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Colofon

Annemiek van Vleuten ook op de baan

Genomineerd voor ‘Wielrenster van het jaar’

Dorpskerk
is gewoon een
stuk van Vorden
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De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Geheim recept
rode draad
revue Jong Gelre

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Prijsuitreiking
in wereldwinkel

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Sparta turnt
in de 5e divisie

Ratti C junioren
in het nieuw
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Lampionnenoptocht
De Klimboom

Jeugdplay- inn
muziekvereniging
Concordia
Vorden - Muziekvereniging
Concordia organiseert zaterdag 27 november in het dorpscentrum een play-inn voor de
jeugd.
Deze middag zullen de leerlingen
van de muziekverenigingen Concordia uit Vorden, Irene uit Enter
en Apollo uit Laren samen musiceren. Natuurlijk zijn ook jonge
muzikanten die geen lid zijn van
een muziekvereniging van harte
welkom. Eerst zal er ‘s middags
gerepeteerd worden onder leiding
van Berjan Morsink, de dirigent
van Concordia en Irene. Zo kunnen de leerlingen ervaren hoe het
is om in een orkest te spelen en leren zij wat een dirigent zoal doet
en aangeeft. De middag zal worden afgesloten met een klein concert (aanvang 16.00 uur). Iedereen
is van harte welkom om te komen
luisteren wat de jonge muzikanten
hebben ingestudeerd. Voor meer
informatie over deelname aan
deze middag of over het leren bespelen van een muziekinstrument
bij Concordia, kan contact worden
opgenomen met Tinie Barink (tel.
0575-553376).
Zie ook www.concordiavorden.nl

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Vorden - Oud-plaatsgenoot Annemiek van Vleuten is door de KNWU
samen met Marianne Vos en Kirsten Wild genomineerd voor de verkiezing ‘Wielrenster van het jaar’ en is daar uitermate verheugd over.
Het is voor het eerst in haar carrière dat zij een nominatie heeft ontvangen. De kans dat ze inderdaad verkozen wordt, acht ze overigens
zeer klein. Daarover zegt ze: ‘Aangezien ik geen wereldkampioen ben
geworden, zoals Marianne Vos wel in het veldrijden is geworden, verwacht ik niet dat ze mij kiezen. Alleen al de nominatie, vind ik heel
erg leuk’, zo zegt Annemiek van Vleuten.
Na de WK in Australië heeft de oudVordense samen met de ploeg, nog
een aantal weken vakantie in ‘downunder‘ doorgebracht. Daar onder
meer nog enkele dagen gekampeerd
op Fraser Island. ‘Back-to-Basic, met
een temperatuur van rond de 27 graden, heerlijk’, zo zegt ze.
Op het wereldkampioenschap zelf
kijkt ze met gemengde gevoelens terug en zegt daarover: ‘Zoals bekend,
is Marianne Vos knap tweede geworden. Ik had in de finale graag een bijdrage willen leveren. Ik heb me tot
twee ronden voor tijd kunnen sparen. Het was trouwens wel een slijtageslag. Met name de voorlaatste ronde, die was super zwaar. In de laatste
ronde kreeg ik een lekke band. Dat
was pas echt balen.
Marianne Vos kwam alleen te zitten
en ik kon haar op dat moment niet
helpen. Toen moest zij zelf het gat
dicht rijden. Dat lukte, maar helaas
kwam Marianne toen in de sprint tekort om wereldkampioen te kunnen
worden’, zo blikt Annemiek terug.
Zelf eindigde ze, door de pech, op
plek 25.

Intussen is Australië voltooid verleden tijd en is zij al weer vier weken
bezig met de trainingsopbouw. Annemiek: ‘Dit houdt in dat ik steeds
wat meer uren op de fiets zit. Ook
in de krachttraining in de fitnesszaal
zit een bepaalde opbouw. We doen
deze krachttraining elke dinsdag op
Papendal. Daarnaast ook één keer
per week in het universitaire sportcentrum De Bongerd in Wageningen. Het is leuk voor de afwisseling
om deze trainingsvormen te doen.
Inmiddels train ik ook op de baan.
Het is voor mij behoorlijk wennen
aan de hoge omwentelingen die je
per minuut op de baan moet maken.
Met rondjes van 18,5 seconde maak
je bij het ‘verzet‘ dat wij gebruiken,
119 omwentelingen per minuut en
dat betekent een snelheid van 50 kilometer per uur’, zo zegt Annemiek
van Vleuten.
Momenteel is zij fullprof en dat bevalt haar uitstekend. Zegt ze: ‘Afgelopen jaar heb ik mijn baan opgezegd
en heb ik mij fulltime op mijn sport
kunnen richten. Ik krijg van mijn
ploeg (‘Nederland bloeit‘) en de NOC/
NSF vergoedingen, zodat het mij fi-

Sinterklaas leest voor in bibliotheek
Vorden - Op woensdagmiddag 1 december leest Sinterklaas van 14.15
tot 14.45 uur in de bibliotheek in Vorden een spannend verhaal
voor.

zijn Pieten. Om al zijn belevenissen
niet te vergeten heeft de Sint ze opgeschreven in een hele boel boeken.

jaar weer graag een mooi verhaal
komen voorlezen in de bibliotheek.
De Sint beleeft ondanks zijn hoge
leeftijd nog dagelijks avonturen met

Wil je na het voorlezen nog een verhaal van de Sint horen? Dan kun je
altijd één van de spannende avonturenboeken lenen.

Alle kinderen zijn welkom. Ondanks
dat de Sint en zijn Pieten het ontzettend druk hebben op deze dag vlak
voor Pakjesavond, wil hij net als elk

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

nancieel mogelijk wordt gemaakt
om mij volledig op mijn sport te kunnen richten. Ik heb meer wedstrijden
kunnen rijden en kon ik ook met
meer trainingskampen meegaan.
Volgende maand wordt er in Vorden een veldrit gehouden waaraan ik
graag zou meedoen. Deelname wordt
echter verstoord door het Nederlands
kampioenschap op de baan dat van
27 december t/m 30 december in het
Omni-sportcentrum in Apeldoorn
wordt georganiseerd.
Ik wil mij volgend jaar op de weg
gaan richten en daarnaast uitproberen of ik de aansluiting kan maken
met de achtervolgingsploeg op de
baan. Dit omdat de ploegachtervolging een Olympisch nummer is tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 en daar wil ik dolgraag
bij zijn. Het rijden op de weg blijft
prioriteit nummer één. In ieder geval wil ik een aantal voorjaarsklassiekers rijden, zoals bijvoorbeeld de
Ronde van Vlaanderen en verder alle
wereldbekerwedstrijden en dan met
name de wedstrijden die extra zwaar
zijn (kasseien, wind, regen).
Verder het NK (weg) en hopelijk de
WK in Kopenhagen’, zo zegt Annemiek van Vleuten, die het afgelopen
jaar een enorme progressie heeft
doorgemaakt. Zij behaalde liefst 25
podiumplaatsen, in april won zij achter elkaar drie internationale wedstrijden. Ook won zij een bergetappe in
Spanje. In augustus won zij de ‘Route
de France’, een etappekoers van acht
dagen door Frankrijk. Een jaar geleden stond ze wat de wereldranglijst
betreft op de 143e plaats. Inmiddels
is Annemiek van Vleuten opgeklommen naar plek zeven!!

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland,
dichterbij dan je denkt

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

20 Rozen
E

3.99

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur ds. J. Kool 1ste advent HA,
19.00 uur Gez. zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
ds. P. Boomsma uit Nijverdal

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur ds. F. W. Brandenburg,
1ste Advent. Gez. zangdienst “ Vorden zingt” in de Dorpskerk, ds. P. Boomsma uit Nijverdal

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 november 10.00 uur dhr. Kees Benard, 1ste
Advent.
R.K. kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur Woord- en communieviering, mmv Cantemus Domino
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 november 17.00 uur Eucharistieviering, dames/herenkoor.
Zondag 28 november 10.00 uur Woord- en communieviering, koorleden.
Tandarts
27/28 november F.A. Kuijl, Lochem tel. 0573 – 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 dr. Radstake / 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 dienstdoende 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 huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 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.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl
Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl
Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hazelnootvlaai
6-8 personen

€ 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze €

6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbiedingen

Mini soesjes 10 stuks € 2,00
Brokken speculaas
per brok

€ 1,00

Aanbiedingen geldig van di 23 nov. t/m za 4 dec.

• Tijdelijk te huur: woning in buitengebied Vorden, 2 km vanaf
centrum van Vorden. Inl. tel:
06 - 26770449 of email: nijsla@
gmail.com

Vol smaak

• Open huis voor workshops
Kerstdecoraties. Zondag 5
dec. van 11.00 tot 16.00 uur.
Binnenkort.www.creatiefbymarjo.nl M.Frederiks Grobben
Wiendelsweg 1, 7256 KZ Keijenborg. Tel: 0575 463442.

Hollandse broccoli
400 gram 0,69
Navel sinaasappelen
vol sap, kilo 1,99
2e kilo halve prijs (nieuwe oogst)
Boerenkool
gesneden, 250 gram 0,99

• Slager zoekt oude vleessnijmachine met handwiel. Prijs
notk.Tel 0544 352476

Bildtstar

• Sint en Piet bestellen? Dan dit
nummer bellen: tel 0610110280
b.g.g 0314-620600.
• Te huur schuur 25 meter lang
en 9 meter breed. Voor meer informatie bel: 06-12121562
• Ik (man, 53, rustig en betrouwbaar) zoek zelfstandige
woonruimte in Vorden. Liefst
in het buitengebied. Tel. 0597542333.

(zonder stronkjes)

10 kilo

6,95

Uit eigen warme keuken
Babi panggang met gekookte rijst
+ GRATIS bakje rauwkost naar keuze p.p. 5,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen
naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

• Gezocht: een flinke zelfstandige hulp voor tuinwerkzaamheden voor 1 ochtend p.w. te
Vorden. Liefst met verstand van
tuinieren. 0575-843103
• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
gewoon Frits Peppelinkhausen,
tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60
15 16.
• Gevraagd: Oud ijzer/metalen/
elektrische apparaten, stroomkabels. Bel of mail: 0650917007
/ r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
• Ierse muziek en dans met
The Bradley Bunch in Kulturhus
Ruurlo 27 november. 20.15 u.
Toeg. à € 15.00 via www.kunstkringruurlo.nl en a.d. zaal.
• Stichting de Lindesche Molen
zoekt vrijwilligers voor klusjes
in en om de Lindesche Molen.
O.a. schilderwerkzaamheden.
Voor info: 0575-556631 / molen@ruiterkamp.nl
• Zondag 16 januari 2011 winterwandeling met snert vanaf
de Lindesche Molen. Start tussen 13.00-14.30 uur.
• Reurlse midwinterhoornwandeling Zondag 28 nov. a.s.
van 10.00 - 16.00 u. Starten
tot 14.00 u. bij Pannenkoekboerderij De Heikamp. Zie voor
uitgebreide informatie www.
vvvberkelland.nl Keuze uit 3
routes: 6, 14 en 20 km. Volw.
€ 3,50, kind. € 1,50. Inl. VVV
Ruurlo 0573 453926.
• Wereldwinkel Vorden. Voor
exclusieve Kandelaars, Kerstengelen en Kerststallen, natuurlijk Wereldwinkel Vorden.

Dagmenu’s
24 t/m 30 november
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50.
Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 24 november
Bosuiensoep / Zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas,
verse worst, jus en zuurgarnituur.
Donderdag 25 november
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en rauwkostsalade.
Vrijdag 26 november
Wildbouillon / Zalmﬁlet met dille saus, peterselieaardappelen en groente.
Zaterdag 27 november (alleen afhalen/bezorgen)
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelen
en rauwkostsalade / ijs met slagroom.
Maandag 29 november
Mosterdsoep / Spies Hawaii met een pepersaus, aardappelen en groente.
Dinsdag 26 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Elisa Zazette
Elisa is geboren op 17 november 2010
om 22.14 uur, weegt 3655 gram en is 49 cm lang.
Caspar en Patricia Willemsen-Buunk

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan
onze lieve vader, opa en opa-opa

Hendrik Engbert Aalderink
Henk
sinds 15 juli 2008 weduwnaar van
Leida Aalderink-Weustenenk

van Hogendorplaan 36
7241 HG Lochem
tel. 0573 - 25 03 39

* Vorden
5 juli 1928

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
0575-550725

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties
KEURSLAGERKOOPJE

VIB’s met bieslook-uiensaus

Holten: Gerrie Aalderink
Jan Paalman
Christa en Gerrit
Laura, Lars, Niels
Marga
Celine, Bryan

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefde, warmte en hartelijkheid waarmee hij ons
heeft omringd, delen wij u mede dat is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Gerrit Jan Lubbers
~ Jan ~
´ 20 december 1927

† Zutphen
20 november 2010

Van uw
oude trouwring
maken wij een
modern sieraad!
Atelier
Henk Eggersman

4 stuks
SPECIAL

Knapzak
per stuk
VLEESWARENKOOPJE

Ruurlo: Gretha Lievestro-Aalderink
Gert Lievestro
Monique en Erwin

GRATIS 100 gram likkepot

Ruurlo: Bennie Aalderink
Willy Aalderink
René

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

De Heer is mijn Herder

Vorden, Het Hoge 2
Correspondentieadres:
H.E. Aalderink
Het Wiemelink 26
7251 CZ Vorden

Jannetta Reindina
Leunk-Wenneker

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 26 november om
13.30 uur in de Dorpskerk, Kerkstraat te Vorden.
Hier kunt u van 13.00 tot 13.20 uur afscheid van
hem nemen.

in de leeftijd van 91 jaar.
Gerrie en Gerrit Harmsen-Leunk
Erick en Mirjam
Thomas
Ruben
Reynold en Chantal
Nanno
Bjørn
Henriëtte en Jos Beerthuizen-Leunk
Mike en Saskia
Ian
Megan
Karin en Joran

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats,
Kerkhoflaan te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als uitnodiging te
beschouwen.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
I onderhoud grafmonumenten
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

D.J. Vlogman, keurslager

798

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl
Gewoon gezond! Herbalife

Hennie Aalderink

Special

weduwnaar van Leida Aalderink-Weustenenk
G.J. Bijenhof-Aalderink
G. Bijenhof

Laat ook uw speciale krant onze
zorg zijn. Vormgeving, redactie,
opmaak, verspreiding: wij denken
graag met u mee!

Wijnand Bijenhof
Gerwin
Jeroen en Denise
drukkerij

Vorden, 20 november 2010

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen
van 10.20 tot 10.50 uur.

Na afloop gelegenheid tot condoleren in De Eekschuur, Bonendaal 2 te Warnsveld.

samen voor

Tot onze grote droefheid is overleden mijn lieve
broer, zwager en oom

Correspondentieadres:
Prins Clauslaan 2, 7251 AS Vorden

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te Warnsveld.

4 Tartaartjes
4 Boomstammetjes

Nieske Pohlman, 0654326669.

18 november 2010
Warnsveld, Woonzorgcentrum “Den Bouw”

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 24 november
om 11.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld.

TIP VAN UW KEURSLAGER

398

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete

Pa is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

sinds 9 juni 1995 weduwe van
Hermanus Frederik Leunk

4 stuks

Te koop gevraagd: antiek,

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze moeder, groot- en overgrootmoeder

I

Kippenbouten
gebraden

Vorden: Alex en Johanna
Daniëlle en Arjan
Sharon en Marcel
Bjorn, Yornick, Lars

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers van Sutfene, afdeling Wijnhuis, voor de
liefdevolle verzorging.

I

MAALTIJDIDEE

Vorden: Henk Aalderink
Joke Aalderink

Prins Clauslaan 17
7251 AS Vorden

225

Bij 150 gram gebraden rosbief

† 15 november 2010
Minie
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

550

Koninklijke Hesselink b.v.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden,
(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

grafmonumenten

Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

E&S

sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Deze maand: Rolluiken en garagedeuren
Rolluik: 1500x1500 vanaf ` 328,- met motor!

Verano
Mado
Velux
Somfy
Hörmann
Luxaflex
Multisol

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!
Torenallee 8 | 6999 DD Hummelo | 0314-389393
verkoop@zonweringachterhoek.nl | www.zonweringachterhoek.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 22-11-2010 t/m 27-11-2010.

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Maandelijkse pagina voor de inwoners van Gelderland
Wie is de tweemiljoenste Gelderlander?

Gld.dichtbij
nr. 11 | week 47 | 2010

De provincie Gelderland verwelkomt dit jaar haar
tweemiljoenste inwoner. En dat vieren we! Ben jij dit jaar
in Gelderland komen wonen? Of ben je de trotste vader
of moeder van een kersverse Gelderse zoon of dochter?
Meld jezelf, hem of haar aan en win een fantastische prijs!
Bovendien krijgt elke tiende inzender een poster van zijn of
haar foto in mozaïekstijl!

Wat moet je doen?
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Mevrouw Manintveld in haar aangepaste woning

Huistest op provinciesite beschikbaar
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rondleiding
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Meer informatie
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www.gelderland.nl/huistest

stelling

Goed OV Achterhoek met
dubbel spoor!

www.gelderland.nl/2miljoenste

Een hand van Clemens Cornielje

openbaar vervoer

Provinciale Staten willen onderzoek
OV Achterhoek

Foto Rob Kleering van Beerenbergh
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Meer informatie

De spoorlijn tussen Arnhem en Doetinchem-Winterswijk is vaak in het
nieuws. De dienstregeling past net en bij een verstoring is de treindienst
snel ontregeld. Bijsturen is moeilijk. De huidige verstoringen en de lage
waardering van reizigers geven aan dat er iets moet gebeuren.
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Op vrijdag 14 januari 2011 om 13.00 uur ontvangt Clemens

#("-+")%+#1#!+,

Cornielje, commissaris van de Koningin, belangstellenden voor
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een rondleiding door het Huis der Provincie.
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Er is een programma met o.a. een videovertoning. Aanmelden
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bij y.van.brink@gelderland.nl. T (026) 359 90 07 (ma en do).
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Meer informatie
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www.gelderland.nl/rondleidingen

Alex Mink,fractie SP)

actueel

Gelderse jongeren in debat met politici
Op vrijdag 26 november gaan jongeren in debat met provinciale
(  ,-+-+)+#&'-(&!/((,-.%$.&,*))+#$"&

Jeugddebat worden twaalf jongeren geselecteerd die doorgaan
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naar het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Aan het
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/))+)()'#/("-+")%')-,*))+&#$(%.(((!+)#( debat nemen jongeren van 12 t/m 18 jaar deel, afkomstig van van
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vmbo-, mbo-, havo- en vwo-scholen in Gelderland. Als je weet hoe
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Nederland beter en leuker kan, dan kun je je nog inschrijven via de
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website jeugddebat.nl. Het Jeugddebat wordt georganiseerd door
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NJR in samenwerking met de provincie Gelderland.
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Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
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Wieneke Mulder,fractie CDA)

Informatiecentrum

Postbus 9090

Meer informatie

T (026) 359 90 00

6800 GX Arnhem

Reageren? Ga naar

Johan Leferink, T (026) 359 84 05

Markt 11

www.gelderland.nl

www.gelderland.nl/stelling

www.gelderland.nl/openbaarvervoer

6811 CG Arnhem

post@gelderland.nl

Fotograﬁe Marco Vellinga, Oosterbeek

politici in het provinciehuis in Arnhem. Na dit Provinciaal

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 58 - 2010
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij 8FFWFST

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

1. vv Vorden v.l.n.r. de jubilarissen op de voorste rij met
achter zich hun dames: Ap Nijenhuis, Wim Buunk †,
Ap Velhorst, Ines Rotman, Jan Lindenschot en Gerrit
Eijerkamp †.

1

2. 18-06-1992, de onthulling van het straatnaambord
van de Burgemeester Vunderinkhof, v.l.n.r: Mevr.
Waarle, oud- Burg. Vunderink, mevr. Vunderink,
Burg. Kamerling, dhr. Klop, Weth. R. Aartsen

2

3

3. Receptie Vordens Toneel.

Herinrichting eind november 2011 gereed

Dorpskerk is gewoon een stuk van Vorden
Gelders genootschap en de RACM.
De uitgangspunten om te besluiten
om tot restauratie over te gaan waren onder meer dat de liturgische
invulling van de vieringen ruimte
moet krijgen. De kerk moet behouden blijven voor de godsdienst om
een levendige gemeente te kunnen
zijn. De kerk moet intiemer en gastvrijer zijn (o.a. ontmoetingsruimte,
garderobe, sanitaire voorzieningen)
en bovendien moet de kerk voldoen
aan de huidige eisen van techniek
en comfort. De preekstoel blijft op
de huidige plaats en ook blijven de
rondingen in de kerk zoveel mogelijk in tact. Een aantal banken blijft
bestaan om te voldoen aan een historisch evenwicht tussen preekstoel en
de rest van het interieur. De criteria
van flexibiliteit en intimiteit zullen
overeind blijven.
De totale investering voor de herinrichting bedraagt 975.000 euro d.w.z.
425.000 euro voor de restauratie van
de kerkramen en 550.000 euro voor de
herinrichting van de dorpskerk. Wat
betreft de restauratie van de kerkramen kan men rekenen op 34.000 eu-

Gerrit Vlogman: ‘Wij zullen ook een
beroep op de Vordense gemeenschap
doen. Zo kan men bijvoorbeeld twee
vloertegels voor 50 euro of een stoel
voor 150 euro sponsoren.

Verder willen we nog een aantal activiteiten ontplooien. Zo o.m. op 2,
3 en 4 februari 2011 een schilderijenexpositie van de Vordense kunstschilders Jan Kost, Albert Jörissen en
Paul Gorten. De muziekcommissie
verzorgt dan op zaterdag 5 februari
een concert (luister- en sfeermuziek).
Deze zaterdag is tevens de laatste dag
dat de kerk in ‘oude luister‘ te bezichtigen is. Overigens staan er nog meer
activiteiten in de steigers, waarover
de plaatselijke bevolking via rubrieken in ‘Contact’ op de hoogte wordt
gehouden’, zo zegt Gerrit Vlogman.
Hans Aartsen tot slot: ‘ Wij zijn de
afgelopen jaren als organisatie heel
zorgvuldig bezig geweest met het
ontwikkelen van de plannen. Wij
zijn uitermate tevreden met de gang
van zaken tot nu toe en verheugen
ons erop dat we straks over een kerk
beschikken die ‘breder’ (multifunctioneel) gebruikt kan worden .

Gerrit Vlogman en Hans Aartsen.

Vorden - ‘Wij hopen februari 2011 met de restauratie van de dorpskerk te beginnen. Wanneer het karwei eind november volgend jaar
klaar is, kunnen wij in Vorden de komende 50 jaar verder’, aldus een
optimistische kerkrentmeester Hans Aartsen, die tevens zitting heeft
in de ‘Commissie Interieur’. De gemeente Bronckhorst heeft enkele
maanden geleden bekend gemaakt dat de vergunning voor de herinrichting van de dorpskerk ‘onherroepelijk‘ is verklaard, waarna het
college van kerkrentmeesters het sein op groen heeft gezet.

Hans Aartsen: ‘Het is algemeen bekend dat in Nederland het bezoek
aan kerken terugloopt. De hervormde dorpskerk in Vorden heeft nog
altijd een duidelijke functie en speelt
het een rol in het leven van heel veel
Vordenaren. Er worden mensen getrouwd. Denk aan het vieren van
feestdagen, bij begrafenissen wordt
hier de laatste eer bewezen e.d. De
dorpskerk is in de loop der jaren gewoon een stuk van Vorden geworden’, zo stelt hij. Gerrit Vlogman die
o.m. belast is met het werven van
fondsen voor de herinrichting legt

er de nadruk op dat het een ‘must’
is dat de kerk gerestaureerd wordt.
Hij zegt daarover: ‘Een historische
kerk als deze dorpskerk heeft noodzakelijk onderhoud nodig. De ramen
moeten worden gerestaureerd en het
interieur moet worden opgeknapt.
Bij de herinrichting van het interieur
wordt recht gedaan aan de historische waarde van de kerk. Belangrijk
zijn de constructies, de ramen en de
plafondschilderingen, deze laatste
dateren uit 1520. Een hernieuwde
opstelling van enkele banken, aangevuld met stoelen, maakt de kerk

nog beter geschikt voor erediensten
en andere bijeenkomsten. Enkele ‘karakteristieke‘ ronde banken zullen
herplaatst worden’, zo zegt hij. Inmiddels zijn recent een drietal kerkramen gerestaureerd (eentje was al
klaar) De kerk telt in totaal 12 kerkramen, de restauratie van de resterende
acht ramen wil men tegelijk met de
herinrichting ‘meenemen’.
Hans Aartsen: ‘ Daarover zijn we nog
in gesprek met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. Normaliter zullen we hiervoor in 2012 subsidie ontvangen (dan zullen deze kerkramen
volgens planning gerestaureerd zijn).
Wij hopen de herinrichting reeds in
2011 te kunnen voorfinancieren’, zo
zegt hij. Alvorens het conceptplan
voor de herinrichting kon worden
omgezet in een definitief plan zijn er
door het college van rentmeesters diverse gesprekken gevoerd met onder
meer de gemeente Bronckhorst, het

ro (Recessiegelden provincie Gelderland), een BRIM-subsidie van 212.000
euro (Rijkssubsidie instandhouding
monumenten) en daarnaast een bijdrage van 150.000 euro dat door de
veilingcommissie bijeen is gebracht.
Wat betreft de herinrichting van de
kerk, ook hier ontvangt men Recessiegelden van de provincie, namelijk
een bedrag van 166.000 euro. De kerk
heeft zelf reeds 226.600 euro gereserveerd. Verder wordt er van uitgegaan
dat ‘Geld en Fondsenwerving’ in totaal 100.000 euro bijeen zal brengen.
Dan resteert nog een sluitpost van
86.400 (eigen gelden).
Gerrit Vlogman is er rotsvast van
overtuigd dat de ontbrekende 100.000
euro wordt binnen gehaald. Hij heeft
daarvoor zelf het ‘hele dikke boek’
waarin alle goede doelen vermeld
staan, doorgeworsteld en daaruit 30
‘goede doelen’ geselecteerd die zullen
worden aangeschreven. Ook zullen
plaatselijke bedrijven worden aangeschreven met het verzoek een bijdrage voor de herinrichting te storten.

DE DORPSKERK BOUWT AAN
HAAR TOEKOMST
GEZOCHT:
Schilderijen, pentekeningen, aquarellen etc. van de Dorpskerk in
Vorden. Op 5 augustus 2010 is bericht ontvangen van de Gemeente
Bronckhorst dat de vergunning
voor de herinrichting van de Dorpskerk onherroepelijk is verklaard. De
Dorpskerk zal begin 2011 een ingrijpende herinrichting ondergaan. Tijdens deze verbouwing zal de kerk
ruim een half jaar gesloten zijn.
De huidige inrichting dateert van
1955 en veel inwoners van Vorden
zijn hiermee opgegroeid. Wij kunnen ons voorstellen dat velen van u
afscheid willen nemen van de huidige inrichting en wij willen iedereen hiervoor graag de gelegenheid
bieden.
In verband met deze herinrichting
zal er op 3, 4 en 5 februari 2011 een
expositie worden gehouden in de
Dorpskerk, waarbij wij schilderijen,
aquarellen, pentekeningen, etsen,
tegels etc. van de Vordense Dorpskerk willen tonen. Daarnaast willen
wij ook graag schilderijen tentoonstellen van Vordense schilders, zoals Jan Kost, Albert Jorissen en Paul
Gorter.
Wij doen dan ook een dringend
beroep op de Vordense bevolking
om, indien zij in het bezit zijn van
bovengenoemde voorwerpen, deze
begin 2011 voor ongeveer een week
in bruikleen aan ons af te staan. U
kunt hiervoor contact opnemen met
Ernst te Velthuis, tel. 553114 of Gerrit Vlogman, tel. 552542. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen: de.voorde@
hotmail.com.
Wij danken u voor uw medewerking!
De Geldwervingscommissie van
“De Dorpskerk bouwt aan haar toekomst”.

Veel patat eten en toch afvallen !

Geheim recept rode draad revue Jong Gelre

Vorden - Het grootste voetbalnieuws kwam afgelopen weekend niet
vanuit de Amsterdamse Arena, waar PSV en Ajax met 0-0 tegen elkaar
gelijkspeelden, waardoor de Amsterdammers nog een waar huzarenstukje moet verrichten om dit seizoen kampioen van Nederland te
worden. Natuurlijk belangrijk nieuws, maar het staat in geen enkele
verhouding tot het nieuws dat voetbalminnend Nederland vanuit het
dorpscentrum in Vorden vernam.
Daar zagen de in het tenue van De
Graafschap gestoken patat- boeren,
de broers Gert- Jan en Jan- Gert in
hun skybox hoe hun ‘superboeren’
de finale van de Champions League
wonnen. De ‘boeren’ zegevierden
na een 2-0 achterstand bij rust, met
3-2 over het favoriete Barcelona met
in hun midden de super- voetballer Messi. Inderdaad sensationeel
nieuws. Dat zag ook de burgemeester van Bronckhorst, de look- a – like
Henk Aalderink. Onder het genot van
een ‘neut’ of beter gezegd meerdere
neuten zag hij dat de Achterhoek op
een fantastische wijze van zich deed
spreken.
Hoog tijd om de voetbaldroom te
verstoren, want we hebben het hier
over een scene uit de revue ‘Maar
buurvrouw, wat doet u nu !?’ die het
afgelopen weekend door de afdeling
Vorden- Warnsveld van Jong Gelre in
het dorpscentrum te Vorden werd opgevoerd. Een leuke vondst deze voetbalscene, compleet met bel- chinezen
en kwekkende ‘domme’ voetbalvrouwen die het maar voortdurend had-

kennen en die naar elkaar toe, uiterst
kritisch kunnen zijn.

Vorden - Voorafgaande aan de competitiewedstrijd van Vorden tegen Dinxperlo was het gat tussen de nummer laatst en Vorden op
de ranglijst slechts twee punten verschil. Het duel was dan ook van
groot belang voor beide teams.

Na deze vroege voorsprong ontspon
zich er een meer spannende dan
goede wedstrijd. Met zo nu en dan
vrij stevige overtredingen trachtte
de thuisploeg grip op het duel te
krijgen. Vorden bleef echter goed op
het been, en slaagde met een aantal
goede aanvallen dicht in de buurt

van de meiden van de dansgroep. Niet
alleen mooi, maar de benen konden
ook prachtig dansen.
De zanggroep die uitstekend door de
muziekband werd begeleid, verraste
met vlot gezongen nummers met onder meer een loflied op de superboeren uit Doetinchem. ‘ De Graafschap
is kampioen ‘, zo zong de groep, maar
helaas voor de supporters verscheen
op het podium ook een bord met als
tekst : ‘ Stadion de Vijverberg is wegens rijkdom gesloten’. Opvallend in
de revue, de prachtige kledij, hetgeen
nog het beste tot uidrukking kwam
in de scene bij de Chinees, met inderdaad schitterende gewaden waarin de
dames van de bediening zich hulden.
Niet de kok in het restaurant, die was
in de keuken druk bezig met het spuwen in een maaltijd bami, dat tot hilariteit van het publiek ook nog eens
‘gewoon ‘ werd geserveerd !
De toeschouwers in het volle dorpscentrum vermaakte zich prima met
een revue die werd geregisseerd door
Gita Hendrikse en onder leiding
stond van Nout Nijenhuis. De band
stond onder leiding van Victor Macaré en de zanggroep o.l.v. Marieke
Jansen. De dansgroep o.l.v. Aniek
van Langen (kledingontwerp), Ellen
Peters (geografie) en kleding (dans)
Marian van Langen. Decorbouw o.l.v.
Ronald Heijink. Grimegroep o.l.v. Josine Nijenhuis. Geluid en licht Michel
ter Beest en Mark ten Have, geluidseffecten Cordrik van der Meulen. In
totaal werkten circa 70 jongelui aan
de revue mee.

den over geld, kleding en ‘lekkere lijven’ van voetballers zoals Christiano
Ronaldo. Daar in de skybox probeerde de burgemeester van Bronckhorst
de broers het geheime recept van de
afvalpatat te ontfutselen. Patat waarvan je zoveel kunt eten als je wilt om
vervolgens als beloning toch kilo’ s
af te vallen ! Het lukte hem niet, de
broers gaven hun geheim niet prijs !
De revue begon met een alleraardigste scene getiteld Radio Caramba,
waar D.J. Derk Jan platen draaide
met tussendoor nieuwsflitsen zoals
bijvoorbeeld de mededeling: ‘ Boudewijn van het dorpscentrum heeft inmiddels de bierkraan aangesloten’. In
de uitzending kwam uiteraard ook de
afvalpatat ter sprake, de rode draad
tijdens deze revue. Je moet het toch
maar aandurven om als Jong Gelre
ieder jaar met een nieuwe revue op
de proppen te komen. Dit ‘geheim ‘ is
duidelijk te danken aan de schrijvers
(Annemiek Riefel, Anouk Pardijs, Cordrik van der Meulen, Frank ten Damme, Gerrit Borgman en Nout Nijenhuis) die al jarenlang samenwerken
en elkaar’ s zwakke en sterke punten

Winst voor Vorden in Dinxperlo
Vorden begon sterk aan de uitwedstrijd in Dinxperlo, binnen veertien
minuten stond men met 0 - 2 voor. In
de zesde minuut ronde Micha Bolink
een aanval goed af, en scoorde zijn
derde seizoen treffer. Goed doorzetten van dezelfde Bolink stelde even
later Frank Hiddink in staat om de
bal in een leeg doel te schieten.

Het unieke recept werd samengesteld door genoemde broers Gert- Jan
en Jan- Gert, in hun snackbar geassisteerd door de wulpse Marianne.
Naast de zaak van de broers, nog een
patatzaak, eigendom van buurvrouw
Ria en haar man Hans. Deze Ria probeerde via allerlei infiltratie- en spionageactiviteiten achter het geheim
van het recept te komen. Zij was getrouwd met Hans, een schuinsmarcheerder eerste klas en een liefhebber van vrouwelijk schoon. Bovendien een meester in versprekingen:
‘Ik kan door de bodem de put niet
meer zien’! Voor Ria trouwens geen
happy- end want , wanneer de inwoners van Vorden de komende dagen
een vrouw door het dorp zien struinen, op zoek naar voedsel, dan is het
de uiteindelijk aan lager wal geraakte
Ria. (‘ Maar buurvrouw wat doet u nu
toch’!)
De revue was doorspekt met diverse
scene’ s, waarbij sommige wel meer
‘to the point ‘ hadden gekund. Dat
werd evenwel voldoende gecompenseerd door het enthousiasme van de
acteurs en actrices van Jong Gelre.
Prachtig de introductie van de computer waarbij Gert- Jan en Jan- Gert
zich zo te zien vergaapten aan de
pornobeelden die overigens voor de
nieuwsgierige mensen in de zaal verborgen bleven. Aan de gebaren en
rode oortjes van de broers wel duidelijk te zien, het was geen Sinterklaas
die op het beeldscherm een verhaaltje voor lieve kindertjes voorlas ! Wat
niet verborgen bleef, de mooie benen

van een derde doelpunt te komen.
In de tweede helft had Stefan Eggink alle pech van de wereld toen
een prachtige omhaal van hem door
de keeper gekeerd kon worden, ook
de rebound werd door de keeper van
Dinxperlo over het doel getikt.
De laatste tien minuten drong de
thuisploeg wat meer aan, maar aan
Vordenzijde leidde dat niet tot grote
problemen in de verdediging. Dit temeer omdat men van de kant van de
thuisploeg het vizier niet bepaald op
scherp had staan.
Het eindsignaal werd door de Vordenaren met vreugde begroet, met de

bijhorende drie punten kan men na
deze winst weer omhoog kijken op
de ranglijst.
Met dat gegeven was verdediger Erik
Rakitow heel blij; ´Dit is heel mooi,
een overwinning die telt. Drie punten
hier behaald in een degradatieduel,
dat is een goed resultaat. Niemand
heeft verzaakt vandaag, er stond een
team bij ons op het veld. Was misschien wel een beetje een stevige
partij voetbal, maar dat hoort bij dit
soort wedstrijden. Je weet vooraf dat
Dinxperlo onderaan staat, en dan
kun je dit verwachten. ´
´Wat ook heel goed is, dat we niets
weggeven hebben vanmiddag. We
hebben laten zien dat als we er met
z´n allen voor gaan, we dit soort
wedstrijden kunnen winnen. Heel
fijn, dit voelt geweldig goed, zal een
prettige avond gaan worden straks
thuis in Vorden.´

Algemene ledenvergadering SV Ratti
Kranenburg - Maandag 15 november werd de jaarlijkse ledenvergadering van Sv Ratti gehouden.
Ongeveer 30 leden hadden zich
verzameld in de kantine en even
na achten kon voorzitter Bert
Tuinman de vergadering openen.
Hij stond stil bij een aantal gebeurtenissen van het afgelopen seizoen, zoals
het jubileumfeest, de zeskamp en het
overlijden van Bennie Lichtenberg en
Henk Gosselink. Ratti heeft een goed
seizoen achter de rug. Er zijn op dit moment 7 seniorenteams, waarvan twee
damesteams, en ook de jeugdteams
zijn goed bezet. Wel zal het bestuur
voor volgend seizoen op zoek moeten
naar een nieuwe hoofdtrainer. Ook
financieel gezien is Ratti een gezonde
vereniging. Toch werd besloten om de
contributie met vijf euro te verhogen,
dit in verband met toekomstige verbouwingen/onderhoud en algemeen
stijgende kosten. Helaas moesten we
deze avond afscheid nemen van pen-

ningmeester Maarten Boss. Als opvolger stelde het bestuur Adrieën Althof
voor en hij mag het stokje overnemen.
Bestuursleden Robert Ruiterkamp en
Andre Balvert werden herkozen.
Na de pauze werden de leden verdeeld
over vier groepen. Zij kregen vier stellingen voorgelegd m.b.t het beleid voor
de komende jaren, o.a over de jeugd en
vrijwilligers. De groepen kregen ruim
een kwartier de tijd om hun visie op
papier te zetten en uiteindelijk werden
de uitkomsten allemaal verzameld.
Daaruit bleek dat de leden serieus meedenken over de toekomst van de club.
Het bestuur zal dit ook zeer zeker meenemen in het te voeren beleidsplan.
Als afsluiter werd er een heus “Lagerhuis” debat gevoerd. De zaal werd in
twee groepen gedeeld, de voor- en de
tegenstanders, en kreeg twee stellingen waar ze over mochten debatteren.
Na afloop mocht Mario Roelvink zich
de winnaar noemen, hij werd beloond
met een mooie bos bloemen en een
lekkere fles wijn.
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Atelier van Corinne Veen

Schildercursussen voor kinderen
en volwassenen

afd. Dialect
Wat is: A. Olderen.
B. Uutslachten.
C. Smetteweggens.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Volgend jaar wellicht ook
Chelsea van de partij
Vorden - Tijdens een bijeenkomst van de ‘Vrienden van het
Kuijpertoernooi ‘, welke in de
Herberg werd gehouden maakte
Gerard Greven (voorzitter van de
toernooicommissie) bekend dat
hij vrij recent een gesprek heeft
gehad met de jeugdafdeling van
de voetbalclub Chelsea. Daarover
zegt hij: ‘ Ik heb goede hoop dat
de Londense club volgend jaar
aan ons toernooi zal meedoen.

Kunstwerken van kinderen uit Villa Kakelbont.
Zelhem - Begin december starten weer een aantal cursussen in het
atelier van Corinne Veen te Zelhem. Het is de tweede reeks van het cursusjaar, die elk jaar uit drie reeksen bestaat. Instappen kan in elk van
deze drie reeksen. Instromers worden op hun eigen niveau begeleidt.

Inmiddels komen al vele cursisten
uit de hele regio en ver daarbuiten
naar haar toe voor inspirerende cursussen, waarin kijken, keuzes maken en techniekbeheersing centraal
staan. Zowel voor kinderen – onder
de naam Villa Kakelbont – als voor
volwassenen heeft Corinne veel te
bieden. Als professioneel kunstenaar
kent ze uit ervaring de kneepjes van
het vak. Ze weet dit op boeiende wijze
over te brengen. Ze legt het accent
op het leren kijken, structuren leren zien en het vrijelijk uitproberen.

Door de kleine groepsgrootte is er
veel persoonlijke begeleiding. “Het is
ontzettend leuk om door te kunnen
geven waar ik zelf zoveel voldoening
aan beleef.”
Leren kijken en durven experimenteren heeft een positieve werking op
iemands leven, daarvan is Corinne
overtuigd. Vanuit haar achtergrond
weet ze dat een deel van het brein te
weinig geactiveerd wordt en via het
‘leren schilderen’ tot een evenwichtiger balans in de hersenen kan leiden. Veel plezier beleeft Corinne ook

aan KinderAtelier ‘Villa Kakelbont’.
Ze geeft spelenderwijs opdrachtjes
en laat de kinderen experimenteren
met verf en penseel. Alles in een ontspannen en vrolijke sfeer, werkend
aan mooie dingen, zodat zij de prachtige kunstwerken aan ouders, vrienden en familie kunnen laten zien. Ze
streeft ernaar dat er (bijna) elke les
een werkstuk af is en het kind trots
is op het resultaat.
Meer informatie over de cursussen,
workshops en arrangementen van
Corinne Veen is te vinden op haar
website www.cveen.nl of www.corinneveen.exto.nl. Hierop is ook haar eigen werk te zien. Corinne exposeert
momenteel in Borculo. Op haar site is
hierover informatie te vinden.

Vordenseweg in nieuwe tenues gestoken

Ook toernooiwinnaar Bayer 04 uit
Leverkusen is zeer zeker weer van de
partij. Momenteel zijn we nog met
enkele buitenlandse clubs in onderhandeling’, aldus Gerard Greven. Dit
jaar ontbraken voor het eerst de pupillenteams van Ajax en Feyenoord,
hetgeen in Vorden toch wel als een
gemis werd ervaren.
Beide clubs worden jaarlijks overstelpt met aanvragen om aan toernooien deel te nemen. Gerard Greven: ‘Zowel Ajax als Feyenoord houden nauwkeurig in de gaten dat de
spelers niet overbelast worden. Dat
wil zeggen na een toernooiweekend,
het volgende weekend rust. Dit jaar
waren de toernooien van Willem II
in Tilburg en ons toernooi een week
na elkaar gepland en kozen Ajax en
Feyenoord voor Tilburg. Inmiddels

hebben we overleg met Willem II
gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat
In 2011 het Wim Kuijpertoernooi 14
dagen eerder wordt gespeeld, zodat
het vrijwel zeker is dat Ajax en Feyenoord dan ook weer aanwezig zullen
zijn’, aldus Gerard Greven. PSV dat
dit jaar vanwege de schoolvakanties
in Brabant eveneens verstek moest laten gaan, is volgend jaar ook gewoon
weer in Vorden van de partij.

Tijdens het dit jaar gehouden toernooi was er alom lof over de arbitrage. Gerard Greven: ‘ Er worden in de
Achterhoek jaarlijks zes grote jeugdtoernooien gehouden waarvoor veelal
jonge talentvolle scheidsrechters uit
het buitenland worden uitgenodigd.
Zo zullen ook in 2011 weer scheidrechters uit Duitsland en Engeland
in Vorden hun opwachting maken’.
Tijdens de bijeenkomst van de ‘Vrienden van het Kuijpertoernooi’, hielden
een drietal ‘ vrienden ‘ een inleiding
over het bedrijf waar ze werken . Jan
van Kranenburg vertelde over zijn eigen bedrijf: Elastomer Research Testing BV (E.R.T.B.V.) dat is gevestigd in
Deventer. Kees Jansen vertelde over
het in Steenderen gevestigde bedrijf
AVIKO, terwijl Jan Brunshorst een inleiding hield over het bedrijf Kreunen
Bouw dat in Lochem is gevestigd.

One2Gether Travel organiseert in Zaal Heezen

Een Single Party
Steenderen - Op vrijdag 26 november aanstaande is er bij Zaal
Heezen een Single party, die overigens ook toegankelijk is voor
niet-singles. De organisatie hiervan is in handen van One2Gether
Travel. Op deze avond is er muziek van de One2Gether Travel
band.
Jaarlijks wordt in september in Turkije een happening georganiseerd
voor een groep tot honderd personen.
Telkens worden verrassende acts uitgenodigd ter vermaak van de gasten.
Dit jaar had de reisorganisatie dankzij
het initiatief van een van de regelmatige boekers een One2Gether Travel
(cover)Band op locatie in Turkije.
Sheila Timmermans (dochter van
Gert en Hermien) en Frans Emot (vocals), Cor Lievers (toetsen), Wieger
Buursink en Paul Nijman (gitaar) en
initiatiefnemer HenkJan Pelle (drums)
zijn gevestigde namen in de regio en
zij stonden dan ook garant voor spetterend, sfeervol muzikaal vuurwerk

tijdens deze reis.
Elk jaar wordt er een (reünie) party
georganiseerd door One2Gether Travel en men is opgetogen dat deze geweldige artiesten nogmaals ‘acte de
presence’ geven, deze keer in Steenderen.
Het is een uniek evenement de 26e
want de One2Gether Travel Band
treedt echt de allerlaatste keer samen met elkaar op! De locatie café/
zaal Heezen in Steenderen biedt een
gezellige ambiance voor deze party.
Initiatiefnemer voor deze party wil
graag na zijn eigen positieve ervaringen, andere singles uit de regio
laten kennismaken met de sfeer van
One2Gether Travel en elkaar. Een ieder wordt hierbij uitgenodigd om te
komen kijken, luisteren, dansen en
ontmoeten in Steenderen.
Er worden honderden singles verwacht op deze avond, waarbij de zaal
opent vanaf 21.00 uur. Ook is er een
professionele DJ die tot in de kleine
uurtjes draait. Info: Café Zaal Heezen,
telefoon (0575) 451204.

Dialect op de Zundagmargen

Het herenteam van de Vordenseweg. Links sponsor André Riefel en partner Marjan Lubbers van Rozengaarde Sport en Mode en rechts
sponsor Edwin van Zuilekom met partner Jeanne.
Hengelo - Afgelopen zaterdag is het heren stratenvolleybalteam van de
Vordenseweg in het nieuw gestoken door twee bedrijven.
Rozegaarde Sport en Mode en Metselbedrijf E.v.Zuilekom heeft het team

We’j nog van too?

prachtige shirts, sportbroeken en
kousen geschonken. Het team is er

heel blij mee en bedankt de sponsoren voor de mooie tenues. De partners
van de sponsoren kregen een prachtig
boeket bloemen van het team.

Zelhem - In de uitzending van
zondag 28 november kunt u in
het dialectprogramma op Radio
Ideaal onder andere luisteren
naar een gesprek met Eddy Geurtsen, zoon van Gradus Geurtsen,
die het boek ‘De hutte in ’t Galgengoor en andere verhalen van
’n Achterhoeksen fietsenmaker’.
In de uitzending wordt het verhaal
‘Oorlogs herinneringen’, dat niet in

de eerste druk van ’t boek is opgenomen, door Eddy Geurtsen voorgelezen.

Verder zit het dialectprogramma vol
met afwisselende muziek, verhaaltjes
en rubrieken als ‘amparte weurde’,
‘sprekweurden en gezegden’, ‘op de
praotstoel’ en ‘muziek uut de olde
deuze’. De uitzending is van 11.00 tot
12.00 uur op de frequenties van Radio Ideaal te beluisteren.
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..metsmaak ing ericht!

Hypotheekadvies
bronckhorst

Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van
werken, wonen en ontspannen. In onze showroom vindt u een ruime keuze in stijlen, de
laatste trends en de nieuwste technieken.
Onze adviseurs ontwerpen samen met u een
inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:
www.bruggink-bv.nl.

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?
Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.
Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.

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

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Vordense Handels Onderneming

HANS KUP
Vitragegordijnen
korting
Inbetweens
op winkelprijzen
Vouwgordijnen
Overgordijnen
U-rails + Roedes smeedijzer
Vloerbedekking (diverse kleuren)
Tapijttegels (diverse kleuren)
30%
tot 40%

Tel. 06-12198438

E-mail: hans@hkup.nl

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Natuursteen

Terracotta

vanaf 19.95 p/m2 vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

2SHQHONH]DWHUGDJYDQXXU
RIRSDIVSUDDN

ZZZKHWNDFKHOWMHQO
9LQFHQW6SLHJHOHQEHUJ
2XGH=XWSKHQVHZHJD-39RUGHQ

:WHSZ[YHH[r/LUNLSV.

Zaterdag
27 november
in het café

JPR
Strinxband

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN
www.kachelsbv.nl
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
uur.

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 0610727474.
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te- Steenderen
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maanHengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en
donderdag van 13.30-14.00 uur.
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.
Datum
24 november
24 november
25 november
25 november
27 november
1 december
1 december
8 december
8 december
14 december
15 december
15 december
17 december

Activiteit
Rijbewijskeuring door regelzorg
Welfare, handwerken en verkoop
Bowlen met Jan
Viering 50 jaar PCOB
Welfare,Sint- en Kerstverkoop
Kaarten en rummycup
Gedichten/verhalen/buffet
Kaartavond
Rode Kruis, contactmiddag
Mantelzorgsalon: eenzaamheid
Bingo
Kerstmiddag met muziek
KBO Kerstviering

Plaats
De Bongerd, Steenderen
De Wehme, Vorden
Dorpshuis, Drempt
Dorpscentrum, Vorden
Kerkhuis, Hoog-Keppel
Parochiezaal, Drempt
Heezen, Steenderen
De Bongerd, Steenderen
De Wehme, Vorden
Partycentrum Langeler, Hengelo
De Bongerd, Steenderen
Hummelo, Hart van Hummelo
Dorpscentrum, Vorden

Handig in huis: hulpmiddelen bij hobby’s
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YDQRJHQZDDUGRRUNQLSSHQPHWZHLQLJNUDFKWPRJHOLMN
LV
Ê/H]HQHHQOHHVVWDQGDDUG
Ê.DDUWHQ NDDUWHQVWDQGDDUGV :LVW X WURXZHQV GDW NDDUWHQRRNLQGHKDUHQYDQHHQNOHHUERUVWHOEOLMYHQVWDDQ"
Ê7XLQLHUHQ JHUHHGVFKDS PHW ODQJH VWHOHQ HHQ VSHFLDDO
VWRHOWMH RP ]LWWHQG WH WXLQLHUHQ HHQ NOHLQH NUXLZDJHQ
GLHJHNDQWHOGRRNGHPRJHOLMNKHLGELHGWHUWXLQYXLOLQWH
YHJHQ
'LW ZDUHQ VOHFKWV HQNHOH YRRUEHHOGHQ 1DWXXUOLMN ]LMQ HU
YHHO PHHU KXOSPLGGHOHQ WH EHGHQNHQ 9HHO YDQ GH]H DUWLNHOHQ]LMQWHYLQGHQLQJHZRQHZLQNHOV0DDUEHQWXRS
]RHN QDDU LHWV VSHFLDDOV GDQ NXQW X RRN DOWLMG HHQ NLMNMH
JDDQ QHPHQ LQ KHW 6HUYLFHKXLV LQ 9RUGHQ 'DDU ]LMQ DOOHUKDQGHJHEUXLNVîYRRUZHUSHQGLHKHWOHYHQHHQYRXGLJHU
PDNHQXLWWHSUREHUHQ

Tijd
op afspraak
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Handig en veilig bij het opstaan
:DQQHHU RXGHUHQ QLHW PHHU ]R JRHG RS HHQ ODJH VWRHO
NXQQHQJDDQ]LWWHQEHWHNHQWGDWRRNGDWKHWJHEUXLNYDQ
HHQ WRLOHW SUREOHPHQ NDQ JHYHQ 9RRUDO KHW ZHHU JDDQ
VWDDQLVPRHLOLMN(HQRSORVVLQJNDQGDQ]LMQRPGHWRLOHWSRW WH ODWHQ YHUYDQJHQ GRRU Q PHW HHQ KRJH ]LWKRRJWH
(HQ DQGHUH JRHGNRSHUH PDQLHU LV KHW JHEUXLN YDQ HHQ
WRLOHWEULOYHUKRJHU HYHQWXHHO PHW DUPVWHXQHQ  'H]H LV
RQGHU DQGHUHQ YHUNULMJEDDU ELM GH XLWOHHQGHSRWV YDQ GH
WKXLV]RUJZLQNHOV RI YLD KHW 6HUYLFHKXLV LQ 9RUGHQ ([WUD
KDQGLJLVKHWRPDDQZHHUV]LMGHQYDQGHWRLOHWSRWDDQGH
PXXU KDQGJUHSHQ WH EHYHVWLJHQ 2RN KLHUGRRU NDQ PHQ
JHPDNNHOLMNHURYHUHLQGNRPHQ
Glad stoepje
'HJHQRHPGHKDQGJUHSHQ]LMQRRN]HHUDDQWHEHYHOHQELM
KHW VWRHSMH ELM GH YRRU HQ DFKWHUGHXU 2XGHUHQ NXQQHQ
KLHUGRRU QLHW DOOHHQ JHPDNNHOLMN LQ RI XLW KXLV NRPHQ
PDDU RRN LV KHW YHHO YHLOLJHU ZDQQHHU KHW VWRHSMH JODG LV
GRRUVQHHXZRILM]HO
2RNDQWLVOLSLM]HUVNRPHQELMJODGKHLGJRHGYDQSDV'H]H
NXQQHQ HHQYRXGLJ RQGHU GH VFKRHQHQ ZRUGHQ EHYHVWLJG
HQ RRN KLHUYRRU NXQW RQGHU DQGHUHQ WHUHFKW ELM GH XLWOHHQGHSRWV YDQ GH WKXLV]RUJZLQNHOV RI KHW 6HUYLFHKXLV LQ
9RUGHQ

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande
activiteiten aan te melden.

Computercursussen
(ONHFRPSXWHUFXUVXVZRUGWLQHHQNOHLQHJURHSYDQSHUVRQHQJHJHYHQ]RGDWDDQLHGHUHGHHOQHPHUYROGRHQGHDDQGDFKW
NDQZRUGHQEHVWHHG:HJHQVJURRWVXFFHVVWDUWHQYDQDIIHEUXDULZHHUGLYHUVHFXUVXVVHQ8NXQWNLH]HQXLWGHGLQVGDJ
ZRHQVGDJRIGRQGHUGDJDYRQG

3ODDWV*H]RQGKHLGVFHQWUXPWH+RRJ.HSSHO2SJDYHYLDKHWVHFUHWDULDDW
Cursus

Start

Laatste les

Kosten

Tijd

PC-beginners basis
OHVVHQ

GLZRGRQ
IHEUXDUL

DSULO

Ö

XXU

PC-Creatief 
YHUYROJ
OHVVHQ

GLIHEUXDUL


PDDUW
Ö

Ö

ÈXXU

Pc-Excel beginners
OHVVHQ

GLPDDUW


DSULO
Ö

Ö

ÈXXU

Pc-Foto Picasa
OHVVHQ

ZRGRQPDDUW


DSULO
Ö

Ö

XXU

Pc-onderhoud
OHVVHQ

ZRIHEUXDUL

PDDUW

Ö

XXU

E-mail & Internet
OHVVHQ

GRIHEUXDUL

PDDUW

Ö

XXU

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl
Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA HoogKeppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop en
telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-14.00
uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 0610687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

Pc-Inloopspreekuur, omgaan met uw computer
+HEWXSUREOHPHQPHWKHWRPJDDQPHWXZFRPSXWHUGDQ
LVGH]HJUDWLVKXOSYRRUXEHVWHPG(HQGRFHQWYDQERYHQVWDDQGHFXUVXVVHQEHJHOHLGWXKLHUPHH(U]LMQQRJPLGGDJHQJHRUJDQLVHHUGYDQXXURSQRYHPEHU
HQGHFHPEHUDVLQKHW&HQWUXPWH+RRJ.HSSHO
Informatie cursusinhoud
Basiscursus (voor echte beginners) 10 lessen
:LQGRZV ;3  :RUG   ,QWHUQHW  2XWORRN ([SUHVV
PDLOHQ 
Creatief met Word 2003 4 lessen
(WLNHWWHQ PDNHQ HQ YHUVLHUHQ  (WLNHWWHQ DIGUXNNHQ PHW
DGUHVVHQEHVWDQG.DDUWHQPDNHQ
Email & Internet 4 lessen
2XWORRN([SUHVV,QWHUQHW([SORUHU
Computeronderhoud 4 lessen
0DSSHQEHKHUHQ%HVWDQGHQEHKHUHQ:HUNHQPHW86%
VWLFN  :HUNHQ PHW FGGYG VFKLMIMHV  %UDQGHQ  +DQGLJH
JUDWLV SURJUDPPD¿VYRRURQGHUKRXGYDQGHFRPSXWHU
Fotobewerken (met gratis programma Picasa) 6 lessen
%HZHUNHQHQDIGUXNNHQYDQIRWR¿V
Excel beginners 6 lessen
%DVLVEHZHUNLQJHQÈ0DNHQYDQHHQDXWRNRVWHQUHNHQEODG
Programma’s
:LQGRZV:RUG([FHO2XWORRN([SUHVV,QWHUQHW([SORUHUÈ3LFDVD
Opmerking
9RRU DOOH FXUVXVVHQ PHW XLW]RQGHULQJ YDQ GH EDVLVFXUVXV
YRRU HFKWH EHJLQQHUV LV DO HQLJH UHFHQWH  FRPSXWHUHUYDULQJQRGLJ(HQDOJHYROJGHEDVLVFXUVXVPRHWQLHWWHODQJ
JHOHGHQ]LMQ
Kunstbus: het Gelders Orkest te Zutphen
+HW6\PIRQLHRUNHVWWRYHUWHHQVSURRNMHRYHUHHQER]HWRYHQDDUHHQPDJLVFKHYXXUYRJHOHQHHQGDQVHQGHSULQVHV
DOV HHQ IDQWDVWLVFKH NOHXUGRRV PHW GH FRPSRQLVWHQ 6WUDZLQVN\HQ%DUWRN'HRUNHVWOHGHQZRUGHQDOVKHWZDUH]HOI
GHVROLVWHQ
'RQGHUGDJDYRQGIHEUXDUL.RVWHQÖLQFOXVLHI
HQWUHHHQYHUYRHU
Kunstbus: Tineke Schouten te Zutphen
:RHQVGDJDYRQGDSULO.RVWHQÖLQFOXVLHIHQWUHHHQYHUYRHU

Mandala tekenen voor een nieuwe groep
'H NRPHQGH FXUVXV LV EHVWHPG YRRU QLHXZH GHHOQHPHUV
+HWPDNHQYDQHHQPDQGDODLVKHHOHHQYRXGLJ+HWUHVXOWDDWLVDOWLMGYHUUDVVHQGHQHONHPDQGDODLVRRUVSURQNHOLMN
HQ PRRL 'H]H FUHDWLYLWHLW JHHIW UXVW HQ LV HHQ SOH]LHULJH
YRUP YDQ FRQFHQWUDWLH HQ RQWVSDQQLQJ 'H FXUVXV ZRUGW
JHJHYHQGRRU$OHLGD+HQGULNVRSGRQGHUGDJPRUJHQLQGH
KXLVNDPHUYDQKHW&HQWUXPWH+RRJ.HSSHO.RVWHQÖ
YRRUOHVVHQ6WDUWMDQXDULYDQXXU

Oproep voor sjoelen
9LQGW X KHW OHXN RP VDPHQ WH VMRHOHQ GDQ IRUPHUHQ ZLM
HHQJURHSRSGRQGHUGDJPLGGDJYDQXXULQGH
KXLVNDPHU YDQ KHW &HQWUXP 'HHOQDPH LV JUDWLV 2SJDYH
ELM KHW VHFUHWDULDDW RI &DUROLHQ YDQ +HXVGHQ WHO 


Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
:HVSHOHQNRHUVEDORSGRQGHUGDJYDQXXULQ
GH KXLVNDPHU YDQ KHW JH]RQGKHLGVFHQWUXP WH +RRJ.HSSHO 8 EHQW ZHONRP RRN DOV X DOOHHQ ZLOW NRPHQ NLMNHQ
7RHJDQJLVJUDWLV9RRUFRQWDFW&DUROLQHYDQ+HXVGHQWHO


Tai-Chi-Tao cursus
'LWLVHHQGRRUORSHQGHFXUVXVZDDUELMLQVWURPHQPRJHOLMN
EOLMIW+HWLVJHVFKLNWYRRUMRQJHQRXGYRRUNHUQJH]RQGH
PHQVHQ PDDU YRRUDO RRN YRRU GLHJHQHQ PHW EHSHUNLQJHQ 3HUVRQHQ PHW JHZULFKW HQ VSLHUNODFKWHQ NXQQHQHU

veel baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor
mensen met bij voorbeeld fibromyalgie, reuma, ME en
andere chronische aandoeningen. U leert op een plezierige
manier met sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en
uw lichaam meer bewust te laten worden. De oefeningen
worden zittend (op een stoel) of staand gedaan.De lessen
worden gegeven door Francis Arntz op dinsdag van 10.0011.00 uur. Start 11 januari. Kosten € 75,- voor 10 lessen.

Kookcursus voor mannen 55+
In het voorjaar wordt er weer een nieuwe cursus georganiseerd.

Erwtensoepmaaltijd
Op vrijdag 4 februari.wordt weer een gezamenlijke erwtensoepmaaltijd georganiseerd in de huiskamer van het Centrum. De kosten zijn € 7,50 en de consumpties zijn voor
eigen rekening. Deze maaltijd is bedoeld voor 60 Plussers.
U bent welkom om 17.30 uur. Vervoer kan geregeld worden. Dit is een mooie gelegenheid om ongedwongen met
anderen over van alles en nog wat te praten. Aanmelden
bij het secretariaat, tel. 0314-380232.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook
mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel
zijn welkom.
Plaats: fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.
Tijd: op di.- woe.- don. van 10.00 -11.00 uur. Kosten: € 60,voor 10 lessen.
Na de Kerststop is er weer een Nieuwe start op 4 en 5 en 6 januari.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling
Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor
de keuring zijn € 27,50.
De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat
41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur
aanmelden via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert
u het dan een andere keer.
Tips:
Ê8 GLHQW PLQVWHQV GULH PDDQG YRRUGDW XZ ULMEHZLMV YHU
loopt een keuring aan te vragen.
Ê/DDWGHRJHQPHWHQYRRUGDWHUJHNHXUGZRUGWELMYRRU
beeld door een opticiën.
Ê=RUJ YRRU HHQ IRUPXOLHU ¿HLJHQ YHUNODULQJ¿ ELM GH JH
meente te verkrijgen.
De volgende keuring in 2010 is op de zaterdag 4 december.
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact.

Activiteiten Oranjehof
Meer bewegen voor senioren (gymnastiek)
Locatie:
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van
11.00uur tot 11.45 uur.
Locatie:
Kleine kerk bij De Korenaar Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.15 tot 11.15 uur.
Kosten:
€ 20,00 per kwartaal.

Meer bewegen voor senioren (Gymzwemmen)
Locatie:
Zwembad “De Brink” Zelhem.
Dag en tijd: Van 13.30 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur
tot 15.30 uur.
Kosten:
€ 26, 00 per kwartaal
Opgave:
Tel. via de ouderenadviseur Paul Tiggeloven
0314-622074 of 06-13280466.
Mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van 10
tot 11 uur is er koffiedrinken in de Oranjehof.

Bowlen
In het winterseizoen worden weer de bowlingmiddagen
gehouden voor alle 50-plussers. Deelname kost € 5,- per
keer. Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te VoorDrempt. Data op donderdag 25-11 en 23-12. Informatie:
Jan van Hagen, tel. 0313-472247.
Seniorenclub 60+
Op woensdag 15 december wordt de Kerstmiddag gehouden in het Hart van Hummelo te Hummelo met medewerking van blazers van Olden Keppel en De Eendracht.
Aanvang 14.00 uur.
Rummicub
Wilt u deze winter verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag, komt u dan Rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00
uur, kosten € 1,-. Ook is het in zorgcentrum Hyndendael
op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om kennis te maken. Aanmelden bij het secretariaat.
Welfare-ochtenden
De Welfareochtenden worden gehouden op woensdag 1 en
15 december in Hyndendael te Hummelo. Op 24 november
en 8 december in het Kerkhuis te Hoog-Keppel, aanvang
09.30-11.30 uur. Ook is er dan verkoop van de gemaakte
artikelen. Voor informatie Dini Tieben, tel. 0313-471656.

Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu
en € 6,50 zonder soep. Aanmelden tel. 0314-380232 en/of
spreek uw boodschap en telefoonnummer in.
Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 tot
09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Tel.
06-10687320.
Zij heeft vakantie van 20 december tot 3 januari. Er wordt ingesproken welke collega voor u bereikbaar is.
Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus/activiteiten-opgaven kunt u sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg.van Panhuysbrink 1 E 6997AA Hoog-Keppel.
CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:
1.
2.
3.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw warme verse maaltijd aan huis laten
bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltijden worden gekookt door restaurant IJssel en Co, Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/

heer/mevr.

SOOSmiddag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur soos middag van Noodhulp in de Oranjehof.

allerlei handige producten die het in en om het huis veiliger kunnen maken. Veel van deze producten en andere
nuttige informatie zijn aanwezig tijdens de themaweek in
de Leefwinkel. Goed voorbereid, veilig de winter in.

Bingo, dinsdag 07-12-2010 van 19.30 uur tot 22.30 uur. In
de Oranjehof.
Kerstfeest: dinsdag 14-12-2010. Kerstfeest met zangkoor de
Lofstem Wittebrink. In de Oranjehof.
Aanvang: 19.30 uur.
Kerstbakjes maken: vrijdag 17-12-2010 in de Oranjehof. Aanvang 19.30 uur.
Soosmiddagen
De stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maandagmiddag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag
in de Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in
Halle, Heidehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Hebt u
behoefte aan een gezellige middag of aan contact met
leeftijd¬genoten kom dan naar een van de soosmiddagen.
Er worden diverse activiteiten aangeboden. Voor vragen of
informatie kan u elke werkdag van 9 tot 10 uur contact
opnemen met een van de coördinatoren van de stichting
noodhulp, telefoon 06-51765315.
Themaweek: Veiligheid in en rondom de woning
Sensire en Stichting Welzijn Zelhem organiseren van
maandag 29 november tot vrijdag 3 december een themaweek Veiligheid in en rondom de woning. Iedereen die
meer over dit onderwerp wil weten kan geheel vrijblijvend
tussen 9.00 en 12.00 uur in de Leefwinkel, Stationsstraat
6-8 te Zelhem zich laten informeren.
De meeste valongevallen vinden in en om de woning
plaats tijdens actieve momenten, vooral tijdens het lopen
en staan, en bij het opstaan uit een stoel of bed. Per jaar
valt een derde van de mensen boven 65 jaar tenminste één
keer. Vallen kan vele oorzaken hebben o.a. onderliggende
ziekte, medicijn gebruik en of een onveilig huis. Voorkomen van vallen is daarom van groot belang. Een loophulpmiddel, zoals een stok of rollator, kan hierin ondersteuning geven en daarmee het risico van vallen verkleinen.
Om te zorgen voor een veilig huis zijn er een aantal tips
en adviezen zoals geen losse vloerkleedjes, snoertjes en
kabeltjes weggewerkt geen spullen op de trap en nog veel
meer. Ondanks alle maatregelen kan het zijn dat u zich
niet veilig en zeker voelt dan zou een personenalarmeringssysteem een mogelijkheid kunnen zijn. Verder zijn er

Adres
Postcode

woonplaats

Tel.

e-mail

Anbo computercursussen voorjaar 2011
Fotobewerken: vanaf 7 februari 2011 iedere maandagavond
om 18.30 uur.
Cursusduur 10 avonden kosten € 70,-. Boek + bewerkingsprogramma € 27,50. Koffie €.10,-.
Bestandsbeheer: vanaf 8 februari 2011 iedere dinsdagmiddag
om 13.30 uur.
Cursusduur 10 dagdelen. Kosten € 70,-. Boek € 15,-. Koffie
€ 10,-.
Beginnerscursus: vanaf 9 februari 2011 iedere woensdagmorgen vanaf 9.30 uur en/of avond om vanaf 18.30 uur.
Cursusduur 10 morgens of 10 avonden. Kosten €.70,-. Boeken € 20,-. Koffie € 10,-.
Excelcursus: vanaf 9 februari 2011 iedere woensdagmiddag
om 13.30 uur.
Cursusduur 8 middagen kosten € 60,-. Boek € 18,-. Koffie
€ 8,-.
Fotografie: vanaf 10 februari 2011 iedere donderdagmiddag
vanaf 13.00 uur.
Cursusduur 6 middagen. Kosten € 50,- incl. naslagwerk.
Koffie € 6,-.
PowerPoint: vanaf 11 februari 2011 iedere vrijdagmorgen
om 9.30 uur.
Cursusduur 10 morgens. Kosten € 70,-. Boek € 18,-. Koffie
€ 10,-.
Vervolgcursus: vanaf 11 februari 2011 iedere vrijdagmiddag
om 13.30 uur.
Cursusduur 10 middagen. Kostencursus € 70,-. Naslagwerk
€ 15,-. Koffie € 10,-.
Alle cursussen worden zonodig gegeven met twee docenten en waar mogelijk door ondersteuning met beamer.
Inlichtingen en opgave voor de cursus: Secretariaat ANBO,
mevr. G Til, telefoon 0314-625536.
gerrie.til@xs4all.nl

Dag van de Mantelzorg

Presentatie Wegwijzer
NOVEMBER
24 ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
24 Handwerkmiddag/Kraamverkoop
Welfare Rode Kruis in de Wehme
25 50 jaar PCOB optreden Duo Plus
uit Neede
25 Klootschietgroep de Vordense Pan

Zelhem - Ruim honderd mantelzorgers uit de gehele gemeente
Bronckhorst hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het
het Steunpunt MantelZorg van
de VIT Oost-Gelderland om gezamenlijk van een feestelijke lunch
te genieten in zalencentrum ’t
Witte Paard te Zelhem op woensdag 10 november.

KUNSTAGENDAVORDEN
t/m 12/12
Galerie bibliotheek Vorden Schilderijen en tekeningen Edith Meijering.

Grote belangstelling voor
appartementen De Boonk

De bijeenkomst was georganiseerd
ter gelegenheid van de landelijke ‘Dag
van de Mantelzorg’ . Een dag waarop
aandacht wordt gevraagd voor de
zorg die door mantelzorgers gegeven
wordt. Iedereen die zorgt voor een
zieke, dementerende of iemand met
een beperking in zijn omgeving is
mantelzorger. De zorg kan variëren
van éénmaal per week tot 24 uur per
dag en kan soms heel zwaar zijn.
Wethouder Josephine Steffens van de
gemeente Bronckhorst, verwelkomde
de mantelzorgers. Zij presenteerde
zich in een mantel die symbool staat
voor de Mantelzorg. Deze mantel is
gemaakt uit allemaal kleine lapjes
met veel verschillende kleuren en
motieven. Ze zijn met liefde en zorg
aan elkaar genaaid tot een Mantel van
Zorg. Deze Zorgmantel staat symbool
voor de verscheidenheid van zorg en
ondersteuning. Wethouder Steffens:
“De meeste mantelzorgers vinden het
vanzelfsprekend om voor hun naaste
te zorgen, maar lopen wel tegen tal
van problemen op.
Je moet de zorg vaak combineren
met je eigen werk, gezin, vrienden
enzovoort. Vaak is het ook moeilijk
om de zorg over te dragen aan anderen. Je wilt de ander niet in de steek
laten of teleurstellen. Elke dag is het
dan weer opnieuw plannen, kiezen
en vooral delen. Als mantelzorger
voel je je vaak zo verantwoordelijk
voor de ander dat je vergeet om voor
jezelf te zorgen. Je cijfert jezelf weg
en denkt het allemaal (nog) wel aan
te kunnen”.

27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring
70-plussers. Info tel:. 55 20 03

Vorden - Projectontwikkelaar
Arthur Armstrong BV staat in
de startblokken om te beginnen
met de ontwikkeling van het appartementencomplex De Boonk.
In het hartje van Park Decanije
biedt het ruimte voor zeven tot
acht comfortabele appartementen voor 55-plussers. Deze snel
groeiende doelgroep zoekt ook
in Vorden naar een eigen plek,
zo blijkt uit de grote belangstelling. Het complex is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met SIR55, de organisatie die zich sterk
maakt voor gerieflijke huisvesting voor deze leeftijdsgroep.

Doel van deze Dag van de Mantelzorg
is mede om de mantelzorgers te wijzen op de hulp die beschikbaar is. Dat
duidelijk wordt, dat de mantelzorger
er niet alleen voor staat, maar dat
er vele vrijwilligers en professionele
zorg klaar staat. Alleen hoe vind je
de weg? De gemeente Bronckhorst
wil een handje helpen bij het vinden

Sparta turnt
in de 5e divisie

van ondersteuning in de mantelzorg
en heeft een ‘Wegwijzer matelzorg’
ontwikkeld, die gratis af te halen is
aan de balie van het gemeentehuis
te Hengelo. Mensen die geen gelegenheid hebben om de brochure op
te halen, kunnen ook hun naam en
adres doorgeven, waarna de wegwijzer zal worden toegezonden.

De Boonk telt straks zeven tot acht
appartementen, variërend in oppervlakte van 110-135 m2. Samenvoeging behoort tot de mogelijkheden,
waardoor ze dubbel zo groot kunnen
worden. Door de inbreng van SIR-55
voldoen ze helemaal aan alle wensen van de specifieke doelgroep van
55-plussers. Kopers hebben overeenkomstig het hier toegepaste Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
grote zeggenschap in de indeling en
afwerking van hun nieuwe woning.
Ze weten dat het eindresultaat helemaal is afgestemd op hun wensen.
GROTE BELANGSTELLING
De belangstelling is dan ook groot.
‘We hebben door rondetafelgesprek-

ken de wensen geïnventariseerd en
in de plannen verwerkt. Bovendien
is SIR-55 zeer nauw betrokken via de
overeenkomst die we daarmee hebben besloten. Dat is wel een keurmerk’, zegt Mensink. Hij hoopt snel
met de bouw te kunnen beginnen.
‘Het enige wat daarvoor nodig is, is
een plek op de prioriteringslijst van
de gemeente. Dan kunnen we ook de
bestemmingsplanprocedure beginnen.’

BOUWSTOP
Hij heeft daarbij begrip voor de door
de gemeente Bronckhorst ingestelde
bouwstop om te voorkomen dat de
bevolkingskrimp tot leegstand leidt.
‘Dat is inderdaad een punt dat aandacht verdient. Toch vind ik het hier
niet van toepassing. De Boonk is een
complex voor een heel specifieke en
groeiende doelgroep, die in de rust en
ruimte van Vorden naar een comfortabele plek zoekt. Met alle geïnteresseerden verwacht ik dat we een plek
op de prioriteringslijst krijgen. En
dan kunnen we heel snel beginnen.’
Hij wijst tot slot op een recent in
opdracht van RRBouw, gelieerd aan
Bouwend Nederland, uitgebracht rapport. Dat laat zien dat CPO juist nu
een krachtige impuls kan geven aan
de woningmarkt. Zowel bij nieuwbouw als herstructurering én in situaties van krimp. En dat voor alle soorten woningen, in alle prijsklassen.

Prijsuitreiking in wereldwinkel

Vorden - Sparta deed zondag 21 november met 3 turnsters mee in de
5e divisie. Bij de 5e divisie wordt er geturnd in de Sazahal in Doetinchem. Het was een hele toer om bij de sporthal te komen, aangezien
heel Doetinchem opgebroken is.

De Sazahal is een volledig ingerichte
turnhal. De drie turnsters van Sparta
waren zondag voor het eerst in deze
hal. Het was erg spannend. ‘s Morgens
was het de beurt aan de categorie instap niveau 11. Sparta had hier twee
deelneemsters, namelijk Jet Klein Nengerman en Robin Dadema. Het eerste
toestel was de balk. Dit blijft altijd een
moeilijk onderdeel. Daarna gingen de
turnsters naar de vloer, sprong en brug.
Het uiteindelijke resultaat van deze
turnsters: Robin: sprong 13.500 brug
11.650 balk 10.100 vloer 11.150 totaal
46.400 (22e plaats). Jet: sprong 13.100
brug 11.500 balk 11.100 vloer 10.450
totaal 46.150 (23e plaats). ‘s Middags
was het de beurt aan Kayla Tjoonk.
Zij komt uit in de categorie pupil1 ni-

veau 10. Kayla begon op vloer, daarna
de sprong, brug en de balk. Het resultaat dat hier behaald is: Kayla: sprong
13.600 brug 13.500 balk 12.600 vloer
12.400 totaal 52.100 Alle turnsters
hebben zich verbeterd ten opzichte
van de wedstrijd van 6 november. Ga
zo door dames.De volgende wedstrijd
in de 5e divisie is op 16 januari. Onze
speciale dank gaat uit naar Twiggy van
Handenhove. Zij is deze dag aanwezig
geweest als jurylid voor Sparta. Helaas
heeft Sparta nog steeds een tekort aan
juryleden. Wilt u Sparta vooruit helpen en zorgen dat de turnsters mee
kunnen blijven doen aan wedstrijden,
wordt dan jurylid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
spartavorden@hotmail.com

Vorden - Zaterdagmiddag werd in de Wereldwinkel Vorden aan mevrouw Riet Rutting de prijs uitgereikt van de bonnenactie fair wissel,
die werd gehouden tijdens de landelijke fairtrade week.

Voor Sinterklaas en de Kerstdagen
zijn er veel mooie producten in gekocht.

vazen van keramiek en manden van
hout. Mevrouw Rutting kreeg de prijs
uit handen van de voorzitter van de
Wereldwinkel Vorden Ria Aartsen.

Sterker nog u maakt niet één maar
twee mensen gelukkig met een aankoop, te weten de ontvanger van het
cadeau. Maar ook de maker van het
product, die hiermee in zijn of haar
levensonderhoud kan voorzien.

In deze week van 8 tot en met 15 november kreeg iedereen bij een aankoop boven €10 een bon uitgereikt
en maakte daarmee kans op een
schaal of vaas van Piet Hein Eeke.
Die maakte voor kleine producenten
in de derde wereld ontwerpen voor

Ook u kunt iemand blij maken met
een cadeau(tje) uit de Wereldwinkel.

Dash dames 1 kan ook nog verliezen Mitra’s whiskyproeverij
Vorden - Op zaterdag 20 november stond de wedstrijd VCV D1 – Dash
D1 op het programma. Dit beloofde een moeilijke wedstrijd te worden,
aangezien ze deze tegenstander al twee keer hadden getroffen (in de
voorbereiding en de beker) en het hier al twee keer heel zwaar tegen
hadden gehad. Doordat de scheidsrechters niets te doen hadden deze
zaterdagavond, begon de wedstrijd een kwartier later dan gepland.

In de eerste set werd er hard gevochten om elk punt. Door een paar eigen
fouten kwamen de dames uit Vorden
niet echt in de wedstrijd, terwijl VCV
hierdoor juist direct in de wedstrijd
zat. De dames van Dash bereikten
hun niveau niet. De pass lag slecht,
mede doordat de service van VCV
moeilijk te passen was. Hierdoor werd
het moeilijk om een goede aanval op
te bouwen en gingen deze punten
vaak verloren. Ook de lange rallies
konden de dames niet echt naar hun
zijde trekken en veel van deze punten gingen dan ook naar VCV. Met
een eindspurt probeerden ze nog iets
goed te maken, maar deze kwam te
laat. Deze set ging dan ook verloren
met 25-21.

Dit moest veranderen in de tweede
set. De eigen fouten moesten uit het
spel gehaald worden en de servicepass moest worden gecontroleerd.
Met dit idee begonnen de dames uit
Vorden aan deze set. Vanaf het begin
was al duidelijk dat dit niet ging ge-

beuren. De eigen fouten bleven zich
opstapelen en al snel stond er een 3-7
achterstand op het bord. De servicedruk, die Dash de afgelopen wedstrijden had, was ver te zoeken. Met een
wissel halverwege de set probeerde
de coach nog verandering in te brengen, maar ook dit pakte niet uit zoals
gewenst. Ook deze set werd verloren:
25-16.
Nu moest het in de derde set gebeuren. Als deze set verloren ging, was
de wedstrijd ook verloren. Met wat
veranderingen in de opstelling ging
Dash geconcentreerd het veld in. Deze set ging zeer gelijk op en aan beide
kanten werden zeer veel servicefouten gemaakt. Tot 20-20 ging het gelijk
op, maar vanaf toen pakten de dames
van Dash het oude niveau weer op.
Tot 21-24 ging het goed en met drie
setpunten te gaan moest deze set
gewoon gewonnen worden. Maar de
zenuwen slopen weer naar binnen en
met te veel te scherpe passes en een
laatste bal die goed werd geblokkeerd

door VCV ging deze set alsnog verloren met 27-25.
De wedstrijd was hierbij dus al verloren. De eer was alleen nog te redden
door de vierde set te winnen en hier
gingen de dames dan ook vol voor.
Vanaf het begin vocht Dash voor elk
punt al werd hier nog steeds niet het
oude niveau gehaald. Door minder
fouten te maken dan in de eerste drie
sets ging het al veel beter. En ook het
fiet dat VCV wat wisselspeelsters in
het veld had staan, hielp. De Vordense dames hebben deze set gewonnen
met 20-25.
Dash dames 1 heeft dus weer eens
verloren. Gezien het wedstrijdbeeld
was dit zeker terecht. VCV maakte
minder eigen fouten en had een zeer
sterke service. Dash is weer met beide
benen op de grond gezet, maar staat
toch nog steeds bovenaan. Dinsdag,
23 november, wordt er een oefenpot
gespeeld tegen Havoc dames 1 in
sporthal ’t Jebbink om 20.30. Zij spelen B-league, dus dat is een nieuwe
uitdaging. Over twee weken staat de
wedstrijd tegen Ledub uit Budel op
het programma, zij staan vijfde op de
ranglijst. Dit is op 4 december te zien
in sporthal Zuiderpoort in Budel om
19.00 uur.

groot succes

Vorden - Het was een drukte van
belang afgelopen woensdagavond
in cafe “de Slof”, Sander Pardijs
van de gelijknamige Mitra Slijterij organiseerde hier een whiskyproeverij. Nadat de ruim 40 whiskyliefhebbers onder het genot van
een kop koffie een plaats hadden
gevonden begon de avond.
Deze werd gepresenteerd door Wouter Wapenaar, oa bekend van het
Leids whiskyfestival en schrijver van
diverse whiskyboeken. Na een theoretische inleiding over het ontstaan
en reilen en zeilen van de whisky kon
worden overgegaan tot het proeven.

Middels een rondreis door het prachtige Schotland werden alle uithoeken
(Lowlands, Highlands, Orkney, Speyside en Islay) van dit land aangedaan
in de vorm van zeven mooie Malt
whisky,s. Na twee uur intensief luisteren en proeven werd de informatieve maar vooral ook gezellige avond
afgesloten met een applaus voor de
gastspreker en organisator van de
avond.

Hierna was er voor een ieder nog gelegenheid om na te praten onder het
genot van een heerlijk glas whisky.
Het bleef nog lang onrustig in “de
Slof”

Ratti C junioren in het nieuw

Watts Up! komt met funrock
naar De Slof

Vorden - De Slof biedt ook deze
laatste zondag van de maand
weer spetterende live-muziek in
het sfeervolle café. De opvallende
Zutphense funrock-coverband
Watts Up! komt aanstaande zondagmiddag 28 november met zes
ervaren muzikanten naar Vorden.

Muziek van toen en nu
Watts Up! brengt bekende covers van
verschillende rock- en popbands van
toen en nu. De funrock-coverband
staat bekend om haar enthousiasme
en altijd geslaagde optredens. De
band bestaat uit Jan Wentink (gitaar),
Arthur Giskes (bas/ backing), Erik
Nengerman (toetsen), Chantal Nen-

german (zang), Arjen te Dorsthorst
(drums/zang) en Luuk Nengerman
(drums/gitaar/backing). Watts Up! is
opgericht in 1999 en bestaat dit jaar
dus 11 jaar.
Zeer veelzijdig
De band is zeer veelzijdig en dan blijkt
ook wel uit deze kleine greep van
nummers die ze in hun setlist hebben staan: Alanis Morissette, Anouk,
Golden Earring, Herman Brood, John
Mayer, Van Dik Hout, Pearl Jam,
Bløf en Prince. Onlangs in de pers:
“De band brengt de nummers met
veel gevoel en erg overtuigend”. Dat
wordt dus weer genieten zondag!
Voor meer info: www.deslofvorden.nl

Spooktocht Jong Gelre
Vorden-Warnsveld

Vorden - De aspirantencommissie
van Jong Gelre Vorden- Warnsveld organiseert vrijdagavond 26
november, speciaal voor jongens
en meisjes van 12 t/m 15 jaar een
spannende spooktocht, waarvoor
‘stalen zenuwen’ wel een vereiste
is!

Men kan onderweg immers van alles
tegen komen: enige mannetjes, witte
wieven’ noem maar op.

De spooktocht start om 18.45 uur bij
de familie Heuvelink aan de Oude
Borculoseweg 14 in Warnsveld.
De organisatie verwacht dat iedereen
dan tegen 21.30 uur terug zal zijn.
Men kan zich tot en met vrijdag 26
november aanmelden bij of Aniek
van Langen (06-52166121) of Sandra
Klein Haneveld (06-40706188) of via
aspiranten-jonggelre@hotmail.com

Badminton Flash

UITSLAGEN
Vorden - Euro 2 - Flash 2: 2-6
Flash 3 - Grol 2: 0-8
Pluumke recr. 2 - Flash recr. 1: 3-5

Steenderen Jeugd 1 - Flash Jeugd 1: 0-8
Didam Jeugd 2 - Flash Jeugd 1: 3-5
Flash Jeugd 2 - LBC Jeugd 2: 0-8
Flash Jeugd 3 - Phido Jeugd 3: 1-7

Op de foto ziet u op de achterste rij
v.l.n.r:
Erik Bulten, Bulten Techniek v.o.f;
Frans Lebbink, trainer; Carien Tuller;
Gerrie Brummelman, trainer/ leider;
Eva Tolkamp; Dawid Zents; Sander
Roosendaal; Jarno Otten; Jordy de
Wit; Falco IJben; René Eggink, leider

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, ﬂyers, posters, u kunt het
zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen!

drukkerij

en Joke Bulten, Tegelbedrijf Bulten bv
Vorden.
Op de voorste rij v.l.n.r:
Tim Kappert; Lieke ten Have; Iris
Brummelman; Laura Verstege; Annerie Draisma; Bruce Langwerden;
Harry Eggink; Jeroen Roosendaal en
Ruben Klein Gunnewiek.

De grootste tweedehands
kerstmarkt van Nederland
Doesburg - Van vrijdag 26 november tot en met zondag 28 november 2010 vindt in de kringloopwinkel van 2Switch in Doesburg
“De grootste tweedehands Kerstmarkt van Nederland” plaats”.
Vanuit de 10 2Switch winkels, Elst,
Arnhem, Westervoort, Doesburg, Dieren, Zutphen, Lochem, Raalte, Wierden en Nijverdal worden de kerstartikelen aangevoerd. Dus een zeer grote
keuze aan allerhande kerstartikelen,
van kerstballen tot kerstbomen, van
kerststallen tot boeken, alles wat
maar met de kerst te maken heeft

kunt u hier vinden. En dat tegen een
aannemelijke prijs. De winkel zal in
een warme kerstsfeer omgetoverd
worden.

De artikelen die u hier vindt hebben
geschiedenis, het kan maar zo zijn
dat u kerstartikelen tegen komt uit
een ver en grijs verleden.

Deze unieke Kerstmarkt wordt opgeluisterd met muziek en acts. De kerstmarkt vindt plaats in onze 2Switch
Kringloopwinkel in Doesburg, Leigraafseweg 37a, Doesburg-Beinum.
www.2switch.nl

Vogelvoeractie van
Scouting en Welkoop
Vorden - Op zaterdag 26 november houdt de Vordense Scoutinggroep “David G. Alford,” in samen- werking met Welkoop, de
jaarlijkse actie “Wintervoer voor
Vogels.”

Iets te organiseren?

www.weevers.nl

Kranenburg - Afgelopen zaterdag, 20 november, kregen de C1 junioren van sv Ratti een geheel nieuw tenue aangeboden door Tegelbedrijf
Bulten bv Vorden en Bulten Techniek v.o.f. Bulten Techniek hoopt dat
dit mooie tenue bijdraagt aan de resultaten in de competitie.

De welpen en verkenners van de groep
komen in Vorden en Wichmond bij
de mensen aan de deur om een pakketje wintervoer voor vogels 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 bijeengebrachte geld zal vooral besteed
worden aan de verdere inrichting
van de clubhuizen.
De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormen een
belangrijke bron van inkomsten voor
de realisatie en het onderhoud van
ons scoutcentrum. Het groeiend aantal leden heeft hier een goede plek
om op een verantwoorde manier het
scoutingspel te spelen. Jeugdleden en
leiding hopen dan ook, dat de bevolking van Vorden en Wichmond ook
nu weer de vogels en Scouting zal
helpen.

Lampionnenoptocht
Kinderopvang De Klimboom

Aan iedereen die op de een of andere manier
kunst en cultuur een warm hart toe draagt

Teken pamflet Achterhoek
schreeuwt om Kunst en Cultuur
Vorden - We leven in een ingewikkelde tijd. Bezuinigen is
waarschijnlijk noodzaak. En dan
staat cultuur vaak bovenaan het
lijstje. Dat kunst creatief en slim
maakt, zorgt voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving,
voor leefbaarheid van kernen en
dorpen, kortom dat cultuur het
hart van de samenleving is, lijken
we soms te vergeten.
Kunst en cultuur zorgt voor binding
en sociale cohesie. Cultuur levert
ook een belangrijke bijdrage aan de
lokale en regionale economie. Het is
tijd om van ons te laten horen. Als instellingen maar veel beter nog, jij als
liefhebber. 80% Van de Nederlandse
bevolking doet op een of andere manier aan kunst en cultuur. Als we nu
niet op staan is de kans groot dat het
straks niet meer kan. De culturele instellingen in de Achterhoek hebben
daarom de handen ineen geslagen
om jou de gelegenheid te geven je

Al een paar weken zijn de kinderen van de buitenschoolse opvang en
de kinderen van de peuterplus groep druk bezig geweest met het maken van lampionnen en afgelopen woensdag was het dan eindelijk zo
ver, de lampionnenoptocht.

Nadat de groepen mooi versierd
waren, de sfeerlampjes waren opgehangen en meneer Spiegelenberg allemaal mooie uitgeholde pompoenen
met lampjes had neergezet waren
wij er klaar voor. Aan het eind van
de middag kwamen de kinderen samen met hun papa’s en mama’s naar

de Klimboom waar we eerst heerlijk
hebben gegeten van het stamppottenbuffet.
Voor meer dan 100 mensen stamppot maken, kregen de pedagogisch
medewerkers niet alleen voor elkaar,
maar gelukkig waren er een aantal
ouders die daarbij hebben geholpen.

Nadat iedereen genoeg had gegeten
en het donker was gingen dan eindelijk de kaarsjes in de lampionnen aan
en liepen we in een lange stoet door
Vorden. Onderweg stonden opa’s en
oma’s ons op te wachten, en de kinderen waren erg trots op hun zelf gemaakte lampionnen.
Het was voor de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders
een gezellige en geweldige ervaring,
Iedereen bedankt hiervoor!

Berkelduikers winnen
Kring Speedo Club Meet

Al bij de eerste tussenstand staan de Berkelduikers aan de leiding en
die geven ze niet meer uit handen tijdens de Kring Speedo Club Meet
in Arnhem. Zwemmers van acht tot elf jaar ( minioren 3 tot en met 6)
bonden dit weekend de sportieve strijd met elkaar aan om het beste
clubresultaat in de kring.

In het volle zwembad De Grote Koppel in Arnhem is de sfeer meteen
uitstekend. Gedreven, maar toch
ontspannen. Tijdens de eenentwintig programmanummers blijken de
teams goed aan elkaar gewaagd. De
zwemmers maken er een spannende
wedstrijd van. Voor de pauze hebben de Berkelduikers al ruim vijftien
seconden van hun inschrijftijd afgezwommen. Het blijft spannend want
aan het eind komen nog twee estafet-

tes. Vlak voor die tijd wordt wederom
de tussenstand bekend gemaakt, Berkelduikers boven aan, maar er mag
geen estafettefout worden gemaakt.
Een vervangende tijd zou te veel seconden kosten om op de eerste plaats
te blijven staan. Het hele team komt
dicht langs de badrand, ouders staan
op van hun zitplaatsen. Zodra het
startsignaal voor de eerste estafettezwemmer geklonken heeft wordt er
met een oorverdovend enthousiasme

aangemoedigd. De zwemmers laten
zich er niet door van de wijs brengen;
ze blijven geconcentreerd hun overnames, keerpunten en aantik foutloos uitvoeren. Het gaat dan ook helemaal goed! De meiden tikken zelfs
ruim als eerste aan.
Inmiddels zijn ook de punten van
de andere teams, die in Wageningen
hebben gezwommen, geteld. De Berkelduikers zijn eerste geworden van
de in totaal twintig deelnemende
clubs in kring Gelderland. Op 12 Februari zullen we ons nogmaals van
onze beste kant kunnen laten zien,
maar dan op de Nederlandse Speedo
Club Meet in Drachten.
Kijk ook op www.berkelduikers.nl

stem te laten horen. Vanaf zaterdag
20 november 2010.

PAMFLET ACHTERHOEK
SCHREEUWT OM CULTUUR
“De culturele instellingen in de Achterhoek hebben een pamflet geschreven met de oproep zuinig te zijn op
de cultuur in de Achterhoek. Dat
pamflet is een brief aan de voorzitter
van de regio Achterhoek (Herman Kaiser) en kan door iedereen die dat wil
ondertekend en bij een van de instellingen ingeleverd worden. Loop even
binnen bij een van de instellingen,
onderteken een pamflet. Vraag iedereen in je omgeving dat ook te doen.
In Vorden ligt dit pamflet in ieder geval bij de bibliotheek en in het Dorpscentrum. Hier kan het ondertekende
pamflet ook worden ingeleverd.
Rechtstreeks opsturen naar de Regio
Achterhoek kan ook.. “Eind december worden de postzakken met ondertekende pamfletten aangeboden
aan de Regio Achterhoek.

Ratti en Diepenheim in evenwicht
Kranenburg - Ratti ontving deze
zondag Diepenheim. Op de ranglijst doen beide ploegen weinig
voor elkaar onder.
Ratti begon furieus aan de wedstrijd
en speelde de eerste 10 minuten Diepenheim helemaal zoek. Koen Klein
Heerenbrink bracht de gastheren al
na 3 minuten op voorsprong door een
goed actie doeltreffend af te ronden.
Michiel Gudde zette Ratti na 6 minuten op 2-0 na een scherpe vrije trap
van Robert Ruiterkamp. Diepenheim
nam het initiatief over en dook tot
twee keer toe op voor doelman Bertjan Kolkman. De keeper hield zijn
doel nog even schoon.
Na een half uur werd de bal vanaf
de achterlijn terug gelegd en door
de mee opgekomen verdediger binnengeschoven. Voor rust viel zelfs de
gelijkmaker uit een strafschop nadat
Mathijs Nijhof zijn tegenstander vasthield binnen de ‘16’. Ratti begon na
rust met meer strijd. Beide ploegen
maakten er een open wedstrijd van
door beide op zoek te gaan naar een
voorsprong. Het was Diepenheim dat
het eerst scoorde, al hadden de gasten hier opnieuw een strafschop voor
nodig. Binnen de minuut was het
echter al weer gelijk. Na een goed actie van Niek Nijenhuis en Koen Klein
Heerbrink was het opnieuw Michiel
Gudde die scoorde. Ditmaal deed hij
dat me een prachtige omhaal in de
verre hoek.
Beide ploegen probeerden de 3 punten nog te pakken maar moesten met
1 punt genoegen nemen.
RATTI DAMES
Ratti 1 - Erix/KSV 1
Kranenburg - In de openingsfase van
de wedstrijd slalomde Kim Heuvelink
door de verdediging van Erix. Haar
schot belande rakelings langs. Erix
kwam hier goed mee weg. Vervolgens kwam Hanneke Nijenhuis oog
in oog te staan met de keepster. De
finesse in het schot ontbrak, kansen
waren er dus wel om op voorsprong
te komen. Ratti bleef volop in de aanval. Op aangeven van Kim Heuvelink
was Kelly Peters ook nog heel dichtbij
om de score te openen.
De keepster verrichte een uitstekende redding op een mooi schot. De
voorsprong hing in de lucht, de vraag
was door wie en wanneer. Tien minuten voor het rustsignaal werd die
vraag beantwoord. Vanuit een corner
schoot Els Berenpas op het doel. De
keepster liet de bal door haar handen
glippen. 1-0. De rust werd bereikt met
een magere 1-0 voorsprong.
Na de rust bleef Ratti het dominantere team. Na 20 minuten werd de
voorsprong eindelijk vergroot. Esther
Tuinman gaf de bal op maat mee met
Marieke Tuinman. Met een gesplaatst

schot kon de keepster de bal uit het
net vissen. Een paar minuten later tekende Esther Tuinman zelf ook nog
voor een doelpunt. Met een subliem
afstandsschot tekende ze voor de 3-0.
Keepster Rianne Meijerink stond de
hele wedstrijd te wachten op een bal.
Erix liet in de laatste minuten toch
nog van zich horen. In eerste instantie hield Rianne Meijerink de nul met
een prima redding. De tweede aanval
was alsnog raak toen een speelster
van Erix door de verdediging brak en
een hoekje koos. 3-1. De tijd was om
en Ratti had de drie punten binnen.
Aanstaande zondag wederom thuis
tegen Trias 2.

UITSLAGEN
Thuis
20 nov, 14:30 Zat Ratti B1GD - Epse/
Gorssel B1 co 72688 0-9
20 nov, 12:00 Zat Ratti C1G - Steenderen C2GD co 76353 0-8
20 nov, 11:30 Zat Ratti E2 - Steenderen E3 co 91340 1-6
21 nov, 14:00 Zon Ratti 1 (zon) - Diepenheim 1 (zon): 3-3
21 nov, 10:00 Zon Ratti 4 (zon) - Oeken 2 (zon) co 35561 1-4
21 nov, 13:00 Zon Ratti DA1 (zon) Erix/KSV DA1 (zon) co 45980 3-1
21 nov, 10:30 Zon Ratti DA2 (zon) Ruurlo DA1 (zon) co 45979 5-0

Uit
20 nov, 14:30 Zat EGVV 2 zat. (zat) Ratti 2 (zat) co 63411 2-2
20 nov, 11:00 Zat SVBV E1 - Ratti E1
co 117859 8-0
20 nov, Zat SCS F1 - Ratti F1: 6-2
21 nov, 09:30 Zon DEO 3 (zon) - Ratti
2 (zon) co 35706 1-2
21 nov, 10:00 Zon Klein Dochteren 4
(zon) - Ratti 3 (zon) co 35244 6-7

PROGRAMMA
THUIS
27 nov, 12:00 Zat Ratti C1G - Hoven
De C2 co 76354
27 nov, 09:30 Zat Ratti D1 - AZC D3
co 83433
27 nov, 09:30 Zat Ratti F1 - SBC ‘05 F2
co 118742
28 nov, 10:00 Zon Ratti 2 (zon) - Veldhoek 1 (zon) co 37287
28 nov, 12:30 Zon Ratti 3 (zon) - Baakse Boys 4 (zon) co 37170
28 nov, 13:00 Zon Ratti DA1 (zon) - FC
Trias DA2 (zon) co 46266
28 nov, 10:30 Zon Ratti DA2 (zon) SDOUC DA2 (zon) co 46265

UIT
27 nov, 12:30 Zat Haarlo SP 2 (zat) Ratti 2 (zat) co 60840
27 nov, 10:00 Zat Warnsveldse Boys
E6G - Ratti E1 co 94545
27 nov, 09:00 Zat Erica ‘76 E6 - Ratti
E2 co 101812
28 nov, 14:00 Zon Rietmolen 1 (zon) Ratti 1 (zon) co 6748 ztas, Z.
28 nov, 10:30 Zon Brummen 6 (zon) Ratti 4 (zon) co 37810

“Win samen met je
buren”

DE GROOTSTE
2eHANDS KERSTMARKT
VAN NEDERLAND

Eindejaarsactie Vordense
Ondernemersvereniging 2010

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

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

Wanneer?
De actie loopt van 15 november tot en met 11 december 2010.
Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding van ` 10,00 of meer
(2 bonnen van ` 5,00 gelden ook) kan men meedoen.
Men vermeldt naam, adres, POSTCODE en telefoonnummer op de bon
en vervolgens deponeert men deze in de daarvoor bestemde bussen.
Alleen de kassabonnen van de deelnemende
ondernemers doen mee in deze aktie. Deze
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters
op de winkeldeur.

Handwerken
uw hobby

bij 2Switch in Doesburg
In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haaken handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

VRIJDAG 26 NOVEMBER
van 19.00 tot 21.00 uur
met bezoek van de kerstman

ZATERDAG 27 NOVEMBER
van 10.00 tot 17.00 uur
wij serveren snert

ZONDAG 28 NOVEMBER

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

van 10.00 tot 17.00 uur
wij schenken chocolademelk

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher,
De Ploeg, Ado of Gardisette zijn onze garantie
voor een modieus en
kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket
t.w.v. E 100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in
de prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelnemende
Vordense ondernemers.
De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend gemaakt.
De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om samen met
de buren de prijzen in ontvangst te nemen op de Kerstmarkt
18 december om 13.00 uur.

Doe mee en
WIN SAMEN
MET JE BUREN!!!

De uitslag van de eerste trekking
1. Peters, Wilhelminalaan 26, 7251 EN Vorden
Huisnummer 2 t/m 28 en 1 t/m 15
2. Lies Helmink, Stationsweg 1, 7251 EL Vorden
Huisnummer 1 t/m 33

KRINGLOOPBEDRIJF
Leigraafseweg 37a
6983 BR Doesburg

www.2switch.nl

Snel posters nodig?
Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan
op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

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

Dit zijn in toaal 45 prijswinnaars !!!

Spaar alle Vordense helden
Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010
Abn Amro
Administratiekantoor Oudenampsen
Ami kappers
Anthony’s Country Store
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V.
Autobedrijf Shell Groot Jebbink
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Barends Administratie & Belastingen
Barendsen Fixet
Bistro De Rotonde
Boerstoel Schildersbedrijf
Brasserie Lettink
Bruna Vorden Boek en Kantoor
Bulten Techniek
Cafe Feestzaal De Herberg
Chineesrestaurant Fan Sheng
Da Vinci for Hair
De Vordense Tuin
Den 4 Akker te Vierakker
Drukkerij Weevers
Dutch PC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Elanova Wijnhoeve
Etos Barendsen B.V.
Euro Planit B.V.
Fa. Martens
Fashion Corner
Giesen Schoenmode
Helmink B.V
Hema warenhuis

Hotel Restaurant Bakker
Hotel Restaurant Gravin v. Vorden
Kapsalon Marianne
Kettelerij Bloembinderij
Keurslagerij Vlogman
Ludgerusgebouw Vierakker voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Meeks meubelen
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Notariskantoor Hulleman
PraKtima
Profile Bleumink
Rabobank
Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Roosenstein Quality Wear
Sandberg Vaillant Advocaten
Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier
Sueters speelgoed
Super de Boer Grotenhuys
Tiny Koning Travel Counselers
Tuunte Fashion B.V.
Van Zeeburg,
Luimes & Lebbink Makelaars
Visser Mode
Vordense Apotheek
VVV Bronckhorst
Welkoop Vorden
Weulen Kranenbarg en zn.
Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
Wijngoed Kranenburg

Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.
Hoe werkt de aktie: Bij iedere € 10,– krijgt de consument 1 zak voetbalplaatjes gratis. Alle
spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en bestuur van de Voetbalvereniging Vorden zijn
afgelopen maanden gefotografeerd en hiervoor is een prachtig album gemaakt. Ook krijgt de
consument wekelijks extra zakjes plaatjes bij 2 verschillende artikelen.
DEZE WEEK:

Dubbelfriss

€ 0.99

diverse smaken. Pak 1.5 liter nu voor
Bij 2 pakken naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Super Halfvolle Kwark
alle soorten. Beker 450 gram nu voor € 1.60

Bij 2 bekers naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis
Deze aktie loopt van maandag 22 t/m zaterdag 27 november 2010.

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekent: GRATIS EEN TAS MET BOODSCHAPPEN
De eerste 10 albums zijn vol
deze consumenten krijgen een LEREN VOETBAL,
GESIGNEERD DOOR HET EERSTE ELFTAL VAN
DE GRAAFSCHAP!
Woensdag 22 december van 18.30 t/m 20.00 uur is de
algehele feestelijke afsluiting van de VOETBALPLAATJESACTIE en tevens de uitreiking van de 10 voetballen,
de boodschappentassen en de 1 minuut gratis winkelen.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Het is weer tijd voor de

Nieuw
Vorden
Ook ininHengelo

WINTERSCHILDER
Tevens slechts 6% b.t.w. voor woningen van
2 jaar en ouder! Maak nu een afspraak voor
een vrijblijvende offerte.
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Benzine
cent*
Benzine 12 cent*
Diesel 10
10 cent*
Diesel
cent*
* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht.

Bedrijvenweg 10, Vorden. Tel. 0575 – 55 15 67
WWW.BOERSTOEL.NL
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De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 november.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht

AVIA
AVIA Xpress
Xpress Hengelo
Vorden
Tarwestraat 285
Hengelo
Zutphenseweg
Vorden

Snel en Voordelig
IJSVERENIGING

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

VORDEN

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

3 DAGEN VOORVERKOOP
IJSBAAN-ABONNEMENTEN
AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN

ABONNEMENT
€ 12,50 PER PERSOON

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

WOENSDAG 24 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.
ZATERDAG 27 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.
WOENSDAG 1 DECEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

Voorverkoop abonnementen t/m 1 december 2010
TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN
Binnenkort meer informatie op onze nieuwe website:

www.ijsbaan-vorden.nl

-AAK JE WERELD EEN STUKJE GROTER
+INDER
lETS
MOGELIJK
GEMAAK
DOOR !N T
GO
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EEN HANDICAP 2ECHT OP BIJVOORBEELD WONINGAANPASSINGEN HULPMIDDELEN THUISZORG VERVOER
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Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’

Gemeentehuis

Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Meldt u zich bij een bezoek aan het
gemeentehuis altijd eerst bij de
publieksbalie. Met bepaalde producten
zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte
van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten
of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.
Wij kunnen u hierbij beter van dienst
zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.
Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

De gemeente zet vrijwilligers die
zich onderscheiden door hun activiteiten in Bronckhorst in het zonnetje
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger
van het jaar’. Kent u een persoon of
een groep waarvan u vindt dat zij de
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdienen? Stuur dan vandaag nog het
aanmeldformulier in! Het formulier
is ook verkrijgbaar bij de receptie
van het gemeentehuis, of u kunt het
op de website www.bronckhorst.nl
digitaal invullen. Aanmelden kan tot
10 december a.s.
Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger
van het jaar gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie die 5 januari 2011 in
het gemeentehuis plaatsvindt. Een
commissie bestaande uit: voormalig
burgemeester H. van der Wende,
wethouder P. Seesing en de heer J.
Glandrup van de afdeling Ontwikkeling selecteert op basis van uw inzendingen drie genomineerden. De commissie let daarbij op onder meer de
specifieke werkzaamheden die zijn
verricht, het belang van de activiteiten en het aantal keren dat iemand is
aangemeld.

king, maar de overkoepelende
organisaties (die zich bijvoorbeeld
inzetten voor mantelzorgers) wel
• vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie komt niet in aanmerking
• personen die in het verleden een
Koninklijke onderscheiding of het
ereburgerschap hebben ontvangen,
kunnen niet meedingen naar de titel
• ook kunnen inwoners van andere
gemeenten die in Bronckhorst vrijwilligerswerk doen, aangemeld
worden
Prijs van € 250,De ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’ ontvangt natuurlijk de eretitel, maar
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrijwilligersgroep gaat dan ontvangt
deze een geldbedrag van € 500,-.
De andere twee genomineerden krijgen een oorkonde en € 50,-.
Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger
van het jaar’ laten b en w hun enorme
waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is
namelijk van groot belang voor grote

groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. De benoeming is
een symbolische prijs en de verkozen
vrijwilliger representeert alle vrijwilligers.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen
naar j.glandrup@bronckhorst.nl of
bellen met de gemeente, tel. (0575)
75 02 50.

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de nominatie van vrijwilligers voor de titel:
• vrijwilligers moeten actief zijn in georganiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, of bij
professionele organisaties
• individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorg) komt niet in aanmer-

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2009 is de
heer Henk Samberg uit Baak. Hij is
gekozen vanwege zijn vrijwilligersactiviteiten voor vele verenigingen en
stichtingen. De twee andere genomineerden van 2009 waren de heer Arie
Makkink uit Drempt en de vrijwilligerscommissie van de Bleijke in
Hengelo (Gld).

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme,
Voorlichting/communicatie en promotie,
Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
Financien en belastingen, Afval en milieu,
Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering
Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),
Wegen en groen, Verkeer en vervoer,
Werk en inkomen en Zorg
Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie,
Volksgezondheid, Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Wet OKE in Bronckhorst

Aanmelding verkiezing
‘Vrijwilliger van het jaar 2010’

In augustus is de wet OKE (Ontwikkelingsstimulering door Kwaliteit en
Educatie) in werking getreden. Hiermee is de eerste stap gezet om alle
wet- en regelgeving voor de kinderopvang en peuterspeelzalen te harmoniseren. Volgens de wet heeft de
gemeente de verantwoordelijkheid
om een goed voorschools aanbod te
regelen voor alle peuters in Bronckhorst met een ontwikkelingsachterstand. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn nu gescheiden
voorzieningen. Kinderdagverblijven
zijn er vooral voor kinderen van werkende ouders, peuterspeelzalen voor
kinderen van ouders die dit wensen
voor hun kind. Werkende ouders
kunnen via de belastingdienst een
toeslag krijgen voor de kosten van de
kinderopvang. Het huidige aanbod
van de twee soorten voorschoolse
opvang zorgt voor een scheiding tussen verschillende groepen kinderen,
waarbij de kinderopvang de laatste
jaren een enorme groei heeft doorgemaakt, terwijl het aantal peuters op
de peuterspeelzalen terugliep. In
Bronckhorst zijn negen kinderdagverblijven, één kindercentrum en
twaalf peuterspeelzalen. Door uitvoering te geven aan de Wet OKE wil de
gemeente bereiken dat alle voorschoolse voorzieningen voldoen aan
de kwaliteitseisen en dat er een dekkend aanbod is van voorschoolse
educatie voor die peuters die dit nodig hebben. In augustus 2011 moet
dit een feit zijn.

Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is
Naam (persoon of groep):

Om samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen
voor jonge kinderen te verbeteren

Pilot in Wichmond
In Wichmond is vorig jaar een pilot
gestart om peuterspeelzaal Peuterpret in samenwerking met kinderopvang Avonturijn te ontwikkelen tot

een kindercentrum. Hierdoor kon het
peuterspeelzaalwerk in het dorp zich
verder ontwikkelen en kregen ouders
een uitgebreider aanbod aan kinderopvang, wat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Inmiddels
neemt het aantal aangemelde kinderen toe. Daarnaast zijn de contacten
met de basisschool in Wichmond
verdiept. De gemeente heeft geïnvesteerd om deze samenwerking mogelijk te maken. We bekijken of een dergelijke samenwerking ook in andere
plaatsen in de gemeente op te pakken
is.

✂

...........................................................................................................................................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s):
Straat: ......................................................................................................................................................................................................
Postcode en plaats: .................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................................................................
Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij: .............................................................................................................................................
Doet (n) dit sinds (s.v.p. aanvangsjaar vermelden): ...........................................................................
Gemiddeld aantal uren per week/maand: ....................................................................................................
Eerder als vrijwilliger actief geweest bij: ......................................................................................................
Gedurende de periode: van ..................................................... tot en met ...........................................................
Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):
...........................................................................................................................................................................................................................

Voorop staat dat jonge kinderen zich
op eigen en unieke wijze moeten kunnen ontwikkelen, zodat ze het beste
uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor
moet er een goed en dekkend netwerk aan voorzieningen zijn in onze
gemeente.

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Afzender
Naam: .......................................................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................................................................
Indien van toepassing
Naam organisatie: .....................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................................
Dit aanmeldingsformulier vóór 10 december a.s.
• inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis
• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst, t.a.v. Jeroen Glandrup,
afdeling Ontwikkeling, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld)
• of gegevens mailen naar: j.glandrup@bronckhorst.nl
Het formulier is ook digitaal in te vullen via www.bronckhorst.nl.

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

Verenigingsleven: Bied
mantelzorgend clublid
helpende hand en verdien
250 euro!
Mantelzorgers verdienen waardering: door de zorg die ze verlenen,
komen ze zelf vaak op de ‘tweede
plaats’ en geven ze hun eigen pleziertjes als eerste op. Dan stoppen
ze met de sportclub, de hobbyclub,
met hun politieke of kerkelijke activiteiten.
Kunnen verenigingen er iets aan
doen om mantelzorgers toch te behouden? De kenniscentra voor de
sociale sector in Overijssel (Arcon)
en Gelderland (Spectrum) starten
deze week een campagne om verenigingen hiervan bewust te maken
en om verenigingen te werven hier

samen iets aan te doen. Soms kan
het al met een kleine moeite door
goed te luisteren, eens even doorvragen als een voorheen altijd enthousiaste vrijwilliger nu opeens
drie keer achter elkaar afzegt. Met
elkaar bespreken hoe je deze vrijwilliger/mantelzorger als vereniging tegemoet kunt komen met
flexibele vrijwilligersuren of door
een helpende hand toe te steken.
Verenigingen die meedoen kunnen
rekenen op een pluim van 250 euro.
Wilt u meer weten? Neem dan voor
1 december a.s. contact op met mevrouw M. Klein Kranenberg van
Spectrum, via tel. (026) 384 63 23
of e-mail: m.klein.kranenberg@
spectrum-gelderland.nl

B en w willen kerktorens en kapel overdragen
aan stichting
Enige tijd geleden vroeg de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken om de kerktorens en een
aantal kerkgebouwen af te stoten.
Het beheren en onderhouden van
kerktorens en kerkgebouwen behoort
namelijk niet tot de kerntaken van de
gemeente. Met de Stichting Oude Gelderse Kerken in Arnhem zijn daarom
onderhandelingen gestart om uiteindelijk tot een overdracht van het kerkelijk bezit aan de stichting te komen.
Hiervoor werd een intentieverklaring
afgesloten. Onderdeel van de intentieverklaring is dat de stichting een
vergoeding voor de onderhoudskosten van de kerktorens en kerkgebouwen krijgt voor de komende vijf jaar.
Het gaat om vijf gemeentelijke kerktorens (van de NH-kerken in VoorDrempt, Hengelo, Hoog-Keppel,
Hummelo en Vorden) en de kapel in
Bronkhorst. B en w van Bronckhorst

besloten vorige week om de raad
voor te stellen om eind dit jaar de
overdracht plaats te laten vinden. De
raad bespreekt dit voornemen in
december.
Culturele functie kapel
Omdat de kapel in Bronkhorst een
belangrijke culturele functie vervult,
maar ook een populaire trouwlocatie
is, is tijdens de besprekingen de nadruk gelegd op continuering en uitbreiding van culturele activiteiten in
de kapel. Een belangrijke doelstelling
van de Stichting Oude Gelderse Kerken is het stimuleren van culturele
activiteiten, zoals het organiseren
van lezingen, exposities en concerten
in kerkgebouwen die niet meer primair worden gebruikt voor de eredienst. Door de overdracht hoeft er
dus niets te veranderen in het huidige
gebruik van de kapel.

Voorlopig geen derde supermarkt in Vorden
De gemeente heeft samen met ProWonen en ontwikkelaar MKB Vastgoedplan b.v. onderzocht of een derde supermarkt mogelijk is op de locatie Dorpsstraat Molenweg in Vorden.
De conclusie is dat dit niet haalbaar
is. Redenen zijn de economisch
slechtere tijd en het afvallen van woningbouw in de planvorming.

te programma te realiseren, maar we
nu moeten concluderen dat de uitvoering niet haalbaar is.
Wet voorkeursrecht gemeenten
Op de locatie is de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van kracht.

In het masterplan Vorden Centrum is
een ontwikkellocatie opgenomen op
de hoek Dorpsstraat/Molenweg. In
2008 hadden wij samen met ProWonen de percelen Dorpsstraat 7-9 en
Molenweg 32 al aangekocht. De haalbaarheid van een extra supermarkt is
toen globaal getoetst. Ontwikkelaar
MKB Vastgoedplan heeft vervolgens
de haalbaarheid voor een derde supermarkt verder onderzocht. Diverse
pogingen zijn gedaan om het gewens-

Schoolbestuur Gelderveste trekt
nieuwbouwplan voor Piersonschool
op Rozenstraat eenzijdig in
Afgelopen vrijdag ontvingen wij van
het bestuur van scholengroep Gelderveste de teleurstellende mededeling dat zij zich eenzijdig terugtrekken bij de ontwikkeling van een
gecombineerd schoolgebouw (samen met de obs Rozengaardsweide)
aan de Rozenstraat in Hengelo. Door
de gemeente en beide schoolbesturen is de laatste tijd veel energie gestoken om zo’n onderwijscluster in

het dorp van de grond te krijgen.
Begin 2010 is na overleg met beide
schoolbesturen gekozen voor de
locatie aan de Rozenstraat. Op de
vooravond van een presentatie van
ontwerpen van de architecten heeft
schoolbestuur Gelderveste zich nu
echter teruggetrokken. De gemeente bekijkt op dit moment de consequenties van dit besluit en reageert
hierop binnenkort verder.

Eigenaren zijn hierdoor beperkt in de
verkoop van de eigendommen, want
zij moeten hun percelen als eerste
aan de gemeente aanbieden. Om de
eigenaren niet langer in onzekerheid
te laten, heeft de gemeente besloten
om de Wvg in te trekken. Door het
vervallen van de Wvg zijn eigenaren
in het gebied nu vrij hun woningen te
verkopen aan een ieder. De betrokken bewoners hebben hierover een
brief ontvangen.
Commercieel vastgoed
Het ontwikkelen van commercieel
vastgoed is een taak van marktpartijen. Het is aan hen om met nieuwe initiatieven voor een eventuele supermarkt te komen. Met ProWonen bekijken we welke mogelijkheden er zijn
voor herinvulling van de locaties die
zijn verworven.

Nieuwe Wegwijzer mantelzorg ligt voor u klaar!
Speciale informatiegids boordevol adressen die de zorg
kunnen verlichten
Zorgt u voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind, buur of iemand uit uw omgeving?
Deze zorg, die voor de mensen die het ontvangen zo enorm belangrijk is, noemen we mantelzorg. Mantelzorg kan variëren van eenmaal
per week de grote boodschappen doen tot 24uurs verzorging. Soms kunt u als mantelzorger wel wat ondersteuning gebruiken. In
Bronckhorst hebben we daarvoor een breed
aanbod. Wilt u graag ervaringen uitwisselen
met andere mantelzorgers? Of heeft u meer

behoefte aan een avondje voor uzelf,
zodat u eens iets leuks kunt ondernemen? Er zijn hulpmiddelen en instanties die de zorg voor u kunnen
vergemakkelijken. De gemeente
heeft deze informatie nu in een speciale Wegwijzer mantelzorg overzichtelijk op een rij gezet. U kunt de
gratis informatiegids bij ons aanvragen via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
info@bronckhorst.nl

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Voormalige gemeente Hengelo (Gld), op grond van art. 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente Bronckhorst 13 maart, 17 april, 25 april, 14 augustus, 18 september, 9 oktober, 20 november, 11 december en 26 december 2011 aan te wijzen als koopzondagen, Hengelose ondernemers vereniging
• Voormalige gemeente Zelhem, op grond van art. 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente
Bronckhorst, 10 april, 25 april, 2 juni, 13 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november, 11 december,
18 december en 26 december 2011 en de zondag van de Achterhoek Spektakel toer (wanneer deze in Zelhem komt) aan te wijzen als koopzondagen, ondernemers vereniging Zelhem
• Bronckhorst, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace), 7 mei 2011 van 10.15
tot 12.15 uur, afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, stichting Batavierenrace
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, standplaats voor de verkoop van ijs, 1 maart t/m
31 oktober 2011, B.W. Vegelin
• Vorden, café De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari
2011 t/m 31 december 2013, J.W.G. Hendriksen

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de nevenstaande ingekomen aanvragen naar
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8
Wabo)
Ontvangen op 8 november 2010:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 71, veranderen in-/uitrit
Ontvangen op 10 november 2010:
• Keijenborg, Pastoriestraat voor huisnr. 32, kappen 1 berk
Ontvangen op 11 november 2010:
• Hengelo (Gld), Molenenk 22, vergroten bedrijfshal
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 15A, rioolaansluiting
• Vorden, Almenseweg in berm bij huisnr. 48, kappen 1 eik
• Vorden, Hamelandweg, kappen 1 berk en 1 esdoorn
• Vorden, het Jebbink 5, kappen 1 accasia
Ontvangen op 12 november 2010:
• Hummelo, Torenallee 8, plaatsen reclamebord
• Vorden, Ambachtsweg 2A, kappen 1 berk en gedeeltelijk rooien coniferenhaag
Ontvangen op 14 november 2010:
• Zelhem, Boomgaard 3, vergroten woning
• Zelhem, Kruisbergseweg 11A, bouwen dakkapel
Ontvangen op 15 november 2010:
• Drempt, Roomstraat 5, slopen schuurberg
• Hengelo (Gld), Koningsweg 3, kappen 1 eik en 2 essen

Openbare bekendmakingen - vervolg
Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, veranderen dakkapellen
• Hummelo, Keppelseweg 21B, slopen garage en carport
Ontvangen op 16 november 2010:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 2, wijzigen permanente reclame
• Zelhem, Aaltenseweg 9, vernieuwen kap en muur bijgebouw
Ontvangen op 18 november 2010:
• Hengelo (Gld), Zuivelweg 7, verwijderen asbesthoudende dakplaat winkel

Verzonden op 16 november 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 107, bouwen schuur

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 november 2010:
• Vorden, café ‘t Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari
2011 t/m 31 december 2013, H.B. IJben
• Hengelo (Gld), grand café De Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten
van 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, A.B. ten Barge
• Baak, café de Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011
t/m 31 december 2013, P.B.J. Leferink
• Hengelo (Gld), café De Zwaan, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van
1 januari 2011 t/m 31 december 2013, H.G.C. Waenink
• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 5 december
2010 en 23 januari 2011 van 08.30 tot 12.30 uur, Toerclub Zelhem
Afgegeven op15 november 2010:
• Zelhem, zalencentrum ‘t Witte Paard, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten
van 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, C.R. van Baardwijk
• Vorden, marktplein, standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, wekelijks op zaterdagen in 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, T.P. Nguyen-Hoang
• Hengelo (Gld), grasveld tegenover perceel Leliestraat , tijdelijk plaatsen van schaft- en opslagketen voor een renovatieproject van 50 woningen, 8 november 2010 t/m 19 juni 2011, Goldewijk
Doetinchem B.V
Afgegeven op 17 november 2010:
• Zelhem, Kruisbergseweg 17, plaatsen van een reclameobject, makelaardij Het Accent

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van
een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het
griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplan ‘Vorden Dorp’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Vorden Dorp’ voor te bereiden. Het
plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel vigerende bestemmingsplannen
door het opstellen van één bestemmingsplan voor het dorp Vorden. In het bestemmingsplan wordt
met name de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Wet milieubeheer

Kapvergunningen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)

• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 4, 1 rode esdoorn, herplant: 1 linde
• Zelhem, Brinkweg 32, 1 eik, geen herplant

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 24 november 2010 t/m 5 januari 2011 tijdens
de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor het veranderen van het bedrijf
• Zelhem, Hummeloseweg 85, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor
het inwerking hebben van het wijzigen van de inrichting en uitbreiding van de productiecapaciteit

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9
Wabo)
Verzonden op 15 november 2010:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 6, verwijderen golfplaten van een schuur, komt asbesthoudend afval
vrij
• Toldijk, Voortseweg 2, bouwen hooiberg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de kerstmarkt op 11 december 2010 is de Kerkstraat, tussen de Dorpsstraat en de
Roggestraat, van 12.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar
en uw ondertekening.
Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot
de werkzaamheden. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 6 januari 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Voornemen tot uitschrijving GBA
De gemeente heeft geconstateerd dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar
zij volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. We hebben betrokkenen schriftelijk op de hoogte
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Omdat de GBA
met ingang van 1 januari 2010 is aangewezen als Basisregistratie Personen heeft deze uitschrijving
ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort.
Het gaat om de volgende personen:
• Kraaijenzang, Tsega, 26-09-1990
• Krüger, Thilo Rainer Dieter Wolfgang, 06-11-1962

Het Bloemenhuisje

TE KOOP/TE HUUR

Magazijn ca. 1700 m2 / vrije hoogte ca. 6m
voorzien van laadkuil en 2 dockshelters.

Kwekerij

Bedrijfspand met inpandige kantoorruimte.
Winkelskamp 2, 7255 PZ Hengelo (Gld)

Deelverhuur bespreekbaar.

Aanbieding van de maanden november en december:

Kantoorruimte ca. 150 m2

Winterviolen grootbloemig en bosviolen

Indeling:

Hal met garderobe en toiletten.
Spreekkamer.
2 Kantoorruimten.

Verdieping: 2 Kantoorruimten met mogelijkheid tot 3e.
Kantine met keukenblok en toilet.
Archiefruimte.
Aanvaarding in overleg.
Prijs op aanvraag.
Voor meer info: 06-22660400

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

35
0,
2,95

pot 9 cm, per stuk

Of 10 stuks + 1 gratis voor
Bij elke 10 stuks krijgt u er 1 gratis, of bij
50 stuks krijgt u er 10 stuks gratis bij!

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag
garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

Kwekerij

Het Bloemenhuisje

Boldijk 5b
7021 JA Zelhem

Tel. (0314) 36 04 21
Mobiel 06-10130222
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Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 47
van 22 t/m 27
november 2010.

Openingstijden:
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Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Albert Heijn.

Colofon en Contact VVV Bronckhorst
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden
Tel.nr.: (0575) 55 32 22
Fax: (0575) 55 22 76
Internet: www.vvvbronckhorst.nl
E-mail: info5vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst
Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 10.00 uur-16.00 uur
Zaterdag
10.00 uur-14.00 uur
Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn

Evenementen uitgelicht........
Bronkhorst: 18 en 19 december: Kerst in Bronkhorst
Hengelo: 17 december: Candlelight Shopping
Hengelo: 22 december: Kerstconcert Willibrorduskerk
Hummelo: Herfstexpositie ‘Ode aan de Kip’ t/m 28 november
Laag-Keppel: depotverkoop van o.a. schetsen, schilderijen en beelden van
Herman van den Broek. t/m 12 december
Laag-Keppel: Stockwerk 2, met zeefdrukken, fotografie, vintage en textielwerk.
t/m 19 december
Vorden: 29 t/m 30 december: Kerstopenstelling Kasteel Vorden
Vorden: 22 december: Kerstconcert Kranenburg
Zelhem: 12 december: Midwinterhoornwandeling
Zelhem: Winter KroegQuiz bij ‘de Mallemolen’

Agentschap Zelhem - Super de Boer
Bergstraat 1, 7021 XG Zelhem
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Super de Boer.
VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’
Onderstraat 12, Bronkhorst
VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker

Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Geschenkenhuis Beuseker.
VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt
Dorpsstraat 20,
6999 AD Hummelo
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend
tijdens de reguliere
openingstijden van Spar.

Toeristisch Platform Hengelo (Gld)
Trouw aan hun geloof
De vervolging van Nederlandse Jehovah’s Getuigen
gedurende de Tweede Wereldoorlog
Expositie in het “Achterhoeks Museum 1940-1945”
20 november 2010 tot en met 27 maart 2011
Iedere woensdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur.
www.museum40-45.com

Kijk voor meer informatie over deze evenementen op www.vvvbronckhorst.nl

De Evenementen Kalender Zelhem gaat
met uw hulp weer verschijnen in 2011!
Het Toeristisch Platform VVV Zelhem is bij elkaar geweest en heeft besloten om ook volgend
jaar de, voor iedereen gratis, EVENEMENTENKALENDER ZELHEM uit te geven. De uitgave
2010 is door Zelhemmers, ondernemers en toeristen zeer goed ontvangen.
Het Toeristisch Platform vraagt een ieder die een evenement gaat organiseren in 2011 om
dit zo spoedig mogelijk aan hen door te geven. Wandel- en fietstochten, concerten, exposities, open dagen en culturele evenementen, het kan allemaal weer een plekje krijgen in de
nieuwe kalender. Dus verenigingen, stichtingen, galeries, (horeca)ondernemers en andere
evenementenorganisatoren, grijp u kans om uw evenement op de kalender te krijgen.
Om voor iedereen de kalender gratis uit te geven, zoekt het Platform ook naar sponsoren.
Voor € 25,-- wordt uw onderneming op de agenda vermeld mét internet adres. Dé kans om
voor een klein bedrag uw naam terug te zien op een product dat door Zelhemmers, maar
ook door vele toeristen gelezen wordt.
Voor al uw vragen, het aanmelden van een evenement of aanmelden als sponsor kunt u
terecht bij het e-mail adres vvvzelhem@hetnet.nl. We hopen op vele aanmeldingen om er
weer een mooi Zelhems product van te maken.

AchterOmmetjes
Afgelopen april – net voor het begin van
het toeristenseizoen – presenteerden wij
met gepaste trots ‘AchterOmmetjes’, een
nieuwe brochure in kleur en in de vorm
van een handzaam gidsje. Het staat vol
uitnodigende toeristische tips en handige
informatie om te kunnen kennismaken en
genieten van hetgeen Drempt, Hummelo
en Keppel op velerlei gebied te bieden
heeft. De boekjes kwamen o.a. te liggen bij
VVV-Agentschappen en de Serviceshop van
VVV Bronckhorst en waren te verkrijgen
bij alle ondernemers die deel uitmaken van
het Toeristisch Platform DHK. Ook op het
jaarlijkse evenement KeppelCultuur in juni
vonden veel exemplaren hun weg naar inwoners en toeristen. Uit veel enthousiaste
reacties blijkt dat men het gidsje erg waardeert. Dat blijkt ook uit het feit dat de eerste druk, met een oplage van 5.000 exemplaren, inmiddels bijna is weggegeven. Nog
hier en daar is een exemplaar te vinden,
maar dat zal even zoeken zijn. Een nieuwe

uitgave van ‘AchterOmmetjes’ staat op stapel en zal komend jaar verschijnen.
Wie zolang niet wil wachten kan via
www.vvvbronckorst.nl de uitgave 2010
nog downloaden. Nieuwe ondernemers
die willen participeren in de activiteiten
van het Toeristisch Platform DHK kunnen
contact opnemen met Henny Dokter tel.
(0314) 381788 of
henny.dokter@planet.nl
Een fietstocht die in ‘AchterOmmetjes’
staat uitgeschreven is ‘Fietsen door het
land van Normaal’. Degenen die tussen 1
juni en 14 augustus jl. op deze wijze onze
streek verkenden en bij drie ondernemers
langs de route een wedstrijdkaart lieten
afstempelen, maakten daarmee kans op
een culinaire verrassing.
Als winnares kwam mevrouw Marja DeeVan Harten uit Amersfoort uit de bus. Zij en
haar partner worden binnenkort getrakteerd op een avondje ‘wild eten’.

Zo’n vijfenzestig jaar na het
einde van de Tweede Wereldoorlog leeft die periode nog
steeds bij velen. Een groepering waar vanuit historisch
oogpunt eigenlijk pas de
laatste jaren wat ruimere belangstelling voor is ontstaan
zijn Jehovah’s Getuigen. De tentoonstelling
‘Trouw aan hun geloof’ geeft een beeld van
het ondergrondse werk, de gevangenschap
en de bevrijding van Nederlandse Jehovah’s Getuigen uit die jaren.

Flor d’Luna, oftewel gitarist/
componist Marcel Verheugd
en zangeres Carla Koehorst,
kwam in 2007 in aanraking
met de Portugese Fado-muziek. Deze “muziek van de
ziel” was een uitnodiging naar
de diepere gronden van het
musiceren en uiteindelijk een startpunt bij
het vinden van een eigen klank.
Speciaal voor het ARX Theater heeft Flor
d’Luna een uniek programma samengesteld. Uiteraard zal er voor een groot deel
eigen, nieuw repertoire te horen zijn. Maar
Naast de twaalf tekst- en fotopanelen zijn Flor d’Luna brengt u ook graag in aanraking
er op deze expositie een groot aantal au- met prachtige Spaanstalige Kerstmuziek,
thentieke objecten te zien. Dit zijn onder bijvoorbeeld die van Ariel Ramírez. Marcel
andere originele brieven geschreven vanuit Verheugd heeft deze muziek speciaal gearhet kamp, illegaal in het kamp gebruikte rangeerd voor zang & gitaar, evenals een
Bijbels en door hen gedragen, en van een aantal andere traditionele stukken.
paarse driehoek voorziene, kampkleding.
De prachtige composities van Marcel Verheugd inspireerden tot het maken van de
De paarse driehoek is het symbool van nieuwe CD “Caminhos do Vento” welke
de vervolging van Jehovah’s Getuigen. In op 26 november 2010 uitkomt. Na “De
concentratiekampen werden de diverse Zachtheid van de Nacht”(de 1ste CD) is de
groepen gevangenen onderscheiden met muzikale ontwikkeling duidelijk merkbaar
gekleurde driehoeken bijvoorbeeld geel in het karakter van deze nieuwe CD. Soms
voor Joden, rood voor politieke gevange- is de Portugese Fado duidelijk herkenbaar,
nen en roze voor homoseksuelen. Jeho- maar deze wordt in andere composities
vah’s Getuigen waren te herkennen aan weer losgelaten om plaats te maken voor
hun paarse driehoek.
datgene waar de tekst om vraagt. Want
de tekst is altijd de inspiratiebron voor de
Decemberactiviteiten bij Kinderboerderij muziek van Marcel Verheugd en hierdoor
Feltsigt
ontstaan de soms zeer verrassende klanš  QRYHPEHU SDQLHN LQ KHW SDNMHVKXLV ken die kenmerkend zijn voor Flor d’Luna.
(inpak middag)van 13.30-17.00 uur, €7,50 Soms teer en kwetsbaar, dan weer warm
per kind all-in.
en uitbundig, maar ook zoekend, aftastend
š GHFHPEHUXLWSDNMHVPLGGDJYDQ en strelend….
17.00 uur, €7,50 per kind all-in.
Laat u inspireren door de intieme klanken
š  HQ  GHFHPEHU NHUVWHYHQHPHQW van Flor d’Luna en de warme gastvrijheid
“Bekveld in het licht” 16.00-22.00 uur, van het ARX Theater. Uiteraard bieden wij
€3,00 p.p bij kinderboerderij Feltsigt
u de mogelijkheid om deze middag culinair
af te ronden in Restaurant Wolfersveen
Voor deze activiteiten is reserveren ge- met het speciale aanbiedingsmenu! U dient
wenst. U kunt hiervoor bellen naar (0575) hiervoor wel te reserveren.
46 28 28 of kijken op www.feltsigt.nl.
Meer info over Flor d’Luna:
www.flordeluna.nl
Flor d’Luna in het Arx Theater
Reserveren en meer informatie via
Zondagmiddag 19 december treedt Flor info@arxtheater.nl of 06-42 40 25 59
d’Luna op in het ARX Theater, aanvang
concert 15.30 uur.

Eerste Nissan JUKE afgeleverd
aan T2 Architecten

IVN Natuurcursus
Zelhem - Het IVN, vereniging
voor Natuur- en Milieueducatie,
afdeling de Oude IJsselstreek en
afdeling Montferland organiseren gezamenlijk een Natuurcursus. Deze cursus is bedoeld voor
iedereen die graag meer wil weten over de natuur in de eigen
woon- en leefomgeving. Het programma bestaat uit zeven avondbijeenkomsten en zes excursies.
De cursusprijs bedraagt 65 euro
inclusief lesmateriaal en koffie.
De cursus wordt gelijktijdig gegeven
in Zelhem op maandagavond, in Zeddam op dinsdagavond, in Dinxperlo
op woensdagavond en in Zevenaar op
donderdagavond. Alle excursies zijn

op zaterdagmorgen. Op alle locaties
wordt hetzelfde programma aangeboden. Om het gehele programma te
kunnen volgen is het bij verhindering
mogelijk om een les of excursie op
een andere locatie te volgen. Globaal
zijn er elke twee weken een les en een
daaraan gekoppelde excursie. De eerste cursusavonden zijn respectievelijk op 24, 26 januari, 1 en 3 februari
2011. De cursus wordt afgesloten in
de laatste week van mei. Met schoolvakanties is rekening gehouden. De
onderwerpen die behandeld worden
zijn: geologie en landschap, bomen
en planten, mossen, vogels, insecten/
vlinders en waterleven. Informatie
en/of aanmelding voor alle locaties,
telefoon 0314-631779.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - In het weekend van 6/7
November jl. werd er een pony
wedstrijd gereden in Empe.
Op zaterdag behaalde Bente Lenselink
met haar pony Tania een 2de en 3de
prijs. In allebei de proeven had Bente
191 punten. Dit was in de klasse B,
Cat. C/D/E.
Op zondag reed Sanne Tournier ook
in de klasse B, Cat. D/E. Zij behaalde
met haar pony Dallas een 1ste prijs
met 191 punten.
Op vrijdag 29 Oktober jl. reed Marina
Gotink een wedstrijd te Luttenberg.
In de klasse M2 behaalden ze een 2de
prijs met 189 punten. Dit deed zij
met haar paar Zapp.
In het weekend van 6/7 November jl.
werd er in Brummen de eerste selectiewedstrijd voor de dressuur van de
paarden verreden. Carlijn Slijkhuis
reed hier met haar 2 paarden. In de

De eerste Nissan JUKE is afgeleverd

Hengelo - T2 Architecten uit Hengelo rijdt sinds enkele weken in de
eerste Nissan JUKE, voorzien van kleurige belettering in de huisstijl
van het bedrijf. Zij zijn de eerste rijders van de nieuwe Nissan JUKE
in de regio.

T2 Architecten is onderdeel van T2,
welke verder bestaat uit T2 Projecten
& Advies en T2 Bouw. T2 beheerst
hiermee alle facetten van het bouwproces (ontwikkelen, ontwerpen
en uitvoeren) en treedt tijdens het
bouwproces op als onafhankelijke
vertegenwoordiger richting eventuele externe architect, aannemer en
overheid. Daarbij richt T2 zich op
kernwaarden als kwaliteit, kostenbewaking en oplevertijd. Met als doel;
maximaal resultaat uit het beschikbare budget. Niet alleen nu, maar ook
in de toekomst. Dit wordt bereikt door
bijvoorbeeld op het gebied van lange
termijn onderhoud kritisch naar materiaal toepassingen, constructies en
energiezuinigheid te kijken. Arnold
Grotenhuys, commercieel directeur

van T2, licht toe: “Wij staan open
voor innovaties en (nieuw) design.
Zowel in ons eigen vakgebied als ook
daarbuiten. Dit laten we ook terugkomen in onze bedrijfsauto’s, die zowel
voor acquisitie als projectbegeleiding
worden ingezet. Middels eenheid in
kleur (alles mag zolang het zwart is!)
en belettering zijn onze auto’s herkenbaar, je ziet direct dat er een medewerker van T2 in de buurt of op de
bouw is. Dat is wel zo gemakkelijk!”
‘De Nissan JUKE is de perfecte auto
voor T2 Architecten,’ aldus Jeroen
Koetsier, verkoopleider van Herwers
in Hengelo. ‘Een auto met een bijzonder design. De designers hebben zich
laten inspireren door het uiterlijk van
een rallyauto, een strandbuggy en
een motorfiets. De JUKE heeft daar-

Yad Vashem op Het Stedelijk
Zutphen - Op dinsdag 23 en
woensdag 24 november komt
Yad Vashem naar Zutphen. Yad
Vashem-medewerker Daniël Rozenga bezoekt op die dagen Het
Stedelijk Lyceum.
Op 24 november is er om 20 uur ‘s
avonds ook een Openbare Lezing
voor ouders en andere belangstellenden van buiten de school over de
betekenis van de Holocaust en het
werk van Yad Vashem. Daarbij wordt
nog ingezoomd op de geschiedenis
van de Joden in Zutphen (gastheer
is Marko Otten, directeur van het
Stedelijk Lyceum). Het Stedelijk Lyceum hoopt dat deze bijeenkomsten
een aanzet geven tot herdenkingsactiviteiten op Holocaust Memorial
Day, 27 januari 2011. Yad Vashem
kennen veel mensen uit de speelfilm van Stephen Spielberg uit 1993:
“Schindler’s List”. Het is het bekende
verhaal van de Duits-Tsjechische industrieel Oskar Schindler die tijdens
de Tweede wereldoorlog 1100 Joden
het leven heeft gered door ze allerlei
werkzaamheden te laten verrichten
in zijn fabriek. Tegenover de SS-ers
die deze Joden voortdurend dreigden

af te voeren naar het nabij gelegen
vernietigingskamp in Auschwitz, verklaarde Schindler dat het werk in zijn
fabriek “kriegswichtig” was en dat hij
zijn mensen geen dag kon missen.
Hij zal tijdens zijn bezoek uiteraard
ontmoetingen hebben met leerlingen, leraren en ouders. Met de leerlingen praat hij op 24 november over
het Joodse leven voor, tijdens en na
de Holocaust; hij praat ook over de
gevolgen van uitsluiting en discriminatie voor je eigen leven hier en nu.
Ten slotte, met de leraren van Het Stedelijk spreekt Daniël Rozenga op 23
november ‘s middags over de educatieve doelstellingen van Yad Vashem
en over de specifieke didactische methodiek die daar in de loop der jaren
is ontwikkeld. Onderwijskundig allemaal buitengewoon interessant. Hij
introduceert voor de leraren van Het
Stedelijk een klein bibliotheekje van
boeken over uitsluiting, discriminatie
en de Holocaust. Al deze boeken komen straks ter beschikking van onze
leerlingen in de Mediatheek.
Meer informatie over dit bezoek:
06-52087086 Marko Otten Over het
werk van Yad Vashem in Jerusalem:
http://yadvashem.nl

bij volop het Nissan-DNA, zoals is te
zien aan de achterlichten in de vorm
van die van de 370Z. Het is een crossover die zelfverzekerdheid en stijl uitstraalt. Eigenschappen die Nissan ook
verwacht te zien bij de JUKE-kopers.’
NISSAN JUKE
De Nissan JUKE is een fris alternatief
voor een traditionele sportieve hatchback. Het is de JUKE: een swingende,
gestileerde compacte crossover: een
mix van een stoere SUV en een sportauto en de kleine broer van de QASHQAI en de Murano. De JUKE biedt
het beste van twee werelden. Hij is
compact vanbuiten en vanbinnen
toch verrassend ruim, robuust en
dynamisch - en praktisch en speels
tegelijk.
De Nissan JUKE is leverbaar vanaf
18.900 euro incl. BTW/BPM.
Kijk voor meer informatie op
www.t2groep.nl en www.herwers.nl

Rijbewijskeuring
70 plussers
Zelhem - Iedereen die 70 jaar
of ouder is, moet voor verlenging van het rijbewijs medisch
gekeurd worden. De ANBO afdeling Zelhem organiseert die
keuringen, die dan slechts €
27,50 kosten. De eerstvolgende
gelegenheid is op zaterdag4 december in de Oranjehof aan de
Pr. Beatrixstraat 41 in Zelhem.
Inwoners van Keijenborg kunnen
zich opgeven bij mevr. Eijkelkamp
van de KBO, tel. 0575-463130. Inwoners van Hengelo (G) en Steenderen bij dhr. Speulman van de
ANBO, tel. 0575-463131. Inwoners
van alle overige plaatsen kunnen
zich aanmelden via de ANBO rijbewijskeuringslijn, tel. 06-27594051,
dagelijks tussen 18.30 en 20.00
uur. Bij ‘geen gehoor’ dient u het
later opnieuw te proberen. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk
op anbozelhem@gmail.com.
Er zijn ook keuringen gepland op
de zaterdagen 8 januari, 5 februari
en 5 maart.

klasse L2 behaalde ze met Aima een
4de prijs met 193 punten. In de klasse
Z1 reed ze haar paard Volmer. Hier
behaalde ze ook een 4de prijs met
206 punten. Marina Gotink reed in
de klasse M2 met haar paard Zapp.
Ze behaalde een 4de prijs met 181
punten. Lisanne Schippers reed haar
Voice of Beauty in de klasse Z1. Ze behaalde een 2de prijs met 210 punten.
Afgelopen weekend werd er in LaagSoeren de 2de selectiewedstrijd voor
de dressuur van de paarden verreden.
Janneke Heuvelink reed met haar
Testa Rose in de klasse M1. Ze behaalde een 4de prijs met 187 punten. Carlijn Slijkhuis reed met Volmer in de
klasse Z1. Met 229 punten behaalde
ze een 1ste prijs. Ook Lisette Bijenhof
reed in de klasse Z1. Met haar paard
Rolexus reed ze naar de 3de prijs met
225 punten.

Opening Herwers Nissan
DVO Stratenvolleybaltoernooi
Hengelo - Aankomend weekend
is het weer zover: dan wordt het
startschot gegeven voor het Herwers Nissan DVO Stratenvolleybaltoernooi. Zaterdagavond 20
november zal het toernooi geopend worden door wethouder
Seesing.
Alle voorbereidingen zijn getroffen
en aanstaande zaterdag zullen de
eerste wedstrijden van het Herwers
Nissan DVO Stratenvolleybaltoernooi
gespeeld worden. Het belooft direct al
een spannende avond te worden. Na
de opening speelt Aerofitt tegen The

Underdog, de Noabers Dames 1 tegen
Noabers Dames 2 en Pax 11 speelt tegen Teampje Sint Jan. In totaal zullen er tijdens het toernooi ruim 350
wedstrijden worden gespeeld tijdens
24 speelavonden. De finale van het
Herwers Nissan Stratenvolleybaltoernooi zal plaatsvinden op zondag 30
januari 2011.

Via de website www.toernooi.nl is te
bekijken welke teams dit jaar deelnemen en wanneer zij moeten spelen.
Via de zoekbalk linksboven in beeld
vindt u het “Herwers Nissan DVO
Stratenvolleybal 2010-2011”

Sociï nieuws
UITSLAGEN
14-11-2010
Worth Rheden 1 - Sociï 1 afgelast
Sociï 2 - Baakse Boys 2 afgelast
Sociï 3 - ABS 6 afgelast
Sociï 4 - Brummen 6 uitgesteld
Brummen 7 - Sociï 5 afgelast

PROGRAMMA
21-11-2010
Sociï 1 - Aerdt 1 14.00 uur
Voorst 2 - Sociï 2 10.00 uur
Ruurlo 4 - Sociï 3 12.30 uur
Pax 8 - Sociï 4 9.30 uur
Sociï 5 - Voorst 4 10.00 uur

Van Amerongen 8e in de modder
Wichmond - Thijs van Amerongen
van RTV Vierakker-Wichmond is
vorige week donderdag 8e geworden in een veldrit in het Belgische Niel. De hevige regenval had
het parcours in een modderbad
veranderd.
In de laatste ronde probeerde Van
Amerongen tevergeefs de renner
voor hem in te halen, maar desondanks was hij tevreden met zijn klassering. ¨Ik voelde al een tijd dat de
top tien niet ver weg was, maar nu is
het dan eindelijk gelukt in een grote
cross¨, schrijft hij op zijn website.
¨Ik hoop deze vorm nog een tijd vast
te houden.¨ Afgelopen zondag reed
Van Amerongen in Hamme-Zogge
een wedstrijd in het kader van de
Superprestige. De veldrijder uit Vorden had een zeer goede start en reed
de eerste ronde rond de derde plek.

Halverwege de wedstrijd werd hij ingehaald door enkele renners, waarna
hij als 14e de eindstreep passeerde.
Hij was hiermee de tweede Nederlander. De andere veldrijders van RTV
Vierakker-Wichmond reden zaterdag in Eibergen een wedstrijd binnen
de GOW-competitie. Peter Makkink
werd mede dankzij een goede start
6e bij de Masters 40+. Erik Bouwmeester en Bert Kromkamp werden
in dezelfde wedstrijd 11e en 26e. Bij
de Masters 50+ reed Garjo Kamphuis
naar een 5e plaats. Frans de Wit werd
10e. Voor volgende week stond aanvankelijk een GOW-wedstrijd in Zutphen op het programma, maar deze
is afgelast. Rijkswaterstaat startte vorige week met graafwerkzaamheden
op een deel van het parcours. De organisatie had hier geen rekening mee
gehouden.
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Open dag boerderijschool CBS Varssel

Varssel - Op 26 oktober en 2 november was het open middag op de
boerderijschool in Varssel.

In het afgelopen jaar werd de boerderij van de familie Hebbink door de
leerlingen van CBS Varssel als boerderijschool bezocht; de ene dinsdagmiddag door de middenbouw en de
volgende door de bovenbouw. Voor
de laatste middag voor de winter waren ook alle ouders uitgenodigd. Nadat de kinderen vanaf school naar de

boerderij waren gefietst, was er vanaf
12 uur gelegenheid voor iedereen
om zijn boterham te eten en daarna
begon het programma. De groep
werd daarvoor in tweeën gedeeld.
De ene groep ging naar buurman
“boer Bertus” (Bertus Woerts). Boer
Bertus heeft een stierenmesterij en
zoogkoeien. De rondleiding door de

stallen was voor zowel kinderen als
volwassenen erg indrukwekkend. De
stieren zijn groot, imposant en soms
best eng. Bertus houdt verschillende
rassen met mooie namen; Belgische
Blauwe, Limousine, Blonde Aquitaine
en stieren met hele dikke billen (Dikbilstieren). Als stieren van jongs af
aan bij elkaar in een hok zitten, verdragen ze elkaar. Maar als er een stier
bij komt in deze groep, delft hij het
onderspit.

Vernieuwd assortiment in winkel

Van Nature in gezellige
kerstsfeer

Een leuk cadeautip: ‘Geef iemand een mooie
shawl of sieraad cadeau’. Deze zijn vanaf heden
verkrijgbaar in het vernieuwde assortiment. Sieraden en shawls van stoer tot een beetje ‘bling’.
Kortom, volop vernieuwde keus!
Lijkt het u leuk om met de kerst zelf een mooi
bloemstuk te maken, kom dan naar de kerstworkshop. Er zijn al veel aanmeldingen, dus
wees er snel bij. Opgeven kan in de winkel of
telefonisch 0575-460160. De workshop wordt
gehouden op maandag 13 december van 10.00
tot 13.00 uur. Overige avonden/middagen zijn al

vol geboekt. Mocht u toch liever een bloemstuk
door Van Nature opgemaakt willen hebben, dan
kan dat natuurlijk ook gewoon. “U mag ook altijd een schaal, pot of een andere ondergrond
bij ons komen brengen. Wij maken deze dan
voor u op, geheel naar eigen wens. In overleg
is alles mogelijk”, zegt Kim van den Barg Van
Nature.
Naast het ‘dagelijkse’ bloemwerk maakt Van
Nature ook bruids- en rouwbloemwerk. U kunt
altijd vrijblijvend binnen komen en vragen naar
de mogelijkheden. “Wij hebben voorbeeldboeken voor ideeën, maar als u een eigen idee heeft
en dit wilt laten maken, is dat ook altijd mogelijk”, aldus Kim. Kom gezellig een keer binnen
bij Van Nature om het vernieuwde assortiment
te bekijken. Van Nature is gevestigd aan de
Spalstraat 10a in Hengelo. Tel. 0575-460160.

kinderen dit touw om het hoofd van
een kalfje doen en daarmee rondlopen in het strohok. De kinderen
kregen goede uitleg over wat er zoal
gebeurt op de boerderij. Vragen staat
vrij; alles wat de kinderen te binnen
schiet kunnen ze vragen. En iedereen
komt aan de beurt. Durf je iets niet zo
goed, dan word je geholpen. Kortom,
een leuke, leerzame middag!

Bridgeclub Bronkhorst organiseert bridgetoernooi

Voor Zorgbad Zonnewater
in Hoog Keppel

Toldijk - Bridgeclub Bronkhorst in Toldijk
heeft een traditie gemaakt van het jaarlijks organiseren van een goede doelen
toernooi, dat in 2011 voor de zesde keer
wordt gehouden, op zaterdag 29 januari
in Café Restaurant Den Bremer in Toldijk.

Kim: “Het assortiment is vernieuwd”.
Hengelo - De winkel Van Nature aan de
Spalstraat in Hengelo is vernieuwd en inmiddels ingericht in gezellige kerstsfeer.
In de winkel zijn leuke decoraties, kersthangers en sfeervolle artikelen voor de
aankomende feestdagen te vinden.

De andere groep ging naar de kalverenstal bij de familie Hebbink. Daar
kreeg een pasgeboren kalfje een fles
met de eerste moedermelk. De kinderen mochten om de beurt helpen
en vonden dit natuurlijk fantastisch.
Vervolgens kregen de kinderen uitleg
over het vlechten van een koetouw.
Ieder kind kreeg 3 touwtjes en de bedoeling was hier een stevig koetouw
van te vlechten. Daarna mochten de

De leden van de bridgeclub hadden vier goede
doelen aangemeld. Na een stemming onder de
leden is Zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel
(voorheen Zandewierde in Hummelo) als winnaar uit de bus gekomen. Zorgbad Zonnewater
is een particulier zwembad (geen subsidies),
waar kinderen en volwassenen met een beperking (geestelijk en/of lichamelijk) aangepast
kunnen bewegen en zwemmen in water van ±
34°C.
Kinderen (Zonnekids) leren hun eventuele watervrees spelenderwijs te overwinnen, ze kunnen vaardigheidsdiploma’s halen en uiteindelijk het zwemdiploma A.
Sinds dit jaar kunnen ook mantelzorgers met
degene die ze verzorgen in het water. Zodoende
kan optimale begeleiding aan degene die de
zorg ontvangt worden geboden: door de (fysio)

therapeut en de verzorgende. Voor meer informatie hierover kunnen belangstellenden een
email sturen naar info@zonnewater.nl. Het
bridgetoernooi is op zaterdag 29 januari 2011
en begint om 13.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt
23 euro per paar voor het bridgen en 11 euro
per persoon voor het stamppottenbuffet dat
aansluitend aan het toernooi is. De opbrengst
van het toernooi is bestemd voor de Zonnekids
van Zorgbad Zonnewater voor uitbreiding en
vervanging van spel- en instructie materiaal.
Aanmelding middels storting van het inschrijfgeld plus eventueel voor het buffet, op rekening
3274.21.81 t.n.v. Bridgeclub Bronkhorst, o.v.v.
beide namen met voornaam, woonplaats, telefoonnummer en NBB lid nr. (meester-punten).
Rolstoel gebruikers wordt gevraagd dit erbij te
vermelden.
Nadere informatie is verkrijgbaar via Hans
Jansen, telefoon (0575) 551892 of e-mail
j.jansen47@kpnplanet.nl.
Voor dit mooie doel, in de eigen gemeente
Bronckhorst, worden ook weer sponsors gezocht en binnenkort gaan de clubleden op pad
om de bedrijven hiervoor te bezoeken.

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

De Roozentuin Kinderopvang
gestart in Toldijk

Gerrie Rap-Roozen van De Roozentuin Kinderopvang.

Toldijk - Gerrie Rap-Roozen (46) is al bijna 20 jaar met veel plezier
gastouder die flexibele kinderopvang thuis biedt. Zij is vanaf februari
2010 ingeschreven als zelfstandig ondernemer. De Roozentuin Kinderopvang in het buitengebied van Toldijk biedt ruim voldoende speelruimte binnen en buiten.

De start van de 10 kilometer.
Baak - Ondanks de miezerige regen liepen 76 deelnemers zondagochtend 14 november de jaarlijkse Trimloop, georganiseerd door Gymnastiek Vereniging D.O.G. Baak.

2,5 km, 1 deelnemer
1. Ritse Waaijenberg, Brummen, 10
jaar, geen eindtijd.

Bremer, Steenderen, 19.20; 8. Mark
Waaijenberg, Brummen, 19.20; 9.
Rinus Groen, Apeldoorn, 19.32; 10.
Bob van Oosten, Steenderen, 19.40;
11. Theo Klein Bleumink, Zutphen,
20.39; 12. Sven Janssen, Baak, 20.45;
13. Christian van Hasselen, Doetinchem, 21.26; 14. Remco Vredegoor,
Baak, 21.27; 15. Vera Peters, Didam,
22.23; 16. Bert Woolschot, Zelhem,
22.38; 17. Iris Dijkstra, Duiven, 22.50;
18. Dhr. Ribbink, Dieren, 23.16; 19.
Christiaan Hemeltjen, Zutphen, 23.29;
20. Anne-Jan Buiting, Baak, 23.50, 21.
Bob Engelbarts, Stokkum, 24.19; 22.
Joran Knol, Steenderen, 25.20; 23.
Hans Bremer, Baak, 25.29; 24. Bonnie Willemsen, Zutphen, 26.40; 25.
Henk Knol, Steenderen, 27.42; 26. Lia
Beekman, Apeldoorn, 28.48; 27. A.
Geerders, Zutphen, 30.41; 28. Willy
Verhey, Toldijk, 31.33; 29. Theo Janssen, Baak, 32.15.

5 km, 29 deelnemers
1. Jeroen Reintjes, Didam, 15.50; 2.
Isabel Sticker, Zwolle, 18.26; 3. Titus
Fierkens, Zevenaar, 18.26; 4. Maurice
Vos, Zevenaar, 19.01; 5. Dreeuwes,
Dijkstra, Duiven, 19.01; 6. Wouter
Ribbink, Dieren, 19.11; 7. Marco

10 km, 40 deelnemers
1. Mark Groeneweg, Dieren, 35.43;
2. Andy Perloy, Brummen, 38.49; 3.
Hans Houben, Doetinchem, 39.06; 4.
Stefan Scanu, Lichtenvoorde, 39.22; 5.
Gideon Bouwman, Oosterbeek, 39.34;
6. Niek Hietbrink, Zutphen, 40.18; 7.

De lopers vonden het weer zelfs niet
slecht, integendeel. De temperatuur
was prima om te lopen.

Inschrijven en Start en Finish vonden
plaats bij zaal Concordia.

Om klokslag 11.00 uur ging de jongste jeugd van start, waarna ook de andere afstanden konden vertrekken.

RESULTATEN
1,25 km, 6 deelnemers
1. Tijn Tebbens, Baak, 10 jaar, 4.52;
2. Milo Groen, Apeldoorn, 10, 4.58; 3.
Kyra Jolink, Baak, 9, 5.21; 4. Sharon
Arendsen, Baak, 8, 5.55; 5. Rianne
Jansen, Baak, 6, 7.01; 6. Quinty Arendsen, Baak, 6, 7.24.

Kunst10Daagse 2011

Bronckhorst - Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! zal opnieuw
worden georganiseerd in de periode 27 mei tot en met 5 juni 2011. De
organisatie komt dit jaar in handen van de nieuw opgerichte stichting Bronckhorst Kunst & Cultuur, die in samenwerking met de VVV
Bronckhorst, zich zal inzetten voor een interessante Kunst10Daagse.
Een enthousiaste groep mensen werkt achter de schermen hard om er
ook in 2011 weer een succes van te maken.

De Stichting levert de publicitaire
ondersteuning door middel van de
inmiddels bekende programmabrochure met daarin adresgegevens en
een foto van de deelnemer, persberichten plus een voor deze gelegenheid speciaal ontwikkelde website
www.kunstbronckhorst.nl. Uiteraard
is het van belang dat álle organisaties
en kunstbeoefenaars die zich bezighouden met Kunst- en Cultuur in de
gemeente Bronckhorst participeren.
In 2010 waren er 44 deelnemers. Zij
hebben inmiddels allen een uitnodiging ontvangen om opnieuw deel
te nemen. Nieuwe deelnemers die
werken en/of wonen in de gemeente
Bronckhorst wordt vanzelfsprekend
de mogelijkheid geboden voor deelname aan de Kunst10Daagse.
Naar aanleiding van een evaluatieenquête die in 2010 onder de deelnemers is afgenomen, heeft de Stichting
een aantal regels opgesteld om de
activiteiten gedurende de tiendaagse
voor deelnemers én bezoekers succesvol te laten verlopen:
1. Deelnemers zijn álle dagen gedurende de tiendaagse geopend (dat wil
zeggen van 27 mei t/m 5 juni).
2. Alle deelnemers hanteren (mini-

maal) de volgende openingstijden:
11.00-17.00 uur.
3. Deelnemers heffen géén entreegelden tijdens deze openingsuren.
4. Deelnemers kunnen desgewenst
100 programmabrochures ophalen.
Daarnaast worden de brochures digitaal (in PDF) naar alle deelnemers
verspreid. Deze materialen kunnen
door de deelnemers ingezet worden
ter promotie van Bronckhorst Kunst
& Cultuur, Natuurlijk!
5. Deelnemers betalen vóóraf het van
toepassing zijnde deelnemersbedrag:
100 euro voor bibliotheken of musea,
100 euro voor bestuurs-, commissieof VVV leden, 150 euro voor overige
deelnemers. De genoemde bedragen
zijn exclusief BTW en worden door
middel van een aparte factuur in rekening gebracht.
6. Deelnemers dragen zorg voor beschikbare informatie en/of een kunstwerk ten behoeve van de aankleding
van een centrale startruimte in de
Gemeente Bronckhorst alwaar bezoekers zich kunnen oriënteren en laten
informeren over Bronckhorst, Kunst
& Cultuur, natuurlijk!
7. Van de deelnemers wordt verwacht,
dat zij een full colour schuine broek-

Alex Hendriks, Wichmond, 41.06; 8.
Hubert Hageman, Didam, 41.18; 9.
Sander Giezen, Doetinchem, 41.26;
10. René Goorman, Laren (Gld.),
42.32; 11. H. Rouwen, Wichmond/
Vierakker, 42.53; 12. Rick Moezelaar,
Ruurlo, 43.02; 13. Antoine Hendriks,
Angerlo, 43.12; 14. Alexander Schrader, Spankeren, 43.16; 15. Marcel
Meurs, Doetinchem, 43.16; 16. Dhr.
Smeitink, Doetinchem, 43.23; 17.
Arnold Timmer, Doetinchem, 44.04;
18. Bert Gerritsen, Steenderen, 44.33;
19. Dirk-Jan Robbe, Groenlo, 44.43; 20.
Dorothé Vriezen, Zelhem, 44.59; 21.
Wilco Linnenbank, Wehl, 45.10; 22.
Wim Hulshof, Hengelo (Gld.), 45.49;
23. Ton ten Have, Vorden, 45.54; 24.
Tonny Gotink, Ruurlo, 46.07; 25. Tonnie Scholten, Exel, 46.16; 26. Zwier
Heijink, Vorden, 47.45; 27. Dinand
Brinkman, Warnsveld, 48.00; 28. Wiljan Evers, Zutphen, 48.07; 29. Jurgen
van Aalst, Steenderen, 48.24; 30.
Remko van Galen, Arnhem, 48.56; 31.
Marcel de Buijzer, Zelhem, 49.31; 32.
Johan Schrader, Spankeren, 50.15; 33.
Diny Hebbink, Hengelo (Gld.), 50.26;
34. Maria Smit, Oosterbeek, 51.38; 35.
Jan Bulten, Doetinchem, 52.01; 36.
Richard Driessen, Deventer, 53.19;
37. Joop Verschuur, Baak, 53.40; 38.
Léon Rinders, Vorden, 56.12; 39. Stefanie Jansen-Hendriks, Baak, 59.10;
40. Inge Hendrikx, Toldijk, 59.10.

vlag met stok of beachvlag voorzien
van het logo van Bronckhorst Kunst
& Cultuur, Natuurlijk! aanschaffen
tegen de prijs van respectievelijk 60
en 125 euro, excl. BTW. Dit is een
eenmalige aanschaf. De vlag is de komende jaren wederom te gebruiken.
8. Deelnemers ontvangen in week
50 van 2010 een e-mail van de VVV
Bronckhorst met daarin de procedure met betrekking tot het aanleveren
van adres-, programmagegevens en
fotomateriaal. Bovendien zal dit jaar
een thema aan de Kunst10Daagse
worden verbonden. Hierover volgt
nog nadere informatie. De stichting
Kunst&Cultuur Bronckhorst deelt
haar enthousiasme graag met de
deelnemers die meewerken om de
Kunst10Daagse 2011 in Bronckhorst
weer tot een succes te maken.

De Roozentuin Kinderopvang, refererend aan haar meisjesnaam Roozen,
is aangesloten bij twee gastouderbureaus: De Kangoeroe in Duiven en
Yunio in Doetinchem. “Medewerkers
van De Kangoeroe hebben hier vorige
week nog een risico-inventarisatie gemaakt. Als De Roozentuin op de route
ligt naar het werk, kan dat wel heel
handig zijn,” legt Gerrie Rap-Roozen
uit. “Want mensen waarvan de kinderen dichter bij het werk worden
opgevangen, hoeven minder uren af
te nemen. De meesten zoeken oppas
dicht bij huis en dat is helemaal niet
noodzakelijk.”
Gerrie werkte bijna twee jaar als vrijwilligster op de peuterspeelzaal. “Dat
werk lag me goed. Dus toen we in een
groter huis gingen wonen, onze zoon
was toen twee jaar oud, ben ik als
gastouder verder gegaan,” vertelt ze
verder. “Mijn weekindeling was niet
altijd voorspelbaar. De ene week had
ik de dinsdag niks, de andere week
vrijdag. Juist dat flexibele vind ik erg
prettig.”
Ze woonden in Schaarsbergen en
Angerlo, waar zij 17 jaar woonden.
Gerrie bleef bij het gastouderschap.
“Onze zoon is nu 21,” lacht zij. “In
die tijd werden er geen eisen gesteld,
gastouderbureaus waren er toen bijna
niet en er was weinig controle.” Later werden meer bureaus opgericht,
ze werden professioneler en voerden
een aantal jaren terug risico-inventarisaties en thema-avonden in voor
de gastouders die ze al hadden. “Er
waren geen vooropleidingen vereist.
Een aantal gastouders, waarvan de
kinderen zelf klein waren, stopten er
weer mee als de kinderen van school
gingen.. Er waren in eerste instantie
ook geen eisen aan het aantal kinderen.”
Nu zijn er een heleboel regels gekomen. “Dus ik moest met mijn bijna
twintig jaar ervaring deze winter ook
nog een diploma gaan halen. Dat heb
ik in Duiven via de Kangoeroe gedaan
door het Graafschap College.” Ze
volgde zes modules en bijbehorende
toetsen van de Gastouder Academie
via internet, een cursus kinderEHBO

Deelnameformulier “Bronckhorst Kunst & Cultuur, Natuurlijk!” 2011
Naam
Adres
PC en woonplaats
e-mail adres
❑ bestelt tevens een schuine broekvlag
❑ bestelt tevens een beachvlag
Formulier vóór 10 december 2010 sturen naar VVV Bronckhorst, kerkstraat 1-B,
7251 BC Vorden of per e-mail naar jwullink@vvvbronckhorst.nl.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook gebruik maken van bovengenoemd
mailadres.

theorie en praktijk, aangevuld met
een aantal praktische opdrachten.

Een cursus doen na zoveel tijd, was
een uitdaging. “Je moet je hoofd er
wel naar zetten en leren wat je uit de
stof moet pikken dat een toetsvraag
zou kunnen zijn. Er zijn ook dingen
die soms toch wat strijdig zijn met
je gevoel, maar over zijn geheel genomen, moet ik zeggen, vond ik wel
dat het nuttig was, ook voor de mensen die het al heel lang deden.“ Nu
voldoet zij aan alle nieuwe eisen en
staat ingeschreven in het Landelijk
Register Kinderopvang. Gerrie vond
het eveneens heel nuttig om met collega’s te kunnen praten over bepaalde
aangeleerde gewoontes en dergelijke.
“Dat is het verschil met een kinderdagverblijf, waar je met meer mensen bent. Een gastouders is meestal
alleen. Daarom zijn thema-avonden
van het gastouderbureau ook altijd
heel nuttig. Je kunt dan ervaringen
uitwisselen.”

Gerrie biedt kleinschalige opvang aan
maximaal 5 kinderen van 0 tot 4 jaar
in eigen huis. “Dat zijn kinderen die
nog niet naar school gaan. In Angerlo
woonde ik dicht bij school en kon ik
de kleintjes makkelijk even meenemen in de buggy als ik naar school
ging. Dat is hier niet mogelijk,” vertelt zij over haar keuze. “Een gastouder is een aanvulling op een kinderdagverblijf en een BSO. Ik ben heel
flexibel. Ouders met onregelmatige
diensten kunnen niet altijd op een
kinderdagverblijf terecht, omdat die
met vaste dagdelen werkt.”

Luiers en flesvoeding moeten door
de ouders worden meegegeven. “En
een setje schone kleren,” lacht Gerrie, “Bij buitenspelen worden kinderen nu eenmaal vies.” De Roozentuin
Kinderopvang in het buitengebied
van Toldijk biedt ruim voldoende
speelruimte binnen en buiten. In het
huis in Toldijk zijn de ruimten babyproof, met onder andere stopcontactbeschermers en traphekjes. Buiten
komt er een ruim speelterrein met
grasveld, waar de kinderen kunnen
spelen. Verder zijn er sierduiven en
komen er kippen en konijnen om
naar te kijken en mee te knuffelen.

De Roozentuin Kinderopvang is vijf
dagen per week geopend, van maandag tot en met vrijdag, van 6.30 uur
tot 18.30 uur. Andere tijden eventueel in overleg. Gerrie Rap-Roozen,
Beekstraat 8-A, 7227 NC Toldijk, telefoon (0575) 452301, e-mail naar
info@roozentuin.nl. Meer informatie
komt op www.roozentuin.nl.
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Velswijk op glasvezel?

Belangstelling stemt tot
tevredenheid

Bloedstollende ontknoping
Firezone NK Autotrek

Wie trekt het snelst een auto
over een afstand van 25 meter
en wordt Nederlands Kampioen
Autotrek? Het antwoord op deze
vraag werd afgelopen zaterdag
gegeven door Marvin Mulder uit
Zwolle en Martine Nerings uit
Raamsdonksveer.

Bryan Wolters (l.) van KickXL en Raymond Smit van Glashart in Velswijk.

Velswijk - De aanleg van een glasvezelnetwerk in Velswijk komt dichterbij, nu steeds meer bewoners van deze kern zich hebben aangemeld. Ook zaterdag 20 november jl. boden Glashart en de providers
gelegenheid om vragen te stellen en in te schrijven.

Raymond Smit van Glashart was aanwezig om de vragen die bewoners
hadden, te kunnen beantwoorden.
Van de provider KickXL hielp Bryan
Wolters de naar de kraam gekomen
belangstellenden. Aan het eind van
de informatiedag lagen bijna twintig
contracten op de stapel. “We hebben
een goede dag gehad,” lacht Bryan
Wolters. “Met enthousiast publiek
en vriendelijke buren.” Het is voor

Velswijk belangrijk op het glasvezelnet te worden aangesloten. “De kern
vergrijst eigenlijk,” legt Gaston Wouters van Reggefiber uit. “En juist die
groep zal straks via glasvezel gebruik
kunnen gaan maken van zorg op afstand, bijvoorbeeld een gesprek met
de huisarts.”
Omdat Velswijk in het buitengebied
ligt, moet een paar kilometer extra
worden gegraven om aan het glasve-

zelnetwerk aan te sluiten. Daarom is
het nodig dat 80% van de bewoners
zich aanmeldt. Wanneer dit percentage wordt gehaald zal Glashart overgaan tot de aanleg. Inschrijven kan
tot 1 december 2010. Deze avond is
er een feestelijke afsluiting, waarin
bekend gemaakt zal worden of er voldoende aanmeldingen geweest zijn
om ook in Velswijk het glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen.
Aanmelden kan nog steeds bij DPC
Solutions aan de Markt 1 in Zelhem
en Valentijn van Rooden aan de Prunushof 80 te Velswijk.

Poprock-Coverband Woodstar in
‘de Tol’

Het NK Autotrek kreeg zijn gedroomde finale. Op het prachtige maar loodzware parcours in Veenendaal streden de provinciale winnaars om de
eer én de hoofdprijs: een spiksplinter
nieuwe auto. Bij de dames won Martine Nerings namens Noord Brabant
afgetekend. Bij de heren was de strijd
spannender. Zowel Marvin Mulder
als Jildert Talsma klokten een tijd van
12.16. De barrage werd gewonnen
in 11.80 door Mulder uit Overijssel.
Talsma, de kampioen van Gelderland,
bleef steken op 11.95 seconden.
STERKSTE MAN
‘Tja, ik had het in januari al beloofd,’
zei een dolgelukkige maar ook opgeluchte Mulder. Hij was de eerste provinciale autotrek-kampioen die zich
plaatste voor de landelijke finale. ‘In
januari had ik nog last van een blessure. Maar het hele jaar heb ik in de
sportschool goed kunnen werken.
Vooral mijn beenspieren gaf ik speciale aandacht met oog op deze finale.’
?Mulder zette met 12.16 de snelste
tijd tot op dat moment neer. ‘Ik werd
echt gek toen ik zag dat er nog iemand
net zo snel was. Maar direct daarna
kon ik me alweer goed opladen voor
de barrage.’ Mulder had behalve zijn
gezin de nodige fans meegenomen
uit Zwolle. Na de prijsuitreiking werd
dan ook uit volle borst ‘ik ben een
Zwollenaar’ meegezongen onder de
vrolijke klanken van het meegereisde
dweilorkest Pardoes.
STERKSTE VROUW
‘Tjee, wat spannend!’ verzuchtte Mar-

tine Nerings na afloop. Nadat zij de
tijd van Maria Stammeijer uit Overijssel had verpulverd moest ze wachten op een goede afloop. Na Nerings
kwamen namelijk nog de autotrek
kanonnen uit Gelderland en Maastricht aan de start. Beide dames konden echter niet tippen aan de prestatie van Martine. Zij ging dan ook met
de titel én de nieuwe auto naar huis.
Nerings was op 14 oktober de laatste
provinciale kampioen die zich plaatste voor de finale. De afgelopen weken
had ze fanatiek getraind met haar eigen auto. ‘En die weegt ruim 300 kilo
zwaarder dan de Citroën die we vandaag moesten trekken!’ Ze kwam dus
goed voorbereid aan de start en dat
betaalde zich uit met de fantastische
hoofdprijs. Peter Groen, directeur
van Firezone, kon terugkijken op een
geslaagd kampioenschap. ‘Het hele
jaar hebben we in iedere provincie
winnaars aan het werk gezien. Alleen
de échte top van het autotrekken kon
zich plaatsen voor deze prestigieuze
titel. De ontknoping was dan ook
bloedstollend en de winnaars kunnen
met recht zeggen dat ze Nederlands
kampioen zijn.’

Het NK Autotrek is een initiatief van
Firezone, een keten van onbemande
tankstations in Nederland. ‘We staan
bekend om onze lage brandstofprijzen maar ook om onze vele ludieke
acties. Het NK Autotrek is daar een
prima voorbeeld van.’ De prijsuitreiking was te zien tijdens Piets Weerbericht. Piet Paulusma reikte aan de
dolgelukkige winnaars twee autosleutels uit. Alle andere finalisten werden
natuurlijk ook in het zonnetje gezet.
Met een volle tank en een volle buik
aanvaardden zij de terugtocht naar
hun eigen provincie. Ook volgend
jaar reist het Autotrek-circus weer
heel Nederland door. Kijk op www.
nkautotrek.nl voor meer informatie.

Sociï
Wichmond/Vierakker - Sociï
heeft aan een zeer slechte wedstrijd tegen rode lantaarndrager
Aerdt drie punten overgehouden.
De wedstrijd was het aanzien niet
waard en misschien zou dit verslag daarmee wel moeten ophouden. De gehele wedstrijd stond in
het teken van foute passes en geirriteerde spelers. Het is dan ook
logisch dat er weinig opwindends
gebeurde.

Wittebrink - Woensdag 24 november speelt de band ‘Woodstar’ tijdens
de maandelijkse laatste woensdag van de maand livemuziekavond in
café ‘de Tol’. Het optreden begint om 21.00 uur en zal rond middennacht zijn afgelopen.
De Vordense band ‘Woodstar’ is een
band die met strakke poprockcovers
het publiek op zijn kop weet te zetten. De Top-40 nummers variëren

van de jaren ’60 tot nu, met nummers die herkend worden door jong
en oud. Alles komt voorbij! Van Kings
of Leon, Mando Diao en The Scene tot

de bekende klassiekers van Herman
Brood, Jimi Hendrix en Stevie Wonder. Als het maar swingt en een groot
publiek weet te vermaken!
De band bestaat uit Desmond Kuyk
– bas, Jurriaan Boerstoel – piano, Arjan Knoef – zang, gitaar, Gertjan Spieker – leadgitaar en Quinton Kwatta
– drums.

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

Op één of andere manier kwam niemand in zijn spel. De enige die een
zeer aanvaardbaar niveau haalde
was Hans Vleemingh, hij kwam veel
aan de bal en zorgde zelfs voor wat
druk naar voren. Hij was het dan
ook die als eerste dicht bij een treffer was, uit een goede corner kopte
Vleemingh op de paal. Tien minuten
voor rust kwam Sociï dan toch op
voorsprong. Gert-Jan Loman waagde
een schot vanaf een meter of 20 en
dat ging wonderwel aan de keeper
voorbij in het net; 1-0. Even later
was het dezelfde Loman die kon opstomen vanaf rechts, maar hij nam
te veel tijd voor zijn actie en zo bleef
de minimale voorsprong op het bord
staan. In de rust deed trainer Jan Steffens zijn best om zijn elftal op scherp

te zetten, maar na afloop bleek dit
vergeefs. Zo mogelijk was de tweede
helft van beide kanten namelijk nog
slechter dan de eerste. Het meest
opwindende moment van de tweede
helft was dat de grensrechter van
Aerdt moest inrukken vanwege aanmerkingen op de scheidsrechter. Het
hoogtepunt was het eindsignaal van
de scheidsrechter. Sociï mag zich gelukkig prijzen met de drie punten en
kan zich nu twee weken voorbereiden op de topper bij Carvium.
Uitslagen zondag 21 november\
Sociï 1 - Aerdt 1; 1-0
Voorst 2 - Sociï 2; 2-1
Ruurlo 4 - Sociï 3; 2-1
Pax 8 - Sociï 4; 2-4
Sociï 5 - Voorst 4; 2-5
Programma zondag 28 november
Sociï 2 - Be Quick Z. 2
AZC 5 - Sociï 4
Sociï 5 - Steenderen 5
Programma zondag 5 december
Carvium 1 - Sociï 1
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 4
SCS 1 - Sociï 3
Ratti 4 - Sociï 4
Sociï 5 - Erica ‘76 8
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Breng nu uw fiets of electrische fiets
voor een grote (winter) beurt,
voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!
Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu

% 57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu

% 42,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
december, januari en februari
MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!
(gratis leenfiets beschikbaar)

 OMFIETSEN
    

A 
   .

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

GENIET VAN ONZE
WINTERMODE ...
... we laten zien dat
kwaliteit toch betaalbaar
kan zijn!!!

Engels voor volwassenen technisch en
computer Engels
Oud-wiskunde lerares Trees Rots Beusink uit
Bredevoort gaat dagelijks in de regio rond met
haar zelf ontwikkelde cursus “Engels voor volwassenen”.
Volgens de Bredevoortse
hebben veel ouderen een
achterstand bij de jongere generatie op het gebied van de Engelse taal.
“Ze horen het steeds om
zich heen spreken, maar
voelen zich internationaal analfabeet”, zegt ze.
“Het wordt voor eenieder steeds belangrijker

de wereldtaal te kennen,
vanwege de Europese
eenwording en omdat de
maatschappij steeds mondiger wordt .
Deze opleiding wordt
gegeven in de regio’s
Terborg, Doetinchem,
Vorden, Ulft, Aalten.
Winterswijk, Groenlo,

Lichtenvoorde en Bredevoort. Veel aandacht
wordt er geschonken aan
de uitspraak, daarnaast
ook aan de nodige lees
en schrijfvaardigheid. Er
is voor ieder niveau een
passende groep met doorgroeimogelijkheid.
In Lichtenvoorde start
er voor beginners Engels, computer Engels en
technisch Engels Voor de
wat meer gevorderde cursisten wordt tijdens een
deel van de lessen Engels

gesproken. In Bredevoort
begint een gespreksgroep
Engels. In Winterswijk
start er een beginners
groep Engels en compu
ter Engels.

Voor inlichtingen/aan
meldingen voor deze op
leidingen kunt u contact
opnemen met Mevr. Rots
Beusink op telefoon num
mer: 0543-451476 e-mail
treesrotsbeusink@gmail
com Graag in de morgen
bellen.

Hobby en creatiefbeurs
Vorden - Op Zondag 28 November a.s.wordt er
weer de jaarlijkse hobby en creatiefbeurs gehouden. In het Dorpscentrum Raadhuisstraat 6.
Er zijn dit jaar weer een
aantal nieuwe hobbyisten zoals. Poppenkleertjes, zeepkettingen,
pecsieglas,chocolade

waaronder chocolade letters, handdoeken en theedoeken gevouwen als
kado, vogelhuisjes.

Ook is Marietje Noordkamp aanwezig (beter
bekend als Mini Wildspieker van jonge leu en olde
groond). met haar eigengemaakte zijden sjaals.
Ook de bekende warmte
zakken van Rita zijn weer
op de beurs aanwezig enz.

Men kan hier voor sinterklaas leuke kado’s vinden
voor de grote mensen of
voor de kinderen.

Voor meer informatie tel:
0573-491261 of
www.hobbybeurs.organiseert.nl

Zangdienst op Eerste Advent
Vorden – Op de eerste zondag van de Adventstijd, dat is op 28 november, is er ’s avonds om
19.00 uur in de Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst “Vorden zingt”
Er is een uitgebreide muzikale begeleiding deze
keer, dus dat belooft wat!
Wop Kuipers komt uit
Apeldoorn om het fraaie

orgel van de Dorpskerk te
bespelen. Kees van Dusseldorp zit achter de piano en ook is er muzikele
medewerking van het

duo “De moeite waard”,
bestaande uit Anja den
Bakker (zang) en Piet
Diersma (gitaar/zang).
Kortom: het wordt een
afwisselende avond.
Er is een korte overdenking door dominee Dieter
Boomsma uit Nijverdal,
voor velen van ons be-

kend, over het thema:
“Onvervulde hoop?”.

Na afloop is er koffie in
“De Voorde”. Voor het
doorgeven van verzoekliederen kunt u bellen
met kees van Dusseldorp,
tel. (0575) 55 05 80.

De Biljartspecialist van de Achterhoek.
Biljartkeuen Longoni; Ceulemans en Artemis
Biljartkoffers, -tassen, -foudralen
Wedstrijdballen Aramith
Electronische scoreborden
Biljartbenodigdheden:
Handschoenen
Krijt
Pommeransen Schuurblokjes, enz.
Ook voor reparatie en Biljartlessen

Deelnemer
1 op 25 gratis kopen

Schoenen en Sporthuis ten Bras

:WHSZ[YHH[r/LUNLSV.

Zaterdag
27 november

Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 0544-351257
in het café

Sint- of Kersttip!
Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

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

Kerstmarkt bij Coen Evers
zondag 28 november 2010 van 14:00 tot 22:00 - gratis toegang

ruim 200 meter kramen
bezoek van Sinterklaas en de Kerstman
kinderen kunnen een week van te voren de
schoen komen zetten in het café of cafetaria
glühwein, erwtensoep, oliebollen e.d.
live muziek van Duo Double

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

Coen Evers

horecagelegenheid

De nieuwe DVD van Humor
uut Hengel met De Dukes
uut Hengel, Polleke Karnemelk, Pietje Praga, enz.
Te koop bij servicebalie Albert
Heijn en Museum 40-45 Hengelo of in de Webshop van
www.kreunen-multimedia.nl
Tel. 0575-463336, Tevens
vakkundig overzetten van
uw oude films of videobanden op DVD.

JPR
Strinxband
Te huur: Bedrijfspand
met kantoorruimte.
Vanaf 160 m2 tot 890 m2, 6 mtr
hoog met overheaddeuren in
Zelhem. Verwarming, luchtinst
en krachtstroom aanw. 40 Euro
per m2 p.jr. Info: 0314-621056.
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Goed seizoen fietscrosser Bo Kleinhesselink
Hengelo - Fietscrosser Bo Kleinhesselink (24) uit het Gelderse Hengelo
heeft een sterk seizoen erop zitten. Op 13 juli werd hij Europees kampioen in de Noorse plaats Sandnes in de klasse cruisers 17/24 jaar. Vorig jaar pakte Kleinhesselink ook al de EK-titel. Dit jaar werd hij ook
nog tweede op het EK in de klasse 20 inch kleine fiets.

In Noorwegen streden dertig renners
uit twaalf landen voor het Europees
kampioenschap. Er waren drie kwalificatieritten, een halve finale en een
finale. Vooraf aan de wedstrijd kreeg
Bo met pech te kampen. Bij de warming-up trapte hij door de ketting
waardoor hij viel maar het liep goed
af voor de 2.05 meter lange renner.
“In het begin van de wedstrijd was
ik daardoor wat onzeker, maar later
had ik er weinig last meer van. Ik
kwam slecht uit de startblokken. Dat
is niet zo vreemd, want ik ben geen
snelle starter. Ook nooit geweest”,
zegt Bo. Vanuit het achterveld schoof
hij steeds meer naar voren. In de laatste bocht zag hij een gaatje en schoot
daar direct op in om vervolgens als
eerste te finishen.
Het wedstrijdverloop geeft daarmee
ook aan de sterke en zwakke punten

van de Hengelose fietscrosser. “Op
het juiste moment de goede lijnen
volgen, zie ik voor mij als een sterk
punt. Goed inzicht is daarbij belangrijk. Mijn techniek is heel efficiënt”,
gaat hij verder en geeft een voorbeeld:
“Ik kan heel veel snelheid halen uit
de bulten. Meer dan de anderen in ieder geval. Dat heeft vooral te maken
met mijn lengte. Ik heb van mijn nadeel het grootste voordeel gemaakt”,
zegt Bo treffend. De start is een zwak
punt van de renner. Hij komt laat op
gang. “Een goede start is 70 procent
van de hele race. Als je voor ligt, moeten ze je inhalen. Zo simpel is het”,
weet hij.
Kleinhesselink heeft dit seizoen aan
vier van de zes wedstrijden meegedaan in de Top Competitie 17/29. In
de eindstand werd hij derde. De wed-

strijden in Baarn en Oss moest hij aan
zich voorbij laten gaan door een blessure. In de laatste wedstrijd in Doetinchem kwam hij geblesseerd aan de
start en werd hij zesde. Kleinhesselink
reed in Doetinchem mee om de kwalificatie voor het EK van volgend jaar
te behouden. In Haaksbergen, Heiloo
en Volkel werd Bo tweede. Kleinhesselink liep eind september een blessure op aan zijn voet en enkel. Dat
gebeurde tijdens een valpartij op de
training. Nog steeds heeft hij er last
van en voelt stijf aan. De Hengeloër is
lid van fietscrossclub De IJselcrossers
uit Doetinchem. “Ik vind het een leuke vereniging en zolang ik fiets blijf
ik daarvan lid. De laatste jaren is de
baan opgeknapt en er komen steeds
meer leden bij”.
Bo heeft twee jaar gereden voor het
RIMA BMX Factory team en stopt hiermee. “Ik wil ze graag bedanken voor
de ondersteuning. Volgend jaar ga ik
niet voor een team rijden. Ik ga nu
zelf op zoek naar sponsoren die mij
willen steunen”, doet hij een oproep.

dr. Jan Berns krijgt nieuwste aflevering

Hummelo - Op vrijdag 19 november vond in De Gouden Karper de
presentatie plaats van het negende deel van het Woordenboek van de
Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD). Tijdens deze presentatie
van ‘De mens en zien näösten-B’ heeft burgemeester Aalderink het
eerst exemplaar overhandigd aan dr. Jan Berns, dialectoloog en voorzitter Raad van Advies van Stichting Staring Instituut. Ook werden
alle vrijwilligers die al meer dan 25 jaar meewerken aan het WALD in
het zonnetje gezet.

De mens
De mens en zien huus
De mens en zien wark
De mens en zien näösten (gezinsen gemeenschapslaeven)
- De mens en de weerld.

Speciaal lidmaatschap bij
sportcentrum AeroFitt
Het belang van bewegen en sporten voor de volksgezondheid is
inmiddels wel duidelijk. ‘Bewegingsarmoede’ wordt, naast bijvoorbeeld roken en slechte voeding, als één van de belangrijkste
risicofactoren voor de gezondheid beschouwd.

Foto: Harold Pelgrom

-

komend seizoen gaat hij voor de titels
NK, EK en WK in de klasse Cruisers
25/29 en de klasse Men 25/29 20 inch
wielen.

60+ bewegen dus!

Dialect woordenboek WALD

De Stichting Staring Instituut in
Doetinchem houdt zich bezig met
het streekeigene van de Achterhoek
en Liemers, gebieden die samen ook
wel Oost-Gelderland genoemd worden. Eén van de projecten die er uitgevoerd worden, is het WALD: het
Woordenboek van de Achterhoekse
en Liemerse Dialecten. Het WALD is
een systematisch woordenboek. Dat
houdt in dat de woorden niet zijn gerangschikt volgens het alfabet, zoals
in woordenboeken meestal wel gebeurt. Het WALD geeft de woorden
naar onderwerp, dus in een logische
samenhang. Daartoe zijn vijf grote
thema’s gekozen:

Kleinhesselink heeft in zijn sportieve
loopbaan al veel prijzen gewonnen.
Zijn twee EK-titels in 2009 en 2010,
zijn voor hem tot dit moment de absolute hoogtepunten. Voor het aan-

trekking heeft op het wonen: benamingen voor soorten huizen, de vertrekken in huizen, meubels, vloeren,
gordijnen, muren, verwarming, licht,
water, slapen. Dit deel is momenteel
uitverkocht; aan een digitale versie
ervan wordt gewerkt.
2. De mens en de weerld-A (in
1987)
Daarin staan alle woorden die te maken hebben met de grond, wegen en
water, hemellichamen, wolken en
luchten, het weer.
3. De mens en de weerld-B (in
1989)
Daarin staan alle namen die in Achterhoek en Liemers bekend zijn voor
planten en dieren.

Met het verschijnen van dit deel
zijn vier grote thema’s afgewerkt:
De mens, De mens en zien huus, De
mens en zien näösten en De mens en
de weerld. Blijft nog De mens en zien
wark. Er zijn inmiddels acht afleveringen van het WALD in boekvorm
verschenen:

4. De mens-A (in 1993)
Daarin staan de benamingen die met
bepaalde aspecten van het mens-zijn
te maken hebben: benamingen voor
oude en jonge mensen, voor het uiterlijk van mensen, lichaam en lichaamsdelen, verwerking van eten en
drinken, seksualiteit, voortplanting
en geboorte, slapen, lichamelijke verschijnselen als adem halen, beven en
de hik hebben, gezondheid en ziekte
en (medische) verzorging.

1. De mens en zien huus (in 1984)
Daarin staat de woordenschat die be-

5. De mens-B (in 1996)
Daarin staan de benamingen die met

twee specifieke aspecten van het
mens-zijn te maken hebben: benamingen voor eten, drinken en rookwaren en voor kleding.
6. De mens-C (in 2001)
Daarin staan de benamingen die betrekking hebben op bewegingen en
houdingen van mensen (verschillende manieren van lopen; vechten/
slaan) en werken van de zintuigen
(zien, horen).
7. De mens-D (in 2004)
Daarin staan de benamingen die te
maken hebben met de geestelijke eigenschappen van mensen; m.a.w. de
woordenschat die verband houdt met
verstand, gevoel, wil, goed en kwaad
(verstandig, begrijpen; bedroefd, blij;
van plan zijn, beslissen; stout, eerlijk).
8. De mens en zien näösten-A (in
2009)
Daarin staan de namen die verband
houden met hoe mensen met elkaar
omgaan; aan de orde komen aspecten
als taal ( praten, fluisteren, piepstem,
kletsmajoor), familiebetrekkingen,
huwelijk, doop, begrafenis, opvoeding, de gemeenschap (vergaderen,
burenplicht), de maatschappij (gemeente, tolgaarder, gevangenis) en
volk en natie (jood, duitser, kozak).
Meer informatie over de verschenen
boeken en over het vrijwilligerswerk
voor de inventarisatie van de dialectwoorden kunt u opvragen bij het Staring Instituut via telefoonnummer
(0314) 332831 of per e-mail:
info@staringinstituut.nl.

Sportcentrum AeroFitt bestaat al
meer dan 12 jaar. De doelstelling van
AeroFitt is een bijdrage te leveren aan
de gezondheid van de inwoners uit de
gemeente Bronckhorst, waardoor er
een gezonde en langer leven bereikt
kan worden. Dit doen zij door continu
bezig te zijn met professionaliseren
van hun service en kwaliteit. Meegaan
met nieuwe trends, de nieuwste ergonomische apparatuur, preventieve en
continue persoonlijke begeleiding en
groeples programma’s. In sportcentrum AeroFitt is fysiotherapie aanwezig en alle medewerkers zijn opgeleid
en worden bijgeschoold.
Wanneer u kennis wilt komen maken
met het sportcentrum, plannen zij
vrijblijvend een gesprek in om samen
te kijken naar uw wensen, doelstelling, beperkingen en behoeftes. Gaat
uw voorkeur uit naar ontspanning,
sociale contacten, het verbeteren van
uw conditie, verminderen van uw li-

chaamsgewicht, revalidatie of heeft
u andere wensen? U geeft aan wat u
wilt en zij helpen u daarbij.

BENT U 60+?
Uit onderzoek is gebleken dat er nog
steeds te weinig 60+ers bewegen.
AeroFitt vindt dit erg jammer en heeft
daarom besloten om een eventuele
drempel te verlagen door een speciaal
60+ lidmaatschap aan te bieden; 60+,
bewegen dus! Met dit lidmaatschap
kunt u: starten wanneer u wilt zonder inschrijfkosten; stoppen wanneer
u wilt; onbeperkt sporten van maandag t/m vrijdag tussen 11.00 tot 13.00
en van 14.30 tot 17.30 uur; bewegen
onder professionele begeleiding, tevens is er een fysiotherapeut aanwezig; deelname Vitaal Fitt groepsles en
gratis kopje koffie of thee. Dit alles
voor maar 19,95 euro per maand.

Bent u 60+ en wilt u vrijblijvend kennis komen maken? Dat kan! 60+ers
kunnen gratis en zonder verplichtingen één maand kennis maken met
sportcentrum AeroFitt. U dient hiervoor van te voren even te bellen voor
een afspraak met één van de instructeurs van AeroFitt. Tel. 0575-465001
of via info@aerofitt.nl

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - In het weekend van 6/7
November jl. werd er een pony
wedstrijd gereden in Empe.
Op zaterdag behaalde Bente Lenselink
met haar pony Tania een 2de en 3de
prijs. In allebei de proeven had Bente
191 punten. Dit was in de klasse B,
Cat. C/D/E. Op zondag reed Sanne
Tournier ook in de klasse B, Cat. D/E.
Zij behaalde met haar pony Dallas
een 1ste prijs met 191 punten. In de
klasse M1 cat. D/E behaalde Anne Jonker een 3de prijs met 185 punten. Dit
deed zij met haar pony Rablon.
Op vrijdag 29 Oktober jl. reed Marina
Gotink een wedstrijd te Luttenberg.
In de klasse M2 behaalden ze een 2de
prijs met 189 punten. Dit deed zij
met haar paar Zapp.
In het weekend van 6/7 November jl.
werd er in Brummen de eerste selectiewedstrijd voor de dressuur van de
paarden verreden. Carlijn Slijkhuis
reed hier met haar 2 paarden. In de
klasse L2 behaalde ze met Aima een
4de prijs met 193 punten. In de klasse
Z1 reed ze haar paard Volmer. Hier
behaalde ze ook een 4de prijs met
206 punten. Marina Gotink reed in de

klasse M2 met haar paard Zapp. Ze behaalde een 4de prijs met 181 punten.
Lisanne Schippers reed haar Voice of
Beauty in de klasse Z1. Ze behaalde
een 2de prijs met 210 punten.

In het weekend van 13/14 November
jl. werd er in Laag-Soeren de 2de selectiewedstrijd voor de dressuur van
de paarden verreden. Janneke Heuvelink reed met haar Testa Rose in de
klasse M1. Ze behaalde een 4de prijs
met 187 punten. Carlijn Slijkhuis
reed met Volmer in de klasse Z1. Met
229 punten behaalde ze een 1ste prijs.
Ook Lisette Bijenhof reed in de klasse
Z1. Met haar paard Rolexus reed ze
naar de 3de prijs met 225 punten.

In dit zelfde weekend werd er ook
een wedstrijd te Lochem verreden.
Anneloes Herbold reed op zondag
in de klasse B. Ze behaalde met haar
paard Zjiem een 4de met 192 punten.
Afgelopen weekend werd er in LaagSoeren een springwedstrijd verredden. Dit was een selectiewedstrijd.
Ilse Lindenschot reed hier met haar
pony Nikita. In de klasse B cat. C. behaalde ze een 2de prijs. Ze had 51.5
stijlpunten.
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Prijsuitreiking bij schoenmode Hermans

Wereldkinderen zoekt sponsoren en donateurs

Dit is Rafelys
Steenderen - Rafelys is in oktober 4 jaar geworden en mag per
1 januari naar school, maar hij is
doof…. Samen met zijn broertje
en zusje woont hij bij zijn moeder. Ze werkt op een fabriek en
kan haar kinderen zelf onderhouden en ze naar school sturen.
Toch heeft ze grote zorgen.
Rafelys is doof! Dat is moeilijk, want
ze kan haast niet met hem praten en
hij mag niet naar de gewone basisschool in de buurt. Er is een dovenschool in Santo Domingo, maar dat
is ongeveer 20 kilometer met de bus,
elke dag, heen en terug. Bovendien
vraagt de dovenschool ongeveer 15
euro per maand aan schoolgeld, want
zij krijgen te weinig geld van de overheid om alle leerkrachten te kunnen
betalen. En je kunt dove kinderen niet
met z’n 30en in één klas les geven!

Dat bij elkaar is te veel voor de moeder van Rafelys. En hij wil zo graag na
de kerstvakantie beginnen…
Wie Rafelys en zijn moeder wil helpen, zodat hij ook naar school kan
in januari, kan zich aanmelden bij
Wereldkinderen Dominicaanse Republiek. Stuur een mail naar gea@
domrep.nl en word sponsor of donateur! Dan kan hij net zo knap worden
als zijn broer en zus! En dan leert zijn
moeder hoe ze het beste kan communiceren met haar zoon. Alvast
Muchas gracias!, Heel erg bedankt!
namens Rafelys en zijn moeder!
Wereldkinderen Dominicaanse Republiek, al 25 jaar kinderen eerst! Meer
informatie staat op de site
www.domrep.nl.
Namens de sponsorcontactpersoon
van Wereldkinderen, Gea Moser,
Kerkhofweg 19, 7221 AE Steenderen.

Kerstconcert Flor d’Luna
op Hackfort
Hengelo - Afgelopen vrijdag was het een klein feestje bij Schoenmode
Hermans zo wel in Hengelo als in Groenlo waren er blije kindergezichtjes te zien.

Zo werd er in de maand september al
in beide winkels een mooie radiografisch bestuurbare auto verloot ,ook

maakten kinderen die in de maand
oktober kinderschoenen kochten
weer kans op zo’n mooie auto. De ge-

lukkige winnaar in Groenlo is Maud
Klein Gebbink uit Lievelde en in Hengelo kwam Dominic Raggers uit Vorden in het bezit van ook zo’n mooie
auto. Schoenmode Hermans wenst
de prijswinnaars heel veel speelplezier toe.

In Galerie Aquadraat

Presentatie van edelsmid Frank
van Zwicht

Marcel en Carla verbleven twee maal
in de wijk Alfama, dé Fadowijk van
Lissabon. Hier hebben ze op uitnodiging diverse malen gemusiceerd

en ontvingen daar veel warme en
enthousiaste reacties. Inmiddels legt
Flor d’ Luna zich steeds meer toe op
eigen interpretaties van de Fadomuziek, door middel van eigen composities. Daarnaast zijn ook de tradities
van de Spaanse Flamenco en Latijns
Amerikaanse muziek een inspiratie
voor nieuw repertoire. Dit zal dan
ook de basis gaan vormen voor hun
tweede CD ‘Caminhos’, die eind november zal uitkomen. Naar verwachting hoort u ook uitvoeringen van
deze nieuwe CD.

De concertzaal van kasteel Hackfort
leent zich bij uitstek voor de bijzondere en intieme sfeer die Flor d’Luna
neerzet bij een concert. Absoluut een
aanrader om al vast in de kerstsfeer
te komen. Zie ook www.flordeluna.nl
Kijk voor meer informatie op www.
natuurmonumenten.nl of bel met
boswachter Willem Regtop 0575555560 0f 06 - 54280655.

Een sfeervol evenement voor jong en oud

Reurlse midwinterhoornwandeling
Ruurlo - Op zondag 28 november
a.s. wordt in Ruurlo de inmiddels bekende Reurlse Midwinterhoorn Wandeling georganiseerd.
Dit evenement keert ieder jaar
terug op de 1e advent. De wandeling start bij Pannenkoekboerderij De Heikamp aan de Hengeloseweg 2 te Ruurlo Vanaf de 1e advent mogen de midwinterhoorns
geblazen worden. In de maanden
december en januari zal men op
meerdere plekken in de Achterhoek en Twente de tonen van de
midwinterhoorns kunnen horen.

Vorden - Tijdens de opening van de expositie van Hans Hoekstra en
Frank van Zwicht in Galerie A-quadraat in Vorden werd het al aangekondigd: Frank wil de bezoekers graag meer vertellen over de geschiedenis van het ontwerpen van sieraden. Vooral de periode van 1960 tot
1990. Op zondag 28 november houdt hij van 13.00 tot 14.00 uur een
lezing.

Behalve het ontwerpen en maken van
sieraden in titanium, aluminium, zilver en goud heeft Frank van Zwicht
ook een grote en interessante verzameling dia’s van moderne sieraadontwerpers. Daarbij zijn voor hem de
jaren 60 tot en met 90 favoriet. Grote
Nederlandse namen als bijvoorbeeld
Gijs Bakker, Marion Herbst en Paul
Derrez zullen in zijn lezing niet ontbreken. Uiteraard is het de moeite
waard van hem te kunnen horen wat

Vorden - Het duo ‘Flor d’Luna’,
sinds 2007 verbonden met de Portugese Fadomuziek, is opnieuw te
gast in kasteel Hackfort. Gitarist/
componist Marcel Verheugd en
zangeres Carla Koehorst brengen
op zaterdag 11 december een speciaal December-programma met
eigen repertoire en een link naar
de adventtijd. Het optreden in de
sfeervolle Westerholtzaal begint
om 20.00 uur. Belangstellenden
kunnen kaarten reserveren via
www.natuurmonumenten.nl of
de Ledenservice, tel 035 – 6 55 99
55. De kaarten kosten € 10,- voor
leden en € 15,- voor niet-leden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Natuurmonumenten, beheerder van landgoed Hackfort,
is gastheer van deze avond.

de Nederlandse en Internationale
ontwerpers uit deze periode voor
hem hebben betekend. Sieraadontwerper Frank van Zwicht laat in de
galerie zien hoe de vormgeving van
eigentijdse sieraden voor mannen en
vrouwen moet zijn. De sieraden ontstaan n.a.v. thematentoonstellingen
of vanuit een eigen fascinatie voor
een onderwerp
Zo vindt men in zijn collectie sie-

raden geïnspireerd door o.a. geur,
water, wind, het homohuwelijk en
flexibiliteit. Door zijn materiaalgebruik en techniek komt het ontwerp
maximaal tot zijn recht. De materiaalkeuze, veelal titanium, maakt dat
de sieraden zeer duurzaam zijn en
licht om te dragen ondanks hun afmetingen. Naast ringen, armbanden
en colliers ontwerpt hij ook herinneringsbuisjes.
De expositie duurt tot zondag 19 december. Tijdens de Kunstzondag Vorden op 12 december is Hans Hoekstra
van 1300-1400 uur aanwezig in de galerie. Galerie A-quadraat is te vinden
aan de Mosselseweg 12a in Vorden en
geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.

Op de midwinterhoorn wordt geblazen tot Driekoningen op 6 januari.
Niet voor niets noemde men deze
hoorn de midwinterhoorn. Blazen
na 6 januari geldt als taboe. Ruurlo
zal de spits afbijten en wederom een
midwinterhoornwandeling organiseren op zondag 28 november. Ook
dit jaar zijn er weer drie totaal vernieuwde wandelroutes uitgezet; een
route van 6 km, 14 km en 19 km.
De looptijd is ca. 3 - 5 uur. Het is een
schitterende wandeling door de bossen van Ruurlo. Verspreid over de
route staan de Midwinterhoornbloazers opgesteld. Afwisselend in het
landschap en op markante punten
beoefenen de bloazers hun hobby (in
de nabijheid van een vuurkorf, die
voor de nodige warmte zorgt). Door

het luisteren naar het geluid van de
midwinterhoorns kan de route gevolgd worden.

De Midwinterhoornbloazers zijn altijd
bereid uitleg te geven over deze speciaal in de winter gehouden folklore.
Hun verhaal over de traditionele achtergrond van de midwinterhoorn zal
voor menigeen boeiend zijn.
Bij Pannenkoekboerderij De Heikamp zal een demonstratie Midwinterhoorn maken gegeven worden.
Bovendien krijgen de deelnemers aan
de tocht de kans om ook eens op zo’n
hoorn te blazen.

De route is mede mogelijk gemaakt
door samenwerking van:
Staatsbosbeheer. De wandelaars zullen deze dag o.a. te gast zijn in het gebied van Staatsbosbeheer, zij zal deze
dag uitgebreide informatie verstrekken. Buurtvereniging De Bruil e.o.
Zij zijn betrokken bij de organisatie
en verzorgen o.a. de koek- en- zopietenten. De Midwinterhoornbloazers
uit Ruurlo en omgeving. VVV Ruurlo.
Pannenkoekboerderij De Heikamp.

De kaarten zijn te koop aan de start
bij De Heikamp. Inlichtingen VVV
Ruurlo Kerkplein 18, 7261 AZ Ruurlo.
(tel. 0573 453926)
E-mail: info@vvvruurlo.nl

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
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Gratis check en kans op een Nissan PIXO

Nissan Wintercampagne: veilig de winter door!

Hengelo - Het wordt weer kouder, tijd om de auto voor te bereiden
op de winter. Herwers Nissan maakt het zijn klanten wel heel gemakkelijk: van 22 tot en met 26 november krijgen zij namelijk een gratis
Winter-Klaar Inspectie. Bovendien maken klanten gedurende Nissan
wintercampagne kans op allerlei mooie prijzen, waaronder een Nissan
PIXO!

De Nissan Wintercampagne loopt tot
en met 31 januari 2011. Hoogtepunt
van de campagne is de Nissan Winter-Klaar Inspectie Week, die plaatsvindt van 22 tot en met 26 november.
Nissan-klanten ontvangen hier binnenkort een nieuwsbrief over, mét
een bon voor een gratis Winter-Klaar
inspectie. Als ze deze bon tijdens de
Winter-Klaar Inspectie Week inleveren bij Herwers Nissan, worden onder meer de verlichting, de accu, de
banden en schokdempers, het koelsysteem, de koppeling, de V-snaar en
de voorruit gecontroleerd. Na deze
check is de auto dus helemaal klaar
voor de winter.

DUIZENDEN PRIJZEN
In de nieuwsbrief van Nissan vinden
klanten ook een unieke code. Door
deze eveneens bij Herwers Nissan in
te leveren tijdens de Winter-Klaar
Inspectie Week, maken ze kans op
mooie prijzen. De hoofdprijs? Een
splinternieuwe Nissan PIXO! De
winnaar van deze zuinige stadsauto
wordt op 10 december 2010 bekendgemaakt op www.nissan.nl.

Maar er is meer: Nissan geeft ook
maar liefst 3.000 fotoboeken en 2.000
sportieve activiteiten weg. Klanten die
een fotoboek hebben gewonnen, ontvangen een speciale code waarmee ze
op www.pixum.nl online hun eigen
fotoboek kunnen samenstellen. Deze
wordt vervolgens kant-en-klaar per
post naar ze opgestuurd. Winnaars
van een sportieve activiteit kunnen
op de site www.nissanwintergame.
com kiezen uit bijvoorbeeld gratis
paintballen, bowlen, lasergamen of
karten.
AANTREKKELIJKE KORTINGEN
Degenen die niet in de prijzen vallen,
hoeven niet te treuren: zij krijgen een
gratis profieldieptemeter voor hun
banden mee naar huis. Bovendien
heeft Nissan tijdens de Wintercampagne ook nog allerlei aantrekkelijke
aanbiedingen op onderdelen en accessoires. Nissan maakt de winter dus
voor iedereen extra leuk - en veilig!
Kijk voor meer informatie over de
Nissan Wintercampagne en de Nissan Winter-Klaar Inspectie Week op
www.herwers.nl

Plus Hans Eland en Pax

Voetbalplaatjesactie gestart

Hengelo - De voetbalplaatjesactie van Pax in samenwerking met supermarkt Plus Hans Eland is begonnen. In sporthal De Kamp was woensdag 17 november de aftrap met diverse activiteiten. Er was een grote
opkomst.

Ruim voor aanvang stonden de kinderen al voor de deur van de sporthal. De kinderen konden meedoen
aan verschillende voetbalspelletjes en
ze kregen iets lekkers en te drinken.
Wanneer alle onderdelen waren afgewerkt, kregen ze een gratis verzamelalbum en een zakje met voetbalplaat-

Warnsveld - Bij Kok Bloemenservice zijn ze er klaar voor. Zodra je
de winkel binnenloopt, waan je
je direct in een sfeervolle kerstwereld.
Men loopt van de ene sfeerruimte in
de andere. Wat vooral bijzonder is
aan deze kerstshow is het oog voor
detail. Elk hoekje, iedere boom, elk

jes. Het album is in de Plus-winkel te
koop voor 2 euro. Kinderen waren enthousiast over de plaatjes en er werd
meteen al volop geruild. Overal waar
maar een plekje was zaten kinderen
in groepjes. In de hal, op de gang en
trap waren ze te vinden om de dubbele plaatjes te ruilen.

Om het boek compleet te krijgen, heb
je 666 verschillende plaatjes nodig.
Meer dan honderdduizend plaatjes
zijn er gedrukt en er zijn 800 albums
gemaakt. “We kunnen er altijd wat
bijbestellen”, zegt Hand Eland, eigenaar van de lokale supermarkt. Eland
was zeer tevreden over het verloop
van de middag en de enorme belangstelling. Het was vanaf het begin tot
het einde héél druk in de sporthal.
Honderden kinderen met ouders
kwamen af op de start. De voetbal-

plaatjesactie is nu al een grote rage.
De actie bij Plus Hans Eland loopt
tot en met week 3 (zaterdag 22 januari) 2011. Bij besteding van 10 euro
aan boodschappen krijgt de klant

Kerst 2010
meubel etc. is perfect gedecoreerd.
Zij zijn voor u op zoek geweest naar
de nieuwste kersthangers, trends en
andere cadeau artikelen. Wekenlang
wordt er door het personeel gewerkt
om de kerstshow ieder jaar groter
en mooier te maken. Men komt hier

niet alleen om spullen te kopen ter
decoratie van het huis, maar om het
ware kerstgevoel te voelen. Wanneer het kerstgevoel nog ver te zoeken is krijgt men het wel zodra men
de kerstshow bezoekt. Leuke ideeën
om uw huis te versieren doet u bij

hen op. Maar ook om uw kerstboom
aan te kleden, hebben zij een groot
assortiment.
Ook voor een cadeau voor onder
kerstboom vindt u hier. Daarom
nodigen zij u graag uit om op vrij-

een pakje plaatjes á vijf stuks gratis.
Verder zijn er ook speciale acties. Wekelijks krijg je gratis plaatjes bij geselecteerde producten. Op woensdag 12
januari 2011 is er een ruilmiddag in
de kantine van Pax.

dagmiddag 26 november een kijkje
bij ons te komen nemen. Zij zorgen
voor de koffie, chocolademelk en
glühwein. Tevens laten zij u doorlopend een bloemschik demonstratie
zien, zodat u ook zelf aan de slag
kunt voor uw eigen kerst-, tafelversieringen, of voor uw eigen kerstbloemstukken. Kok Bloemenservice,
Rijksstraatweg 64-68.
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Borduurhuis Steenderen

Steenderen - Aan de Pr. Bernhardlaan is een nieuw bedrijfje gestart:
Borduurhuis Steenderen van Colinda Wolters. Bij Borduurhuis Steenderen kan een ieder terecht voor het personaliseren van de mooiste
geschenken of het laten borduren van bedrijfslogo’s op vele soorten
textiel. Tijdens de Sfeermarkt op 18 december bij Geschenkenhuis
Beuseker zal zij haar werk aan groter publiek tonen.

De oorspronkelijk Utrechtse Colinda
verhuisde op haar vierde naar Wehl
in de Achterhoek en daar bleef ze tot
haar zestiende. Na haar studie middenstand aan het Catharijne College
in Utrecht is zij als financieel administratief medewerkster op kantoor
gaan werken. Na de komst van haar
eerste twee kinderen heeft zij haar
ideeën om een eigen bedrijf te beginnen vorm gegeven. Colinda komt uit
een creatief ingesteld gezin. Zo was
haar opa timmerman, haar moeder
coupeuse en ook haar broer ontwerpt
en maakt zelf meubels en woondecoraties, www.staanenzitten.nl. Als
klein meisje wist Colinda al precies
dat ze personaliseren erg leuk vond.
Haar moeder creëerde dan ook de
kleding die zij en haar broer schetsten tot aan elk detail van zakken en
labels aan toe. Deze creativiteit is haar
met de paplepel in gegoten en zo is ze
haar bedrijfje in 2001 begonnen met
het inrichten van babykamertjes.
“Van het maken van de gordijntjes,
een hemeltje, een trappelzak en een
dekbedje toe. Voor de aankleding van
de babykamer knipte ik de letters uit
van de stof welke ik gebruikte voor
het kamertje en zigzagde die met de
naaimachine op handdoekjes, lakentjes en aankleedkussenhoezen. De
vraag kwam of ik dat ook op een slabje en een spuugdoekje wilde doen en
zo breidde ik mijn assortiment steeds
meer uit. Totdat op een dag iemand
zei: ‘Waarom koop je geen borduurmachine?’ Dat heb ik toen gedaan en
ben me vooral gaan richten op het
personaliseren van kraamkado’s aan
de hand van de geboortekaartjes die
me toegestuurd werden.”

Er kwam meer belangstelling voor
haar borduurwerk en het bedrijf
groeide. Colinda investeerde in een

semi-professionele machine. Het aantal opdrachten werd echter zo groot
dat zij uiteindelijk investeerde in een
industriële 12 naalds borduurmachine. ”Naast het personaliseren van de
mooiste geschenken, kwam ik ook in
de zakelijke wereld en de sportwereld
terecht. Het huis werd te ‘klein’. Ik
heb toen een woon-werk combinatie
in Assen laten bouwen.” Naast haar
huis betrok zij een ruimte van 100
vierkante meter, waar haar machines
stonden, een bureau voor het digitaliseren van de opdrachten, twee grote
tafels om in te spannen en in te pakken en ruimte voor knipwerk en bedrijfskleding. Met daarnaast nog een
gezellige ontvangsthoek voor nieuwe
klanten en leveranciers, want ook
daar besteedde zij veel tijd aan.
Ze volgde steeds de nieuwste cursussen voor professioneel digitaliseren.
“Er komt veel meer bij kijken dan
even een bedrijfslogo inscannen en
klaar. Voor de mooiste uitstraling en
kwaliteit moet je zelf veel aanvullen
en corrigeren. Ook de ondersteken
zijn heel belangrijk, want na het wassen van het textiel wil je natuurlijk
wel dat je product nog steeds mooi
is,” legt ze uit. “Ik besteed daar graag
extra tijd aan: zo is de klant tevreden
en ik ook.”
Haar eigen bedrijf in Assen liep heel
goed. Ze kreeg grote opdrachten uit de
ruiterij, de golfwereld, sportscholen,
beveiligingsbedrijven, kledingzaken,
scouting, het Ministerie van Justitie
Friesland en Groningen. Ze breidde
uit met een freelance medewerkster.
Na negen goede bedrijfsjaren moest
ze, vanwege nare omstandigheden,
verhuizen en is in Steenderen komen
te wonen.

Ze woont nu twee en een half jaar
met haar vier kinderen in Steenderen. Na een jaar van overleg met de
gemeente, kon zij eindelijk de doorstart maken. “Ik wilde graag mijn eigen bedrijf doorstarten, maar vanuit
huis. Zo kan ik en werken en moeder
zijn voor de kinderen. Voor mij een
heel goede combinatie,” weet Colinda, die druk doende is een nieuwe
klantenkring op te bouwen. Haar leveranciers zijn dezelfde gebleven als
in Assen. “Ik hou graag contact met
deze leveranciers en dat heeft te maken met de kwaliteit die zij leveren
van de vele soorten textiel waarop ik
borduur. Denk hierbij aan badtextiel
en bedrijfs- en sportkleding.”
Colinda Wolters van Borduurhuis Steenderen aan het werk aan de keukentafel.
Met de Steenderense woning die Site
haar aanbood, is ze erg blij. Het is een
hoekhuis met een mogelijkheid om
in de toekomst een bedrijf aan huis
te kunnen bouwen. Tot dat moment
werkt ze vanuit huis. De vele bestellingen worden via internet geplaatst
en per post verstuurd. De klanten uit
de regio komen gewoon bij haar aan
huis. Specifieke opdrachten met een
gedigitaliseerd logo wordt mede door
de klant bekeken, om onder andere
over de kleuren mee te beslissen.
Daarvoor rijdt Colinda naar de klanten toe. Pas na tevredenheid van de
klant gaat ze over tot het borduren
van de order. Zo borduurt ze ook
kraamkado’s met het bedrijfslogo
welke het bedrijf aan haar werknemer geeft. “Zo combineer je het persoonlijke met het zakelijke.”
Wie op zoek is naar een origineel
kado, is dus bij Colinda aan het juiste
adres. Bij het personaliseren van een
mooi kado kan gedacht worden aan
een leuke, naar eigen wens gevulde
10-dagen mand, huwelijksgeschenken, Abraham of Sara, verjaardags- of
kraamkado, het kan allemaal in overleg. Misschien is er een eigen tekst of
kreet wat bij de persoon past waarvoor een geschenk wordt gezocht. Bij
Borduurhuis Steenderen is dat te realiseren waardoor het geschenk een

Le Parc bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 1 december
speelt de band ‘Le Parc’een aantal nummers live in het radioprogrammalive@ideaal.org, dat tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt
uitgezonden.
Le Parc deed het eerste optreden in deze bezetting op 6 maart 2009. Het was een akoestische
set in Den Haag. Norman versterkte de groep
als gastmuzikant op percussie, maar werd kort
daarop ingelijfd als drummer. Na een aantal
maanden repeteren en het uitwerken van een
nieuwe set met ‘elektrisch’ repertoire, begon Le
Parc aan een serie optredens om dit zelfgeschreven materiaal aan het publiek te presenteren.
Sindsdien zijn ze op weg om zoveel mogelijk
op te treden. Het repertoire van Le Parc bevat
dus alleen uit zelfgeschreven materiaal met als
inspiratiebronnen bands als The Police, Elvis

nog persoonlijke uitstraling krijgt.
Voor kraamkado’s gebruikt ze graag
een geboortekaartje, waardoor ze bij
het borduren inspeelt op de uitstraling van het geboortekaartje. “Elk
pakket is op die manier uniek,” legt
Colinda uit.
Ook bedrijven zijn bij Borduurhuis
Steenderen aan het juiste adres. Nadat het bedrijfslogo eenmaal is gedigitaliseerd kan het voor vele doeleinden gebruikt worden. Zo heeft een
bedrijf vaak teambuildingsdagen of
evenementen en jaarlijks terugkerende relatiegeschenken. Het dragen
van bedrijfskleding met hierop het
bedrijfslogo geborduurd is toch het
visitekaartje voor het bedrijf.
Colinda bezoekt met veel plezier
jaarmarkten en braderieën. Zo zal
zij ook op 18 december aanstaande
deelnemen aan de Sfeermarkt rond
Geschenkenhuis Beuseker. “Ik heb
kerstmutsen ingekocht, uiteraard
met een witte rand en daar kan
een kerstgroet, een naam, Gelukkig
Nieuw Jaar of 2011 op geborduurd
worden. Maar eigenlijk is het leuker als mensen een eigen tekst bedenken om er op te borduren.” Dus
wie ook een unieke tekst op zijn of
haar kerstmuts wil: kom dan op 18

december naar de Sfeermarkt rond
Geschenkenhuis Beuseker. Ook is zij
aanwezig tijdens de Beuseker oliebollen- en vuurwerkdagen op 30 en 31
december.

De samenwerking met Geschenkenhuis Beuseker kwam tot stand, omdat de dochters bij elkaar in de klas
zitten en met elkaar spelen. “Ik vertelde Ans dat ik weer ging borduren.
Zij vroeg me of ik eens wat voor haar
wilde borduren en zodoende maakte
ik een handdoek met allerlei teksten
welke nu bij Ans in de winkel ligt. Ik
krijg nu ook via Geschenkenhuis Beuseker opdrachten om textiel te borduren,” vertelt Colinda enthousiast.
“Ik heb van mijn hobby mijn werk
weten te maken en daar ben ik trots
op! Kijk voor ideeën maar eens op
mijn website: www.borduurhuissteenderen.nl.” Tot ziens op de Sfeermarkt op 18 december aanstaande.

Borduurhuis Steenderen, Colinda
Wolters, Pr. Bernhardlaan 76, 7221
BD Steenderen, telefoon (0575)
842054 of (06) 19191747, email info@borduurhuissteenderen.nl. Meer
informatie staat op de site www.borduurhuissteenderen.nl.

De Blauwe Zebra: ook voor volwassenen

Cursus sprookjesachtig
kookboek maken

Costello, U2, The Beatles, The Stones, Cream,
The Peppers, etc. De stijl is te omschrijven als
gitaarpop met een multi-style inslag. Zo klinken funk, rock, folk, reggae, britpop, jazz, new
wave, latin en blues door in hun muziek.
Le Parc bestaat uit Henk-Jan Meurs – gitaar &
zang, Bob de Haard – gitaar, zang & toetsen,
Peter van Roekel – gitaar, Kenny van Norden –
Basgitaar en Norman van Norden – Slagwerk.
U kunt wekelijks de uitzendingen van live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt
geen entreegeld gevraagd) of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het programma willen komen spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio,
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Steenderen - De Blauwe Zebra van beeldend kunstenaar Erna Kuik biedt het aankomende winterseizoen een nieuwe cursus: sprookjesachtig kookboek maken. De
lessen worden op zeven woensdagavonden
gegeven in de serre van OBS De Steenuil.
In deze cursus maken zowel beginners als gevorderden een eigen kookboek. Items in het
boekje zijn: een zelfportret (foto) als kok met
een verrassend hoofddeksel, een stilleven van
geliefde groenten en fruit, een beeldverhaal
van een geliefd recept in linosnede, illustraties
bij sprookjes die gaan over eten. Verschillende

technieken worden aangeboden en de cursus
biedt voldoende handvaten om heerlijk aan de
slag te gaan onder de inspirerende leiding van
beeldend kunstenares Erna Kuik.
De cursus start op woensdag 8 december 2010.
Verdere data zijn: 15 december 2010, 5 en 19
januari en 2, 16 en 23 februari 2011. Tijd: 19.3022.00 uur. Locatie: serre van OBS de Steenuil,
Burg. Smitstraat 19 te Steenderen. De cursus
kost 119 euro inclusief materiaal. Aanmelden
kan bij Erna Kuik, telefoon (0575) 450433.
NB.: in de kindercursus op de woensdagmiddag
zijn nog een paar plaatsen vrij.
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Rondom de Hessenweg (148)
Deze week een foto die gemaakt is tijdens de huldiging van dirigent
Kappert (Pr. Juliana) in februari 1939. De burgemeester van de gemeente Zelhem houdt een toespraak op het grasveld voor de kerk. Ten
behoeve van een historisch onderzoek naar deze oud-burgemeester,
de heer Johannes Rijpstra (1921-1944), is zijn achterkleinzoon Arend
Hulshof op zoek naar mensen die kunnen vertellen over het Zelhem
van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Arend Hulshof wil vastleggen wat
voor burgemeester zijn overgrootvader was. Over hoe hij een boerenopstand in de economische crisis van
de jaren 30 wist te sussen; de boeren
stonden al met rieken en hooivorken
voor het gemeentehuis. Hoe hij de
zandweg van Zelhem naar Ruurlo
verharde in een ‘kunstweg’ enz. Hij
zoekt dus mensen die burgemeester
Rijpstra hebben meegemaakt en daarover kunnen vertellen. De gezochte
verhalen mogen eventueel uit tweede hand zijn. Arend Hulshof heeft al
veel informatie verzameld, die o.a. te
vinden is op zijn website www.burgemeesterrijpstra.nl die hij heeft aangemaakt. Waar hij eigenlijk met name
naar zoek zijn de kleine verhalen. De
kleine anekdotes. Die verhalen waarvan mensen denken dat ze eigenlijk
niet belangrijk genoeg zijn, omdat
het slechts een detail was. Zo vertelde
iemand hem, dat hij vlak voor de oorlog richting het dorp Zelhem fietste.
Op de zandweg kwam de burgemeester met veldwachter Duimelaar hem
tegemoet rijden. Hoewel ze eigenlijk
allemaal door konden fietsen, stapte
de burgemeester af en zei hij tegen
Duimelaar: “Laat de jongen maar
voorgaan”. Zulke verhalen lijken niet
belangrijk, maar vertellen wel iets
over die tijd. Klaarblijkelijk was het
eigenlijk de bedoeling, dat de jonge
man voor de burgemeester af had
moeten stappen. Ook vertelde iemand
hem het onderstaande interessante
verhaal, dat hij hieronder beschrijft:

“In het najaar van 1943 lopen Duitse
soldaten, die in hotel Het Witte Paard
verbleven, bij de textielwinkel Jansen van Pak naar binnen om een rol
blauwe stof te confisqueren. Moeder
Jansen vraagt haar oudste zoon naar
het gemeentehuis te gaan, dat schuin
tegenover de winkel ligt, om hulp te
vragen. Burgemeester Rijpstra hoort
het verhaal en loopt direct en vol zelfvertrouwen naar de winkel. Uiterst
vriendelijk stapt hij op de soldaten af
en zegt even met hen te willen praten. Ondertussen aait hij vaderlijk
over het hoofd van het achtjarige
dochtertje van het gezin en zegt haar
dat ze niet bang hoeft te zijn. Jaren
later herinnert zij zich dit nog als de
dag van gisteren. ‘Hij nam de Duitsers mee naar onze woonkamer. Daar
sprak hij hen rustig maar ook dwingend toe. “U kunt die rol textiel niet
afnemen. Daar maken ze boerenkielen van voor de boerengemeenschap.
U richt er veel schade mee aan.”’ De
soldaten stemmen uiteindelijk in en
verlaten zonder stof het pand. Enkele
weken later proberen ze het opnieuw.
Ditmaal willen ze een witte rol textiel,
voor de naderende kerstviering. Op-

nieuw wordt Rijpstra gewaarschuwd,
en opnieuw gaat hij naar de overkant. Als hij de winkel binnenloopt
verwelkomt de officier hem met de
Hitler-groet. Rijpstra kijkt ongelukkig maar zegt er niets over. Deze keer
kan hij de Duitsers, die toch wat geïrriteerd raken van zijn dissidente houding, minder eenvoudig overtuigen.
Hij moet toestemmen dat ze enkele
meters stof meenemen, maar dat ze
het daarmee moeten doen. Rijpstra
vertelde er niemand iets over. Als
moeder Jansen in februari 1945 hoort
dat Rijpstra in een Duits concentratiekamp is omgekomen barst ze in
huilen uit. Ze was zeer op Rijpstra
gesteld. En nog altijd is haar dochter
Rijpstra dankbaar voor wat hij in de
oorlog voor hen heeft betekend”. Het
zijn dit soort incidenten die het werk
van een dorpsburgemeester in bezettingstijd typeren. Arend Hulshof wil
ze verzamelen en is benieuwd naar
zulke verhalen. Wie heeft burgemeester Rijpstra meegemaakt en kan
hem zich herinneren? U kunt rechtstreeks contact opnemen met Arend
Hulshof via telefoonnummer (0)6 33
96 4090 of per e-mail: info@arendhulshof.com Een briefje met uw verhaal kunt u ook per post versturen
naar: Arend Hulshof, Herensteeg 13,
2311 SG Leiden. U mag uiteraard ook
op de gebruikelijke manier reageren,
stuur of mail dan uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect
Wat is: A. Olderen: Ouder worden. “Hee begunt te olderen, maor laezen kan e nog good.”
B. Uutslachten: (Een geslacht dier) schoonmaken. “’t Varken
löt zich good uutslachten, der geet weineg verloren.”
C. Smetteweggens: “Ne smette weggens van (...of)”, op steenworp afstand van. “Krisjonk woont smetteweggens wieter
as Hinnen.”

Info van Mr. J.A. Blankestijn, Notariskantoor Pera

Het huis van de ouders op
naam van de kinderen?
Zelhem - In het verleden kwam
het vaak voor dat ouders hun huis
op naam van de kinderen zetten.
Daarbij behielden de ouders het
recht om in het huis te blijven
wonen. Sinds de invoering van de
nieuwe Wet Inkomstenbelasting
in 2001 kon dit ongunstig uitpakken voor de inkomstenbelasting
die jaarlijks door de kinderen
moet worden betaald.
Daar dit jaar een ander nadeel bijgekomen. Met de wijziging van de belastingen bij overlijden, de erfbelasting, zullen de kinderen bij het overlijden van de ouders geconfronteerd
worden met een veel hogere heffing
van erfbelasting, dan verwacht op het
moment dat het huis aan de kinderen werd overgedragen. In de situatie
vóór 2010 moest bij het overlijden
van een ouder ook belasting betaald
worden over (een deel van) de waarde
van de woning, maar daarbij mocht
uitgegaan worden van de waarde
van de woning op het moment dat
de ouders deze op naam van de kinderen hebben gezet. Sinds 1 januari

2010 moet bij het overlijden van de
ouder belasting betaald worden over
de waarde van de woning op het moment van overlijden van de betreffende ouder. De WOZ waarde is hierbij
bepalend. Doordat de huizenprijzen
de afgelopen jaren zijn gestegen, is de
waarde van het huis op het moment
van overlijden vaak veel hoger, dan
de waarde op het moment dat het
huis op naam van de kinderen werd
gezet. Dit betekent dus dat de kinderen over deze waardestijging erfbelasting moeten betalen.
Ook in situaties waarin de ouders van
de kinderen huren en een te lage of
geen huur betalen, worden de kinderen bij overlijden van hun ouders
met erfbelasting geconfronteerd.
Wanneer u eigenaar bent van de woning waar uw ouders wonen, dan is
het wenselijk dat u zich laat informeren over de fiscale gevolgen bij het
overlijden van uw ouders. Door het
tijdig treffen van maatregelen kan de
financiële pijn verlicht worden. Uw
notaris kan u hierover deskundig informeren.

Met jongeren in gesprek over alcohol en drugs

Zondag 5 december: Sinterklaas en Imke Schellekens

Preventieproject bij de Zwaan

Feest en Clinic bij RC Baak

Het Sinterklaasfeest is van 10.00 tot
12.30 uur. Leuke spelletjes, warme
choco en natuurlijk een cadeau zijn
de ingrediënten. Kinderen die daar
bij willen zijn kunnen zich inschrijven op de inschrijf lijst, anders weet
de Sint niet of hij ook voor hen een
cadeautje mee kan nemen. Iedereen
mag komen. Leskinderen met Ruiterpaspoort RC BAAK kunnen gratis
naar het feest, de overige kinderen
betalen 5 euro. Die middag komt
Olympisch dressuur amazone Imke

Schellekens-Bartels de clinic geven
die het Ruitercentrum Baak in 2009
gewonnen heeft. “We hebben als
startende manege de meeste nieuwe
aanmeldingen (80 stuks) binnengehaald. Inmiddels zijn we 1,5 jaar
verder en zijn we met 215 lesklanten
hard op weg om één van de grootste
professionele FNRS maneges van de
Gemeente Bronkhorst te worden,”
vertelt Irene Dijkhuizen enthousiast.
Vanaf 13.00 uur start het middagprogramma. Negen combinaties mogen
rijden in groepjes van drie en krijgen
dan drie kwartier les van Imke Schellekens. “We hebben gekozen voor zes
manege ruiters (tieners) die altijd vrijwilligen op stal en drie instructrices.
Om 16.30 uur geeft Imke dan tot slot
zelf een demonstratie.”

Open Kampioenschap van Bronckhorst
Zelhem - De Zelhemse vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ verzorgt
ook dit jaar weer een ‘Open Kampioenschap van Bronckhorst’.

Hengelo - Afgelopen zaterdag waren Henry ter Horst van Iriszorg (verslavingszorg), Margje Weltevreden en Taco Jansen (JEKK) in discotheek
De Zwaan in Hengelo om een preventieproject te houden ten aanzien
van alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd. Het drietal was daar
aanwezig om met de jongeren in gesprek te gaan.
en drugs’ onder de aandacht te brengen bij de jeugd.
Uitgaansgelegenheid De Zwaan heeft
een duidelijk alcohol- en drugsbeleid.
Zo mogen jongeren onder 16 jaar
geen alcohol nuttigen. Niettemin

De vogelshow in cultureel centrum
‘de Brink’ is voor het publiek geopend op zaterdag 27 november van
10.30 uur tot 20.00 uur en op zondag
28 november van 10.00 uur tot 16.00
uur.

D66 op locatie

Medewerkers van JEKK en Iriszorg gaven voorlichting bij De Zwaan.

Er werd met de jongeren een quiz gedaan om te bekijken hoe het gesteld
is met de kennis van de jongeren ten
aanzien van alcohol en drugs. Ook
werden er gadgets aan de jongeren
uitgedeeld om zo het onderwerp
‘Verantwoord omgaan met alcohol

Baak - Bij Ruitercentrum Baak
wordt op 5 december aanstaande
een feestelijke dag gevierd. Na het
Sinterklaasfeest in de ochtend,
komt Olympisch dressuur amazone Imke Schellekens clinics en
een demonstratie geven.

heeft De Zwaan aangegeven mee te
werken aan het preventieproject dat
door het JEKK samen met Iriszorg
wordt verzorgd.
Veel jongeren in de leeftijd tussen
14 en 17 jaar kwamen met vragen
en lieten zich informeren over onder
meer hard- en softdrugs. “Er is veel
belangstelling van de jongeren en
daar zijn we best blij mee”, zegt Taco
Jansen van het JEKK. “Wij gaan zelf
naar de jongeren toe en dan bereik
je ze wel”.

Vorden - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig
openbare fractievergaderingen
op wisselende locaties in Bronckhorst.
Op maandagavond 29 november is
Vorden en omgeving aan de beurt. Iedereen is welkom in hotel restaurant
Bakker aan de Dorpsstraat 24. De
actuele gemeentepolitiek komt dan

aan bod, aan de hand van de agenda
van de komende raadsvergadering.
Daarnaast kan elke aanwezige punten naar voren brengen. D66 heeft
gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken in de gemeente. De fractie wil
hierover graag met inwoners van
Bronckhorst van gedachten wisselen.
Politiek is er voor de mensen, dat is
het uitgangspunt.
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines
Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !
Maatwerk
voor optimaal
genot

Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!
Geen 19% btw op
arbeid maar 6%

Vraag n
naar de vele mogelijkheden

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

Durf

jij het beste uit jezelf én anderen te halen?
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Voor somatiek, psychogeriatrie, revalidatie en verzorgd wonen, zijn wij
op zoek naar:

Teamverpleegkundigen
bij verpleeghuizen Sensire Den Ooiman en De Heikant en woonzorgcentra
Sensire St Jozef en Het Weerdje (gemeente Doetinchem).
Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.
Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Appels & Peren
uit eigen boomgaard o.a.

GOUDREINET
5 kg voor E

3,95

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten.
Vers & lekker!

Kinderboerderij
FELTSIGT
SINT EN KERST
ACTIVITEITEN
• 27 november paniek in het pakjeshuis

Maandag en woensdag gesloten.

Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen,
Tel. (0575) 451643, www.fruitbedrijfhorstink.nl

• 3 december uit pakjesmiddag
tijd 13.30-17.00 uur
kosten €7,50 per kind
reserveren gewenst
• 22 + 23 december Bekveld in het licht

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

Het sieraad naar balans!
Energetix Sieraden
www.viva-gezond.nl
0314-641748

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

Te huur SINT EN PIET
KOSTUUMS DS Design
Molenkolkweg 33 Steenderen.
0575-452001

Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld
Gemeente Bronckhorst
Tel./fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl
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Laat kleuren tot bloei komen
Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed gebruik en constante kwaliteit
van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. Uw drukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen
op papier. Alleen dan bereikt u het beoogde doel.

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Elna

8FFWFST Net

8FFWFST Emaus

www.weevers.nl

8FFWFST

studio $POUBDU

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK792505

Werkzaamheden;
In deze afwisselende en uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de opbouw van machines op locatie. Het werkgebied
is Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Italië. De tijdsduur
van de opbouw kan variëren van 1 tot 2 weken.

In verband met sterk groeiende activiteiten, zijn wij
op zoek naar een

ALLROUND MEDEWERKER
Onze voorkeur gaat uit naar:
r &SWBSFOLSBBONBDIJOJTU
r *OCF[JUWBOFFO$&SJKCFXJKTJTFFOQSÊ
r 8PPOBDIUJHJOPNHFWJOHWBO7PSEFO
r (FFOUPUNFOUBMJUFJU
Wij bieden u:
r &FOLMFJO IFDIUUFBN
r &FOJOGPSNFMFXFSLTGFFS
r #FUBMJOHWPMHFOT$"0
r ;FFS BGXJTTFMFOEF XFSL[BBNIFEFO  EJU WBSJFFSU
WBOIFUVJUHSBWFOWBOCPVXQVUUFOUPUIFUSPPJFO
van bossen.

Functie eisen;
-

MBO werk en denkniveau;
ervaring in soort gelijke functie;
goede beheersing van de Duitse en Engelse taal;
praktische instelling.

ALLROUND MEDEWERKER/LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VMK792320

Werkzaamheden;
Voor onze opdrachtgever, een ontwikkelaar en producent van
hoogwaardige scheidingswanden, zoeken wij een allround
medewerker/lasser. Je hoofdtaken zijn het lassen van frames en
kozijnen. Daarnaast ben je bezig met het monteren van proefopstellingen en denk je mee in het verbeteren van werkprocessen.
Kortom; een zeer veelzijdige functie waarin zelfstandigheid en
initiatief nemen aan de orde van de dag zijn.

Functie eisen;
- Kennis van lassen (MIG/MAG);
- zelfstandig kunnen werken;
- mee kunnen denken in procesverbeteringen.

Ben jij geïnteresseerd in deze job, mail of schrijf ons!

Fa. A. Beeftink & Zn.

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW M/V

UBW8JMNB#FFGUJOL
+PPTUJOLXFH ),703%&/
&NBJMXJMNB!CFFGUJOLWPSEFOOM

Werkzaamheden;

Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr.; VMK00652
Wij zoeken voor onze opdrachtgever een elektromonteur
machinebouw. Je werkzaamheden zijn het bouwen van panelen
en het bekabelen van de machines. Ben je per direct beschikbaar
voor deze uitdagende functie dan komen we graag met je in
contact!

Functie eisen;
- Relevante opleiding richting Elektrotechniek;
- ervaring met panelenbouw en bekabelen.

CNC KANTER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VDB00721

Werkzaamheden;

BosmanHalle Installatietechniek
Fortstraat 5
7025 CD Halle
t 0314-631267
e info@bosmanhalle.nl

Voor onze relatie in de omgeving van Steenderen
zijn wij op zoek naar een:

Wij zoeken op korte termijn een zelfstandig werkende

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V

loodgieter / cv monteur

In deze functie werk je nauw samen met de opdrachtgever
om een optimaal ontwerp te bewerkstelligen. Je voornaamste
taken zijn: het voorbereiden van activiteiten op de werkvloer
zoals het maken van werktekeningen en het voorbereiden van
het laserwerk (CAD/CAM). Daarnaast bied je ondersteuning in
de realisatie van projecten m.b.t. de planning, kwaliteit en de
kosten.

Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in de particuliere markt,
agrarische sector en kleine utiliteit. Onze werkzaamheden bestaan uit dakbedekking, centrale verwarming,
loodgieterswerk, sanitair, elektra en duurzame energie.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met een afgeronde
HBO opleiding richting Werktuigbouwkunde. Indien je kennis
hebt van SolidWorks en Office pakketten is dat een pré.
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Ingrid
van der Wagt, zij is te bereiken onder nummer 0575 - 55 55 18.
Sollicitaties kun je richten aan: Euro Planit Personeelsdiensten:
Postbus 50, 7250 AB Vorden of via e-mail naar werk@eppd.nl.

Voor informatie of bij belangstelling graag contact opnemen met Hans Bosman (06 54 96 48 21).

   



www.europlanit.nl

Functie eisen;
- Ervaring met het instellen en produceren op een CNC kantbank
of de bereidheid om dit te leren;
- een flexibele instelling; naast het instellen van de machines
moet je ook productie kunnen draaien;
- tekening kunnen lezen;
- beschikken over doorzettingsvermogen.

JUNIOR MACHINEOPARATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VCP00701

Werkzaamheden;
Je werkzaamheden bestaan uit het controleren van de kwaliteit
van de producten, het inpakken in dozen en deze stapelen op
pallets. Daarnaast word je on-the-job opgeleid voor het in- en
omstellen van machines en het schoonhouden van machinedelen en de werkplek. Op termijn is het doel dat je zelfstandig
orders draait, machines in- en om kunt stellen en storingen
kunt oplossen. Je hebt affiniteit met techniek en bent in staat
fysieke werkzaamheden te verrichten.

Functie eisen;

BOC
Bronckhorst Opleidingscentrum

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lichtenvoorde zijn
wij op zoek naar een enthousiaste CNC Kanter. Daarbij is kennis
vereist van zowel kant- als ponsmachines en de daar bijbehorende gereedschappen. De opdrachtgever werkt in dagdienst
en produceert relatief kleine series.

OPLEIDING MET ZICHT OP BAAN?

Nieuwsgierig?
Maak een afspraak voor een gratis intake.
r.#0CFWFJMJHFS
r&WFOFNFOUFOCFWFJMJHFS &40
r5SBJOJOHiMFSFOTPMMJDJUFSFOu
*OGPXXXCPDPQMFJEJOHTDFOUSVNOMPG

- Bijvoorkeur een afgeronde technische opleiding op VMBO niveau;
- kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- verplicht om in een 3-ploegendienst te werken.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

    

www.europlanit.nl

