenberg.nl

Vrendenberg maakt zich op voor winteractiviteiten

Nadat in het voorjaar van 2006 de
Vrendenberg Kinderfeesten van
start is gegaan met het organise-
ren van kinderfeesten en familie
reünies is er nu wegens overweldi-
gend succes een leuke winteractie
met scherpe prijzen.
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Om te voldoen aan de groeiende vraag
uit de bouwsector gaat Betonindustrie
HCI in Hengelo Gld. haar productieca-
paciteit uitbreiden. Hierdoor ontstaan
een aantal vacatures. Daarom organi-
seerde HCI een speciale Open Banen-
dag. Tijdens de Open Banendag kon-
den belangstellenden een rondleiding
volgen langs de vele productieactivi-
teiten en demonstraties, waaronder
een demo ‘zelfverdichtende beton
storten’. “Op deze wijze kon men met-
een de prettige werksfeer in het be-
drijf ervaren”. 
“Veel bezoekers waren verbaasd over
de grote betonhal”, zegt algemeen di-
recteur Wim Lubbers. “Wat hier alle-
maal achter zit hadden ze niet ver-
wacht”. 

In de fabriek van familiebedrijf HCI in
Hengelo worden prefab betonelemen-
ten gemaakt voor de woningbouw, uti-
liteitsbouw, de agrarische sector en de
weg- en waterbouw. Ook levert HCI
kant-en-klare betonnen transforma-
torhuisjes. Aannemers en bouwbedrij-
ven in heel Nederland weten HCI te
vinden voor hun projectmatige prefab
betonproducten. 

HCI bestaat uit Betonindustrie HCI en
BouwCenter HCI, met in totaal ruim
150 medewerkers. Door de uitbreiding
van de fabriek tot 6.600 m2 zoekt Be-
tonindustrie HCI nieuwe medewer-
kers voor vele verschillende functies.
Voor het bedrijfsbureau is HCI op zoek
naar technisch tekenaars, werkvoorbe-

reiders, kostendeskundigen en com-
merciële medewerkers voor in- en ver-
koop. De productafdeling moet aange-
vuld worden met een bedrijfsleider,
een reparateur, productmedewerkers,
mallenmakers, wapeningsvlechters,
heftruckchauffeurs en kraanmachi-
nisten. Bij voorkeur wordt gezocht
naar mensen met ervaring. Er zijn
echter ook in- en externe opleidings-
mogelijkheden. 

Om de sollicitatieprocedure te verge-
makkelijken was er tijdens de Open
Banendag een speciale sollicitatieba-
lie ingericht. Hier kon men vragen
stellen over de functies, een sollicita-
tieformulier afhalen of eventueel di-
rect solliciteren. Uiteraard kon men
ook schriftelijk solliciteren of vrijblij-
vend een afspraak maken. 

Meer informatie is te vinden op de spe-
ciale website www.openbanendag.nl

Open Banendag bij Betonindustrie HCI druk bezocht

De Open Banendag die zaterdag 11 november werd georganiseerd door
Betonindustrie HCI trok veel belangstellenden. Meer dan 250 bezoekers
brachten een bezoek aan het Hengelose bedrijf. Ruim 150 inschrijfformu-
lieren werden ingevuld voor de verschillende functies.

Tijdens de rondleiding volgen belangstellenden aandachtig de demonstraties

HET PROGRAMMA ZAL ER ALS
VOLGT UITZIEN:
Vrijdag 24 november
- vanaf 22:30 uur Bakkerij Manschot
(toegang gratis).

ZATERDAG 25 NOVEMBER
- vanaf 22:30 uur De Beugelband (toe-
gang gratis);

- Let op: voor iedereen een gratis beu-
gel tussen 00:00 uur en 00:30 uur.

ZONDAG 19 NOVEMBER
- verjaardagsreceptie;
- iedereen is welkom vanaf 17:00 uur!

Dus komt allen naar Eetcafé De Groes
dit weekend.

Ook dit jaar organiseert Eetcafé De
Groes weer een ronde "Draai je eigen
Bar". Op vrijdag 15 december zal het
eerste team de avond overnemen en
een knalfeest neerzetten. 
Reserveert u ook tijdig een tafel voor
de Kerstdagen. Dit jaar serveert Eetca-
fé De Groes wederom een fantastisch
Kerstmenu!!! 

Ook vanaf nu verkrijgbaar: kaarten
voor de Sylvester-party van Nieuw-
jaarsnacht. M.m.v. DJ Jurgen (Cool-
down Café) zal het een onvergetelijke
nacht worden.

10 jaar Eetcafé De Groes 
zal groots gevierd worden

In het weekend van 24 t/m 26 november aanstaande bestaat Eetcafé De
Groes 10 jaar. Daarom zal het gehele weekend in het teken staan van dit
jubileum. De voorbereidingen zijn al getroffen: zo heeft het café een face-
lift gekregen. Nieuw meubilair, nieuwe kleuren. Zo kan Eetcafé De Groes
fris haar 2e decennium in!

ZOEKMACHINE EN INDEX:
Campings, Vakantiehuisjes, Hotels,
Restaurants en Recreatieve Uitstapjes
In de Achterhoek en Liemers - Oost-Gel-
derland. De site staat geheel in dienst
van de toerisme en horeca sector en
heeft geen winst oogmerk. Aanmelden
kost dan ook niets. Het heeft een meer-
waarde daar het alleen over dit onder-
werp gaat, het is bedoeld voor de Toe-

risme en Horeca sector en als stimu-
lans voor de regio. Doelstelling van de
site is om gericht bezoekers te genere-
ren. Snel een camping, vakantiehuisje,
hotel, restaurant en uitstapje zoeken is
een van de mogelijkheden van de site.
Per plaatst kan men zich aanmelden
voor een vermelding. Veel toerisme en
horeca bedrijven en particulieren die
met dit onderwerp te maken hebben
zijn vaak slecht te vinden via de zoek-
machine’s of worden ondergesneeuwd
door schreeuwerige website’s. Het re-
sultaat is dan vaak dat een mogelijke
gelnteresseerde surfer niet uit komt op
de site die hij mogelijk wel had willen
bezoeken. Dit is dan een gemiste kans
voor de ondernemer maar ook voor de
regio. Toerisme is een belangrijke bron
van inkomsten waar de gehele regio
van mee profiteert, het schept werkge-
legenheid. Via deze weg roepen we een
ieder op die belang heeft bij een ver-
melding op deze site, zich aan te mel-
den via www.oost-gelderland.nl

Achterhoek Promotie 
start met een nieuwe website
Vanaf 2000 is Jack Peijzel in vrije
tijd actief op het gebied van pro-
motie van de regio Achterhoek en
Liemers. Dit o.a. met de website
www.achterhoekpromotie.nl De er-
varing die hij hier mee heeft opge-
daan wil hij vertalen naar een nieu-
we website. Gesprekken met zijn
klanten geven duidelijk 1 ding aan:
Ik wil gevonden worden. Gevonden
worden is het uitganspunt het on-
derwerp is Toerisme Oost-Gelder-
land Toerisme Oost-Gelderland
www.oost-gelderland.nl

Het Burgerforum is door het kabinet
gevraagd te onderzoeken wat het be-
ste kiesstelsel is voor Nederland en
daar advies over uit te brengen. Het
Burgerforum bestaat uit 140 'onafhan-
kelijke' burgers uit vormt een goede
afspiegeling van de Nederlandse be-
volking. Het jongste lid is 19, het oud-
ste is 86. Er doen evenveel mannen als
vrouwen mee en de provincies zijn
evenredig vertegenwoordigd. 

Ook qua schoolopleiding en beroepen
is het een diverse groep. Deze 'gewone'
Nederlanders presteren waar politici
de afgelopen decennia niet in slaag-
den: het gezamenlijk komen tot een
advies voor een nieuw kiesstelsel. 

Het is de eerste keer dat in ons land
een Burgerforum is ingezet. Haccou-
Kleijberg noemt het een geweldige er-

varing. "Ruim 1700 personen wilden
lid worden van het Burgerforum. Door
loting zijn de 140 leden gekozen. In
het begin vroeg ik me wel af wat me te
wachten stond, maar ik heb het echt
fantastisch gevonden. Om samen met
zoveel mensen die je niet kent het ka-
binet te mogen adviseren is toch wel
een unieke ervaring. Tijdens tien
weekenden hebben we eerst veel ge-
leerd over allerlei kiesstelsels die in de
wereld gebruikt worden en wat daar
de voor- en nadelen van zijn. 

We hebben daarover echt stevig met
elkaar gediscussieerd. Ook hebben we
overal in het land bijeenkomsten geor-
ganiseerd waar iedereen zijn mening
kon geven. Zo hadden mensen die niet
in het Burgerforum zaten weer in-
vloed op ons."

Dat die bijeenkomsten in het land ef-
fect hebben gehad blijkt uit het appèl
dat het Burgerforum doet op kamerle-
den die van plan zijn zich af te splitsen
van hun partij. Het Burgerforum roept
hen op dit niet te doen en hun zetel te-
rug te geven aan de partij voor wie ze
in de kamer zijn gekomen. 

Marie-Thérèse Haccou-Kleijberg: "Over-
al in het land bleek dat veel mensen
dat beschouwen als een vorm van kie-
zersbedrog. Dat geldt trouwens ook
voor zogenaamde lijstduwers die niet
in de Kamer gaan zitten als ze toch ge-
kozen worden. Wij vinden dat je niet
op een lijst moet gaan staan als je geen
kamerlid wilt worden."

Afgelopen weekend zijn de stemmin-
gen over de inhoud van het advies van
het Burgerforum gehouden. De ko-
mende weken wordt dat advies op pa-
pier gezet. 

Op 14 december overhandigt het Bur-
gerforum haar advies aan minister Ni-
colal voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties. Hij neemt het
namens het kabinet in ontvangst.

Burgerforumlid Marie-Thérèse Haccou-Kleijberg uit Vorden:

Kiezer meer invloed op samen-

stelling van de Tweede Kamer
Als het aan  Marie-Thérèse Haccou-
Kleijberg uit Vorden ligt, krijgt de
kiezer in de toekomst meer in-
vloed op de samenstelling van de
Tweede Kamer. De afgelopen
maanden was zij lid van het Bur-
gerforum Kiesstelsel. Het afgelo-
pen weekend hebben de 140 leden
van het Burgerforum besloten het
kabinet te adviseren om de kiezer
voortaan de keuze te geven om te
stemmen op een partij óf op een
persoon. De kandidaten met de
meeste voorkeurstemmen komen
dan in ieder geval in de Tweede Ka-
mer. Met een keuze op een partij
stemt de kiezer in met de lijstvolg-
orde zoals de partij deze heeft vast-
gesteld.  Haccou-Kleijberg: "Als het
kabinet ons voorstel overneemt
krijgen de kiezers veel meer in-
vloed op de samenstelling van de
Tweede Kamer. Nu wordt die sa-
menstelling vooral bepaald door
de politieke partijen omdat zij de
lijstvolgorde bepalen. En dat is
raar want het gaat wel om de volks-
vertegenwoordiging. Wij zeggen:
laat het volk dan ook echt kiezen."

De bezoeker kan een lichtje opsteken,
stilstaan bij de bloemschikkingen of
een gedicht meenemen. Alles rond
het thema van deze zondag waarop in
de Protestantse Kerk speciaal aan-
dacht wordt gegeven aan het geden-
ken van familie en vrienden die in het
afgelopen jaar zijn overleden. De
werkgroep Open Kerk zorgt met gast-
vrouwen en –heren voor die gastvrij-
heid van 13.00 tot 16.00 uur. U bent
van harte welkom!  Contactpersoon:
G. Wentink, telefoon 0575- 461779.

Open 'Huis' op koopzondag
In Hengelo zijn de winkels op zon-
dag 26 november en zondag 10 de-
cember open. 

Voor (mee)winkelende mensen die
even op andere gedachten willen
komen, die een moment van rust of
bezinning zoeken of hun kans willen
grijpen, toch eens die grote kerk van
binnen te gaan zien, staat de deur van
de Remigiuskerk (Kerkstraat / Spal-
straat) open. Men kan vrij in en uit
lopen.
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Aan het toernooi deden zes verzor-
gingshuizen van Markenheem mee.
Uit Doetinchem waren dat Croonema-
te en Schavenweide, De Zonnekamp
uit Zelhem, Hyndendael uit Humme-
lo, Maria Postel uit Keijenborg en het
organiserende verzorgingshuis De
Bleijke. In elk verzorgingshuis is een
actieve koersbalgroep. Wekelijks
wordt er in de tehuizen, op een lange
groene mat, het koersbalspel ge-
speeld. Naast het sportief bezig zijn, le-

vert het samen zijn ook veel plezier op
voor de bewoners. Woensdag 15 no-
vember kwamen de koersbalteams,
bestaande uit bewoners van de zes te-
huizen, tegen elkaar uit in De Bleijke.
Het sportieve evenement werd vorig
jaar voor het eerst gehouden met als
winnaar De Zonnekamp uit Zelhem. 

In het grote atrium van De Bleijke la-
gen twee speelvelden (groene lange
matten). Zo’n tachtig ouderen deden

mee die enthousiast werden aange-
moedigd. De speelruimte was gezellig
aangekleed. Aan de wanden hingen
verschillende spandoeken die ge-
maakt waren door supporters. Naast
het sportieve gedeelte was de onder-
linge ontmoeting eveneens een be-
langrijk onderdeel van de geslaagde
dag. Iedere deelnemer kreeg een her-
inneringsspeldje. De beker voor het
kampioensteam werd uitgereikt door
activiteitenbegeleider Jeroen Garrit-
sen van Croonemate. Namens de deel-
nemende teams bedankte Garritsen
ook De Bleijke voor de goede organisa-
tie. De middag werd afgesloten met
een gezamenlijke broodmaaltijd.

Schavenweide winnaar koersbalwedstrijd

Het ouderenteam van verzorgingshuis Schavenweide uit Doetinchem, is
winnaar geworden van het koersbaltoernooi voor verzorgingshuizen van
stichting Markenheem. In de finale won het team van Schavenweide van
stadgenoot Croonemate met 6-2.

Tussen twee haakjes, Tiny Koning
heeft al ruim zeventien jaren ervaring
in de branche, eerst bij de Rabobank
en daarna bij Globe Reisbureau Vor-
den. En dat laatste niet zonder succes,
want dit reisbureau werd bekroond
met de titel ‘ Beste reisbureau van Gel-
derland 2006’. Terugblikkend zegt Ti-
ny Koning: ‘Je begrijpt dat we daar
met zijn vieren (toenmalige bezetting
van genoemd reisbureau) best trots op
waren. Ik heb daar dan ook altijd met
veel plezier gewerkt. Toch werd de ge-
dachte een eigen reisbureau te begin-
nen, steeds sterker, echter niet alleen
de kar trekken maar met zijn tweetjes. 

Een paar jaar geleden werd ik gebeld
door Tamara Buunk met de vraag of
ze eens bij het reisbureau waar ik
werkte, mocht ‘rond snuffelen’. Tama-
ra was toen bezig met de opleiding
HBO toeristisch management. Ze
kwam stage bij ons lopen. Na de afron-
ding van haar studie kwam ze op mijn
verzoek definitief bij Globe werken. 

Ik kende Tamara heel goed, ze is de
dochter van mijn broer Henk. Echter
kennen is natuurlijk niet hetzelfde als
met elkaar werken. Toen ook de sa-
menwerking klikte hebben we op ge-
geven moment het besluit genomen
om gezamenlijk ‘Koning & Buunk Rei-
zen’ op te richten’, zo zegt Tiny Ko-
ning.

Een samenwerking die inmiddels ge-
stalte heeft gekregen in een kantoor
dat gevestigd is in de boerderij van Ti-
ny en Berend Koning aan de Schuttest-
raat 18 in Vorden. Tamara: ‘Tot voor
kort stond mijn leven geheel in het te-
ken van paardrijden. Veel wedstrijd-
sport, diverse kampioenschappen en

ook heb ik enkele nationale titels be-
haald. Aanvankelijk wilde ik daarmee
doorgaan, maar als beroep best wel
heftig dus heb ik er maar van af ge-
zien. In mijn vrije tijd ben ik nog wel
actief in deze tak van sport bezig,
maar de baan als reisadviseur bete-
kent voor mij ook een hele uitdaging’,
zo zegt Tamara Buunk.

Haar studie was onder meer gericht
op het voeren van verkoopgesprekken
en management. In het derde afron-
dende jaar luidde de studieopdracht
onder meer ‘het starten van een mini-
onderneming’ (eigen bedrijf). De stage
hiervoor bij een reisbureau, zoals hier-
boven omschreven. Tiny Koning: ‘Op
dit moment is Tamara bezig met het
opzetten van een website. Zij is met de
computer opgegroeid en is zeer gedre-
ven en ambitieus. Haar specialiteit is
kennis van zaken over het Middelland-
se Zeegebied en het westelijk deel van
Noord-Amerika’. 

Tiny zelf heeft in de afgelopen jaren
heel wat kennis en ervaring opgedaan
tijdens reizen naar Schotland, Enge-
land, IJsland, Canada, Thailand en
Afrika. Met name heeft zij aan dit we-
relddeel haar hart verpand en heeft ze
een schat aan ervaring opgebouwd en
in dit contingent contacten gelegd.
Overigens is Tiny samen haar man Be-
rend zojuist terug gekeerd van een
drieweekse vakantiereis door Afrika.
‘Ik durf mij zelf dan ook best ‘Afrika-
specialist’ te noemen’, zo zegt Tiny Ko-
ning lachend. 

Trouwens de vraag naar reizen naar
dit deel van de wereld neemt de laat-
ste jaren een enorme vlucht. De moge-
lijkheden om te reizen, individueel of

in groepsverband zijn legio. Neem al-
leen al Zuid-Afrika een prachtig land
om te bezoeken’, zo zegt Tiny enthou-
siast.

Reisbureau ‘Koning & Buunk’ mikt
niet op een bepaalde doelgroep. Men
kan er voor alle reizen terecht, zoals
bijvoorbeeld ook de zogenaamde
‘maatwerkreizen’. Met de klant een
reis samenstellen, voldoen aan zijn of
haar wensen. De beide dames doen al-
les op afspraak. Tamara: ‘Dat heeft als
groot voordeel dat we op die manier
veel meer persoonlijke aandacht aan
de klant kunnen schenken. Dus ook
geen wachttijden’, zo zegt ze. Het reis-
bureau is niet toeroperator gebonden,
dus altijd een onafhankelijk advies.
‘Koning & Buunk Reizen is aangeslo-
ten bij Travel Counsellors Nederland.
Deze overkoepelende organisatie is
aangesloten bij het ANVR (Algemene
Nederlandse Vereniging Voor Reis-
agenten) en bij het SGR (Stichting Ga-
rantiefonds Reisgelden).

Tiny: ‘Wat ook heel belangrijk is, we
zijn zeven dagen per wek, dag en
nacht bereikbaar. De telefoon ligt op
het nachtkastje’, zo zegt ze aanvul-
lend. Donderdag 30 november kan
men in Hotel Bakker kennis maken
met ‘Koning & Buunk Reizen’. Dan
wordt er een Azië- avond georgani-
seerd die om 20.00 uur begint. 

Floran Schurink en Eelco Nuesink zul-
len die avond vertellen over hun ruim
acht maanden durende reis door dit
werelddeel. Reisbureau ‘Koning &
Buunk Reizen’ is telefonisch bereik-
baar onder nummer (0575) 55 90 90
of per e-mail:
koning&buunk@travelcounsellors.nl

Nieuw: 'Koning & Buunk Reizen'

Een reis boeken? Even Tiny of Tamara bellen!

‘Een droom komt uit’, zo omschrijven Tamara Buunk en Tiny Koning de
bekendmaking van ‘Koning & Buunk Reizen’. Onder deze firmanaam zijn
wij voor ons zelf begonnen in advisering en bemiddeling van al Uw rei-
zen’, aldus het tweetal. Tiny Koning: ‘Inderdaad heb ik al heel lang ge-
droomd om ooit een eigen reisbureau te beginnen. Het begon eigenlijk al
te kriebelen toen ik het idee kreeg dat werken op een reisbureau met
daarbij een groot hoofdkantoor niet altijd even gemakkelijk is. Soms te
log en daardoor minder flexibel. Dan worden er bijvoorbeeld landelijke
acties bedacht met veel kosten waarvan ik soms vond dat deze acties niet
van toepassing waren op ons reisbureau. Een kleiner reisbureau heeft als
voordeel dat je er veel meer van je zelf in kunt stoppen, je eigen acties
kunt bedenken.

Tamara Buunk en Tiny Koning

De vogels die tentoongesteld worden
zijn veelal het afgelopen jaar ge-
kweekt. De kwekers ondervonden
daarbij nauwelijks problemen naar
aanleiding van de vogelpestregelge-
ving, die in eerste instantie ook van
toepassing leek op de kanaries, parkie-
ten, tropen en papegaaien van de kwe-
kers. De meeste leden lieten onlangs
nog weten zeer tevreden te zijn over
het behaalde kweekresultaat. Of dat

ook omgezet kan worden in hoge pun-
ten en daarmee in prijzen zal op de
tentoonstelling moeten blijken. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om een kijkje op de show te ne-
men. Dit jaar is het bovendien een
dubbele tentoonstelling, omdat ook
drie kunstenaars de show aangrijpen
voor het houden van een expositie.
Henk en Frans Berentsen tonen samen
met hun zus Annet Horsting eigen
werk in de vorm van schilderijen. De-
ze drie kunstenaars gebruiken tech-
nieken als aquarel, acryl, olieverf, pas-
telkrijt en pentekening. De voorstellin-
gen lopen daarbij uiteen. Een van de
onderwerpen die vaker terugkomt
zijn vogels, vooral duiven.

Wie een kijkje wil nemen is van harte
welkom op zaterdag 25 november van
10.00 tot 20.00 uur en op zondag van
10.00 tot 17.00 uur.

Vogel- en kunsttentoonstelling
Ruim vijfhonderd vogels zijn in het
weekend van 25 en 26 november te
bewonderen in het Dorpscentrum.
De tentoonstelling wordt georgani-
seerd door vogelvereniging De Vo-
gelvriend uit Vorden. Samen met
de verenigingen uit Ruurlo, Eefde,
Eibergen en Apeldoorn strijden de
Vordense vogelkwekers tijdens de
wedstrijd om het clubkampioen-
schap.

Met de opbrengst van de loterij geeft
de Zonnebloem nog meer kleur aan
de wereld van tienduizenden mensen
met een lichamelijke beperking door
ziekte, leeftijd en handicap. Door re-
gelmatig op bezoek te gaan en allerlei
dagactiviteiten en vakanties te organi-
seren, voorkomt de Zonnebloem dat
mensen door ziekte of handicap in

een sociaal isolement raken.
De hoofdprijs van € 15.000,- is gevallen
in de regio Noordenveld Oostermoer
in Drenthe. In totaal zijn er 5020 prij-
zen met een waarde van € 164.000,-. El-
ke lotenkoper kan via www.zonne-
bloem.nl direct zien of hij  prijs heeft.
Ook kan hij bellen met het speciale
servicenummer (0900) 06 33 of de uit-
slag via Teletekst pagina 558 (Neder-
land 1, 2, 3) bekijken. De Nationale
Zonnebloemloterij 2006 is goedge-
keurd door het Ministerie van Justitie
(L.O. 690/0086/009.06 d.d. 13 februari
2006).

Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot te zenden aan  Nationa-
le Vereniging de Zonnebloem, t.a.v. de
loterij, Postbus 2100, 4800 CC Breda
met vermelding van de NAW-gegevens
en het giro- of  banknummer waarop
de geldprijs gestort kan worden.

Zonnebloemloterij 2006
nadert 2,5 miljoen
Op maandag 13 november jl. is de
trekking gehouden van de jaarlijk-
se Nationale Zonnebloemloterij
2006. In totaal verkochten de 38.500
Zonnebloemvrijwilligers 1.248.302
loten met een opbrengst van ¤
2.496.604. Dat betekent dat de mijl-
paal van 2,5 miljoen euro bijna be-
reikt is.  Daarmee wordt de Zonne-
bloemloterij jaar na jaar een steeds
succesvollere inkomstenbron ten
behoeve van zieken en gehandicap-
ten.



RATTI
Uitslagen 11/12 november:
Ratti B1D - Cupa B1: 4-2
Ratti C1D - DVC '26 C7M: 1-3
Ratti D1 - VVG '25 D3: 4-1
Ratti E2 - Sint Joris E1: 2-6
Haaksbergen 9 - Ratti 4: 4-0
AD '69 - Ratti F1: 1-8
Ratti 2 - Bredevoort 4: 2-7
Ratti - Witkampers (dames): 2-2
Bredevoort 1 - Ratti 1: 4-1
Longa '30 11 - Ratti 3: 8-1

Vo e t b a l

Na een heerlijke lunch in Doetinchem
waren de dames uit Vorden (gespon-
sord door Strada Sport en Friso Woud-
stra Architecten) helemaal klaar voor
de wedstrijd. Ze moesten aantreden te-
gen het tweede team van Orion, een
team met veel jeugdige talenten. Ori-
on begon goed aan de wedstrijd. Ze
hadden een vrij hoge servicedruk
waar Dash niet meteen een antwoord
op had. Door de mindere passes kwam
Dash aanvallend ook niet goed uit de
verf. Zo kwam Orion al snel op een 18-
13 voorsprong. Maar de Vordense da-
mes lieten het er niet bij zitten, ze wis-
ten zich nog terug te knokken tot 24-
24. Helaas trok Orion uiteindelijk aan
het langste eind en gingen ze er met
de setwinst vandoor. 

In de tweede set lagen de verhoudin-
gen precies omgekeerd. Nu serveerde
Dash vrij sterk en waren er meer pass-
fouten aan de kant van Orion. Hier-
door kwam Dash goed in de wedstrijd
en liep de verdediging en aanval een
stuk beter dan in de eerste set. Orion
werd deze set goed onder druk gehou-
den door Dash, en dit resulteerde dan
ook in een vrij eenvoudige setwinst:
12-25. De derde set ging Dash op de-
zelfde voet verder. De dames lieten
zien dat ze echt thuishoren in de top
van de promotieklasse. Deze set werd
dan ook gewonnen door Dash, nu met
16-25. Om met vier punten naar huis

te kunnen gaan moest ook de vierde
set nog gewonnen worden. Beide
teams begonnen goed aan de set. Dash
wist net wat overtuigender en aanval-
lender te spelen, waardoor ze iets uit-
liepen op het team uit Doetinchem
(14-20). Orion wist door wat fouten aan
de kant van Dash toch nog terug te ko-
men tot 18-21. Maar de dames van
Dash wisten het hoofd koel te houden
- door een goede serveserie en een paar
mooie aanvallen werd de setwinst bin-
nengehaald (20-25). Zo kon het team
met een tevreden gevoel weer terug
naar Vorden. Volgende week zaterdag
om vijf uur in sporthal 't Jebbink staat
Dash weer een spannende wedstrijd te
wachten. Ze moeten dan spelen tegen
Havoc, een team dat ook bovenin de
promotieklasse meedraait. U begrijpt
dat uw steun dan van harte welkom is!

Uitslagen zaterdag 11 november:
V.C.V. MC1 - Dash MC1: 4-0
DOC Stap Orion D2 - Dash D1: 1-3
Havoc D2 - Dash D2: 0-4
KSH MB1 - Dash MB1: 0-4
Dijkman/WSV D4 - Dash D4: 1-3
Dash circ. 3 - DVO 2: 2-2
Dash MA1 - Marvo MA1: 1-3
Dash JC1 - DVO JC1: 4-0
Dash MB2 - Longa'59 MB2: 3-2
Dash D5 - Volga D4: 3-2
Dash H2 - Victoria H4: 2-3
Dash D6 - Sparta D5: 1-3
Dash H1 - DOC Stap Orion H5: 3-1

Dash dames 1 pakt vier punten
tegen Orion dames 2

VORDENSE BRIDGCLUB

Uitslagen maandag 6 nov.:
Groep A:
1 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink
59,03%; 2 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen
57,50%; 3 Mw. Walter kilian / Mw. van
Gastel 54,72%.

Groep B:
1 Mw. Warnaar / Dhr. Gille 62,50%;
2 Mw. den Elzen / Mw. Matser 58,06%;
3 Mw. van Druten / Mw. Hulleman
57,64%.

Groep C:
1 Mw. Groot Bramel / Dhr. Groot Bra-
mel 64,58%; 2 Mw. Peters / Dhr. Klein
Gunnewiek 54,86%; 3 Mw. de Greef /
Dhr. de Greef 51,39%.

Woensdag 8 nov.:
Groep A:
1 Mw. Rossel / Dhr. Weijers 60,10%;
2 Mw. Simonis / Mw. Webbink 55,73%;
3 Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 54,90%.

Groep B:
1 Mw. den Ambtman / Dhr. den Ambt-
man 62,81%; 2 Dhr. den Elzen / Dhr.
Hissink 61,98%; 3 Mw. Nulden / Dhr.
Molendijk 57,29%.

B r i d g e n

Vorden heeft een belangrijke overwin-
ning behaald op de kampioen van de
1e periode Terborg. Alhoewel de uit-
slag dat niet doet vermoeden, was Ter-
borg zeker niet de mindere van Vor-
den en creëerde het zich ook uitste-
kende kansen. Vooral in de beginfase
deed Vorden onder voor de Terborgse
ploeg, die achterin een op een voetbalt
met korte mandekking en het fysieke
zeker niet schuwt. Bij Vorden speelden
de middenvelders Tim van de Berg,
Joris Platteeuw en verdediger Erik Rak-
titov een puike wedstrijd, maar feite-
lijk verdient de gehele ploeg een com-
pliment. Vanwege een blessure van de
scheidsrechter nam Vordenaar Rogier
Honig halverwege de eerste helft de
leiding van de wedstrijd over. 

In de beginfase had Vorden grote
moeite met de felheid en de fysieke
hardheid waarmee Terborg speelde.
De geelzwarten lieten zich echter niet
intimideren en hadden als antwoord
om de bal snel rond te laten gaan.
Niettemin kwam Vorden onder druk
te staan en had de achterhoede het
zwaar te verduren. Door de afwezig-
heid van Erik Oldenhave hadden er
een aantal omzettingen plaatsgevon-
den. Terborg beschikt over twee snelle
vleugelspitsen, maar gelukkig voor
Vorden had de spits het vizier niet he-
lemaal goed staan. Door een misver-
stand tussen de doelman en een verde-
diger scoorde Terborg in de 15e mi-
nuut de openingstreffer 1-0.
Terborg wist niet lang deze voor-
sprong vast te houden, want 2 minu-
ten later was de stand al weer gelijk.
Hugo van Ditshuizen legde de bal
breed op de meegekomen Dennis
Wentink en hij liet het net bollen 1-1.
De wedstrijd golfde over en weer en
beide ploegen creëerden zich kansen,
waarbij Mark Borgonjen een aantal
goede reddingen had.

De tweede helft was nog maar twee
minuten oud, toen Terborg een straf-
schop kreeg toegekend. De Terborgse
centrumspits soleerde door de verde-

diging en verdediger Jeroen Ringlever
maakte obstructie. De strafschop ver-
dween tot opluchting van Ringlever
en alles wat Vorden was naast het
doel. Vorden werd geleidelijk aan ster-
ker, vooral door toedoen van een
agressief spelend middenveld. In de
65e minuut ontving Tim van de Berg
een vrije trap van Dennis Wentink op
maat en hij volleyde de bal wonder-
schoon in de kruising 1-2. De Vorden-
se achterhoede moest diverse keren de
zeilen flink bij zetten op de snelle uit-
vallen van de vleugelspitsen, maar het
ontbrak Terborg aan nauwkeurigheid
in de afwerking. Rob Enzerink gaf in
de 75e minuut een breedtepass op
Tim van de Berg, die met een fraaie
voorzet Hugo van Ditshuizen in staat
stelde de 1-3 binnen te koppen. Daar-
mee was de koek nog niet op, want vijf
minuten voor het eindsignaal oms-
peelde Rob Enzerink de verdediging
incluis de doelman en tekende 1-4 op
het scorebord aan. Een enigszins ge-
flatteerde uitslag, maar een verdiende
overwinning voor de Vordenaren.

UITSLAGEN: 
Zaterdag 11 november
FC Zutphen A2 - Vorden A1 Afg
DZC '68 B2 - Vorden B1 3-4
Vorden B2D - ABS B2 7-1
ABS C1 - Vorden C1 3-2
Vorden D2 - SCS D1 Afg.
Vorden D3 - DZC '68 D8 Afg.
Vorden E1 - Groessen E1 Afg.
Vorden E2 - Rheden E2 Afg.
Groessen E3 - Vorden E3 Afg.
SBC '05 E3 - Vorden E4 0-10
Vorden E5 - Rijnland E4 Afg.
Vorden F1 - Rijnland F1 Afg.
Rijnland F3 - Vorden F2 Afg.
Erica '76 F3 - Vorden F3 0-10
Vorden F4 - VVL F2 Afg.
Keijenb. Boys F2 - Vorden F5 6-0

Zondag 12 november
Terborg 1 - Vorden 1 1-4
FC Eibergen 2 - Vorden 2 2-5
Klarenbeek SC 3 - Vorden 3 4-2
Vorden 4  - Rheden 3 Uitg.
Vorden 5  - Socii 5 3-3

Terborg - Vorden 1-4

UITSLAGEN FLASH
Afgelopen week kwamen het recrean-
tenteam en het jeugdteam in actie. De
recreanten speelden tegen Didam. Zij
maakten hun koppositie waar door te
winnen. De dames deden goed werk.
Zij wonnen alle partijen waar zij bij be-
trokken waren. Één herenenkelspel en
de herendubbel gingen net verloren.
Flash - Didam: 6-2

Het jeugdteam moest zondagmorgen
vroeg naar Borculo om tegen Babo te
spelen. Daar aangekomen bleek het
team van Babo uit vier jongens te be-
staan. Flash speelde met Erik van Hof-
fen, Carlos Waenink, Geeske Menk-
veld en Ilse van Dijk. Door de samen-
stelling van het team van Babo was
het krachtsverschil te groot. Flash
speelde wel aardig mee maar wist
geen enkele partij te winnen.
Babo - Flash: 8-0

B a d m i n t o n

De tentoonstellingen van de Galerie
Bibliotheek Vorden worden samenge-
steld door  Will(emijn) Colenbrander
(beeldend kunstenaar en adviseur
kunst-en cultuureducatie). Jozef Kem-
perman studeerde van 1973 tot 1978
aan de AKI (tegenwoordig ArtEZ) te En-
schede. In de eerste twee jaar heeft hij
naast plastische vormgeving kennis
gemaakt met schilderen, zeefdruk-
ken, grafiek, fotografie en textiel. Na
deze twee jaar was hij ervan overtuigd
dat hij beeldhouwer was. "Als ik in het
platte vlak werk voel ik het gemis
rondom het werk te kunnen lopen; de
werkelijke ruimte heb ik nodig niet de
gesuggereerde." In het werk van Jozef
Kemperman zijn zowel het estheti-
sche element als het  ambachtelijke
belangrijk, maar zijn werk moet ook
wat te vertellen hebben. Vaak zit er
symboliek in of een verhaal dat een
beetje verborgen is. De beschouwer
moet er wel wat voor doen om daar
achter te komen, maar het is nooit on-
bereikbaar.

" NIET TEVEEL VERTELLEN………."
Graag nodigt de galeriecommissie u
van harte uit voor de opening van de-
ze tentoonstelling om persoonlijk ken-
nis te maken met de kunstenaar en
zijn werken. De opening wordt muzi-
kaal omlijst door leerling(en) van MU-
ZEHOF, Centrum voor de Kunsten te

Zutphen. Ook als u geen lid bent van
de bibliotheek Vorden bent u van har-
te welkom. De expositie blijft tot half
februari 2007 te bezichtigen tijdens de
openingstijden van de Bibliotheek en
is de derde in een reeks verrassende
exposities waar Colenbrander zich het
komende seizoen op richt.

De galeriecommissie heeft de intentie
met deze tentoonstellingen een bijdra-
ge te leveren aan een breed kunst en
cultuur aanbod voor Vorden en direc-
te omgeving. Met deze doelstelling
sluit de commissie naadloos aan bij
een van de algemene doelstellingen
van de bibliotheek Vorden, te weten
het versterken van de ontmoetings-
functie van de bibliotheek.

"Frisse" Winterexpositie
Galerie Bibliotheek
"Op reis met Jozef Kemperman"
Op vrijdag 8 december a.s. om 17.00
uur wordt in de galerieruimte van
de bibliotheek Vorden de derde ex-
positie van dit seizoen geopend:
"Op reis met Jozef Kemperman".
Deze derde expositie toont driedi-
mensionaal werk van beeldhouwer
Jozef Kemperman uit Gendringen.
Iedereen is van harte welkom!

Men kan zich tussen 9.00 en 13.00 uur
inschrijven en vertrekken vanaf het

clubhuis aan de Eikenlaan 2a in de
Kranenburg. 

Bij deelname krijgt men een chocola-
deletter of speculaas. Woensdag 29 no-
vember belegt De Graafschaprijders
een clubavond die om 20.00 uur be-
gint en die in het clubhuis zal worden
gehouden.

Sinterklaastoer
De VAMC ‘De Graafschaprijders’ or-
ganiseert zondag 26 november de
traditionele Sinterklaastoer. Een
toerrit over een afstand van 130 ki-
lometer door de omgeving van de
Achterhoek en een stuk Twente.

Bij de junioren reed Jeroen Borgonjen
een sterke wedstrijd. Hij werd uitein-
delijk 8e. 

In Apeldoorn stonden ook verschillen-
de RTV-ers aan het vertrek. Bij de Juni-
oren was het Rens te Stroet die naar
zijn eerste cross verwinning reed. 

Bij de Elite/amateurs reed Jeroen
Brummelman een sterke wedstrijd.
Moest hij in Eibergen nog opgeven
door pech, reed hij in Apeldoorn naar

een mooie 7e plek. Ook Peter Makkink
behaalde in Apeldoorn bij de masters
een podiumplek. Hij werd derde. Gar-
jo Kamphuis werd 10e en Frans de Wit
13e.

Thijs van Amerongen reed in het Bel-
gische Asper-Gavere een Super Presti-
ge crosswedstrijd. In deze internatio-
nale en zeer zware course reed hij
naar een zeer nette vijfde plek. Hij was
na Boy van Poppel de tweede Neder-
lander in de uitslag.

KASTEEL CROSS
De organisatie van de cyclecross in
Vorden vordert gestaag. Er zijn al ver-
schillende sponsoren die medewer-
king hebben toegezegd en de inschrij-
vingen komen uit het gehele land bin-
nen. Speciaal voor de Jeugd wordt om
12.30 uur een dikke banden race ge-
houden. Zo kunnen zij zich ook even
een echte crosser wanen.

Eerste overwinning Rens te Stroet
Afgelopen weekend werden voor
de GOW crosscompetitie twee wed-
strijden verreden. Op zaterdag
werd in Eibergen gereden en op
zondag in Apeldoorn. In Eibergen
reed Peter Makkink op een bochtig
maar snel parcours naar een 6e
plek bij de masters. Garjo Kamp-
huis werd 16e en Bert Kromkamp
21e.

Woensdag 22 november om 14.30 uur
komen voormalig dokter Sterringa en
Louise van Uden van Welzijn Ouderen
met het programma "Halt, u valt".
Door middel van o.a. dia's wordt op
een luchtige maar leerzame manier
duidelijk gemaakt wat de valkuilen in
en rond het huis zijn, tevens wordt
ook duidelijk gemaakt hoe er mee om
te gaan en hoe ze te voorkomen. Dus
kom allemaal, want u kunt er alle-
maal mee te maken krijgen en van de-
ze middag veel leren, natuurlijk is het
ook altijd erg gezellig. Graag tot dan.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker

De opbrengst van de gehouden
Diabetesfondscollecte in Vorden
bedraagt € 4.526,78. 

Alle gevers en collectanten: hartelijk
dank voor het behaalde resultaat!

Opbrengst
Diabetesfonds

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 maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
22 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steeg
23 PCOB Vorden bijeenkomst met Job

Teeuwen
23 Klootschietgroep de Vordense pan
28 Passage Lezing over Alcohol
29 HVG Linde Sinterklaasavond
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

Halseweg 3
c

, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

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

AGENTSCHAPPEN

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN 

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

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

VANAF 1 DECEMBER KUNT TERECHT IN ONS NIEUWE PAND AAN DE

RIJKSWEG 20 TE DREMPT
20 T/M 30 NOVEMBER ZIJN WIJ I.V.M. DE VERHUIZING GESLOTEN

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG
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Weekmenu:
D I N S D A G  2 1  N O V E M B E R  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  2 4  N O V E M B E R

Schotel

DINSDAG
21 NOVEMBER

EETCAFÉ “DE GROES”  7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44  WWW.DEGROES.NL

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Wij zijn : 1e kerstdag geopend vanaf 16:00  2e kerstdag geopend vanaf 14:00  Reserveer tijdig!

Gehaktbal
WOENSDAG 

22 NOVEMBER

met gebakken 
aardappel en warme

groente

XXL
Kabeljauw

DONDERDAG 
23 NOVEMBER

op een bedje 
van dille pasta, 

met salade

VRIJDAG 
24 NOVEMBER

met frites, salade 
en champignons-

roomsaus

SchnitzelMacaroni

z8.50 z8.50 z8.50

Hèt kadoboek 
 Over Kasteel Vorden
                en dat hotel 

Bonvrie – Hengelo Gld en Zelhem 
Bruna – Ruurlo en Vorden 

Lovink – Lochem 
Van Someren & ten Bosch - Zutphen 

www.konijnenbult.nl 

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Vers uit eigen boomgaard o.a.

Elstar 3kg € 2,25

Ook Goudreinet, hand- en 
stoofperen, aardappelen, eieren,

diverse streekproducten

Maandag en woensdag gesloten.

Effe
 

Chec
ken

!!!
Effe 

Checken!!!

Effe 

Checken!!!

Hoor de wind waait
door de bomen

en fluistert je moet
bij SUETERS komen.

Je slaagt er altijd goed
en de prijs is ’t dat het doet.

Voor schoenen, pantoffels, mutsen, 
sjaals, sweaters, blouses,

teveel om op te noemen.

We verkopen zeer veel MERKEN.

Wij wensen u ’n gezellige pakjesavond.

Speciale akties, nu ook Mode Jeans.

V.O.F. Plattelandswinkel
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!!! Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

fax (0575) 46 25 48

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Hutspot pakket 750 gram 0.99
Goudreinette 3 kilo 1.50

Cox-Elstar klein appelen 3 kilo 1.50
Giezer wilderman stoofperen 3 kilo 1.50

Winterpeen 3 kilo 1.00
Mandarijnen kistje 2.99

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

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

voor meer informatie
kijk op www.allez4kidz.nl

Allez4Kidz - Allez4Kidz- Allez4Kidz
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Zomerweg 28, Drempt
0313 47 24 61

Sinterklaas 2 en 3 december
De sint komt op bezoek, het worden 
2 dagen vol verassingen.

Kerst 25 en 26 december
1ste Kerstdag

Deze dag serveren wij een kerstbrunch
van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Prijs volwassenen; € 16,50
Prijs kinderen tot 12 jaar; € 8,25

2de Kerstdag
Deze dag serveren wij een kerstbuffet
van 15.00 uur tot 20.00 uur. 

Prijs volwassenen; € 22,50
Prijs kinderen tot 12 jaar; € 11,25

Reserveren gewenst 
om teleurstelling te voorkomen.

NIEUW IN VORDEN
RESTAURANT-HOTEL

De Gravin van Vorden
(voorheen hotel Bloemendaal)

Zie onze keukenbrigade aan het werk en laat u culinair verwennen.

KENNISMAKINGSAANBIEDING
t/m 17 december eet elke 2e gast voor de halve prijs.

(tegen inlevering van deze bon)

U kunt bij ons al terecht vanaf € 27,50 voor een compleet menu.

Tevens ontvangen wij u graag voor uw diners, feesten,
partijen en zakelijke bijeenkomsten.

Ook kunnen we voor u koken op locatie.
(informeer naar de mogelijkheden)

Stationsweg 24, 7251 EM Vorden, (0575) 55 12 27,
info@gravinvanvorden.nl, www.degravinvanvorden.nl



* Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn exclusief bij Auto Palace beschikbaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleverkosten, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Industrieterrein Revelhorst Zuid

tel: 0575-516646 - www.auto-palace.nl

A U T O  P A L A C E  P R E S E N T E E R T :

SHOW

GRATIS
helium

ballon

GRATIS
Popcorn

GRATIS
Op het 

spring-

kussen

GRATIS
Poffertjes

GRATIS
hapje en 

drankje

GRATIS
Cadeautje

voor de 

kinderen

Vrijdag van 9.00 - 20.00 uur / Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur / Zondag van 10.00 - 17.00 uur

AUTO PALACE DE AUTO-STUNTER VAN ZUTPHEN!

GRATIS
helium

ballon

GRATIS
Popcorn

GRATIS
hapje en 

drankje

GRATIS
Cadeautje

voor de 

kinderen

GRATIS
WINTERBANDEN

3 JAAR 
GARANTIE

3 JAAR 0% RENTE

OP ALLE NIEUWE OPELS* 

*vraag naar de voorwaarden

24, 25 & 26 NOVEMBER

EXTRA INRUILWAARDE OP OCCASIONS BOVEN KOERSLIJST OPLOPEND TOT:

ZONDAG OPEN

GOEDKOOPSTE AUTO
VAN NEDERLAND!

DOOR DE ENORME HOEVEELHEID AANVRAGEN 

VOOR DE NIEUWE CORSA MOETEN WIJ ONZE 

HELE VOORRAAD OCCASIONS ZO SNEL 

MOGELIJK KWIJT. PROFITEER DAAROM 

NU VAN EEN INRUILWAARDE OPLOPEND 

TOT 3000,- BOVEN KOERSLIJST.

OCCASION DUMP

ZONDAG OPEN

MATIZ ACE 

6.795,-

MATIZ ACE 

6.795,-

KALOS ACE 

9.495,-

KALOS ACE 

9.495,-



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Voor verschillende klanten in Oost Nederland zijn wij op
zoek naar enthousiaste medewerkers:

Secretaresse
40 uur per week
Vacaturenummer: ABON20061110-000412

Assurantiemedewerker binnendienst
40 uur per week
Vacaturenummer: ABON20061020-000377

Planner/werkvoorbereider
40 uur per week
Vacaturenummer: ABON20061101-000385

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze en 
andere vacatures op onze website www.aboost.nl en zoek 
op het vacaturenummer. Je kunt ook telefonisch contact
opnemen met AB Oost via 0900-9896 en vragen naar 
Sabine Oldenhave of Sanne Poll. Wil je solliciteren, 
stuur dan je CV met motivatiebrief naar spoll@aboost.nl 

Boer zoekt vrouw, AB Oost zoekt jou!

Oost

www.aboost.nl

AB Oost

AB Oost is dé totaaloplosser voor alles wat met arbeid
en personeel heeft te maken. Bedrijven in Drenthe,
Overijssel, Flevoland en Gelderland kunnen gebruik maken
van onze diensten. Voor elk bedrijf en elk personeelsvraag-
stuk zoeken wij de best passende oplossing. We doen dit
voor bedrijven in de agrarische en veterinaire sector, de
bouw, de grond-, weg- en waterbouw, de metaalsector, 
de groenvoorziening en de transportsector. 
Ook voor de zakelijke dienstverlening bieden wij totaal-
oplossingen. Kortom: als het om arbeid gaat, dan is 
AB Oost uw partner.

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.

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

47/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 november 2006

PLUS
Luxe roomboter bollen of puntjes
Zak 6 stuks
NORMAAL 1.49

1.19

Kilo
ELDERS 10.99-11.79

Varkensfilet
aan het stuk of -lapjes

7.98
kilo

Broccoli
500 gram

0.49
500 gram

Appelsientje
Fris fruit
Diverse smaken
2 pakken à 1 liter naar keuze
ELDERS 2.42

1.50
2 pakken

5.00
3 stuks

Maestro
American pizza
Diverse smaken
3 dozen à 435 gram naar keuze
ELDERS 6.57

10.00
3 flessen

Montalto
Grecanico 
chardonnay, 
Nero d’avola, 
Sangiovese 
of rosé
Heerlijke wijnen 
uit het zonnige Sicilië 
3 flessen à 75 cl naar keuze
ELDERS 14.97 *Alcohol verkopen wij alleen aan 

personen van 16 jaar en ouder.

2.50
3 bekers

Almhof
Yoghurt
Diverse smaken 
3 bekers à 500 gram naar keuze
ELDERS 2.70-4.26

SPAAR
ZE ALLE 18
OP = OP

NU GRATIS BIJ PLUS.

DE EREDIVISIE SPELERSBUS.

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

25 NOV
MXL

OSCAR DE LA FUENTE

2 DEC
GLAMOURAMA

9 DEC
OUDERAVOND 

MET: ABBA GOLD 
& STONES TRIBUTE

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16


