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Gld.nieuws

Kaartjes 
voor Anouk?

Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt Grolsch € 7.99

Krat pijpjes, beugels of 2 sets
blikjes. Max. 3 krat per persoon.

Speklappen
kilo € 2.79

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Aanleiding tot het gesprek met moe-
der en dochter is het Kerstconcert dat
zij zondagavond 16 december in de
Antoniuskerk in de Kranenburg ge-
ven. Dan zingen Henriëtte en Tanja
een aantal duetten. Bovendien is er
een optreden van het jeugdkoor de
Ulftse Nachtegalen en zingt Henriëtte
van Lith ook samen met dit koor. Op
haar visitekaartje staat ‘Jugendlich
dramatische sopraan’. Deze omschrij-
ving heeft te maken met de timbre, de
kleur van mijn stem, daarin schuilt
een stukje dramatiek, bovendien een
stem waar ik veel mee kan. En om nog
even op de stem door te gaan, als zan-
geres moet je gezond leven en fit zijn.
Niet roken en drinken en er voor zor-
gen dat je voldoende nachtrust krijgt.

Als ik 's morgens wakker word dan
voel ik gelijk of mijn stem goed is, dan
voel ik dat ik in vorm ben, ik hoef dan
ook niet ‘in te zingen’, noem het maar
een gave’, zo zegt Henriëtte van Lith.
Tanja knikt instemmend, ze onder-
schrijft de woorden van haar moeder.
Muzikaal gezien blijken de dames, zo-
als ze zelf aangeven, uit hetzelfde mu-
zikale hout gesneden. Tanja: ‘Bij het
repeteren zijn we beiden dikwijls ver-
baasd dat het samen zingen zo klikt,
gewoon niet normaal, dat moet gene-
tisch zijn bepaald! Toen Tanja werd ge-
boren heeft moeder Henriëtte niet
kunnen dromen dat haar dochter ooit
nog eens in haar voetsporen zou tre-
den. En wie weet wat de toekomst
dochterlief nog zal bieden!

Tanja: ‘Ik weet het werkelijk niet, ik
sta nog maar pas aan het begin, van
een hopelijk lange carrière. Aanvanke-
lijk wilde ik vroeger balletdanseres
worden. Daarvoor heb ik aan het con-
servatorium in Enschede een oplei-
ding gevolgd. Echter balletdanseres
kun je fysiek niet langer volhouden
dan tot pakweg je 35e jaar. Dan is het
over en uit. Een zangeres kan haar he-
le leven haar vak uitoefenen’, zo zegt
Tanja die op gegeven moment haar
doelstelling wijzigde. Zij hoopt nu als
operazangeres te slagen. Tanja: ‘Als je
daarvoor kiest, moet je ook de Itali-
aanse taal goed beheersen, de taal voe-
len. Daarom heb ik mij een paar jaar
geleden ook ingeschreven op de uni-
versiteit van Pavia (omgeving Milaan).
Daar ben ik intussen cum laude afge-
studeerd op muziek wetenschappen.

Via de concerten samen met mijn
moeder hoop ik mij de komende jaren
dusdanig te ontwikkelen dat ik audi-
ties kan gaan doen. Moeder is een
voorbeeld voor mij, daar kan ik nog
een boel van leren’. Henriëtte: ‘Niet te
bescheiden zijn Tanja, je hebt veel ta-
lent. Ze heeft wel gelijk wanneer ze
het heeft over de ‘komende jaren’. De
ontwikkeling om uit te groeien tot
een goede zangeres en met name het
aanleren van de juiste techniek duurt
jaren’. Voor Henriëtte van Lith is het
Kerstconcert op zondag 16 december
een lustrum. Zegt ze: ‘Ik heb hier de af-
gelopen vier jaren met veel plezier op-
getreden.

Ieder jaar kom ik weer graag in de An-
toniuskerk terug. Je weet het, mijn ou-
ders hebben elkaar hier op de Kranen-
burg leren kennen. Ze zijn hier ge-
trouwd, mijn roots liggen dus duide-
lijk hier. En dan de akoestiek in deze
kerk, in één woord geweldig. Zingen
in deze kerk is voor mij een soort ver-
slaving geworden’, zo zegt Henriëtte
van Lith die het aanstaand kerstcon-
cert op persoonlijk te titel organiseert.
Overigens kunnen nu al op de volgen-
de adressen kaartjes besteld worden.
Bij foto Willemien in Vorden telefoon
552812, bij ’t Wapen van het Meder te-
lefoon 556634, bij Aquarius in Zut-
phen 544777 en bij Boek & Co in
Warnsveld 527579. Ook kunnen kaar-
ten besteld worden via telefoon
527034 en zolang de voorraad strekt
zijn er ook kaarten voor de aanvang
van het concert in de Antoniuskerk
verkrijgbaar. De kerk is vanaf 19.30
uur geopend. Het concert begint overi-
gens om 20.00 uur.

Het jeugdkoor de Ulftse Nachtegalen
is in de loop der jaren ‘wij en zijd’ be-
kend geworden. Het koor staat onder
leiding van Ben Simmes, een dirigent
waar Henriëtte van Lith al diverse ke-
ren mee heeft samengewerkt tijdens
concerten met de mannenkoren uit
Varsseveld, Gaanderen, Dinxperlo
waar Ben Simmes eveneens dirigent
van is. ‘En door deze samenwerking
heb ik de Ulftse Nachtegalen uitgeno-
digd. We zingen een aantal liederen
samen, daarnaast heeft het koor ook
haar eigen aandeel. Tijdens de vijf du-
etten die ik met Tanja zing, worden
we aan de piano begeleid door Johan-
nes Luijken. Ik verheug mij er enorm
op’, zo zegt Henriëtte van Lith die in
2008 weer een druk programma voor
de boeg heeft met onder meer concer-
treizen naar Italië en Bulgarije en in
Nederland optredens met Lee Towers,
Ernst Daniël Smid en Louis van Dijk.

Zondag 16 december in Antoniuskerk in de Kranenburg

Kerstconcert Henriëtte van Lith met
dochter Tanja en de Ulftse Nachtegalen

Ze lijken heel veel op elkaar, knap van uiterlijk, donkere haren, eigenlijk
twee vrouwen die zomaar uit een Zuid Europees land afkomstig zouden
kunnen zijn, Henriëtte van Lith en haar dochter Tanja Lucia. Tot onze ver-
bazing kregen we met betrekking tot dochter Tanja een bevestigend ant-
woord. Henriëtte: ‘Uit onderzoek is gebleken dat mijn man in ‘de verte’
Spaans en Italiaans bloed in zijn aderen heeft. Dat kun je ook duidelijk
aan zijn neven en nichten zien, allemaal donkere types en allemaal heel
knap, ha, ha’. Dochter Tanja beaamt het: ‘We leven hier thuis eigenlijk ook
een beetje op zijn Italiaans. Ik kook heel graag en het liefst pasta’s. Heer-
lijk vind ik dat’, zo zegt ze.

Zo moeder, zo dochter.

De dialectrock band "Dat Doe'w"
treedt a.s zaterdag 8 december op in
Cafe Uenk. De band bestaat nu 6 jaar.
Ze maken alleen maar eigen muziek
en teksten met veel invloeden van Sta-
tus quo en ACDC en hebben al op vele
grote podia gestaan zoals grote festi-
vals in Nederland en Belgie , de Melk-
weg in Amsterdam en voorprogram-
ma’s van Normaal en Jovink etc. Voor
info en toerdata, boekingen, kun je te-
recht op www.datdoew.com.

DAT DOE'W

Net als andere jaren houdt muziek-
vereniging Concordia Vorden weer
haar jaarlijkse oliebollen actie. De-
ze actie wordt gehouden op vrijdag
7 en zaterdag 8 december.

De leden van Concordia bakken de
over heerlijke oliebollen zelf. De zak-
ken oliebollen zullen huis aan huis
worden verkocht. Met het geld dat de-
ze actie oplevert wordt gestort in het
instrumentenfonds, zodat er weer
nieuwe instrumenten kunnen wor-
den aangeschaft.  

De leden van Concordia vertrouwen
ook dit jaar weer op de medewerking
en steun van de Vordense bevolking. 

Zie advertentie elders in dit blad.

Oliebollen actie
Concordia



� Concordia 7 en 8 decem-
ber Oliebollenactie.

� Concordia 7 en 8 decem-
ber Oliebollenactie.

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

Winterwonderland

VLAAI V/D WEEK

• Walnoten-caramelvlaai
6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin bus € 4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Kaneeltulband € 4,50

• Proefstol € 3,50
om alvast in de stemming te komen

� Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.

� Te koop: mooie Kerst-
bomen (Picea amorika), klein
en groot. Eggink, Zutphense-
weg 93, Vorden, tel. (0575) 55
26 07.

� Te koop: Kerstbomen.
Brandenborchweg 10, Vor-
den.

� Gevraagd: woonhuis
(gezinswoning) voor tijdelijke
bewoning (1 jaar) in de om-
geving Zutphen/Warnsveld
of Vorden/Wichmond/Baak.
Reacties: Bureau Contact,
M 5-1, Postbus 22, 7250 AA
� RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Te koop: Kerstbomen, div.
soorten, vers uit de grond.
Fam. Kappert, Ruurloseweg
87, Kranenburg. Tel. (0575) 55
69 35 of 06-15 540 958.

Dagmenu’s
5 t/m 11 december 2007 

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

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

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

Woensdag 5 december 
Runderbouillon met flensjes/Zuricher geschnetseltes
met rösti en groente.

Donderdag 6 december 
Fiager Goulash, knakworst, spiegelei en huisgemaak-
te nockerln / bavarois met slagroom.

Vrijdag 7 december 
Uiensoep / Pangafilet met penne al dente hierover een
Italiaanse tomatensaus.

Zaterdag 8 december 
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / ijs
met slagroom (alleen afhalen).                 

Maandag 10 december  Gesloten.

Dinsdag 11 december 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Gevraagd: koop of huur
grond in Linde of omgeving.
Fam. Uilenreef, tel. (0575) 55
63 21.

� Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

� Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalan-
ceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

� Te koop: Oude waaltjes
min. 27 m2 en 10 m2 half tot
3/4 breuk tel. 06-20 32 29 51.

� Gezocht: woonruimte
gemeente Bronckhorst.
Kamers of etage incl. k.d.t.
ongeveer € 500,–. Voor
alleenstaande heer, 59 jaar.
Moet kunnen inschrijven in
de gemeente Bronckhorst.
Tel. 06-41 634 730 of 06-42
495 400

� Gevraagd: ruiter of stevi-
ge amazone voor 5-jarige
K.W.P.N.-ruin. Beleren en
berijden. Na gebleken ge-
schiktheid is er beloning.
Telefoonnr. (0575) 45 13 05.

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

� Te huur KERSTMAN en
KERSTVROUW kostuums
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Zin om een Kerstdeco-
ratie te maken? Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Tevens
kerststukken te koop en op
bestelling gemaakt. Voor info:
M. Frederiks, Wiendelsweg 1,
7256 KZ Keijenborg. Tel.
(0575) 46 34 42.

� Kerstbomen duur?? Bij
Kevin en Dennis Esselink
niet!! Diverse soorten kerst-
bomen met kluit. Kom zelf
kijken vanaf 6 december (v.a.
13.00 u.). Den Elterweg 109,
Vierakker a/d weg Baak-
Zutphen.

� Tijdelijk te huur: 2-kamer
appartement in het buiten-
gebied van Zelhem. Prijs:
€ 665,– per maand, all-in.
Tel. (0314) 64 17 41.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

� Wie heeft zaterdagnacht 1
dec. mijn bruine jas met
capuchon meegenomen bij
‘de Herberg’? Mijn schoolpas
zit in de zak!! Graag jas en
pas terugbrengen op de
Nieuwstd 29.

� Te koop: prachtige eerlijke
piano, Neumeyer, concert-
hoogte 440 hrz. TOTAAL
GEREVISEERD, 2e eigenaar,
authentiek met org. kruk, vr.
prijs; 1650 euro. Tel. (0575)
46 17 94.

� Te huur: ’n gemeubileer-
de woning in het buitenge-
bied van Vorden. Tel. (0575)
55 17 54.

� Marionetten-cursus start
januari 2008 in Vorden, op
woensdagavond 19.30-21.30
uur. Meer info: www.astrida
nimatie.nl/marionetten.html
of tel. (0575) 55 15 80.

� Gezocht: ervaren chauf-
feur, die af en toe in onze
auto vanuit Vorden/Ruurlo
naar Schiphol of Weeze in
Duitsland wil rijden. Soms ’s
avonds of in weekend.
Brieven aan Beheer de
Wiersse, Schoneveldsdijk 2,
7251 LE Vorden.

� Te koop: div. soorten en
maten Kerstbomen. Bertus
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Kranenburg, tel. (0575) 55 68
65.

� Te koop: Kerstbomen.
Diverse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoor-
weg 7a, Vorden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 december 2de Advent 10.00 uur ds. H. de Bie

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 december 10.00 uur ds. J. de Goei, Amersfoort,
19.00 uur geen dienst

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 december 10.00 uur dhr. J. Leijenhorst, Laren

R.K. Kerk Vorden
Zondag 9 december 10.00 uur Eucharistieviering mmv
Cantemus Domino

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 8 december 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor
Zondag 9 december10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
8/9 december W.A. Houtman, Vorden tel 0575 55 22 53
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende och-
tend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200
9000.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
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
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� HSV de Snoekbaars.
Vrijdag 14 december a.s.
van 19.30-21.00 uur houden
wij een zitting in sporthal het
Jebbink voor leden die con-
tant willen betalen en de ver-
gunningen gelijk meenemen.



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom

Gerrit Jan Wullink
echtgenoot van G. Bovenschutte

op de leeftijd van 79 jaar.

E.J. Bruil-Wullink
G. J. Bruil

A. Teunissen-Wullink †
W.A. Teunissen

A.J. Wullink
J. Wullink-Nijenhuis

neven en nichten

Vorden, 28 november 2007

“De Heer is mijn Herder.”

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, is na een periode van afnemende
gezondheid rustig ingeslapen mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Gerrit Jan Wullink

* 4 februari 1928 † 28 november 2007

G.Wullink-Bovenschutte

Jan Wullink
Joke Wullink-Wopereis

Marloes
Sophie †

Els Vos-Wullink
Hans Vos

Remco en Reitine
Marlies en Wim

Joke v.d. Logt-Wullink
Toni v.d. Logt

Mathijs
Jochem

Berend van Hackfortweg 41
7251 XB Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers
van ‘de Beekdelle’ te Vorden voor de liefdevolle ver-
zorging en aandacht.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
maandag 3 december te Vorden plaatsgevonden.

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

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

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

12-12-1967 12-12-2007

40 jaar getrouwd

Ineke en Dirk Rossel
Hierbij nodigen wij u uit mede namens kinderen
en kleinkinderen, om dit samen met ons te vieren
op onze receptie van 19.00 tot 22.00 uur op
woensdag 12 december a.s. in zaal ‘de Heksen-
laak’, Zwiepseweg 32 te Barchem.

september 1982     september 2007

Tevens vieren wij 
het 25-jarig jubileum van ons 

Schoorsteenveeg-
Klussenbedrijf.

Eekvenne 28
7244 AM Barchem
Tel. (0573) 44 16 42

Kadotip

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

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

PURE ALOË VERA 
op kerstmarkt

GG-net
12 dec. 14.00 tot 17.00 uur

Jannie Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze lieve schoonzuster

G.J. Maalderink-Onstein

Familie Aalderink

Vorden, 1 december 2007.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer
gewaardeerde erelid,

Gerrit Wullink

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
de kracht toe dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur, leden, supporters en leiding
van Christelijke Muziekvereniging

Sursum Corda

Vorden, 28 november 2007

Na een leven met een paar enorme tegenslagen,
maar ook met veel geweldige momenten, is onze
moeder, schoonmoeder en (”andere”) oma op 85-
jarige leeftijd overleden. Ze was sterk, betrokken,
verzorgend, liefhebbend, gelovig en goedlachs. Dat
bleef ze tot het eind toe.

Gerdina Johanna 
Maalderink-Onstein

* Empe, 4 juni 1922 † Zutphen, 1 dec. 2007

weduwe van Bertus Johan Maalderink † 1978
eerder weduwe van Hendrik Jan Aalderink † 1957

Bert Maalderink
Marlou Wens
Hidde
Robbe

Correspondentieadres:
Admiraal van Gentstraat 77
3572 XJ Utrecht

Wij bedanken Stichting Sutfene, locatie Leeuwe-
rikweide afdeling Medler voor de goede zorg en
begeleiding.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden don-
derdag 6 december om 11.00 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Vorden.
Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Op haar eigen verzoek wordt ze daarna in stilte
begraven op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Vrienden, bekenden en familieleden die geen kaart
ontvangen hebben, kunnen deze kennisgeving als
uitnodiging beschouwen.

Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
onze zoon en broertje

Nino
Geboren 29 november 2007

Gerard en Martine Boesveld
Rick
Thomas
Indy
Bowen
Willemien

Strodijk 15
7251 RS Vorden

Dolgelukkig zijn we met de geboorte van onze
dochter

Kimberly
geboren op 1 december 2007

50 cm lang en weegt 3190 gram.

Wilma en Kimberly slapen van 12.00 tot 15.00 uur.
Wil je teentjes komen tellen, dan eventjes bellen.

Erwin Weenk & Wilma Jolink

Brandenborchweg 7
7251 MC  Vorden
(0575) 55 66 62

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

Mathijs
19 november 2007

Erwin, Evelien en Famke Jurriëns

Hengeloseweg 7
7251 PA  Vorden
Tel. (0575) 55 55 94



Jammer dat er niet veel publiek aan-
wezig was bij de opening. Een gemis-
te kans!, want juist dan kunnen de
aanwezigen  in gesprek  gaan met de

kunstenaars/vormgevers en iets te
weten komen over de door hen ge-
bruikte materialen, technieken en
hun inspiratiebronnen.

Hier werd door het wel aanwezige
en zeer gelnteresseerde publiek dan
ook enthousiast gebruik van ge-
maakt.

Bij de opening was ook aanwezig Ce-
lia Suzanne Sluijter, designer. Sa-
men met Janske Megens werkt zij
aan een ontwikkelingsproject voor
vrouwen in Nepal. Meer hierover op
haar website: www.janskemegens.nl

Er is een herkansing voor degenen
die niet bij de opening van deze ten-
toonstelling aanwezig konden zijn:
zondag 9 december tijdens Kunst-
ZondagVorden is GalerieBiblio-
theekVorden van 12.00 - 17.00 ge-
opend en is Laura Bruinink aanwe-
zig om u van alles te vertellen over
haar werkstukken, opleiding aan Ar-
tEZ en haar uitgangspunten.

Will(emijn) Colenbrander van Gale-
rieBibliotheekVorden citeert een
van deze uitgangspunten: "Voor mij
blijft een tas een gebruiksvoorwerp
en neem ik het belang daarvan mee
in de afwerking tot het eindproduct.
Ik ben niet op zoek naar een bepaal-
de status of exclusiviteit, wel naar
originaliteit, karakter, duurzaam-
heid en identiteit.

Opening tentoonstelling "fantastisch" gemist?

Op vrijdag 30 november jl. werd in GalerieBibliotheekVorden onder
verrassend tromgeroffel van Wouter Bekker en Bram Schaafsma en
een geimproviseerde show van Aukje van Rossum de tentoonstelling
"fantastisch" geopend van twee slagvaardige en kleurrijke accessoire-
ontwerpers, Laura Bruinink en Janske Megens.

Zaterdag 1 december stond de kampioenswedstrijd op
het progamma. We speelden uit tegen Gorssel E3.Een
echte kampioenswedstrijd zit boordevol spanning en
sensatie. Zo ging het vandaag dus ook. Aangekomen bij
gorssel blijkt dat de ouder die de kleding gewassen had,
deze vergeten was mee te nemen. We hadden nog precies
een half uur. Met iets vertraging konden we dan begin-
nen aan de wedstrijd. Het was meteen eenrichtings ver-
keer van de kant van gorssel. Zij hadden de harde wind
in de rug na 10 minuten was het raak 1-0 voor gorssel. 5
minuten later weer raak 2-0 voor gorssel .Nu werd het
toch echt tijd om alle zeilen bij te zetten. En het lukte net
voor rust scoorde wij 2-1 uit een mooie aanval. In de rust
hebben de leiders met de spelers overlegt om gewoon te
blijven voetballen, lekker over spelen en goed kijken wie
de vrij staat dan komen de goals van zelf .De tweede helft
hadden wij de wind in de rug  en door goed spel kregen
we meteen kansen alleen stonden de paal en de lat ons
nog in de weg. Maar na 5 minuten was het raak 2-2. Bij
een gelijk spel zouden we al kampioen zijn maar de spe-
lers wilden maar een ding dat is winnen. Ze gooiden alle
schroom van zich af. En toen kwam de doelpunten ma-
chine weer op gang. Binnen de 15 minuten liepen ze uit
naar een 2-5 verdiende overwinning. En konden de
champagne flessen ontkurkt worden. S´ middags kregen
ze nog een mooie kampioen´s foto uitgereikt bij de pla-
za dit gebeurde door Sinterklaas en zwarte Piet.

Vorden E 4 kampioen

Berkelduikers na 2 ronden bo-
venaan in Landelijke Verenigings
Competitie.

Op 24 november hebben de Berkel-
duikers zich in Gelderland naar de
1e plek weten te zwemmen van de
17 deelnemende verenigingen in
district 2 A1 van de Landelijke Ver-
enigings Competitie, zo werd dit
weekeind bekend. 

Er volgen nog drie rondes. Intussen
zijn er zondag 2 december al weer li-

mietwedstrijden gezwommen in
Doetinchem. 

Deze wedstrijden geven een extra
mogelijkheid aan zwemmers om
zich te plaatsen voor de Gelderse
Winter Kampioenschappen die in ja-
nuari worden gezwommen. 

Diegene die zich al geplaatst had-
den, zijn in Doetinchem niet gestart.
Voor de Gelderse Winter Kampioen-
schappen hebben zich vandaag ge-
plaatst:100m rug; Judith Wentink,

100 schoolslag en 100 vlinderslag;
Bram Siebers, Voor de Gelderse B
kampioenschappen zijn vandaag ge-
plaatst: 100 rug; Loes vd Linden, Tor-
ben Lammerdink, 100 schoolslag;
Berjan Ebbekink en Sanne ten Have,
100 vlinderslag Merel Wilgenhof.
Lotte Eising, Taco Braakhekke, San-
der Wissink en Marieke ten Have
hebben zich in de uitlooptijd ge-
plaatst en mogen waarschijnlijk
wel mee zwemmen. Zij hebben dus
ook allen hun tijd vandaag weer
verbeterd.

Z w e m m e n

Vanaf 6 december

PROEF-
STOLLETJES

NU VOOR  

€ 3.95

SLAGROOM-

SNITT

NU VOOR  

€ 6.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 8 december.

Tegen inlevering 
van deze bon

KERSTKRANSJE
met suiker 

of amandelen

nu 50 cent 
voordeligerDe enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Muziekvereniging

verzorgt op vrijdag 7 december en
zaterdag 8 december haar jaarlijkse 

OLIEBOLLEN
ACTIE

Koopt allen onze lekkere oliebollen,
opbrengst t.b.v. instrumentenfonds. Vleeswarenkoopje

Gebraden fricandeau
bij 150 g GRATIS 100 g vleessalade

Special

Caprese al forno 100 gram € 2.35

Maaltijdidee

Gebraden Spare ribs
500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Rookworsten 2 stuks € 4.00
met GOUD bekroond

Kookidee

Priklapjes 4 stuks € 4.98

Sinterklaas viert u met familie, vrienden en de Keurslager. Voor
gegrilde hapjes en salades, maar ook voor complete gourmet
arrangementen kunt u bij ons terecht. U kunt voor u en de

kinderen feestelijke schotels samenstellen of er één kiezen uit ons
assortiment. Pakjesavond wordt hapjesavond. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Notaris Henk-Steven Kleinburink, voorheen notaris in Hengelo ( Gld ), is per 1 september 

2007 als notaris gevestigd aan de Keppelseweg 25 te Doetinchem. Naast de vestigingen in 

Doetinchem heeft Tap Tromp van Hoff Notarissen vestigingen in Zutphen en Lochem.

Graag zijn wij u van dienst op het gebied van: ondernemingsrecht, agrarisch recht, onroerend 

goed, commercieel vastgoed, estate planning en familierecht.

www.tthnotarissen.nl

Kantoor Doetinchem, Keppelseweg 25, Telefoon 0314 369 869

Notaris Henk-Steven Kleinburink gevestigd te Doetinchem



In de categorie 0 t/m 3 jaar werd de
eerste prijs gewonnen door Beau Drop-
pers uit Vorden, 2 Isa Wiggers Henge-
lo, 3 Ilse Rondeel Vorden.

4 t/m 6 jaar: 1 Janneke Termaat Vor-
den, 2 Berend Jan Brummelman
Steenderen, 3 Larissa Reinders Vorden.
7 t/m 8 jaar 1 Jenske Slomp, Vorden, 2

Yanelle Stokkers Vorden, 3 Mariska
Reinders Vorden. Het Zwarte Pietenor-
kest samengesteld uit leden van de
muziekvereniging Sursum Corda
zorgde zaterdagmiddag in ‘hartje Vor-
den’ voor gezellige Sinterklaasliedjes.
Komend weekend opnieuw muziek in
het dorp. Dan vertrekken zaterdag-
middag 8 december om 15.30 uur de
plaatselijke muziekverenigingen Sur-
sum Corda vanaf de molen bij Kluvers
en Concordia vanaf het NS station
voor een rondgang door het dorp en

eindigen beide orkesten tegelijkertijd
bij het grasveld bij de dorpskerk. Het
hoogtepunt van die middag vindt
plaats bij de door Natuurmonumen-
ten geschonken grote kerstboom.
Daar worden de door de Vordense kin-
deren gemaakte ‘sterren’ in de boom
gehangen. De kerstboom dient trou-
wens nog een ander doel. 
De Rotaryclub Vorden-Zutphen orga-
niseert deze maand namelijk een pro-
ject voor mensen in de knel en dan
met name voor Ghana. Het project

heet ‘Sterren stralen’. Voor dit goede
doel kan men in de plaatselijke win-
kels een speciale kaart kopen, waar-
mee aan een dierbare wordt kenbaar
gemaakt dat er voor hem of haar een
lichtje brandt in de kerstboom. De op-
brengst van de kaarten is dus voor de
actie voor Ghana. In de kerstboom die
voor de ABN/AMRO bank komt te
staan is plaats voor 5000 lichtjes. Te-
vens wordt er een thermometer ge-
plaatst waar regelmatig de stand van
deze actie wordt aangegeven.

Ruim zes honderd tekeningen voor Sinterklaas

Sinterklaas heeft woord gehouden. Toen hij een paar weken geleden met
de trein in Vorden arriveerde, kreeg hij zo bleek achteraf, van de Vorden-
se jeugd meer dan 600 tekeningen overhandigd. Hij beloofde de jongens
en meisjes dat hij zich een paar dagen met zijn Pieten in een hotel zou te-
rugtrekken en dat hij voor de mooiste tekeningen leuke prijzen beschik-
baar zou stellen. Namens de Sint kregen deze winnaars zaterdagmiddag
uit handen van Jeroen Geubels de prijzen overhandigd. De Sint had de in-
zendingen in drie leeftijdcategorieën ondergebracht.

Groep 0 t/m 3 jaar. Groep 4 t/m 6 jaar. Janneke Termaat staat niet op de foto.

Groep 7 t/m 8 jaar. Het Zwarte Pietenorkest.

In Vorden voeren ze op vrijdag 7 de-
cember actie en is Amnesty zoals ieder
jaar weer welkom bij super de Boer,
Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Behalve informatie over het werk van
Amnesty voeren ze natuurlijk ook
weer actie. Die is deze keer voor Aster
Fissehattion uit Eritrea die al zes jaar
gevangen zit en niemand weet waar.
Niemand mag haar zien of spreken. Er
heeft nooit een rechtzaak plaatsge-
vonden. Aster zit vast omdat ze samen
met veertien anderen, een brief aan

de regering heeft ondertekend.
Eritrea heeft geen democratisch geko-
zen regering en er is slechts een poli-
tieke partij toegestaan, het volksfront
voor Democratie ne Rechtvaardigheid
(PFDJ). Het is slecht gesteld met de na-
leving van de rechten van de mens.
De situatie is ernstig verslechterd na-
dat in mei 2001 een aantal prominen-
te leden van het volksfront in een brief
de president beschuldigde van illegale
en ongrondwettelijke praktijken' en
hem opriep eindelijk weer eens werk
te maken van de democratisering van
Eritrea. Een van de ondertekenaars
was Aster Fissehatsion, voormalig di-
recteur van het ministerie van Arbeid
en Sociale zaken. De brief veroorzaak-
te veel opschudding en de regering

reageerde ongekend hard. Samen met
elf andere briefschrijvers werd Aster
opgepakt. Na aanhouding volgde een
golf van arrestaties van politieke dissi-
denten en journalisten.
Amnesty vraagt dan ook uw handteke-
ning te komen zetten op vrijdag 7 de-
cember om Aster onmiddellijk vrij te
laten. Ook wordt met klem gevraagd
om voorafgaand hieraan bekend te
maken waar zij gevangen wordt ge-
houden en te garanderen dat zij be-
zoek mag ontvangen van familieleden
en haar advocaat en arts.

Amnesty hoopt u dan ook te ontmoe-
ten op vrijdag 7 december en anders
op de Kerstmarkt!

Amnesty International afd. Vorden

10 december de dag van de
mensenrechten
Zoals ieder jaar viert Amnesty In-
ternational op 10 december de dag
van de mensenrechten, dit jaar is
de slogan "sta niet stil bij de men-
senrechten, kom in actie".

Nadat de meisjes in de pakjes waren
gehesen en nadat ze mooi gesch-
minkt waren en de haren in Greece-
stijl waren opgemaakt, mochten ze
direct na de middagpauze op. Op
muziek van Greece brachten ze hun
show, waarover de leiding zeer tevre-
den was. Toen was het wachten tot
ongeveer 17.30 uur wat de beoorde-

ling van de jury zou zijn. Met een
score van 73.35 eindigden ze in de
middenmoot.

Enkele opmerkingen uit het jury-
rapport  waren: leuk team; keurige
entree; prima verzorgd; nieuw ritme
goed opgepakt en leuke eindpose.
Natuurlijk waren er ook opmerkin-
gen ter verbetering. Daar gaan An-
niek, Cleo, Joy, Julia, Karen en Maxi-
ne  o.l.v. Irma te Brake mee aan de
slag om in het voorjaar van 2008
naar een echte wedstrijd te gaan.

Mochten er meisjes nieuwsgierig
zijn geworden wat majorettes alle-
maal moeten doen voordat ze naar
een festival of wedstrijd kunnen,
kom gerust eens kijken op de maan-
dagavond in het Dorpscentrum.

Sursum Corda
Afgelopen zaterdag, 1 december,
was het dan eindelijk zover voor
de majorettes B van Muziekver-
eniging Sursum Corda. Na maan-
den van oefenen mochten zes
jonge dames aan de jury van het
Rijnhalfestival in Arnhem laten
zien wat ze in hun mars hadden.
Voor deze meisjes was het een
eerste kennismaking met andere
majorette- en twirlverenigingen.



Toen Marc Besselink (38) in de jaren
zeventig blokfluit- en melodicales van
'meneer De Boer' kreeg, had hij niet
het vermoeden dat hij jaren later op
het podium van Paradiso zou staan.
Hoewel, de passie voor muziek is er al-
tijd geweest. Marc Besselink weet het
zich nog te herinneren als de dag van
gisteren. "Er waren op zaterdag altijd
vier lesuren. Eerst twee uur blokfluit
en daarna twee uur melodica. Zelfs
toen ik al bij de melodica-groep voor
gevorderen zat, deed ik voorafgaand
nog steeds met de andere drie groe-
pen mee. Zo leuk vond ik het om te
spelen", zo blikt hij terug.  Aanslui-
tend nam Marc Besselink orgelles en
speelde hij in allerlei bandjes waaron-
der de Vordense band Almost Sober.
Meestal ging het dan om covers. Maar
dat was toch niet wat hij wilde. "Het
mooiste is natuurlijk om je eigen tekst
te schrijven en muziek te compone-
ren", zegt hij. De basis voor zijn huidi-
ge band Kramer werd jaren geleden
gelegd toen 'de Amsterdammer' nog

in Vorden woonde en samen met
tekstschrijver Emiel Borkus uit Ruurlo
aan het muzikale project 'Life Cycle'
begon. In negen nummers wordt het
verhaal verteld van een broer en een
zus die op zoek zijn naar hun vader en
na veel omzwervingen in hun ouder-
lijk huis het dagboek van hun vader in
de muur gekrast vinden. 

PROGRESSIEVE ROCK
Ook als het gaat om de stijl van de mu-
ziek, heeft Marc Besselink een heel ei-
gen weg gekozen. De muziek van Kra-
mer is sterk gelnspireerd door groe-
pen als Marillion en Pink Floyd. "Wij
spelen post-progressieve rock. Vroeger
noemden ze dat symfonische rock.
Maar dat vind ik zo jaren zeventig
klinken. Wij hebben een eigen sound
van deze tijd."
Het mooie van deze muziekstijl vindt
Marc Besselink dat er geen grenzen
zijn bij het componeren. "Bij een pop-
nummer mag het vaak niet langer
dan een minuut of vier zijn. Bij ons

kan het voorkomen dat het intro al-
leen al vier minuten duurt. Het lang-
ste nummer op onze cd is zelfs elf mi-
nuten. Verder staat bij progressieve
rock de melodie heel erg voorop."

ENGELSE TOUR
Nadat vorig jaar een mini-cd is uitge-
bracht van het project 'Life Cycle' lij-
ken de symfonische rockliefhebbers
Kramer ontdekt te hebben. De band
speelt regelmatig op de Nederlandse
podia en heeft het afgelopen jaar zelfs
opgetreden in Berlijn en een kleine
tour gemaakt door Engeland. De laat-
ste maanden ging alle aandacht uit
naar het opnemen en het afmixen van
de nieuwe cd 'Life Cycle' die op zater-
dag 15 december wordt gepresenteerd
tijdens een optreden in Paradiso in
Amsterdam.   

Marc Besselink daarover: "De cd-pre-
sentatie zie ik als een soort van afron-
ding van het project Life Cycle waar ik
jaren geleden al mee begonnen ben.
We zijn alweer bezig met een nieuw
muziekproject dat in het verlengde
van Life Cycle ligt. Daarnaast gaan we
volgend jaar een kleine theatertour
maken en is het de bedoeling om sa-
men met de band Focus van Thijs van
Leer een of meerdere optredens in En-

geland te verzorgen. Want die Engelse
tour smaakt naar meer!"
De cd-presentatie en het optreden in
Paradiso op zaterdag 15 december be-
gint om 22.30 uur. Verder speelt Kra-

mer op vrijdag 7 december in het pro-
gramma Desmet Live dat wordt uitge-
zonden op Radio 5 van 18.00 en 20.00
uur. Voor meer info: www.kramer-mu-
sic.nl.

Cd-presentatie Marc Besselink:

Van Dorpscentrum naar Paradiso
Zijn muzikale basis legde hij in het Dorpscentrum in Vorden. Daar kreeg
oud-Vordenaar Marc Besselink in de jaren zeventig blokfluit- en melodi-
ca-les van 'meneer De Boer'. Inmiddels heeft hij zijn eigen band en zingt
en speelt hij zelf geschreven nummers. Op zaterdag 15 december is de cd-
presentatie van de band Kramer in Paradiso in Amsterdam.
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Centrale Vrijwillige

Hulpverlening
U woont zelfstandig en kunt zich in het alge-
meen goed redden.
Toch kunt u soms in een situatie komen dat u
plotseling hulp nodig heeft. Uw buren zijn
met vakantie en uw kinderen wonen ver weg.
Voor zulke situaties staan vrijwillig(st)ers van
de Centrale Vrijwillige Hulpverlening (CVH)
voor u klaar.
U kunt dan een beroep doen op deze hulpver-
lening. 
Voor het doen van boodschappen of het opha-
len van medicijnen bij de apotheek, vervoer
naar de huisarts, fysiotherapeut of naar het
ziekenhuis, eventueel begeleiding bij het be-
zoek aan de huisarts. Voor het invullen van
formulieren of het schrijven van brieven of
kaarten, voor begeleiding naar de bibliotheek
of het halen van boeken. Om bij u op bezoek te
komen als u daar behoefte aan heeft of te gaan
wandelen met iemand die dat alleen niet aan-
durft of gebonden is aan een rolstoel. Of voor
kleine klusjes in huis of tuin.
Aan deze vorm van hulpverlening zijn geen
kosten verbonden.
U betaalt alleen de onkosten die de
vrijwillig(st)er voor u maakt zoals de autokos-
ten in geval van vervoer.

Computercursus voor Word/

Windows en Internet in 2008
Op 21 februari 2008 gaan er weer computer-
cursussen van start. 
Afhankelijk van de deelname start de cursus
Word/Windows op donderdagmorgen 21 fe-
bruari van 9.00 tot 10.30 uur. Kosten: 8 lessen
van 1,5 uur zijn € 89,50.
Internet en e-mail.
Internet start ook op donderdag 21 februari
van 10.45 tot 12.15.
In 6 lessen van 1. 5 uur leert u het volgende:
Wat Internet is en hoe het werkt, informatie
zoeken via Internet,, berichten versturen en
ontvangen (E-mail) wat is nodig om thuis in-
ternet te kunnen gebruiken, welke gevaren
wachten u in de wereld van internet en e-mail
en wat te doen om u hiervoor te beschermen,
terminologie: virussen, wormen, hoax, spam,
etc. Uitleg installatie firewall, anti-virus pro-
gamma, etc.Veilig downloaden van het inter-
net.

Kosten zijn € 79,50. 
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 10
personen.
De bijeenkomsten worden gehouden in het
Dorpscentrum, Raadhuisstr. 6 in Vorden.
U kunt zich nu al aanmelden tot 2 februari bij
Welzijn Ouderen Vorden, tel. 553405, faxnr.
555282, E-mail : welzijnouderenvorden@het-
net.nl.

Cursus Digitale Vaardigheden 55+
In 2008 wordt weer de mogelijkheid geboden
een cursus Digitale Vaardigheden te volgen
voor mensen van 55 jaar en ouder die willen
weten hoe een computer werkt en waarvoor
hij te gebruiken is. De cursus is speciaal ge-
schikt voor mensen die nog nooit met een
computer hebben gewerkt.
Deze wordt gegeven door het Graafschap Col-
lege, sector Educatie en Scholing uit Doetin-
chem en wordt door de gemeente Bronckhorst
gesubsidieerd.
De kosten zijn € 40,-- exclusief de kosten van
boeken, overige lesmateriaal en huur locatie.
In de cursus komen de volgende onderdelen
aan de orde:
Informatie over de verschillende onderdelen
van een computer, leren werken met het toet-
senbord, de muis, e.d., het werken met Wind-
ows, tekstverwerken, het werken met een re-
kenprogramma, het werken met een data-
bank programma, het werken met een teken-
programma, de werking van Internet. 
Bij voldoende deelname is het mogelijk dat de-
ze cursus in Vorden ,de locatie school 't Beek-
land, kan worden gegeven. Echter dan worden
de huurkosten doorberekend naar de deelne-
mers.
Wanneer in Vorden te weinig deelname is, dan
kunnen diegene die zich opgegeven hebben
de cursus volgen in Doetinchem.
Info c.q aanmelding: administratie Graaf-
schap College, sector Educatie & Scholing, 
Telefoon 0314-353800.
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal
18. 

Engels 55+ 
In 2008 wordt in Vorden weer een cursus En-
gels voor beginners gegeven.
Bij voldoende deelname gaat de cursus hoogst-
waarschijnlijk starten in februari.in het Dorps-

centrum.
De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 2
klokuren (= 120 minuten.).
In de cursus wordt aandacht geschonken aan:
spreekvaardigheid, teksten lezen en begrijpen,
Luistervaardigheid, Taalregels, gewoonten en
gebruiken in Engeland.
De docent is mevrouw Frida de Graaf.
De kosten bedragen € 40,– exclusief boeken en
lesmateriaal.
U kunt zich opgeven bij Welzijn Ouderen
Vorden. Nieuwstad 32, tel 553405.
Wanneer er voldoende deelname is wordt de
datum en de tijd bepaald. 
U kunt dit weer lezen in onze rubriek van ja-
nuari 2008. 

Zinvol ouder worden
De ouder wordende mens stelt zich vaak niet
alleen vragen op het gebied van gezondheid,
wonen e.d. maar ook op het gebied van zinge-
ving. Dat heeft te maken met het wegvallen
van 'uiterlijke' doelen als kinderen en/of car-
rière en de confrontatie met vragen en twijfels
over het leven dat tot dan toe is geleid, het kie-
zen van een richting in het leven dat nog komt
en het (her)vinden van de inspiratie daartoe.
Hierover geef ik al een aantal jaren een cursus
"Zinvol ouder worden", ook voer ik 
individuele gesprekken met ouderen over de-
ze levensfase. Ik heb een boek geschreven on-
der deze titel, dat in oktober j.l. is verschenen
bij uit. Altamira/Becht, ISBN 90 6963 729 4.Zie
verder: www.zinvolouderworden.nl
Drs. Marijke Kuyper,Dorpsstraat 1A,7218 AA
Almen, Telnr. 0575-433651

Kerstdiner in Ruurlo voor

alleenstaanden
Alleenstaandenvereniging "Allene Uut" houdt
op de Eerste Kerstdag een kerstdiner voor men-
sen die geen partner hebben. Dat diner wordt
geserveerd bij zalencentrum Mentink aan de
Groenloseweg in Ruurlo.
Kosten zijn € 27,50. U bent vanaf 16.00 uur
welkom.
Informatie: tel. 06 10-69-70-84.

Progamma: mantelzorgsalon op

11 december
Thema: de Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning ( WMO)
Een beleidsmedewerker van de gemeente
Bronckhorst komt uitleg geven over deze nieu-
we wet.De middag is georganiseerd door de
VIT Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de
mantelzorgsalon en bestemd voor alle mantel-
zorgers in de gemeente Bronckhorst. 
Ontvangst vanaf 13.30 uur in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Alzheimer Café Zutphen op 

19 december
Thema: Feestelijke Kerstbijeenkomst. 
Iedere derde woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen, tel. 06-46540141.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving
zijn ook van harte welkom.

Zorgpolissen 2008 online
Voor diegene die gebruik maken van een inter-
net kunt u de nieuwe zorgpolissen voor 2008
vinden op KiesBeter.nl. Als u uw nieuwe polis
heeft ontvangen van uw verzekeraar, kunt u
deze vergelijken met uw huidige polis. U kunt
uw polis ook vergelijken met andere polissen.
Wilt u overstappen, zeg dan voor 1 januari Uw
verzekering op en sluit voor 1 februari een
nieuwe polis af. 
Op de site staan naast actuele informatie over
dekkingen en premies ook servicescores van
verzekeraars. U kunt zoeken op basis van ziek-
teprofielen of collectieve polissen voor vereni-
gingen en patiëntenorganisaties vergelijken.

Nieuw op KiesBeter.nl is dat het machtigin-
genbeleid van verzekeraars kan worden verge-
leken. Dit betekent dat u kunt opzoeken voor
welke zorgkosten u vooraf toestemming nodig
heeft van de verzekeraar om ze vergoed te krij-
gen, zoals voor medicijnen, plastische chirur-
gie of bepaalde hulpmiddelen. 

Stichting Welzijn Vorden, de sectie Welzijn
Ouderen en WegWijZer wensen wij u fijne
feestdagen en een goed 2008.
In verband met de feestdagen zijn onze
kantoren gesloten van 24 december tot 2
januari. Op woensdag 2 januari staan wij
weer voor u klaar.



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-
Peugeot 307 SW 1.6 16V 01-2004 67000 km € 16.500,-
Renault Megane Scenic RN 1.6 Aida 04-1999 209.000 km € 6.100,-
Renault Scenic RT 1.9 DCI 02-2001 237.000 km € 7.500,-
Suzuki Alto 5-drs. 1.1 16V GL 04-2004 9.144 km € 6.300,-
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 9.750,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 74.000 km € 11.200,-
Volkswagen Polo 1.6 55kw 5-drs. 04-1998 112.695 km € 4.950,-
Volvo V70 2.4 140pk 03-2002 74.000 km € 22.100,-

Citroën Berlingo 1.81
Multispace, 1999-08,

MPV, rood € 6.450,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Opel Meriva 1.6 16V
Cosmo, 48000 km, 2003-10

€ 13.750,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 2005-3 40.000 km € 10.250,-
Ford Focus 1.6 16V 74 KW 5D GHIA 2000-8 75.000 km € 8.250,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW Wagon CE 01-2003 38.000 km € 12.750,-
Honda Civic 1.4I 5D Silverstone Aut4 2000-7 90.000 km € 6950,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort 11-2000 77.000 km € 6.250,-
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs 01-2002 104.000 km € 10.750,-
Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 6.250,-

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

www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Agila 1200 16V Comfort 2000 € 5.950
Opel Corsa 1200 16V Strada 1998 € 3.950
Opel Corsa 1200 16V N-Joy 2004 € 8.950
Opel Corsa 1200 16V Rythem 2005 € 10.950
Opel Astra 1600 GL 5-drs 2000 € 6.950
Opel Astra 1700 DTI 5-drs 2001 € 7.450
Opel Astra 1600 N-Joy 2002 € 9.950
Deawoo Matiz 5-drs 2002 € 4.950
Citroen Picasso 1800 16V Exclusive 2002 € 11.950
Nissan Tino 1800 Luxury 2002 € 13.950
Ford Galaxy 2000 6-pers. Cool edition 2004 € 17.950

Tekst
Nieuwe tekst

€ 0.000,-

Fiat Seicento 1.1 
bouwjaar 1999,

blauw, 45.000 km

WINTERBANDEN
VELGEN

AUTO’S O.A., ONDERHOUD EN A.P.K.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55
Auto van de week

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 207 1.6 16v XS-PACK 5 drs11-2006 grijs 4000 km

Peugeot 306 1.6 4drs XT Airco 4-2000 Rood met. 55.000 km

Peugeot 206 1.4 XR 10-1999 Groen met. 74.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 72.000 km

Fiat Punto 1.1 Centr. vergr., 12-1996 Groen met. 160.000 km

Peugeot Partner
2.0HDI VTC, 1-2002,

Geel, Airco, 160.000km
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive 
3 drs CC automaat Zwart jan-04 56.000 km € 12.950
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference 
MPV CC blauw jan-04 45.500 km € 15.950
Daihatsu Cuore 0.8 
3 drs rood nov-97 64.632 km € 3.500
Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo 
5 drs Blauw aug-03 76.600 km € 6.250
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon 
STATION AC zwart jul-04 40.500 km € 14.950
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young 
MPV AC blauw feb-06 21.226 km € 21.950
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme 
Coupe grijs apr-98 95.000 km € 6.995
Mazda MX5 1.6 i 
2drs Zilver aug-98 122.800 km € 10.950
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 
5 drs Rood m. jan-97 99.250 km € 3.950
Mitsubishi Spacestar 1.3 Diamond 
MPV AC Groen/Grijs okt-01 82.000 km € 7.950 VERKOCHT
Nissan Sunny 1.4 Sail 
2 drs Groen mrt-95 160.000 km € 2.445 VERKOCHT
Nissan Almera Pulsar 
3 drs AC Grijs jun-98 161.995 km € 3.950
Nissan Almera 1.8 Comfort 
3 drs AC Groen feb-02 45.000 km € 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience 
3 drs AC Blauw jun-02 78.500 km € 8.950
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort 
4 drs AC blauw dec-99 114.844 km € 5.950
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort 
5 drs AC blauw mei-99 134.499 km € 5.950
Nissan Almera 1.5 Comfort 
5 drs AC Rood feb-02 40.656 km € 8.950 VERKOCHT
Nissan Almera 1.8 Comfort 
5 drs AC automaat zilver jul-00 85.000 km € 7.750
Nissan Almera 1.5 Acenta 
5 drs CC Paris Blue jun-05 21.175 km € 13.950 VERKOCHT
Nissan Almera 1.8 Acenta 
5 drs CC grijs mei-05 28.500 km € 14.445
Nissan Maxima 2.0 V6 QX 
4 drs CC Groen mei-00 148.685 km € 9.950
Nissan Micra 1.3 Airco 
3 drs AC Groen feb-98 47.000 km € 4.950
Nissan Micra 1.0 Si 
3 drs Signal Red jun-98 65.000 km € 4.950
Nissan Micra 1.3 GL 
3 drs Blauw jan-99 85.666 km € 5.500
Nissan Micra 1.4 Comfort 
3 drs Groen feb-01 40.151 km € 6.250
Nissan Micra 1.4 Miracle 
3 drs zwart jul-01 83.000 km € 5.950
Nissan Micra 1.0 Clair 
3 drs Zwart dec-02 25.808 km € 6.950 VERKOCHT
Nissan Micra 1.2 Tekna 
3 drs rood jun-03 27.230 km € 8.950
Nissan Micra 1.2 Tekna Style 
3 drs Zilver apr-03 37.500 km € 9.250
Nissan Micra 1.2 HP Cool Sound 
5 drs AC automaat zilver sep-03 13.000 km € 9.950

Nissan Micra 1.2 Forza 
5 drs AC D.grijs mrt-05 22.000 km € 11.950
Nissan Micra 160SR 
5 drs CC Grijs feb-06 43.000 km € 13.950
Nissan Micra 1.2 Tekna/Clima 
5 drs CC Caffe latte mei-06 18.000 km € 13.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT SUV CC 
automaat Oranje aug-05 25.920 km € 43.750
Nissan Note First Note 1.6 
5 drs CC Geel jun-06 14.927 km € 17.950 VERKOCHT
Nissan Note First Note 1.6 
5 drs CC Zwart jul-06 16.000 km € 18.950
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van 
3 drs CC beige dec-03 72.410 km € 20.950 exkl. BTW
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Navi 
5 drs CC grijs mei-05 23.895 km € 39.950 VERKOCHT
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16 
Dubb.Cab. Dub Cab. AC blauw mrt-05 115.302 km € 17.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29-310LD P2 
Gesl Best wit jun-05 67.293 km € 13.950 exkl. BTW
Nissan Primera 1.8 Acenta 
4 drs CC Grijs dec-02 100.726 km € 12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style 
4 drs CC Zilver mrt-02 66.332 km € 12.950
Nissan Primera 1.9 dCi Acenta Navi 
4 drs CC Techno grey dec-03 149.632 km € 13.950
Nissan Primera 2.0 Comfort LPG G3 
4 drs CC rood dec-01 64.000 km € 9.950
Nissan Primera 1.8 Luxury 
5 drs CC Zilver jan-01 91.500 km € 9.500
Nissan Primera 1.8 Sport Plus 
5 drs CC Rood m. mrt-01 130.461 km € 9.995
Nissan Primera 1.8 Visia Style 
5 drs CC Blauw sep-02 125.000 km € 11.750
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 
5 drs CC Blauw mei-05 48.100 km € 19.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style 
Station CC Silica Gold dec-02 68.282 km € 13.500
Nissan Primera 1.8 Acenta 
Navi Station CC Paris Blue mrt-05 35.000 km € 19.950
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van 
3 drs AC Groen jun-03 78.000 km € 15.950
Nissan Qashqai 2.0 Tekna CVT 
Automaat 5 drs CC Grijs apr-06 11.800 km € 27.995 VERKOCHT
Nissan Tino 1.8 Luxury MPV AC 
blauw okt-02 95.103 km € 12.950

Nissan Tino 1.8 Acenta MPV CC 
zilver apr-03 105.750 km € 14.500
Nissan Tino 1.8 Visia Vision 
MPV CC zilver jul-04 60.100 km € 16.750
Nissan Tino 1.8 Visia Vision 
MPV CC blauw jul-04 23.000 km € 16.750
Nissan Tino 1.8 Visia 
MPV CC zilver jan-05 38.335 km € 17.950
Nissan X-Trail 2.5 Elegance 
leer SUV CC automaat Zwart jan-03 108.700 km € 20.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport 
SUV CC Grijs jan-05 53.136 km € 25.950
Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia 
Style Navi 4WD SUV CC Twilight Gray feb-06 71.000 km € 29.950
Opel Astra 1.6 STATION 
AC Rood m. jan-98 149.000 km € 2.750 VERKOCHT
Opel Vectra 1.6 16V Pearl 
4 drs AC automaat beige nov-98 99.808 km € 5.750
Peugeot 306 Break 1.4 XR Station
AC groen jul-01 139.899 km € 5.750
Renault Clio 1.2 
Auth. Basis 3 drs Groen jan-03 32.040 km € 8.950
Renault Kangoo 1.2 Express 
Confort Gesl Best Wit jan-02 57.110 km€ 5.450 exkl. BTW VERKOCHT
Renault Megane Gran Tour 1.6 
16V Dyn. Luxe STATION CC Zwart sep-05 87.000 km € 17.950
Renault Scenic 1.6 e RN 
MPV blauw feb-98 79.500 km € 6.250
Renault Scenic 1.6 16V RXE 
MPV AC Grijs mrt-01 109.000 km € 9.700
Renault Scenic 1.6 16V RXE 
MPV AC Blauw okt-00 110.000 km € 9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. 
Sport MPV CC groen nov-02 97.976 km € 12.950
Renault Scenic 1.6 16V Air 
MPV AC Zilver mrt-02 75.492 km € 12.950
Subaru Impreza 1.8 GL Plus 
AWD 5 drs AC Groen jun-95 158.000 km € 3.950
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol 
4 drs CC automaat zilver nov-00 100.800 km € 9.950
Volkswagen Golf 1.6 i GL 
3 drs blauw feb-94 135.000 km € 2.750 VERKOCHT
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line 
5 drs CC Blauw sep-01 127.000 km € 11.950

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

www.herwersmitsubishi.nl

Prijzen incl. BPM/BTW, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van kleur en de standaard specificaties. 

Brandstofverbruik Colt van 4,8 l/100 km tot 7,1 l/100 km, CO2-emissie 130 tot 168 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar 

Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden. 1Gemiddeld gecombineerd 

brandstofverbruik als gemeten door Mitsubishi Motors Corporation. *Actie alleen geldig op voorraadauto’s. Vraag naar de voorwaarden.

Herwers Mitsubishi, Gelderhorst 2, Zutphen, tel. (0575) 52 65 90

DRIVE ALIVE
www.herwersmitsubishi.nl

BIJNA
UITVERKOCHT!

OP=OP! 

9X Mitsubishi Colt

Standaard airco

Milieulabel B

Gemiddeld 
brandstofverbruik 
1 liter op 18 KM1

Door de consumenten-
bond als beste getest

in zijn klasse.

€ 12.450,-*
Rijklaar v.a.

VERKOCHT

Vóór de feestdagen in uw nieuwe auto rijden...

... is nu wel heel erg aantrekkelijk!

*

Nog slechts 9 modellen op voorraad. Herwers ruimt ze op

tegen extra scherpe rijklaar prijzen. Alles moet weg!

Let op! Diverse modellen en uitvoeringen direct uit voorraad leverbaar!

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

Volop kerstbomen
Voor makkelijk vervoer 

verpakt in een net

Ook voor kerstverlichting
Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

GGGRROOOOTT  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT

VVUUUURRWWEERRKK

MEGA VOORRAAD VUURWERK
Verkoop 28-29-31 december

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Nieuw in ons assortiment

SkanSelekt Prestige & Cube

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

15% korting op bijpassend beslag
bij aankoop van een Skantrae binnendeur.

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem, Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338 

www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:Ma. van 13.00 tot 17.30 uurDi. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uurZaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Openingstijden magazijn:Dagelijks van 7.30 tot 17.00 uurZaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

autoschade jansen & gal bv

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



Op zondag 11 november was de afslui-
tende dienst in de Hervormde kerk.
Een gezamenlijke dienst van de
Rooms-katholieke kerk, de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde kerk.
Ds. Westerneng was voorganger. Het

was fijn om te zien dat er veel kinde-
ren met ouders in de dienst aanwezig
waren, van alle basisscholen uit Vor-
den. De kinderen werkten mee in de
dienst, door liturgieën uit te delen,
een gebed of gedicht voor te lezen, te

collecteren, of snoepjes uit te delen.
Ook konden ze allemaal mee zingen
met de liedjes die we op school had-
den geleerd. Het jongerenkoor van de
Katholieke kerk zong een aantal
prachtige liederen in de dienst. Een
feestelijk geheel.

In totaal zijn er in Vorden bij de ker-
ken en scholen samen 420 dozen bin-
nen gebracht. Deze dozen gaan dit
jaar naar Afrika. Er zullen heel veel
blije gezichten zijn bij het uitpakken
van die prachtig versierde, gevulde do-
zen.

Schoenendoosactie 2007

Op zondag 28 oktober begon in de Vordense kerken de schoenendoosac-
tie met het uitdelen van de folders. Er werd daar tevens informatie bij ge-
geven door middel van een verhaal en het bekijken van een dvd. Heel wat
mensen, volwassenen en kinderen namen een folder mee om thuis een
doos te gaan vullen. Maandag 29 oktober begon op de Vordense scholen
de actie. De kinderen gingen thuis hard aan de slag. Mooie versierde, ge-
vulde dozen werden binnen gebracht op de scholen. Het was een prachtig
gezicht om te zien hoe de stapel dozen groeide.

Hij houdt zich niet alleen bezig met
de macro fotografie, maar ook met
‘stillevens’, bloemen, planten, zonsop-
gang en de zonsondergang, weerspie-
gelingen in het water, ook dit zijn din-
gen die Rob Schmitz graag op de ge-
voelige plaat vastlegt. Afgelopen zo-
mer konden met name enkele toeris-
ten al kennis nemen van de foto’ s van
Rob. Volgend voorjaar wordt op Kunst-
zondag zijn woning aan de Nieuwstad
in de kunstroute opgenomen en zal
Rob en zijn echtgenote Tanja het hele
huis volhangen met natuurfoto’s.
Want dat is het werk van Tanja, alles
wat Rob fotografeert en de foto’ s die
de moeite waard zijn om te bewaren,
worden door haar ingelijst of er wor-
den leuke kaartjes van gemaakt. Tan-
ja: ‘Het gekke is dat, alvorens ik Rob
leerde kennen, ik helemaal niets met
de natuur had. Nu zeg ik vaak, zeg Rob
moet je eens kijken, kun je daar geen
mooie foto van maken? 

Rob: ‘Ik wandel heel veel met mijn
hond Presley, (trouwens onze kat heet
Elvis, jazeker,vernoemd naar Elvis Pre-
sley, waar ik helemaal ‘gek’ van ben’)
door de natuur. Ik heb dan altijd de fo-
tocamera bij me en ben ik continu aan
het kijken of ik een foto kan maken.
Een poos geleden liep ik bij de Veen-
goot langs een struikgewas met bra-
men, daar vlogen allerlei mooie insec-

ten rond. Ik heb uren gewacht, steeds
een stapje richting de struiken gedaan
om toch maar het juiste plaatje te
kunnen schieten. Al het dan lukt,
geeft dat veel voldoening. De foto’s die
ik maak laat ik ook zo afdrukken, ik
bewerk niets’, zo zegt Rob Schmitz.

Toen hij een jaar of twaalf was, liep
Rob al met een camera in de natuur te
fotograferen. Waar de interesse van-
daan kwam weet hij niet, wel dat hij
het hartstikke leuk vond om te doen.
Rob: ‘Ik wist het toen zeker, later
wordt ik persfotograaf. Echter er was
in die zestiger jaren alleen maar een
fotovakschool in Den Haag. Een oplei-
ding tot fotograaf duurde vier jaar. Al-
lemaal te kostbaar, je moest niet al-
leen zelf een camera aanschaffen, ook
huisvesting zoeken, studiekosten,
kortom dat kon ‘Bruintje’ thuis niet
trekken. Jammer, het was niet anders.
Wel heb ik toen middels zelfstudie mij
het vak van fotograaf eigen gemaakt.

Ook de filmwereld heeft mij altijd ge-
trokken. Zo rond mijn zestiende kreeg
ik de kans om in mijn vrije tijd film-
operateur te worden.. In de zestiger en
zeventiger jaren werd er elke zondag-
avond in het Nutsgebouw (de plek
waar thans de bibliotheek is gevestigd)
een film vertoond. Adriaan Roozen-
daal was destijds de filmoperateur. Ik

ging vaak bij hem achter de schermen
kijken en toen Adriaan ermee stopte,
mocht ik het overnemen. Ik moest
dan elke zondagmorgen om tien uur
bij de bushalte van de GTW aanwezig
zijn om de trommels met films in ont-
vangst te nemen. Deze waren afkom-
stig van bioscoopexploitant Miedema,
die in Deventer en Zutphen een aantal
bioscopen runde.

's middags ging ik om circa twee uur
naar het Nutsgebouw om de films, Po-

lygoon nieuws, wereldnieuws, teken-
film en hoofdfilm aan elkaar te plak-
ken. Daar was ik dan zo’n anderhalf
uur mee bezig. En dan 's avonds een
uur voor de aanvang aanwezig zijn en
de rest van de avond opletten of er
niets fout ging. En als de film een keer
stuk ging, geen probleem, het publiek
bleef rustig wachten tot dat alles weer
klaar was. Bij films als ‘Eeuwig zingen-
de bossen’ zat je ongeveer vier uur bo-
venin het ‘hokje’. Trouwens de film-
avond trok op zondag veel bezoekers.

Met name bij de films van de grote
Franse held Eddy Constantine (knok-
ken met een lach en een traan) was de
bioscoop bijna altijd uitverkocht. Na
vier jaar hield ik het voor gezien, je
bent jong en ik wilde niet elke zondag
meer ‘vast’ zitten, er waren ook nog
wel andere leuke dingen te beleven!
Trouwens ik kijk met veel plezier op
mijn ‘filmavonden’ terug, ik heb er
veel van geleerd’, zo zegt Rob Schmitz.

Expositie van 4 december tot en met 20 januari in de Rotonde

Rob Schmitz: 'Ik fotografeer om anderen te laten meegenieten'!

Veel Vordenaren en met name ‘politiek Vorden’ zullen Rob Schmitz nog
wel kennen uit de periode dat hij hier als gemeentebode zijn boterham
verdiende. Wat velen niet weten is dat de 61-jarige Vordenaar al bijna een
halve eeuw een verwoed amateur-fotograaf is, met daarbij het accent op
‘natuurfotograaf’. Daarbij gaat zijn voorkeur uit naar macro-fotografie,
d.w.z. het fotograferen van insecten e.d.. Rob: ’Dat is mijn lust en mijn le-
ven, foto’s van hele kleine dieren maken. Kijk hier aan de wand hangen in-
gelijste foto’s van een pendel zweefvlieg en de citroen pendel zweefvlieg.
Diertjes van pakweg 8 millimeter. Neem bijvoorbeeld ook de snuifvlieg, al-
lemaal insecten die de mensen in de natuur gewoon niet zien, waar ze ge-
woon aan voorbij lopen. Ik fotografeer juist deze diertjes om anderen te
laten genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft’, zo zegt Rob.

Iedereen die dezelfde postcode als de
hoofdprijswinnaars hebben, hebben
ook prijs! Wekelijks vindt u in het Vor-
dens Contact de prijswinnaars en ie-
dereen die een prijs heeft gewonnen
krijgt ook persoonlijk bericht. Tot slot
worden alle prijzen uitgereikt op de
Kerstmarkt op zaterdag 15 december
a.s. om ong. 14.30 uur tot ongeveer
15.00 uur. Alle prijswinnaars van har-
te gefeliciteerd namens de Vordense
Ondernemers Vereniging! 
Eindejaarsactie Vordense Onderne-
mersvereniging 2007
"Win samen met je buren"
Evenals de voorgaande jaren organi-
seert de V.O.V. ook dit jaar weer de be-
kende Eindejaarsactie.

WANNEER?
De actie loopt van maandag 19 novem-
ber 2007 tot en met donderdag 13 de-
cember 2007.  Elke kassabon die bij be-
steding vanaf € 10,- verkregen wordt,
kan ingevuld worden (Dus naam,
adres en postcode met woonplaats
duidelijk vermelden) en vervolgens in
één van de daarvoor bestemde bussen
gedeponeerd worden. 
Alle deelnemende bedrijven zijn dui-
delijk te herkennen aan de poster op
het pand.

De bussen staan bij: Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Mitra
Slijterij Sander Pardijs, Welkoop Vor-
den, Visser Mode en Bruna Vorden

WAT KUN JE WINNEN?
Dit jaar gaat er wel iets veranderen in
de Eindejaarsactie n.l.: Er gaan per
week 2 hoofdprijzen vallen, dus 2 stra-

ten vallen per week in de prijzen, en
niet 1 straat. 
De prijswinnaars ontvangt een hoofd-
prijs t.w.v. 100 euro. 

De inhoud van dit cadeau bestaat uit:
- verrassingspakket
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

Uiteraard vieren de mensen met de-
zelfde postcode ook feest, want zij de-
len ook mee in de prijzen te weten:
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

De bekendmaking van de prijzen volgt
per week in het Contact en men krijgt
persoonlijk een uitnodiging om de
prijs gezamenlijk op de kerstmarkt in
ontvangst te nemen.
"Win samen met je buren".

V.O.V. eindejaarsactie is mogelijk ge-
maakt door: Ami kappers, Anthony’s
Country Store, Autobedrijf Shell Groot
Jebbink, Autobedrijf A. Klein Brinke,
Bakkerij Joop, Barendsen Fixet, Bistro
De Rotonde, Bruna Vorden Boek en
Kantoor, Cafe Feestzaal “De Herberg”,
De Vordense Tuin, Drogisterij DA Ten
Kate, Dutch PC Electronics, Echte Bak-
ker Van Asselt, Etos Barendsen B.V., Eu-
ro Planit B.V., Fa. Martens, Fashion Cor-
ner, Giesen Schoenmode, Heersink
Haarmode, Helmink B.V., Hotel Res-
taurant Bakker, Hotel Restaurant Gra-
vin van Vorden, Keurslagerij Vlogman,
Mitra Slijterij Sander Pardijs, Plaza
Vorden “food for all”, Profile Bleu-
mink, Rabobank Graafschap - Noord ,
Roosenstein Quality Wear, Salon Mari-
anne, Siemerink Opticien, Sueters
Speelgoed-Huishoud-Kadoshop, Super
de Boer Grotenhuys, Sfeer van Josephi-
ne, Tuunte Fashion B.V., Visser Mode,
Vordense Apotheek, VVV Vorden, Wel-
koop Vorden, Yvonne Jeugdmode

Uitslag 2e trekking
Eindejaarsactie VOV 2007

• Familie S. Van de Heide
De Boonk 21
7251 BS  VORDEN

• Familie A. Degenkamp
W. Alexanderlaan 3
7251 AW  VORDEN



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

Verteller John Beumer gaf een boeien-
de voordracht over het leven van de
Ierse boeren begeleid door de andere
met akoestisch gitaarspel. 

Voor de pauze overheersten de verha-
len waarbij men overigens een speld
kon horen vallen. De verhalen werden
omlijst met geprojecteerde aquarellen
van de kunstschilder Sytze Malda die
tevens excelleerde op de accordeon.

Na de pauze kreeg het muzikale ge-
deelte de overhand. Prachtige songs
waarin de uit vier mannen bestaande
groep ook blijk gaf over uitstekende
zangstemmen te beschikken. Wendy
van Zomeren, de violiste van Blue
Dew, was helaas niet aanwezig omdat
zij op het punt stond te bevallen. Af-
wisselend zorgden serieuze liedjes en
natuurlijk ook drinkliederen voor een
heerlijk sfeertje.

Het was de tweede keer dat de groep
in het Kulturhus optrad. Het publiek
dat ook in 2006 de voorstelling had bij-
gewoond kreeg extra waar voor zijn
geld doordat ook liedjes uit de eerdere
show "The long Journey Home" wer-
den gezongen. Een feest van herken-
ning.

Kortom, het was weer een geslaagde
avond. Het publiek kon er niet genoeg
van krijgen en liet de muzikanten niet
gaan. Het drinklied kwam nog een
keer langs en er werd van harte mee-
gezongen. Een schot in de roos van de
Kunstkring Ruurlo.

Kulturhus in Ierse sfeer met 'Blue Dew'

Met hun muzikale vertelprogramma 'Roasted Barley' nam het Zwolse
'Blue Dew' het publiek mee naar het Ierse leven in het midden van de 19de
eeuw. Een periode waarin velen, gedwongen door extreme armoede, be-
sloten te emigreren.

In de volgepakte grote zaal van het Kulturhus genoten velen zaterdagavond van een sfeervol optreden van de Nederlandse formatie 'Blue Dew'.

De uitreiking vond plaats bij Rapitext
zeefdruk & sign in Lochem, waar voor-
afgaand een bedrijfsbezoek werd ge-
houden. Job Gielen, directeur van Ra-
pitext en zelf deelnemer aan het Mini
Master-programma stelde hiervoor
zijn bedrijf beschikbaar. De cursisten
hebben in totaal acht bijeenkomsten

bijgewoond, waarbij per bijeenkomst
verschillende programmaonderdelen
werden behandeld door docenten met
een ruime praktijkervaring, allen ver-
bonden aan de Business School Neder-
land. De Rabobank wil de goede rela-
tie met haar klanten graag versterken.
Dit doet zij onder andere door onder-

nemers in de gelegenheid te stellen
om aan deze managementopleiding
deel te nemen. Net als in alle MBA- en
managementopleidingen van BSN Ne-
derland staat de leermethodiek 'Acti-
on Learning' centraal. Men leert door
theorie toe te passen in de dagelijkse
praktijk én door uitwisseling van erva-
ringen met medecursisten en docen-
ten.

De Rabobank heeft het voornemen
ook in 2008 het Mini Masters-pro-
gramma aan haar zakelijke relaties
aan te bieden.

Uitreiking certificaten Rabobank Mini Masters

Dinsdag 27 november hebben de achttien deelnemers aan het Mini Mas-
ters-programma uit handen van Jan Thale Haandrikman, manager Zake-
lijke Relaties Rabobank Achterhoek-Noord, hun certificaat overhandigd
gekregen. Het  Mini Masters-programma is hét managementprogramma
voor de ondernemer in de organisatie en is in samenwerking met Busi-
ness School Nederland (BSN) ontwikkeld.

Als voetreflexoloog verlicht zij klach-
ten als hoofdpijn, moeheid, schouder-
rug- nek klachten. Door het juiste
drukpunt onder de voet te vinden laat
zij de energie in uw lichaam weer stro-
men. Wilt u exclusief genieten van
een sabaaydi-massage? Ook dat kan bij
Balans. Warme kruidenbuidels gevuld
met Thaise kruiden ont- spannen de
spieren en dringen diep in de huid
waardoor een kalmerend, ontspan-

nend effect ontstaat. Op deze manier
worden rug, nek en schouders met de
buidels gemasseerd, waarna met een
warme olie de rug nogmaals word ge-
masseerd. Om de laatste restjes span-
ning te laten wegvloeien, word een
heerlijke ontspannende gezichts en
hoofdmassage gegeven, ter afsluiting
worden ook beide voeten met een olie
gemasseerd, u voelt zich herboren na
deze massage. 

Binnenkort nieuw in de praktijk is de
lomi-lomi massage, een geweldige ont-
spannende massage voor het gehele li-
chaam, ter kennismaking bied balans
de mogelijkheid deze massage de
maand december voor de helft van de
prijs aan. Ook op de andere behande-
lingen de maand december met kor-
ting.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Jolande Loman, tel.
55 19 89 of (06) 14 94 59 36 Zie ook
de advertentie elders in dit blad.

Ontspan bij Balans
Bent u toe aan een moment voor uzelf? Praktijk Balans in Vorden is dan
het juiste adres. Jolande zorgt ervoor dat u volledig ontspant.

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 (ach-
ter ingang s.v.p.).

Schoenendoos

Aanstaande vrijdag 7 december is het weer zover. Er wordt weer een
transport klaargemaakt voor Roemenië. Ook deze keer is ons weer
vrachtruimte beschikbaar gesteld door Ton Eikelenboom. We zijn
hem hier reuze dankbaar voor!! Voor ons betekent dit dat er weer
veel spullen naar Roemenië gestuurd kunnen worden.

Deze keer gaan zoals ieder jaar rond deze tijd de Schoenendozen mee  die
veel kinderen hier met veel enthousiasme gevuld hebben met  presentjes
voor kinderen in Ocna Mures Roemenië. Er was dit jaar een heel groot
animo zodat er bijna 500 dozen die kant opgaan. De meeste dozen zagen
er prima uit, een aantal hebben we nog aangevuld met reeds ingezamel-
de spullen uit de grote doos actie. Jongens en meisjes bedankt namens al
die kinderen in Roemenië.

BREIACTIE
Ook de breiactie was een groot succes, ruim 600 pakketjes konden wor-
den samengesteld, deze gaan naar ouderen, volwassenen en kinderen
die in een moeilijke situatie zitten. Niet alleen de goederen zijn belang-
rijk maar ook het feit dat iemand in een ver land aan je denkt in deze da-
gen is een enorm belangrijk. Er zijn genoeg mensen bij die eenzaam en
oud zijn en voor wie dit een grote verrassing is.

HARTELIJK DANK
Wij danken dan ook alle kinderen die meegedaan hebben aan de  schoe-
nendozenactie, alle mensen die weer uren hebben zitten breien om  zo
mooie truien, mutsen, sjaals en niet te vergeten sokken op te kunnen stu-
ren Bij deze ook eens een woord van dank namens het bestuur van de
Stichting Commissie Oost Europa aan alle vrijwilligers die er toch iedere
keer weer voor zorgen dat deze acties vlekkeloos verlopen. Dit lijkt wel
een bedankbrief voor alle mensen die zich inzetten voor hun medemens
in Roemenie maar zo’n enkele keer mag dit ook wel eens genoemd wor-
den. Wij doen dit meestal zonder namen, maar soms vinden wij dat we
dit wel moeten doen. Mevrouw Dinkelman, ja van de Beijerinkdijk, waar
u de goederen kunt  inleveren zorgt bij het laden van de vrachtauto ook
altijd voor de  koffie en heerlijke erwtensoep. Nu heeft zij onlangs haar
been gebroken, van harte beterschap, dus moet zij deze keer verstek laten
gaan. Gelukkig heeft Sindy’s Catering spontaan aangeboden ons gratis
een grote pan erwtensoep te willen bezorgen. Heerlijk, wat fijn dat men-
sen er zo op inspringen.
Wij vragen u ook bij deze alleen goederen in te leveren op de eerste maan-
dagavond van de maand. Als U niet in de gelegenheid bent het dan te doen
of bij goederen anders dan kleding en linnengoed dan wordt u vriendelijk
doch dringend verzocht ons mobiele nummer te bellen of een van de be-
stuursleden, U vindt de nummers boven al onze artikelen, iedere week in
het Contact. Ook de inlevertijden en het adres! Wilt u ook bij drukkerij
Weevers alleen kleding, dekens en linnengoed inleveren, anders graag een
telefoontje. Spullen die wij niet kunnen gebruiken moeten wij tegen hoge
kosten afvoeren en dit is niet de bedoeling. Verder kunnen wij u melden
dat het slapende Jongeren Werk Roemenië weer is gestart en hoe. Er is
een club enthousiaste jongeren van tussen de 14 en 17 die weer actief
bezig willen zijn met hun leeftijdsgenoten in Roemenië. Er zijn inmiddels
redelijk vergevorderde plannen om in de voorjaarsvakantie met hen naar
Roemenie te gaan en kennis te maken met het land, de mensen en de
cultuur. Ook zal er nog wat gewerkt worden. Wij houden u op de hoogte!
Plannen zijnom diverse acties op touw te zetten, o.a. oliebollenverkoop
en een erwtensoepactie.

Het is toch prachtig dat de jeugd zich wil inzetten voor de arme mensen.
Dus niet altijd kritiek op de jeugd, maar help en steun ze!.



DE VORDENSE ONDERNEMERS:
1 Tuunte Fashion
2 Bruna
3 Vordense Tuin
4 Sfeer van Josephine
5 Meeks Meubelen
6 MD Meubelen
7 Kadoshop Sueters
8 Onyx Mode
9 Roosenstein Quality Wear
10 Visser Mode

22 Anthony’s Country Store
23 Kettelerij Bloembinderij
DE VORDENSE HORECAONDERNEMERS:
Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Restaurant De Herberg
Restaurant Olde Lettink
Gravin van Vorden
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KOOPZONDAG in
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9 december 2007

12.00 tot 17.00 uur

22

21

3

16

20

11 Drogisterij Ten Kate
12 Fashion Corner
13 Helmink Meubelen
14 Dutch PC Electronics
15 Fixet Barendsen
16 MM Arts Gifts
17 Juwelier Siemerink
18 Davorta
19 Etos Barendsen
20 Yvonne’s Jeugdmode
21 Welkoop

Etos Barendsen
Vorden bv T 0575 554082
Zutphenseweg 3 F 0575 554126
7251 DG Vorden www.barendsen-vorden.nl

Koopzondag 9 december

Demonstratie: Herôme Hand & Nagel
Demonstratie: Weleda natuurproducten

Koopzondag tassenaktie € 5,- Zutphenseweg 8 • Vorden •
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 2  • Zelhem • 
Telefoon (0314) 62 37 06

w i n t e r j a c k s

30-50% 
k o r t i n g

7

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Vanaf de
KOOPZONDAG
9 december

t/m 22 december
elke 2e PUZZEL
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Voor de meeste van de selectie is na de
training het weekeind nog niet begon-
nen. Aan het einde van de middag ma-
ken ze hun opwachting in Zutphen
waar dit keer de Gelderse B competitie
en de jeugdpromotie wordt gezwom-
men. Bijna een thuiswedstrijd, dat
scheelt in elk geval reistijd.

Hoewel het behoorlijk koud is in het
Graaf Otto bad, wordt er redelijk ge-
zwommen. Een paar diskwalificaties,
dat kost natuurlijk wel punten, maar
gelukkig ook weer een paar extreem
goede verbeteringen. Naar verwach-

ting kunnen we onze positie rond het
midden vast houden. Hier zijn we na
de promotie van vorig jaar ook tevre-
den over. Vooral Merel Wilgenhof en
Lotte Eising hebben heel hard ge-
zwommen op de 100m vrije slag, waar-
bij Merel zich direct voor de Gelderse
Winterkampioenschappen plaatste en
Lotte nog slecht 0,7 sec van de limiet
afzit en zich in elk geval in de uitloop-
tijd heeft geplaatst. 
De jeugdpromotie, een aparte telling
voor de jongste zwemmers, staat in de
bovenste kwart van de ranglijst en lijkt
daar wel te kunnen blijven. Voor de

jeugdpromotie werd erg goed gepres-
teerd door: Loes van de Linden, Berni-
ce Jager, Judith Wentink en Irjan
Brummelman op zowel de 50m vlin-
derslag als de 100 m schoolslag. Irjan
werd op beide afstanden 3e. Emiel Ei-
sing en Thomas Luchies zwommen
een pr op de 50m vlinderslag.

Voor de B competitie werden goede
tijdsverbeteringen gezwommen door:
50m rug: Frederiek groot Roessink en
Rick Wassink. 100m vrije slag: Gerdien
Robberts, Taco Braakhekke, Jeffrey Vu-
link, Merel Wilgenhof (1e plaats) en
Lotte Eising(2e plaats), ook Sanne ten
Have haalde hier een 2e plaats. 50m
vlinderslag:Joelle Boers, Rick Wassink,
Marieke ten Have werd hier 1e. !00m
vlinderslag: Gerdien Robberts, Sanne
ten Have werd 3e. 100m schoolslag: 2e
plaats voor Taco Braakhekke. 200m
wisselslag: Sanne ten Have en Arjan
Nijman.

Berkelduikers
op zaterdag wedstrijd? 's Morgens eerst gewoon naar de training
Het is zaterdagmorgen, 7.55 uur, zwembad de Beemd loopt vol.  De lijnen
worden uit de grond getrokken en in het bad gelegd. Om 8.00 uur hoor je;
plons, plons,plons. De selectie van de Berkelduikers ligt in het water. Even
inzwemmen en de serieuze training begint. Veel sprintwerk vandaag en
extra lang. Omdat de jeugdselectie na 45 min het bad verlaat om sinter-
klaas te bezoeken, kan de selectie lekker doortrainen op 6 banen. Welis-
waar worden vandaag ook in de training pepernoten verstrekt, want een
beetje feeststemming moet erin blijven.

Gedurende deze maanden stond Yu-
nio de Klimboom in het thema: Wie
ben jij en wie zijn wie? Om deze twee
maanden af te sluiten is er 23 novem-
ber een eindfeest georganiseerd voor
alle ouders en kinderen van Yunio de
Klimboom. Er waren bijna 200 grote
en kleine mensen die konden genie-
ten van een optreden van Loekie en de

Leeuw, er stond een springkussen
waarop heel wat pret te beleven was
en er waren allerlei lekkere hapjes en
drankjes. Ook was er een prijsvraag
waarbij een vlaai te verdienen viel. 
Kortom, een gezellig en geslaagd eind-
feest waarbij er voor iedereen iets te
beleven was.

Eindfeest op Yunio 
kinderopvang De Klimboom
Babymassage, muziek voor een
aantal peuters, aerobicsles voor
kinderen van Strada Sports en
schilderles van Yka Buijk. Dit zijn
een aantal activiteiten die in de
maanden oktober en november
zijn georganiseerd voor de kinde-
ren van de kinderopvang en de bui-
tenschoolse opvang van Yunio de
Klimboom.

De uitslag van de ballonwedstrijd
van het oranjefeest Vierakker-
Wichmond is weer bekend. 

Merel Keppels kreeg de 1ste prijs uitge-
reikt, haar ballon werd vlak bij Brussel
gevonden. 

De 2de prijs was voor Iris Lammers. En
de 3de prijs ging naar Rosan Schieven.

Uitslag 

ballonwedstrijd

Merel keppels

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

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

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

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

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

• Kaartclub maandags 's middags en
bingo woensdags 's middags in
Dorpscentrum.

AGENDA VORDEN
December
5 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Bejaardenkring Vorden
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Nieuwe cursus EHBO
12 Kerst-contactmiddag Handwerk-

middag Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 ANBOKlootschieten bij de Kleine
Steege

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO dialezing Langs de zijderou-

te, in het Stampertje
18 Lindese Vrouwengroep Kerstvie-

ring
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Bejaardenkring Vorden Kerst
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

Kunst Agenda Vorden
3/12 t/m 14/1 Tentoonstelling schilde-

rijen, Galerij Amare, Komvonder-
laan

T/m 9/2 Beeldende kunst "Fantastisch"
in de Bibliotheek Vorden

9/12 Kunst Zondag Vorden Beeldende
kunst, diverse locatie's

9/12 Kerstconcert Chr. Koningkerk
15.30 uur 

T/m 9 december Beeldende kunst, Hu-
go Pasman, in galerie Agnes Ra-
ben, Nieuwstad 20

T/m 10 februari "Net even anders", in
galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20

Zondag 9 december is er weer de traditionele Kerstmarkt bij het Ludgerus
in Vierakker

Ludgerus Vierakker

Activia 1 - Ratti 1 (dames)
Afgelopen zondag namen de groen-
witten het op tegen Activia. Na tien mi-
nuten wist Activia al op een voor-
sprong te komen. De verdediging van
Ratti was net een stap te laat en dit
werd resoluut afgestraft en hierdoor
keken ze direct al tegen een achter-
stand aan. 1-0. Ratti probeerde zich te
herpakken en prima combinaties zorg-
de voor veel dreiging naar voren. De
rust werd bereikt met een 1-0 achter-
stand. Na rust ging Ratti vol voor de ge-
lijkmaker. De verdediging van Ratti
stond als een huis en daardoor werd
Activia niet meer gevaarlijk. Doordat
de scheidsrechter de wedstrijd niet
goed aanvoelde zorgde dit voor veel
dubieuze beslissingen en bleef het
wedstrijdtempo laag. De voorhoede
van Ratti had meerdere malen de ge-
lijkmaker op de schoen, maar de tref-
zekerheid ontbrak. Ratti was de gehele
tweede helft duidelijk de betere, maar
wist dit niet meer tot uitdrukking te
brengen in doelpunten. Hierdoor hield
Activia de punten in huis en stond Rat-
ti met lege handen. Aanstaande zon-
dag thuis tegen Fortissimo.

Zaterdag 1 december
Ratti 4 (zat) - AZSV 9 (zat): 1-1
0Ratti B1C - AZC B2D: 0-13
Ratti E1C - Warnsveldse Boys E8: 4-0
Wilhelminaschool A3 - Ratti A1CD: 4-5
Keijenburg. Boys C2 - Ratti C1C: 11-0
Pax D4M - Ratti D1CD: afgelast

Zondag 2 december
Ratti 1 (zon) - SVBV 1 (zon): afgelast
Ratti 2 (zon) - Reunie 4 (zon): afgelast
Ratti 3 (zon) - SHE 4 (zon): afgelast
Activia DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon): 1-0

PROGRAMMA 
Zaterdag 8 december
10:00 Ratti D1CD -Vorden D4
12:00 Ratti B1C - Zelos B2   
14:30 DZSV 7 (zat) - Ratti 4 (zat)  
14:30 Diepenheim A1 - Ratti A1CD   
12:30 SBC '05 C2 - Ratti C1C   
10:00 Be Quick Z. F4 - Ratti F1C   

Zondag 9 december
12:30 Ratti DA1 (zon) - Fortissimo/Ede-
Victoria DA1 (zon)  
14:00 EGVV 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 
11:30 Pax 10 (zon) - Ratti 2 (zon)  
09:30 SHE 6 (zon) - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

DCS - Vorden 0-1
Onder barre weersomstandigheden
heeft Vorden in Zevenaar de volle
winst gepakt na een doelpunt van
Bart Stokman. Het veld was eigenlijk
onbespeelbaar en de laatste tien mi-
nuten van de wedstrijd kon het pu-
bliek de bal niet meer volgen. De pu-
blieke belangstelling was vanwege het
slechte weer ook zeer gering. Waarom
vraagt de voetballiefhebber zich af
wordt er niet eerder een "winterstop"
ingelast en wordt de aanvangstijd van
14.00 uur niet standaard. Inmiddels
klassiek voor Vorden het laat de ste-
genstander het spel maken, zo ook in
Zevenaar. DCS zette Vorden onder
druk, maar ook vandaag stond de ver-
dediging goed en kon DCS zich geen
kansen creëren. Vorden loerde op de
counter en was al een aantal keren ge-
vaarlijk voor het doel van DCS geko-
men. Vleugelverdediger Bart Stokman
was op het middenveld geposteerd en
de backplaats was ingenomen door Je-
roen Ringlever. Deze tactische aanpas-
sing zou zijn vruchten afwerpen. Stok-
man had al een aantal keren de ach-
terlijn bereikt en Dennis Wentink in
stelling gebracht. Toen Micha Bolink
hetzelfde deed pakte Bart Stokman de
afgeslagen bal op, passeerde de verde-
diging en ook doelman Boeyink was
kansloos. 0-1 Vorden kreeg vervolgens
nog een aantal beste mogelijkheden
via Dennis Wentink. Het veld was in
de tweede helft door de aanhoudende
regen nagenoeg onbespeelbaar. De bal
werd door het water en de blubber
voortdurend afgeremd, hetgeen aan
beide kanten veel balverlies tengevol-
ge had. De Vordense verdediging gaf
geen kansen weg al moest doelman
Bourgonjen op een lob zich strekken
om de bal over te tikken. In het laatste
kwartier van de wedstrijd gooide DCS

alles op de aanval en moest Vorden al-
le zeilen bijzetten. Overigens kreeg
Vorden via Niels Siemerink nog een
beste kans en Siemerink's boogbal ver-
dween over de te ver voor zijn doel
staande keeper, maar ook over het
doel. Drie punten uit tegen DCS is
zeker niet onverdienstelijk.

Zaterdag 1 december
Vorden A1 - Angerlo Vooruit A1 2-1
AZC B1 - Vorden B1 Afg.
DVC '26 C1 - Vorden C1 4-1
Vorden D1 - Oeken D1D 1-0
FC Zutphen D2 - Vorden D2 Afg.
Doetinchem D2 - Vorden D3 3-0
Vorden D4 - Warnsveldse Boys D4 2-0
Vorden E1 - Lochem SP E2 Afg.
Gorssel E3 - Vorden E4 2-5
Vorden E5 - Erica '76 E3 Afg.

Zondag 2 december
DCS 1  - Vorden 1 0-1
Lochem SP 2  - Vorden 2 1-0
SVBV 2  - Vorden 3 Afg.
Vorden 4  - Klein Dochteren 3 Afg.
Vorden 5  - SHE 6  Afg.

Zaterdag 8 december
Rheden A1 - Vorden A1 14.30
Vorden A2 - FC Zutphen A3 13:00
Vorden B1 - Grol B1  14:45
Vorden C1 - Doetinchem C1 12:30
Vorden C2 - Silvolde C2 14:00
Vorden D1 - Warnsveldse Boys D1 11.00
Be Quick Z. D1 - Vorden D3 11.00
Vorden D4 - Ratti D1CD  09:00
Vorden E1 - Ruurlo E1  10:00
Vorden F5 - Brummen F8 11.00

Zondag 9 december
Vorden 1 - Doetinchem 1 14:00
Vorden 2  - Terborg 2 10:00
Vorden 3  - Bon Boys 3 10:00
Noordijk 2  - Vorden 4 10:30
Keijenburg. Boys 6 - Vorden 5 09:30

Vo e t b a l

De kerstkaartencollectie is ruim en
divers. Van sneeuw- en natuurkaar-
ten tot trendy en kleurrijke kerst-
kaarten: er is voor elk wat wils. Ook
zijn er zelf te maken kaarten, ver-
jaardagskaarten en Nijntjekaarten.
En dan is er nog de kaartenkalender
die voor elke maand een ansicht-
kaart bevat.
De kleurrijke Waterlelie-collectie
straalt zowel rust als levendigheid
uit. Het prachtige briefpapier en de
kaarten met waterlelie stemmen
vrolijk. De frisse geurzakjes versprei-
den een heerlijke bloemengeur in
de kledingkast of auto en de handge-
maakte waterleliekaarsen zorgen
voor rust en gezelligheid in drukke
perioden. 

Unicef vergeet de kinderen natuur-
lijk niet. Met de speelset 'Ter land,
ter zee en in de lucht' krijgen kinde-
ren spelenderwijs een indruk van
wat Unicef in ontwikkelingslanden
doet. De set bestaat uit een speelmat
met o.a. een helikopter, auto, vork-
heftruck en een vrachtwagen. Voor
de allerkleinsten is er de Nijntjecol-
lectie: Nijntje bestek, Nijntje mok-
ken en Nijntje borden. Dick Bruna
heeft speciaal voor Unicef de illus-
tratie gemaakt.

Onder de titel "Nooit meer bang"
voert Unicef dit najaar campagne
voor kinderen in conflictgebieden.
De opbrengst van de verkoop van
Unicef-artikelen gaat naar deze cam-

pagne. Kinderen in Nederland zijn
het bangst voor spinnen, gevolgd
door het donker en onweer. Dit
blijkt uit recent onderzoek van Uni-
cef. Kinderen in conflictgebieden
kennen hele andere angsten. De
angst voor geweld is een constante
factor in hun leven. De twaalf jarige
Aurelio uit Colombia stapte twee
jaar geleden op een mijn en verloor
zijn rechteronderbeen. Elk jaar wor-
den over de hele wereld tussen de
2.400 en 3.200 kinderen het slachtof-
fer van mijnen, 85% van hen over-
leeft het niet. Wereldwijd zijn er
ruim 250.000 kindsoldaten. Unicef
kan het geweld niet stoppen, maar
zij kan kinderen wel de kennis ge-
ven die nodig is om te voorkomen
dat ze op een mijn stappen of gere-
kruteerd worden als kindsoldaat. En
Unicef helpt kinderen die slachtof-
fer zijn geworden van een conflict
bij hun revalidatie en helpt ze om de
draad van hun leven weer op te pak-
ken.
Voor meer informatie over Unicef
kunt u kijken op www.unicef.nl

Unicef-kaarten en cadeaus bij

Super de Boer
De nieuwe collectie Unicef-kerstkaarten, kalenders, agenda's en ca-
deaus is vrijdag 7 en zaterdag 8 december te koop bij Super de Boer
aan de Dorpsstraat in Vorden. De vrijwilligers van Unicef zullen van
10.00 tot 17.30 uur met hun kraam in de winkel staan. Blikvanger in de
collectie is de panoramakalender met schitterende foto's van land-
schappen en kinderen. De kalender en bureau-agenda zetten het nieu-
we jaar vrolijk in met foto's van lachende kinderen van over de hele
wereld.
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WINTERDAG WELKOOP TOLDIJK
De Welkoopin Toldijk zorgt dit jaar
weer voor een heuse winterdag op 8
december van 10.00 tot 16.00 uur. Op
deze dag zal Bob Kliest dag aanwezig
zijn van Imkerij "De Raat", hij kan alles
vertellen over honing en hoe het ge-
maakt wordt, tevens heeft hij leuke re-
cepten voor de Kerstdagen. Naast de
honing is er ook aandacht voor Her-
man Wisselink. Hij is aanwezig met
een roofvogel, hij verzorgt o.a. de op-
vang van gewonde roofvogels en zorgt
ervoor dat zij weer opknappen en hun
natuurlijke weg weer kunnen vervol-
gen. Ook aan de inwendige mens
wordt gedacht, vleesboerderij Garrit-
sen uit Toldijk is aanwezig met een
stand waar u allerlei lekkernijen kunt
bestellen voor de kersdagen. Uiteraard
loopt natuurlijk de Kerstman weer
rond, de kinderen kunnen met hem of
een roofvogel op de foto. De kinderen
kunnen ook terecht op een springkus-
sen. Een stukje muziek verhoogt de ge-
zelligheid is ook aanwezig. Uiteraard
kunt u ook hier terecht voor een uitge-
breid assortiment in sfeer, kerst en ver-
lichtingsartikelen. Alle activiteiten be-
ginnen om 10.00 uur en zijn aanwezig
tot 16.00 uur. Graag tot ziens op 8 de-
cember bij Welkoop Toldijk

WELKOOP ZELHEM
Bij Welkoop Zelhem heeft de kerstafde-
ling weer een prominente plaats in de
winkel gekregen. Dit jaar is er voor een
aantal thema's gekozen t.w. Trollen en
elfenbos (een thema met natuurlijke
materialen), warm bij de haard (een
thema dat dicht bij " beleef het buiten-
leven" staat, traditioneel (dit thema
geeft het echte ouderwetse gevoel met

kerst weer). Verder zijn er weer volop
echte kerstbomen, kerstbakjes, takken,
hyacinten, opmaakartikelen etc. Tevens
is Welkoop Zelhem deelnemer aan de
"Zelhemse kerstmarkt" in het centrum.
Vrijdag 14 december vanaf 14.00 staat
Zelhem bol van vele Kerstactiviteiten.
Tot ziens bij Welkoop Zelhem.

KERSTMARKT WELKOOP RUURLO
Bij de welkoop Ruurlo zijn er op zater-
dag 8 december weer tal van activitei-
ten: -Lenie en Marjan verzorgen weer
div workshops, tussen 10.00 en
17.00uur kun je aan schuiven. Rita
maakt de bekende warmte zakken / te-
gen allerlei spier pijnen. -Willemien
heeft een stand met winter versierin-
gen en ander leuke artikelen. Sophia's
Lust Ruurlo verkoopt kniepekes
/nieuwjaarsrolletjes voor de vereni-
ging. Kom vooral ook kijken naar onze
vuurwerkafdeling. Tot zaterdag 8 dec.
(de koffie staat klaar). Nog even note-
ren: Zondag 16 december is er weer de
jaarlijkse Reurlse Winterdag, de Wel-
koop Ruurlo is open van 10.00 tot
17.00 uur. Zie de speciale Reurlse win-
terdag krant

PLEINFESTIJN WELKOOP VORDEN
Ook dit jaar is er bij de Welkoop in Vor-
den weer traditionele pleinfestijn. Dit
zal plaats vinden in het weekeinde van
zaterdag 8 en zondag 9 december. Bui-
ten en binnen staat het bol van activi-
teiten en wordt er ook weer meege-
werkt door diverse verenigingen. Voet-
bal vereniging Vorden staat er met
heerlijke oliebollen. De vrouwen van
Nu bakken weer de overheerlijke
nieuwjaarsrolletjes en wafels.In de
winkel kunt u genieten van onze kerst-

presentatie die voorzien is van de the-
ma's als warm bij de haard, traditio-
neel en natuurlijk de ruime keus in
verlichting. Hier kunt u tevens bewon-
deren hoe Mw. Hennie ter Maat wol
aan het vilten is en hoe Mw. Dijkman
creatief bezig is met plexiglas en hout. 
Zij maakt van deze materialen leuke
geschenken om te kunnen geven als ca-
deau tijdens de feestdagen. Op zondag
9 december kan Henk Takken van wijn-
goed Kranenburg u alles vertellen en
laten proeven van de wijn die in Vor-
den en omgeving uit eigen wijngaard
komt. Uiteraard is er dit jaar weer een
groot aanbod in kerstbomen in diverse
maten en soorten o.a Nordmann, zo-
wel in pot als gezaagd. Natuurlijk staat
ook het vuurwerk weer gepresenteerd,
met diverse nieuwe artikelen. Dit jaar
kunt u  op www.goedvuurwerk.nl al
een keus maken uit ons mooie next-ge-
neration assortiment en de diversen ef-
fecten bewonderen. Het is zeker de
moeite waard om een bezoek te bren-
gen en alvast in de stemming te komen
voor de komende feestdagen. Onze
openingstijden zijn zaterdag van 9.00
uur tot 17.00 uur en zondag van 11.00
uur tot 17.00 uur.

VUURWERK
Vijf tips voor veilig spektakel
Alleen legaal
Koop legaal vuurwerk bij onze offici-
eel erkende verkooppunte. Alléén zo
weet je zeker dat over veilig en goedge-
keurd vuurwerk beschikt.
Niet experimenteren
Vuurwerk moet je nooit in de hand
houden of uit elkaar halen: experi-
menteren is levensgevaarlijk! Maak in
ieder geval nooit zelf vuurwerk! Dit
kan onverwachts exploderen met alle
bijbehorende risico's. Laat het maken
van vuurwerk aan de experts over.
Goed bewaren
Bewaar vuurwerk op een droge en koe-
le plaats, buiten het bereik van kinde-
ren en nooit in je broek- of jaszak.
Lees vooraf de gebruiksaanwijzing
Zo weet je hoe je het vuurwerkveilig
kunt afsteken en hoef je dat niet op
het laatste moment te doen in de don-
kere oudejaarsnacht
Klaar? Opruimen
Ruim vuuwerkafval meteen op nadat
je het onschadelijk hebt gemaakt. Je
kunt het gewoon bij het huisvuil doen.

TOT SLOT:
Geniet ervan! We wensen je veel en
veilig vuurwerkplezier.

Gezelligheid bij de Welkoop

In de maand december is er bij de onderstaande Welkoop winkels weer
van alles te doen. Kerstmarkten, winterdagen en pleinfestijnen, van alles
staat er weer op het programma.

Honderden wedstrijdformulieren za-
ten in de melkbus waaruit bleek dat
de bezoekers van heinde en ver kwa-

men, zoals Kerkrade, Dronten, Harder-
wijk, Driebergen, Hattem en uiteraard
uit de gehele Achterhoek. Het juiste
gewicht was 118,2 kilogram en de ge-
schatte gewichten varieerden van 45
tot en met 340 kilogram. De prijswin-
naars zijn de heer en mevrouw Schef-
fer uit Hengelo (Gld.) en mevrouw
Marry Potjes uit Baak, die beiden 118,5
kilogram geschat hadden.

Slachtvisite Vleesboerderij Garritsen

Uitslag Prijsvraag

Tijdens de slachtvisite op 10 no-
vember jongstleden stond er een
geslacht varken op de ladder dat
door de toeschouwers geschat kon
worden op zijn geslacht gewicht,
dit was 118,2 kilogram!

Honderden wedstrijdformulieren zaten in de melkbus, met uiteindelijk twee winnaars.

Een off roadrit heeft geen wedstrijd element. Het is eigenlijk
een tourrit voor crossmotoren met een kenteken. “Omdat er
op kleine stukken van openbare wegen wordt gereden, is een
kenteken verplicht”, zegt Jurgen Memelink pr-man van de
Hamove. De rit is vooral populair bij de recreatieve crossers.
Deelnemers die geen licentie hebben kunnen bij de motor-
sportbond, de KNMV, een daglicentie kopen. Daarmee zijn ze
verzekerd. Voor de liefhebber is dit een ideale situatie om lek-
ker het gas open te trekken. Maar ook voor de toppers uit de
motorsportwereld is een off roadrit een mooie test om de ma-
chine uit te proberen. Voor de endurorijders was de Hengelo-
se rit een mooie generale. Een week later werd de laatste NK
enduro verreden. De rit in Hengelo was ook de laatste van het
off roadseizoen. De Hamove met zijn vele vrijwilligers hebben
er alles aan gedaan om de off roadrit goed te laten verlopen.
Heel veel voorbereiding ging eraan vooraf. Elk jaar probeert
de organisatie de route te verbeteren. Op de dag van het eve-
nement (zondag 25 november) waren de vrijwilligers al vroeg
bezig om de vlaggen op te hangen, de laatste pijlen te plaat-
sen en andere werkzaamheden die nog gedaan moesten wor-
den. Om zeven uur ’s morgens waren de eerste motormars-
hals aanwezig en één uur later begonnen ze aan het ‘voorrij-
den’. De voorrijders controleerden of de route goed begaan-
baar was na de regenbuien van ’s nachts, of alle pijlen er nog stonden, stuk gewaaid lint werd hersteld
en de dranghekken werden goed neergezet. De voorrijders hadden een positieve uitslag voor de com-
missie. “De route lag er perfect bij”. 
Inmiddels stond er al een flinke rij te wachten voor de machinekeuring bij de Varsselse molen aan het
wegracecircuit De Varsselring. Hier was ook de start en finish van de rit. De inschrijving was vanaf ne-
gen tot twee uur. Maar liefst 1.097 deelnemers hadden zich ingeschreven. De eerste deelnemer ver-
trok om tien uur. Echte fanatiekelingen konden zeker drie of vier keer rond als ze dat wilden. Deel-
nemers konden zich alleen op de dag zelf inschrijven. Vooraf had pr-man Memelink niet op zoveel
deelnemers gerekend. “Je bent heel afhankelijk van het weer. Wanneer het hard regent dan blijft de
teller staan op zo’n 700”. Bij goed weer dacht Memelink aan zo’n 800 tot 900 deelnemers. “Maar dit

aantal is geweldig”, glundert hij als de eerste deelnemer om tien uur vertrekt. Vorig jaar kwamen 773
crossers aan de start. De eerste groep deelnemers vertrok met een fikse regenbui. Hierna werd het
weer, op een korte bui na, rondom half twee beter. Veel gedeelten van de rit waren door de regenval
glibberig geworden, maar met veel stuurmanskunst bereikten de crossers met een voldaan gevoel de

finish. Zowel de machine als de crosser zaten helemaal onder
de modder, maar het plezier was er niet minder om. Voor de
organiserende Hamove was het daarmee niet afgelopen. Het
opruimen is iets wat net zo belangrijk is als het opbouwen en
uitzetten van de rit. Direct nadat de laatste deelnemer binnen
was, werd door vrijwilligers begonnen met het opruimen. ’s
Avonds was er al een groot gedeelte opgeruimd en twee da-
gen later is de hele klus geklaard en is alles weer netjes in de
oude staat teruggebracht. Memelink daarover: “Met goed op-
ruimen van de route waarborg je de rit voor volgend jaar. Je
rijdt over andermans grondgebied en dat moet je het net zo
achterlaten als vóór het uitzetten”. 
De off roadrit werd voor de vijftiende keer verreden. Volgens
Memelink is het verschil met de eerste keer niet zo groot.
“Vroeger was de route een groot gedeelte zandwegen. Nu is er
veel meer afwisseling. We weten welke bosjes en welke grond
bij de eigenaren horen. Elk jaar proberen we het te verbeteren
en je krijgt ook steeds meer ervaring”. Hamove staat bekend
door de goede samenwerking met de vrijwilligers die zich el-
ke keer weer inzetten bij de diverse activiteiten. Ook bij de off
road-rit was dit het geval. Op de dag zelf zijn er zo’n 125 in
touw. Maar daar blijft het niet bij. Enkele weken daarvoor zijn
ze al volop bezig. “Een ploeg van zo’n dertig medewerkers zijn
dan al aan het opbouwen en hetzelfde aantal is na afloop

zo’n twee dagen bezig om alles op te ruimen en netjes achter te laten”. Niet alleen de vrijwilligers,
maar ook de grondeigenaren krijgen van Memelink een pluim. Ongeveer 85 grondeigenaren staan
‘tijdelijk’ de grond af voor de rit. “Daar ben je ook afhankelijk van. Als ze niet mee willen werken,
houdt het gewoon op. Maar gelukkig krijgen we alle medewerking. Daar zijn we heel blij mee”, zegt
pr-man Jurgen Memelink van de Hamove. Jaarlijks worden er in Nederland zo’n vijftien van dit soort
ritten georganiseerd. De meeste ritten vinden plaats in de regio Achterhoek en Twente. Verder zijn er
enkele in Drenthe en Noord-Brabant en één in Friesland. Memelink bedankt dan ook alle vrijwilligers,
grondeigenaren en sponsoren voor het zeer geslaagde evenement. 
In 2008 wordt de off road-rit eerder in het seizoen gehouden. De Hamove organiseert dan samen met
de VAMC uit Vorden en ZAMC uit Zelhem het ‘EK enduro off road event 2008’ op 17, 18 en 19 oktober.

Voor de vijftiende keer organiseerde de Hamove een off roadrit. Het was een fantastisch evene-
ment. Maar liefst 1.097 deelnemers deden mee aan de rit van ongeveer veertig kilometer. Als
een lint scheurden de crossers over de akkerlanden, malsvelden en stukken weiland. Maar ook
bospaden, zandwegen en verbindingsstukken van verharde wegen maakten deel uit van de rit.

Motorsportevenement voor echte liefhebbers

Ruim duizend crossers bij off roadrit Hamove
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De zorgen beperken zich niet tot aan-
en omwonenden van het schurencom-
plex. Ook het nieuwe bestuur van de
Belangengroep Bronkhorst, dat on-
langs door vrijwel de gehele bevolking
is gekozen, heeft zich in een recente
brief aan de gemeentelijke overheid te-
gen de horecaplannen uitgesproken.
In een reactie op de Conceptontwikke-
lingsvisie – het plan over de toekomst
van Bronkhorst dat in december door
de raad wordt behandeld – dringt de
Belangengroep erop aan het aantal
horecapanden in het centrum te be-
perken tot het huidige aantal van drie.
(De Gouden Leeuw, Het Wapen van
Bronkhorst en de Vier Linden). Uitbrei-
ding – ook in de vorm van depen-
dances – wordt sterk afgeraden. In de
brief aan het college van B. en W. zegt
Bronkhorster Belang het aldus:
In de visie van Bronkhorster Belang is
een uitbreiding van het huidige aantal
horecagelegenheden binnen de in het
bestemmingsplan 2004 aangegeven
zonering ongewenst. Het bestuur
dringt erop aan het aantal binnen dat
gebied tot drie te beperken, ter behoud
van de leefbaarheid en de kleinschalig-
heid van Bronkhorst. Mocht dat om
een of andere reden niet mogelijk zijn,
dan verzoeken wij het gemeentebe-
stuur dringend om geen gebruik te
maken van de mogelijkheid het aantal
horecagelegenheden binnen de zone-
ring uit te breiden tot vijf, maar de
huidige situatie te handhaven.

Aan- en omwonenden hebben de pro-
testen gebundeld. Bewoners van vijf-
tien van de zestien panden, die in de
zichtlijn van de schuren in de Uilen-
hoek liggen, voeren inmiddels zelf-
standig actie tegen de plannen. Han-
neke Thomas en Corina Breukink zijn
twee van die bewoners. Zij wijzen erop
dat de beoogde exploitant van de
schuren, de Gouden Leeuw, niet al-
leen achttien hotelbedden wil realise-
ren, een uitbreiding van de bestaande
hotelaccommodatie met maar liefst
75%, maar ook voornemens is een
kookstudio annex winkelruimte in dit
pand te openen. 
Hanneke Thomas: “Dat brengt nog
meer overlast met zich mee. Als die
kookstudio geen succes wordt, lopen
wij het risico dat de exploitant daar
een pannenkoekenrestaurant, of, nog
erger, er een feestzaal van maakt. Dit
unieke stukje Bronkhorst dreigt door
de wensen van enkele mensen verlo-
ren te gaan. Dat zou het gemeentebe-
stuur niet moeten willen.”Corina
Breukink is teleurgesteld dat de mo-
numentenvergunning voor de ver-
bouwplannen van Uilenhoek 4 al is
verleend. Monumentenzorg en de ge-
meentelijke monumentencommissie
zijn in hun adviezen gemakkelijk
heen gestapt over bezwaren die voor
andere Bronkhorster panden wel gol-
den: het plaatsen van dakramen aan
de buitenzijde van de daken, op plek-
ken waar die voorheen niet zaten. De

indruk bestaat dat de regels zijn aan-
gepast aan de hotelplannen, terwijl
toch de historische situatie de basis
zou moeten vormen voor de restaura-
tie. Gesteund door Bronkhorster Be-
lang doen aan- en omwonenden een
beroep op de gemeenteraad van
Bronckhorst om hun zorgen ter harte
te nemen en de uitbreiding van de ho-
reca in Bronkhorst tijdig een halt toe
te roepen. Zij wijzen erop dat leefbaar-
heid en kleinschaligheid sleutelwoor-
den zijn, die zowel in de ontwikke-
lingsvisie als in het spraakgebruik van
burgemeester Aalderink herhaaldelijk
worden gebezigd, maar die met deze
plannen niet in praktijk worden ge-
bracht. Veel Bronkhorsters vrezen dat
zij de dupe worden van de aspiraties
van de burgemeester, die droomt van
een steeds grotere toeristenstroom
naar het idyllische stadje.

Bronkhorst boos over horecaplannen

Bronkhorst is boos over de plannen van particulieren en gemeentelijke
overheid om een historisch schurencomplex in de Uilenhoek een horeca-
bestemming te geven. Een meerderheid van de bewoners vreest dat daar-
door niet alleen het monumentale karakter van de panden wordt aange-
tast, maar vooral dat die bestemming veel overlast met zich meebrengt.
Daardoor dreigt de leefbaarheid in het stadje naar de overtuiging van be-
woners ernstig in het geding te komen.

De prachtige, rustige straat in Bronkhorst, de Uilenhoek.

Heidi Vruggink uit Vorden was 12,5
jaar in dienst bij Installatiebedrijf

Arendsen en werd toegesproken door
directeur Richard Arendsen.

Johan Hendriksen uit Wehl had er ook
12,5 jaar op zitten bij Expert Arendsen
en werd in het zonnetje gezet door
Geraldo Melgers.

Jubilarissen bij Installatiebedrijf
en Expert Arendsen

Tijdens een bedrijfsfeestavond van de firma Arendsen in Hengelo werden
twee jubilarissen gehuldigd.

V.l.n.r.: Geraldo Melgers, de jubilarissen Heidi Vruggink en Johan Hendriksen, en Richard Arendsen.

Het totale non-stopprogramma duurt
ruim een uur. Dit concert is een ver-
volg op het concert van vorig jaar en
het jaar daarvoor, waarop veel positie-
ve reacties kwamen. De verenigingen
willen hier een jaarlijks terugkerend
concert van maken op de tweede zon-
dag van december en daarmee een ie-
der doen stilstaan bij de nadere kerst.
Ook dit jaar treden de beide koren op
als één koor. Vorig jaar traden de ko-
ren uitsluitend op in samenwerking
met de harmonie van Crescendo. Ve-

len misten toen een zangoptreden
zonder muzikale begeleiding. Het pro-
gramma voor dit jaar voorziet daar
wel in. 
Het belooft weer een gevarieerd pro-
gramma te worden, met optredens
van de harmonie en de malletband
van Crescendo, de gezamenlijke zang-
koren met en zonder begeleiding van
de harmonie en natuurlijk samen-
zang. Op veler verzoek staan er dit jaar
meer bekende advents- en kerstliede-
ren op het programma. De gezamen-
lijke zangkoren staan dit jaar onder
leiding van de dirigent van Soli deo
Gloria, Bert van Laar. De samenzang
wordt gedirigeerd door de dirigent
van Looft den Heer, Gerrie van der
Horst. Het gehele programma is te
zien via www.crescendohengelo.nl

Zondag 9 december

Advents-/kerstconcert
Muziekvereniging Crescendo en de
gemengde zangkoren Looft den
Heer en Soli deo Gloria organise-
ren op 9 december een advents-
/kerstconcert in sporthal de Kamp
in Hengelo en begint om 19.30 uur.

Mats Rosendaal en Bas Duis wonnen
de opdracht van het wielen wisselen,
binnen 39 seconden konden zij het
wiel wisselen van de auto. Noralie Lub-
bers was één van de weinige dames die
een poging waagde om het wiel te wis-

selen, en behaalde een derde plaats.
Bas Bouwmeester wist alle onderdelen
van de auto goed te raden en won de-
ze opdracht. Allen hebben een leuke
prijs gekregen voor hun inzet.

Naast deze opdrachten konden de be-
zoekers van de Techniekdag op de foto
met de echte Renault/ING formule 1
auto. Voor degenen die de foto nog
niet op hebben gehaald; ze zijn nog
steeds gratis af te halen bij Herwers
Nissan aan de Kruisbergseweg 8 in
Hengelo GLD.

Prijswinnaars autotechniek
Herwers Nissan

In oktober vond de Techniekdag
Achterhoek plaats bij BouwCenter
HCI in Hengelo. Herwers Nissan
promootte tijdens deze dag de au-
totechniek door middel van een
aantal opdrachten die de kinderen
moesten vervullen.

De prijswinnaars; Bas Duis, Noralie Lubbers en Mats Rosendaal

Op het programma staan onder ande-
re nummers als Agnus Dei, Little
drummerboy, Sussex Carol en For un-

to us a Child is born. Daarnaast zal na-
tuurlijk ook het traditionele Stille
Nacht weerklinken. Naast het beluiste-
ren van de diverse liederen is er ook
volop de gelegenheid om zelf mee te
zingen.
De kerk is open vanaf 19.30 uur. Het
concert begint om 20.00 uur. Er was
vorig jaar veel animo voor deze avond
en dat verwacht de organisatie dit jaar
weer. Voor een goede plek dient u dan
ook op tijd aanwezig te zijn.

Kerstsamenzang Dremptse
koren en muziekvereniging
Het belooft een bijzonder sfeervol
concert te worden zondag 16 de-
cember in de kerk in Voor-Drempt.
De Dremptse koren Amazing, Fee-
ling, Willibrordkoor, Zanglust en
de muziekvereniging Olden-Kep-
pel treden dan op tijdens de kerst-
samenzang.
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heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

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

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

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

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

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.jrws.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954     
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Kijk voor ons volledige aanbod op:
www.streekmakelaars.nl

TE KOOP

Baron van der Heijdenlaan 20, Wichmond

Aan een rustige straat gelegen, op loopafstand
van een bosrijke omgeving. 
En op circa 10 auto minuten van Zutphen, een
ruime vrijstaande semi-bungalow met aange-
bouwde serre, vrijstaande garage, erf, tuin en
overige aanhorigheden.                                   
Bouwjaar 1969
Perceelsoppervlakte 544 m2

Woonoppervlakte ca. 180 m2

Inhoud ca. 470 m3

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Inlichtingen: Gea Haan

TE KOOP

De Jongstraat 118, Doetinchem

Een goed onderhouden uitgebouwde tussen-
woning, berging, erf, tuin en garagebox.
Gelegen in een rustige kindvriendelijke straat,
waar alleen bestemmingsverkeer komt. De
garagebox is op loopafstand van de woning. In
de nabijheid van voorzieningen o.a. winkels,
zwembad, scholen en op loopafstand ca. 10
min. van het centrum.
Bouwjaar 1967 
Perceelsoppervlakte 146 m2

Woonoppervlakte ca. 95 m2

Inhoud ca. 300 m3

Vraagprijs € 194.500,- k.k.
Inlichtingen: Gea Haan

IIINNNLLLEEEVVVEEERRREEENNN   AAADDDVVVEEERRRTTTEEENNNTTTIIIEEE’’’SSS    EEENNNN   BBBEEERRRIIICCCHHH---

TTTEEENNN   III ...VVV...MMM...    KKKEEERRRSSSTTT   EEENNN   OOOUUUDDD   EEENNN   NNNIIIEEEUUUWWW...

Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week* verschijnen.

Onze aanlevertijden zijn echter wel aangepast.

Voor weekblad Contact van 27/28 december aanleveren

voor woensdagavond 19 december 17.00 uur.

Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008 aanleve-

ren maandag 24 december voor 16.00 uur.

We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact

* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt week-

blad Contact Warnsveld niet.

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Is het adres voor alle

gewenste bouw-werk-

zaamheden. O.a. res-

tauratie of renovatie

van bestaande gebou-

wen en nieuwbouw van

gebouwen.

Wij verzorgen ook

tekenwerk (CAD) in 2-

en 3D, incl. het aan-

vragen van de beno-

digde vergunningen.

Tevens mogelijkheid

tot levering van alle

soorten trappen in

vuren en/of hardhout,

op houten en/of stalen

onderbouw.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

tel. 0575-556631

fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

Aannemersbedrijf 

H.J. RUITERKAMP  b.v.

Wie komt ons helpen????

Vanwege het vertrek van één van onze mede-

werkers zijn wij op zoek naar een

Allround Timmerman I

in het bezit van het diploma leermeester, of

bereid dit te behalen.

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker met

de bereidheid tot het volgen van vakgerichte

opleidingen. Het betreft een functie voor vijf

dagen per week (40 uur). In bezit zijn van rijbe-

wijs BE is een vereiste. De werkzaamheden vin-

den hoofdzakelijk plaats binnen een straal van

20 km rondom Vorden.

De beloning zal zijn volgens de geldende C.A.O.

Bouw.

Schriftelijke sollicitaties graag, vóór 12 december

a.s., t.a.v. dhr. H. Ruiterkamp, per post of per

e-mail: hjrbv@ruiterkamp.nl. Voor informatie

over deze vacature kunt U bellen met tel. 0575-

556631 en vragen naar dhr. H. Ruiterkamp.
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Wethouder Glasbergen wenste de
deelnemers een sportief toernooi toe
en de organisatie veel succes. Hierna
sloeg hij met een ‘professionele’ op-
slag de bal over het net. Thijs Kiers,
voorzitter van de stratenvolleybalcom-
missie, wees op het belang van de vele
vrijwilligers en de sponsoren die het
toernooi mogelijk maken. De commis-
sie bestaat verder uit Marian Lubbers,
Renate Besselink, Johan Visschers en
Marko Verstegen. Dit jaar doen er 88
teams mee. Dat zijn twee teams meer
dan vorig jaar. Er wordt gespeeld in
drie klassen en er is een promotie/de-
gradatie regeling. Aan het toernooi
doen alleen teams mee uit de voorma-
lige gemeente Hengelo. De uitslagen
en tussenstanden zijn te vinden op de
website www.dvohengelo.nl 
Het jaarlijks terugkerend toernooi
leeft enorm in de gemeenschap. Zo’n
975 mensen zijn er actief bij betrok-
ken. Daarnaast is er een grote groep
vrijwilligers als scheidsrechters, ehbo,
sporthalbeheerders en bar- en kanti-
nemedewerkers. Ook de financiële on-
dersteuning van sponsoren is heel be-
langrijk. Alle teams zijn voorzien van
een kledingsponsor. De toernooicom-
missie is bijzonder tevreden met deze
ondersteuning. “Zonder de vrijwilli-
gers en de sponsoren is er geen toer-
nooi”. In totaal worden er zo’n 360
wedstrijden gespeeld. Alle wedstrijden
worden afgewerkt in de weekeinden.
De finalewedstrijden zijn 25 en 26 ja-
nuari 2008. Tijdens de opening van
het toernooi werd tevens aandacht ge-
vraagd voor de activiteit: ‘Samen loop
voor hoop Bronckhorst’ ten behoeve
van KWF-kankerbestrijding. Een span-
doek van deze activiteit, die op 14 en

15 juni 2008 op de velden van Socii in
Wichmond wordt gehouden, hing aan
de wand van sporthal De Kamp. Thijs
Kiers van de stratenvolleybalcommis-
sie: “Dat spandoek blijft het hele toer-
nooi hangen”. Hij deed een oproep
aan een ieder om zich met een team
aan te melden voor dit goede doel. 

‘SAMEN LOOP VOOR HOOP
BRONCKHORST’ TEN BEHOEVE
VAN KWF-KANKERBESTRIJDING
Een enthousiaste werkgroep heeft al
veel voorbereiding gedaan, maar za-
terdag 27 oktober werd de officiële af-
trap gegeven van een uniek evene-
ment in Oost Nederland: ‘Samen loop
voor hoop Bronckhorst’. De opbrengst
van deze activiteit op 14 en 15 juni
2008, komt geheel ten goede aan de
KWF-kankerbestrijding. 

Het evenement is in 1985 ontstaan in
Amerika. Een arts liep daar 24 uur
rondjes om een atletiekbaan om zo-
doende geld in te zamelen voor de
kankerbestrijding. Intussen is het uit-
gegroeid tot een mega-evenement, ge-
organiseerd in heel Amerika. Sinds
een paar jaar wordt het ook in Europa
georganiseerd. In 2006 was het Borger
die de primeur had voor Nederland en
afgelopen zomer heeft Giessenburg
het tweede evenement voor Neder-
land georganiseerd, wat een grandi-
oos succes was! In het weekend van 14
en15 juni 2008 is Bronckhorst aan de
beurt. De feestelijke afsluiting van de
actie vindt plaatst op sportpark Lank-
horst in Wichmond.

WAT IS NU DE BEDOELING?
Teams kunnen zich inschrijven voor

het evenement. Een team is een groep
mensen die samen geld bijeen willen
brengen voor het goede doel. Dit kan
zijn een vereniging, buurt, familie of
een vriendengroep. Een team bestaat
uit ongeveer 10 tot15 personen. Ieder
team bedenkt voorafgaand aan het
weekeind (ludieke) acties welke hun
geld op moet gaan leveren en ze be-
denken een ‘braderie-achtige-activi-
teit’ wat ook geld op moet leveren tij-
dens het evenement. Daarnaast zal
minimaal één persoon bezig zijn met
de 24 uurs wandelestafette

(gesponsord) op het terrein.
De organisatie zal het geheel begelei-
den en coördineren en zorgt daar-
naast het voor 24 uur entertainment
in de breedste zin van het woord op
het gehele terrein. “We denken niet al-
leen aan muziek, cabaret en kunst,
maar ook zullen er diverse sportcli-
nics gegeven worden”, aldus de orga-
nisatoren. 
Ook zal er een serieus moment zijn
waar de mensen herdacht zullen wor-
den die de strijd tegen kanker niet ge-
wonnen hebben. Dit zal gebeuren
door middel van een kaarsenceremo-
nie. Hiervoor zullen zakken verkocht
gaan worden waarna de koper hier
zélf een tekst op mag zetten waardoor
hij of zij iemand herdenkt of steunt,
die op dit moment in behandeling zit.
Deze zakken worden verlicht door
middel van waxinelichtjes. Aan het
eind van de dag hoopt de organisatie
een mooi bedrag te kunnen overma-
ken naar de bankrekening van het
KWF-kankerbestrijding. Enkele men-
sen van Radio Ideaal maken deel uit
van de organisatie. Zij zullen vanaf no-
vember wekelijks op zondag van 12.00
tot 13.00 uur een uitzending wijden
aan het evenement. En in het week-
eind van 14 en 15 juni is er een 24 uurs
verslaggeving. De organisatie gaat op
zoek naar sponsoren die het goede
doel willen steunen, zowel in geld als
in natura, want er zal ook een loterij
worden opgezet met mooie prijzen.
Bent u gelnteresseerd in het evene-
ment of wilt u meedoen, dan kunt u
informatie vinden op de website:
www.samenloopvoorbronckhorst.nl
of neem contact met: Herman Luimes
(voorz.), tel: 0575-462542, e-mail:
h.b.luimes@hetnet.nl Hans Lubbers
(teamcoördinator), tel 0575-463932,
e-mail: h.mlubbers@wanadoo.nl 

GEZOCHT VRIJWILLIGERS
“Als u door het bovenstaande gelnte-
resseerd bent geworden in het evene-
ment, en u wilt mee helpen organise-
ren, neem dan even contact met ons
op. Want wij kunnen nog diverse vrij-
willigers gebruiken voor het organise-
ren en meedenken van en voor het
evenement. Omdat het een Bronck-
horst evenement is, zouden wij graag
mensen uit de gehele gemeente heb-
ben die in de organisatie zitten. He-
laas hebben wij nog een aantal ‘grijze
gebieden’in onze gemeente waar uit
we nog te weinig vrijwilligers in de or-
ganisatie hebben. Ook zoeken we nog
vrijwilligers voor het weekend zelf”.
Meer informatie vindt u opde website.

Vrijwilligers en sponsoren leveren belangrijke bijdrage aan het succes

Stratenvolleybaltoernooi leeft enorm

Het REBO DVO stratenvolleybaltoernooi in Hengelo is weer van start gegaan.
Het megatoernooi in sporthal De Kamp is niet meer weg te denken uit de
Hengelose gemeenschap. Zaterdag 24 november werd het toernooi, dat voor
de 31e keer wordt gehouden, geopend door wethouder Peter Glasbergen.

Wethouder Peter Glasbergen slaat met een opslag het 31e toernooi open.

De start is tussen 8.30 en 10.00 uur
vanaf de kantine van de voetbalvereni-
ging Vorden aan de Oude Zutphense-
weg 11. Men kan kiezen uit twee
afstanden 30 of 45 kilometer. De tocht

is overzichtelijk met pijlen voorzien.
Onderweg houden leden van de Acht-
kastelenrijders toezicht. Ook is er een
servicewagen om eventueel gestrande
fietsers op te halen. Op de controle-
post wordt er bouillon en gehaktballet-
jes verstrekt. Na afloop van de tocht
kan men zich in de kleedkamers van
de voetbalclub douchen. Ook bestaat
de mogelijkheid om de fiets schoon te
spuiten.
Voor meer informatie kan men bellen
0575-553586 of www.vrtcvorden.nl

VRTC De Achtkastelenrijders
organiseert grote veldrit
De VRTC De Achtkastelenrijders or-
ganiseert zondag 9 december de
eerste van de twee veldtoertochten
van dit seizoen. De pittige tocht van
aanstaande zondag voert de deel-
nemers rond en door het mooie na-
tuurgebied van het Grote Veld.

Bij kinderboerderij Feltsigt was het die
middag een gezellige boel. De kinde-
ren gingen hard aan de slag om de
wiebelige zakken, dozen en emmers,
gekregen van Welkoop Hengelo Gld.,

in te pakken. Daarna konden de kinde-
ren binnen spelen bij de voetbaltafel,
de trein of heerlijk kleuren. En daarna
lekker buiten spelen, de varkens voe-
ren en de konijnen voeren en knuf-
felen.

Op 8 december aanstaande krijgen de
dieren de cadeautjes. De kinderen zijn
's middags welkom, het is tenslotte al
vroeg donker! De entree is inclusief
eten en drinken. Verdere informatie
op www.feltsigt.nl. Voor reserveringen
graag bellen naar (0575) 46 28 28.

Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld

Heel veel pakjes voor de dieren!

De door de Brengpiet bezorgde ca-
deautjes voor de dieren van kinder-
boerderij Feltsigt in Bekveld wer-
den afgelopen woensdagmiddag
28 november door een tiental kin-
deren allemaal ingepakt. In het
pakjeshuis genoten de kinderen
ook nog van limonade, strooigoed.

De kinderen waren druk geweest met het inpakken van het dierenvoer en genoten van
limonade en strooigoed.

Wel Mark Wassink verbeet vrijdag de
pijn, liet zijn voet goed intapen en
kwam toch aan de start. Aangezien hij
al een flinke puntenvoorsprong op Er-
win had, was een plek bij de eerste ze-
ven vrijdag al voldoende om kampi-

oen van Nederland te worden. Hij
werd keurig derde en kon zich in de
kampioentrui laten hijsen. Mark Was-
sink kwam zaterdag niet meer aan de
start. Erwin Plekkenpol berustend:
’Mark heeft een sterk seizoen achter

de rug, wanneer je de meeste punten
behaalt ben je de verdiende kampi-
oen. Alleen jammer dat ik vanwege
buitenlandse verplichtingen dit sei-
zoen een paar wedstrijden moest laten
schieten’, aldus Erwin Plekkenpol.
Mark Wassink won het afgelopen sei-
zoen zeven de elf wedstrijden, Erwin
Plekkenpol won vier keer. 

EINDSTAND IN KLASSE INTERS C: 
1 en kampioen van Nederland Mark
Wassink met 262 punten, 2 Erwin
Plekkenpol 255, 3 Eric Hogenkamp
224, 4 Allen Davids 206, 5 Michel v.d.
Brand 201 punten.

Erwin Plekkenpol wint 
KNMV kampioensrit
Erwin Plekkenpol deed afgelopen weekend wat hij moest doen, zowel vrij-
dag 30 november alsmede zaterdag 1 december in Bernheze de KNMV
kampioenrit winnen. In beide manches liet de Vordenaar zien dat hij mo-
menteel in blakende vorm verkeert. Echter Mark Wassink uit Lochem
werd uiteindelijk kampioen van Nederland. Erwin: ‘Ik kon alleen kampi-
oen worden wanneer Mark Wassink niet aan de start zou verschijnen of,
indien hij wel van de partij was, uit zou vallen’. De Lochemer was tijdens
de WK van Chili met een ernstige voetblessure uitgevallen en zag het er
naar uit dat daardoor het seizoen voor hem voorbij was.

Geweldig, de eerste kinderen uit het
dorp Tanwalbougou die een opleiding
gevolgd hebben met een positief resul-
taat.

Dat het geven van een kans aan de kin-
deren uit Tanwalbougou om in het
STEPprogramma te komen een enor-
me stimulans is voor de ouders om
hun kinderen naar lagere school te la-
ten gaan blijkt wel uit de enorme stij-
ging van het aantal kinderen dat nu
naar school gaat. In 2003 waren dat er
120, nu in het schooljaar 2007/2008
zijn het 299 jongens en 268 meisjes,
totaal 567 schoolkinderen. Dit is o.a
mogelijk geworden door het verstrek-
ken van schoolspullen { schriften, lei-
tjes, schoolboeken enz.} en het op-
knappen en afbouwen van de lagere
schoolgebouwen waardoor er nu 6
bruikbare schoollokalen zijn. U ziet, al
de  donaties geven resultaat Heiko

Wansink geeft Step opnieuw de gele-
genheid om Uw bijdrage voor  het on-
derwijsproject van STEP in Burkina Fa-
so te vragen. Een project waarin we
niet alleen de lagere school steunen
met o.a leermiddelen, maar waar we
ook  de beste leerlingen van de zesde
klas de kans geven om middelbaar- en
,aansluitend, beroepsonderwijs te vol-
gen. Vanaf maandag 3 december  t.m
zaterdag 15 december hangt er bij het
loket waar U de flessen inlevert een
bus waar U flessenbonnetjes in kunt
deponeren.Want zoals U weet, veel
kleine giften geven toch een bedrag
waarmee STEP weer veel kan doen. Zo
kunnen wij de continuiteit van STEP
waarborgen.

Op 16 december staat STEP op de kerst-
markt bij de katholieke kerk in Henge-
lo met kerstkransen van klimop en ge-
mengd groen, kerststukjes en andere
leuke spulletjes. Komt U ook? Alle op-
brengsten gaan naar STEP. Mogen wij
opnieuw op Uw steun rekenen?

Penningmeester Maria Kuipers. De
Heurne 45, 7255CK Hengelo Gld., tel.
46 74 81.
Secretaris Wim Schimmel, Hofstraat
18, 7255 CJ, Hengelo Gld, tel. 46 22 78.
Voorzitter Anneke Duitemeijer. Kervel-
seweg 6, 7255 BG Hengelo Gld, tel. 46
24 71.
Bestuurlid Greet van der Boom.
Voor meer info: www.stepburkina.nl

Statiegeldaktie Step
STEP staat voor: Stichting Tanwal-
bougou Educatie Project. Deze
Hengelose stichting zet zich in
voor de kinderen van het dorpje
Tanwalbougou in Burkina Faso in
West Afrika. Op 13 juli ontving
men het bericht dat Ali voor de
MEAO/HEAO en Chantal voor de
gezondheidszorg/verpleegopleiding
geslaagd waren. Inmiddels weet
men ook dat Michel en Fati ge-
slaagd zijn voor de leraren oplei-
ding.



gezelligheid bij de Welkoopgezelligheid bij de Welkoopgezelligheid bij de Welkoop

TOLDIJK 
Winterdag in Toldijk op 8 december
Uitgebreid assortiment in sfeer,
kerst- en verlichtingsartikelen

• Bob Kliest van Imkerij de Raat
• Herman Wisselink met een Roofvogel

• Vleesboerderij Garritsen met lekkernijen voor de kerstdagen
• De kerstman is aanwezig om mee op de foto te gaan, of met

een roofvogel op de foto
• Gezellige muziek en een springkussen

van 10.00-16.00 uur

Graag tot ziens bij Welkoop Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

Tel. (0575) 45 14 41

RUURLO
Kerstmarkt bij Welkoop Ruurlo

op 8 december
• Lenie en Marjan verzorgen weer diverse workshops
• Rita maakt warme zakken tegen allerlei spierpijnen
• Willemien heeft een stand met winterversieringen

• Sophia’s Lust Ruurlo verkoopt kniepekes/nieuwjaarsrolletjes 
• Kom kijken op onze vuurwerkafdeling

• Even noteren Reurlse winterdag, zondag 16 december van
10.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook de speciale Reurlse

Winterdagkrant.

Krashof 10
Tel. (0573) 45 25 00

VORDEN
PLEINFESTIJN

Zaterdag 8 december
9.00-17.00 uur

Zondag 9 december
11.00-17.00 uur (Koopzondag)

• Volop kerstbomen te koop
• Kennismaking met babbelberen
• VV Vorden verkoopt oliebollen

• Demonstratie wolvilten
• Vrouwen van Nu

verkopen nieuwjaars rolletjes

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83

ZELHEM 
• Thema’s in de winkel:

Trollen en Elfenbos,
Warm bij de haard en traditioneel.

• Volop echte kerstbomen,
kerstbakjes, takken, hyacinten,

opmaakartikelen, etc.
• Deelnemer aan de kerstmarkt op

vrijdag 14 december vanaf 14.00 uur,
waarbij Zelhem bol staat van de

activiteiten.

Graag tot ziens bij Welkoop Zelhem
Dr. Grashuisstraat 11
Tel. (0314) 62 12 38WWW.GOEDVUURWERK.NL

VRIJE VUURWERKVERKOOP 28 DECEMBER, 29 DECEMBER EN 31 DECEMBER 2007.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

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

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
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Met ingang van 1 januari 2009 gaat
er wat veranderen in de gemeente-
lijke dienstverlening bij evenemen-
ten. 

Gemeenten hebben geen wettelijk
vastgestelde taak in de gemeentelij-
ke dienstverlening bij evenementen.
Het is veelal gegroeid en gebeurt
nog vaak volgens de werkwijzen van
de voormalige vijf gemeenten. 
Momenteel verzorgt de gemeente
nog: vlaggenmasten, dranghekken,
afvalcontainers en bebording voor 
de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Nu harmoniseert de gemeente ook
dit beleid. 

Wie komen er na 1 januari 2009 in
aanmerking voor de gemeentelijke
dienstverlening bij evenementen?
• buurt-, straat- en volksfeesten

waarbij het aantal bezoekers in
verhouding is met de omgeving
waar het feest wordt gehouden.
Een feest met  bijvoorbeeld 1.000
bezoekers georganiseerd in een
kern met 200 bewoners komt dus
niet meer in aanmerking voor de
gemeentelijke dienstverlening

• activiteiten georganiseerd door
instellingen, organisaties en
verenigingen die door de gemeen-

te Bronckhorst worden gesubsi-
dieerd (niet de gesponsorde)

• evenementen georganiseerd door
onderwijsinstellingen.

Valt uw evenement niet onder deze
categorieën, dan komt u niet meer in
aanmerking voor de gemeentelijke
dienstverlening, maar moet u zelf
voor de benodigde materialen zorgen
of dit uitbesteden. Voor de wegraces
en de Paardedagen maakt de

gemeente een uitzondering. 
De dienstverlening wordt daarbij
gehandhaafd in verband met het
bijzondere karakter en de omvang
van deze evenementen.

Wat betekent dit voor de evene-
menten die wel vallen onder de
gemeentelijke dienstverlening
vanaf 1 januari 2009:
• verkeersborden en het overige

benodigde materiaal voor het uit-

voeren van een tijdelijke verkeers-
maatregel, worden in de week
voorafgaande aan het evenement
gebracht en na het evenement
weer opgehaald door de mede-
werkers van de afdeling Openbare
werken van de gemeente. De
organisatie zelf moet ervoor
zorgen dat op het moment dat 
de tijdelijke verkeersmaatregel
ingaat de borden worden bijge-
draaid en/of de afzethekken op de
juiste plek worden gezet

• dranghekken en vlaggenmasten
worden ook gebracht en gehaald
door de afdeling Openbare werken.
Het plaatsen en verwijderen van
deze materialen moet de organi-
satie zelf verzorgen.

Welke gemeentelijke dienst-
verlening wordt na 1 januari 2009
niet meer uitgevoerd?
• de gemeente stelt geen containers

meer beschikbaar. De organisaties
moeten zelf zorgen voor een
correcte afvoer van het ontstane
afval.

Voor vragen over dit onderwerp kunt
u terecht bij de afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 39.

Gemeente Bronckhorst wijzigt dienstverlening bij evenementen

Een aantal belanghebbenden heeft
een uitnodiging ontvangen voor het
agendapunt 'Zillertal im Varssel'.
Abusievelijk is vermeld dat dit
onderwerp zowel tijdens de com-
missie- als de raadsvergadering
behandeld wordt. Dat klopt niet, 

het onderwerp wordt alleen in de
commissievergadering behandeld. 

Zie voor meer informatie over dit
onderwerp ook elders in deze ge-
meentepagina's onder de rubriek
'Uit de raad'.

Zillertal im Varssel

De gemeente heeft van iedere inwo-
ner persoonsgegevens opgeslagen
in de Gemeentelijke Basisadminis-
tratie persoonsgegevens (GBA-
bevolkingsadministratie). Deze
gegevens worden vastgelegd en
bijgehouden omdat u, als inwoner,
voor de (gemeentelijke) overheid
bereikbaar moet zijn. Deze gegevens
verstrekt de gemeente aan vrijwel
alle overheidsorganen. Afhankelijk
van het doel kunnen deze gegevens
ook aan een aantal instellingen en
bedrijven (derden) worden verstrekt. 

Voor een aantal instanties of perso-
nen kunt u een verzoek om geheim-
houding indienen. Het gaat dan bij-
voorbeeld over gegevensverstrekking
aan kerken, advocaten, notarissen,
deurwaarders, financiële instellingen
en particulieren. De Wet Gemeente-
lijke Basisadministratie persoons-
gegevens (Wet GBA) verbiedt gege-

vensverstrekking voor commerciële
doeleinden. Hiervoor is een verzoek
om geheimhouding niet nodig.

Verzoek indienen?
U kunt schriftelijk een verzoek om
geheimhouding indienen bij de afde-
ling Publiekszaken, Postbus 200,
7255 ZJ  Hengelo (Gld). Formulieren
zijn kosteloos verkrijgbaar in het ge-
meentehuis. Vergeet bij het indienen
van uw verzoek niet een kopie van een
geldig legitimatiebewijs bij te voegen.

Inzien gegevens
U heeft altijd recht op inzage in uw
eigen gegevens. Wilt u zien wat de
gemeente precies over u geregi-
streerd heeft en welke gegevens 
aan wie zijn verstrekt, komt u dan
persoonlijk bij de afdeling Publieks-
zaken in het gemeentehuis. 
Om de gegevens in te kunnen zien
moet u zich kunnen legitimeren.

Recht op geheimhouding van uw gegevens

De monumentencommissie ver-
gadert op woensdag 19 december
2007 om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat 24a

in Hengelo (Gld). Deze vergadering
is openbaar. De agenda voor deze
vergadering kunt u vinden op onze
website www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

Een enkele keer krijgt de gemeente
van een Bronckhorster ondernemer
te horen dat zij in zee zijn gegaan
met een soort internetgemeente-
gids/-wijzer om op te adverteren in
de veronderstelling dat het hier om
een organisatie gaat die in opdracht
van de gemeente werkt. Dit is echter
niet het geval! 

De gemeente maakt een gedrukte
huis-aan-huis uitgegeven gemeen-
tegids en een daaraan gekoppelde
website (digitale gemeentegids) met
adressen van instellingen, instanties

en verenigingen. Bedrijven kunnen
alleen in de gedrukte gemeentegids
adverteren. Het bedrijf waar de
gemeente dit mee maakt is FMR-
producties uit Den Helder, die een
ondertekend contract met de ge-
meente kan overleggen. Alle andere
aanbieders van gemeentewebsites
en -gidsen werken niet namens de
gemeente! Ook al lijkt hun naam dit
wel te impliceren. 

Eén van hen is bijvoorbeeld 
www.gemeenteregister.biz. 
Wees hierop alert!

Wees alert met adverteren!

Voorkom schoorsteenbrand. 
Controleer uw schoorsteen op
achtergebleven pakjes. 
En kijk dan direct even naar 
aangekoekte aanslag in het kanaal.

Tip van Sinterklaas



Per 26 november 2007 vervangt het
BSN het sofi-nummer. Het BSN is
een uniek persoonsnummer voor
iedereen die staat ingeschreven bij
de gemeente. 

Een ieder die zich vanaf die datum
inschrijft bij de gemeente krijgt
automatisch een burgerservice-
nummer toegekend. Heeft u op dit
moment een sofi-nummer, dan
wijzigt dit automatisch in het BSN. 
U hoeft daar niets voor te doen. 

Waarom verandert sofi-nr. in BSN? 
De belangrijkste reden is dat u met
het burgerservicenummer veel
meer kunt dan met het sofi-nummer.
En wanneer alle overheidsinstanties
met het BSN werken, kunt u vol-
staan met een eenmalig verstrekken
van uw persoonsgegevens. 

Niet alle overheidsinstanties
gebruiken het burgerservicenum-
mer vanaf het begin. Vraagt men u
naar uw sofi-nummer, dan kunt u
gewoon uw burgerservicenummer
opgeven.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het burger-
servicenummer dan kunt u de folder
ophalen bij het gemeentehuis of 
-kantoor, of downloaden via de
website www.bronckhorst.nl

Burgerservicenummer

(BSN) ingevoerd

26/11/2007

Kijk regelmatig op www.bronckhorst.nl voor de laatste informatie. 
Maar natuurlijk publiceren we op deze gemeentepagina's ook over de vorde-
ringen rond de bouw van het nieuwe gemeentehuis van waaruit we u vanaf
2010 van dienst zullen zijn.

Wilt u alles weten over de bouw van het

nieuwe gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw

Tradities zijn er om in ere te houden.
Op de laatste dag van het jaar komen
allerlei mensen bij elkaar om het
oude jaar knallend achter zich te
laten en het nieuwe jaar in te luiden.
Overal in de gemeente hoor je de
knallen van het vuurwerk of carbid-
schieten. Voor het afsteken van
vuurwerk en carbidschieten is geen
vergunning nodig. Maar om het voor
iedereen gezellig te houden zijn er
een aantal regels:

• het afsteken van vuurwerk en car-
bidschieten is alleen toegestaan
op 31 december vanaf 10.00 uur
tot en met 1 januari 02.00 uur

• bij carbidschieten moet gebruik
gemaakt worden van bussen

waarvan de inhoud maximaal 
40 liter is

• het carbidschieten vindt plaats
buiten de bebouwde kom op een
afstand van tenminste 100 meter
van woningen en 300 meter van
gebouwen waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt tenmin-
ste 100 meter en binnen dit
schootsveld bevinden zich geen
personen en zijn geen openbare
wegen of paden gelegen

• degene die met carbid schiet moet
ervoor zorgen dat er geen gevaar
ontstaat voor mensen en dieren

en
• na afloop natuurlijk de rommel

even opruimen.

Een vergunning is wel nodig als je
rondom het carbidschieten ook een
tentfeest voor meer dan 100 perso-
nen organiseert met (live)muziek en
waarbij bedrijfsmatig zwakalcohol-
houdende drank wordt verstrekt. 
Neem in dat geval tijdig contact op
met de afdeling Veiligheid, 
vergunningen en handhaving, 
tel. (0575) 75 02 50.

Knallend het oude jaar uit en 

het nieuwe jaar in

De Lindeseweg in Vorden is in het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoers
Plan (GVVP) aangemerkt met de
functie 'verblijfsgebied'. Onlangs
zijn aan deze weg onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd en is de weg
voorzien van een nieuwe deklaag. 
De maximaal toegestane snelheid in
verblijfsgebieden buiten de bebouw-
de kom is 60 km/uur. De nieuw aan-
gelegde weg biedt mogelijkheden
om de gehele weg als 60 km zone 
in te richten. Voor het oostelijk deel
van de Lindeseweg is dit nu al het
geval. Op het westelijke gedeelte
geldt momenteel een maximaal
toegestane snelheid van 80 km/uur. 

Werkzaamheden
De voorrangssituatie op het weste-
lijke deel van de Lindeseweg vervalt.

De kruispunten met de overige
wegen (met uitzondering van de
N316) worden gelijkwaardig. 
De kruispunten, met uitzondering
van de kruising met de N316 en de
Zelledijk, worden aangeduid door
middel van blokmarkering. 
Hiermee wordt de herkenbaarheid
van de kruispunten vergroot. 
Met de verbeteringen aan de weg 
wil de gemeente Bronckhorst de
verkeersveiligheid vergroten. 
De gemeente was voornemens de
maatregelen te ondersteunen door
twee wegvakplateaus aan te leggen.
Uit de inspraak blijkt echter dat
hiervoor geen draagvlak is waarop
het college besloten heeft deze
vooralsnog niet aan te leggen. 
Zie ook het verkeersbesluit onder
Openbare bekendmakingen.

Gemeente pakt Lindeseweg in Vorden aan

Uit de raad
Commissievergaderingen 
Beleidsontwikkeling 
en Evaluatie en controle 

Commissie Evaluatie en controle
Op 4 december 2007 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

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

• Bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
Het voorstel is om dit bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stel-
len. Ook is het voorstel het beeld-
kwaliteitplan en de exploitatie-
berekening vast te stellen. Dit be-
stemmingsplan maakt de bouw
van 60 grondgebonden woningen
in een gevarieerde samenstelling,
waarvan 25 tussenwoningen voor
starters mogelijk. De projectont-
wikkelaars realiseren 51 wonin-
gen projectmatig en de overige
negen kavels worden door de
gemeente als vrije kavels uit-
gegeven.

• Uitvoering nota 'Functies zoe-
ken PLAATSEN zoeken functies'

Het voorstel is de ervaringen met
de uitvoering van de nota 'Func-
ties zoeken PLAATSEN zoeken
functies' als positief te benoemen
en het beleid voort te zetten.

• Afrekening overdracht grond
voormalige gemeente Zelhem
naar Oost-Gelre
Omdat het grondgebied van de
voormalige gemeente Zelhem
deels is opgegaan in Oost Gelre
en deels in Bronckhorst ontstaat
verrekening van rechten en plich-
ten tussen de gemeenten Oost
Gelre en Bronckhorst. 

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

• Normenkader rechtmatigheid
2007 en controleprotocol
accountantscontrole 2007

• Belastingverordeningen 2008

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 6 december a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het  gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent ook van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Ontwikkelingsvisie Bronkhorst

Presentatie door mevrouw J.
Caalders van Bureau Buiten.

• Masterplan toeristische 
infrastructuur
Presentatie door mevrouw 
J. Caalders van Bureau Buiten.

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
De raad wordt gevraagd om aan
te geven of zij medewerking wil
verlenen aan de realisatie van een
windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst.

• Zillertal im Varssel
De raad wordt gevraagd om een
'go or no go' te geven over de
plannen voor de kern Varssel en
directe omgeving. De initiatieven
variëren van een kampeerboer-
derij tot uitbreiding en gedeelte-
lijke omschakeling van een
camping; van uitbreiding van de
activiteiten voor/rond een horeca-
gelegenheid tot de toekomst van
waterwingebied het Klooster en
van mogelijke functies voor een
betere exploitatie van landgoed
het Zand, tot aanpassing en
intensivering gebruik van het
circuit van Hamove. 

• WMO-beleidsplan 2008-2011
Gevraagd wordt het beleidsplan
2008-2010 vast te stellen. Op veel
onderdelen van de Wmo is de ge-

meente al actief. In het beleids-
plan is aangesloten bij ontwik-
kelingen die al zijn ingezet. 
Het Wmo-beleid is er vooral op
gericht meer samenhang aan te
brengen in het al bestaande be-
leid en de voorzieningen, diensten
en activiteiten die daarbij horen.

• Intentieverklaring ketensamen-
werking regio Zutphen
Het voorstel is om in te stemmen
met deze intentieverklaring.
Sinds begin 2007 is intensief
overleg gevoerd tussen de ge-
meenten Bronckhorst, Lochem,
Zutphen, het CWI-Zutphen en de
UWV betreffende verdergaande
samenwerking op het terrein van
werk, inkomen en maatschappe-
lijke ondersteuning. Behalve het
feit dat de gemeenten een grotere
(financiële) verantwoordelijkheid
hebben voor de uitvoering van de
Wet werk en bijstand (Wwb), de
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) en de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) is de
samenwerking vooral bedoeld om
te komen tot een doelmatiger en
doeltreffender dienstverlening
aan de inwoners van de drie
deelnemende gemeenten. 

• Achtervang overeenkomsten
Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

• Visie en uitgangspunten
vrijwilligerswerkbeleid
Gevraagd wordt de visie en uit-
gangspunten van nieuw vrijwilli-

gerswerkbeleid van de gemeente
Bronckhorst vast te stellen. 

• Initiatiefvoorstel van het CDA:
'Wonen en Zorg op Maat'
Het voorstel vraagt om in situ-
aties van sociaal en/of medische
indicaties (waaronder mantel-
zorg) in de huidige bestemmings-
plannen een vrijstellingsregeling
op te nemen, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van een
extra uitbreidingsmogelijkheid.
Hierbij mag de inhoudsmaat van
de woning met max. 10% vergroot
worden. Ook wordt gevraagd of
de gemeente medewerking wil
verlenen aan de mogelijkheid om
bij sociaal en/of medische 
indicaties, de woning informeel te
splitsen in twee wooneenheden.
Dit ongeacht de wens om de
woning met max. 10% te vergroten,
zoals hierboven vermeld staat.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. 

De maximale spreektijd is vijf
minuten. 

U kunt zich hiervoor aanmelden
bij de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43

Op de locatie Keppelseweg/Hessen-
weg in Hummelo moet met ingang
van het schooljaar 2008/2009 een
nieuw gebouw in gebruik genomen
worden door de gefuseerde basis-
scholen o.b.s. De Woordhof/o.b.s.
De Bongerd, peuterspeelzaal
Hummeloord, buitenschoolse
opvang van Yunio en enkele vereni-
gingen. De afgelopen jaren zijn hier
voorbereidingen voor getroffen.
Inmiddels is het definitieve ontwerp
met 13 lokalen en extra ruimten

klaar. Om het gebouw goed in het
terrein te kunnen plaatsen, is een
kapvergunning aangevraagd voor
een aantal bomen op het perceel, 
te weten vier beuken, één eik en één
boswilg. Deze komen te dicht bij het
ontwerp te staan. De vergunning
heeft ter inzage gelegen en vijf
zienswijzen zijn ingediend. Deze zijn
besproken met betrokkenen rond de
brede school. Onlangs is het nieuwe
schoolgebouw definitief ingemeten
op de locatie en is gebleken dat drie
beuken, door aanpassingen in het
ontwerp van het schoolplein en
voorplein, behouden kunnen blijven.
In de kapvergunning voor de andere
bomen is een herplantplicht opge-
nomen voor twee eiken en twee
beuken die ook een plek krijgen op
het terrein. Zie voor meer informatie
tevens de rubriek Openbare bekend-
makingen.

Bomen op terrein brede school

Hummelo



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, café-restaurant-zaal Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten

van 1 januari t/m 31 december 2008
• Halle, standplaats voor verkoop aardappelen, groenten, fruit op woensdagmorgens tot 13.00 uur

in 2008, P.B.H. van Aalten 
• Hengelo (Gld), innemen standplaats voor verkoop oliebollen en eindejaarsproducten, 28 t/m 31

december 2007, Heijerman de Bakker
• Keijenborg, standplaats voor verkoop aardappelen, groenten en fruit op donderdagen van

10.00 tot 18.00 uur in 2008, P.B.H. van Aalten
• Steenderen, lampionnenoptocht op 29 april, kinderspelen en vrijmarkt op 30 april 2008 van

10.00 tot 17.00 uur, afsluiten Burgemeester Buddingh'plein, stopverbod Kerkhofweg, 
Burgemeester Smitstraat, Bronkhorsterweg en gedeelte J.F. Oltmansstraat, 30 april 2008 
van 07.00 tot 19.00 uur, stichting Oranjecomité Steenderen

• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren op dins-, woens- en
zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2008, A.G.J. Snellink

• Vorden, café/feestzaal De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten
van 1 januari t/m 31 december 2008, J.W.G. Hendriksen

• Vorden, Squash Centrum aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat van 
1 januari t/m 31 december 2008, A.T. van Someren

• Vorden, Nieuwstad naast nr. 6, betonstorten, 11 december vanaf 07.00 uur tot 12 december
2007 04.00 uur, Heymans Bouw

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Molenweg 38, tijdelijk plaatsen opneembare container, voornemen termijn vijf jaar 
• Drempt, Tellingstraat 7, gedeeltelijk veranderen/vergroten berging, wordt ontvangstruimte
• Drempt, Veenweg 8, vernieuwen dakkapel
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 25, veranderen gevel van de woning
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2a, bouwen tuinhuisje
• Hummelo, Bakkerstraat 12, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen/vergroten woning
• Keijenborg, Poelsweg 37, gedeeltelijk vergroten woning
• Toldijk, Hoogstraat 38a, plaatsen paardenstallen en berging, het bestaande wordt gesloopt,

hobbymatig houden drie paarden
• Vorden, Baakseweg 4-6, plaatsen berging/garage
• Vorden, Hof van Kettelerij 4 t/m 22, bouwen 10 vrijstaande woningen
• Vorden, Kostedeweg 11, vergroten ligboxenstal
• Vorden, Lieferinkweg 6, gedeeltelijk vernieuwen loods/dierenverblijf
• Vorden, Okhorstweg 3, oprichten bedrijfswoning
• Vorden, het Vaarwerk 25, gedeeltelijk vergroten keuken en bijkeuken
• Zelhem, Kampweg 3, geheel vernieuwen woning
• Zelhem, Smidsstraat 9, veranderen kozijn voorgevel winkel

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Toldijk, Hoogstraat 38a, vrijstelling herbouw schuur, vrijstelling wegens overschrijden in

bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan oppervlak aan bebouwing; artikel 14, 
lid 2.3, sub d, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1993', artikel 4, lid 2

Het bouwplan ligt vanaf 6 december 2007 t/m 23 januari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Halseweg 38, voor het uitbreiden van de woning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied

herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 december 2007 t/m
16 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 december 2007:
• Zelhem, Palmberg 16-18, voor het vestigen van een gezondheidscentrum, geldend bestem-

mingsplan 'Zelhem Dorp 2002' 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Verzonden op 27 november 2007:
• Vorden, Kerkstraat 2, restauratie van de glas-in-lood ramen 
Verzonden op 29 november 2007:
• Steenderen, Wehmestraat 1, interne verbouwing van de woning
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, het aanbrengen van een mindervaliden toegang 

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

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

Rijksmonumentenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 27 november 2007:
• Bronkhorst, kerstfair, 15 en 16 december 2007 van 10.00 tot 20.00 uur, OGB Bronkhorst
• Vorden, innemen van een standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks op zaterdagen, 

1 januari t/m 31 december 2008, mevr. T.P. Nguyen-Hoang
Verzonden 28 november 2007:
• Vorden, innemen standplaats op dinsdagen voor verkoop van vis van 1 januari t/m 31 december

2008, vishandel M. & F. van de Groep
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 't Witte Paard, 1 januari

t/m 31 december 2008, C.R. van Baardwijk

Lichte bouwvergunning 
Verzonden op 27 november 2007:
• Drempt, Kerkstraat 37, uitbreiden woning en plaatsen garage

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 november 2007:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 38, vergroten opslagloods met stallingruimte voor zoutstrooiers
• Toldijk, Hoogstraat 21, geheel oprichten rundveestal
• Vorden, het Schapenmeer 10, vergroten recreatiewoning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, vervangend bouwen bedrijfswoning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 november 2007:
• Drempt, Strengsche Veld 50, verbouw en uitbreiden woning
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, bouwen vleesvarkensstal 
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, bouwen schapenstal
• Vorden, Galgengoorweg 19, bouw werktuigenberging
• Zelhem, Hummeloseweg 79, vergroten bedrijfsgebouw 
Verzonden op 29 november 2007: 
• Vorden, Zelledijk 7, verbouwen (voormalige) boerderij tot kantoor/gastenverblijf, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunning
Verzonden op 29 november 2007:
• Vorden, Baakseweg 5, gewijzigd uitvoeren bouwvergunning 2e fase betreffende verbouw boer-

derij 'De Hoogkamp' tot zorgboerderij

Sloopvergunningen 
Verzonden op 27 november 2007:
• Steenderen, Resedastraat 9, gedeeltelijk slopen asbestdak op de berging 
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, gedeeltelijk slopen opslag en berging zijnde schuur D en E en de

zijstukken van schuur C op tekening, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 4, geheel slopen van vier dakkapellen, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 29 november 2007:
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 5, slopen kippenhok en een schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 28 november 2007:
• Hummelo, Sliekstraat 1, voor het plaatsen van een dakkapel en een lift met opbouw

Aanlegvergunning
Verzonden op datum 29 november 2007:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 9, voor het gedeeltelijk verleggen van een uitrit op het nabij-

gelegen perceel kadastraal bekend als gemeente Steenderen, sectie R, nummer 456

Drank- en horecawet
Verzonden op 27 november 2007:
• Zelhem, aan Supermarkt Hollak B.V. is vergunning verleend voor het uitoefenen van een slijter-

bedrijf in de inrichting Bergstraat 1 
Verzonden op 28 november 2007:
• Olburgen, aan mevr. M.W.Th. Steintjes-Brugman is vergunning verleend voor het uitoefenen

van een horecabedrijf en een slijterbedrijf in de inrichting Olburgseweg 7 

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 4 december 2007:
• Vorden, Mispelkampdijk 7, voor verbranding nabij dit perceel

Verleende vergunningen

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 30 november 2007:
• Hengelo (Gld), Middenweg, vellen van 82 acacia's, twee mammoetbomen, drie dennen en negen

appelbomen, herplant verplicht: 79 valse christusdoorns en zeven nader te bepalen bomen op
rotonde

• Hengelo (Gld), Waarleskamp, vellen van één esdoorn, herplant verplicht: drie esdoorns
• Hengelo (Gld), Nicodemuspad ter hoogte van 36a, vellen van zes inlandse eiken, herplant

verplicht: zes inlandse eiken
• Keijenborg, Boeijinkweg 8, vellen van één kastanjeboom, herplant verplicht: één beuk, inlandse

eik of es
• Steenderen, Molenstraat tegenover nummer 11, vellen van één linde, geen herplantplicht
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 32, vellen van twee populieren, herplant verplicht: twee wilgen
• Vorden, Raadhuisstraat 4/6, vellen van één haagbeuk, geen herplantplicht
• Vorden, Schoolstraat/Zutphenseweg, vellen van zeven kersenbomen, één spar, één taxus en

acht hulstbomen
• Zelhem, Heidenhoekweg 10/0a, vellen van 15 diverse bomen, waaronder berk, esdoorn, laurier

en vogelkers, herplant verplicht: volgens beplantingsplan

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Bronkhorst, tijdens de kerstfair op 15 en 16 december 2007 van 10.00 tot 20.00 uur zijn de

Bovenstraat en de Onderstraat, tussen de Bovenstraat en de Molenstraat, afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer, geldt een stopverbod aan beide zijden van de wegen
Molenstraat, Veerweg en de Bakerwaardseweg. 

Voor het doorgaande verkeer vanaf de Veerweg richting Steenderen/Baak wordt een omleiding-
route ingesteld via de Bakerwaardseweg, Dr. Alfons Ariënsstraat en de L. Dolfingweg richting
Steenderen/Baak

Voor het doorgaande verkeer vanuit Steenderen richting Veerweg wordt een omleidingroute
ingesteld via Dr. Alfons Ariënsstraat, L. Dolfingweg, Dr. Alfons Ariënsstraat en de Bakerwaard-
seweg

Voor het doorgaande verkeer vanuit Baak richting Veerweg wordt een omleidingroute ingesteld
vanaf de L. Dolfingweg, Dr. Alfons Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg

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

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. (Voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt) Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Vorden, reconstructie Lindeseweg
De gemeente Bronckhorst gaat de voorrangssituatie op het westelijke gedeelte van de
Lindeseweg gelijkwaardig maken, daarnaast wordt de maximumsnelheid op dit deel van de
Lindeseweg verlaagd naar 60 km/h. Burgemeester en wethouders hebben de verkeersbesluiten
voor het verlagen van de maximumsnelheid en het opheffen van de voorrangssituatie op 
30 november 2007 vastgesteld. De bebording met betrekking tot de maximumsnelheid en
voorrangssituatie worden binnenkort aangepast.

Mogelijkheid tot beroep
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit, schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 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 het besluit te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht
verschuldigd. 

Het besluit treedt na deze bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u
hebt een beroepschrift ingediend, dan kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden
verzocht. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verkeersbesluit

Hummelo, kapvergunning bomen brede school 
B en w verlenen een kapvergunning voor één beuk, één zomereik en één boswilg aan de
Keppelseweg naast huisnummer 46 in Hummelo. Ter voorbereiding van dit besluit is de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd.
Ingediende zienswijzen hebben geleidt tot het wijzigen van de concept kapvergunning. 

De aanvraag en de kapvergunning liggen van 4 december 2007 t/m 15 januari 2008 ter inzage 
bij de afdeling Openbare werken op het gemeentekantoor aan de Banninkstraat. Gedurende 
deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 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 griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

In artikel 4.3.5 van de Algemene plaatselijke verordening (standaard voorwaarde van niet
gebruik) is bepaald dat een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat feitelijk geen
gebruik gemaakt wordt van de vergunning tot het moment van onherroepelijk worden van de
vergunning. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook elders op deze gemeentepagina's.

Openbare voorbereidingsprocedure

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 6 december 2007 t/m 16 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van Landgoed Elsmaten op percelen gelegen in de
omgeving van de Akkerweg/Wittebrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

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

Vastgesteld bestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden'  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 november 2007 het bestemmingsplan 
'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het garagebedrijf Groot Jebbink en het verplaatsen
van de bedrijfswoning op het perceel Rondweg 2 in Vorden.

Het bestemmingsplan ligt van 6 december 2007 t/m 16 januari 2008 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
6 december 2007 t/m 23 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:

• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 16, een veranderingsvergunning voor een rundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Wet milieubeheer

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10:00 en 12:00
uur via tel.: (026) 359 98 20.

Onherroepelijk bestemmingsplan Landgoed Heidevloed
Het bestemmingsplan 'Landgoed Heidevloed' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op de realisatie van een nieuw landgoed, gelegen op de hoek Stadsedijk/Nijmansedijk in Zelhem. 

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

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten' 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 6 december 2007 t/m 16 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van Landgoed Elsmaten op percelen gelegen in de
omgeving van de Akkerweg/Wittebrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 24 januari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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. 

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
6 december 2007 t/m 23 januari 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 38, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een gemeentewerf

• Vorden, Enkweg 11 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een gemeente-
werf

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van

de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 24 januari 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. 

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Weet je nog niet wat je
gaat geven?

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar
of verjaardag.

Geef dan iets persoonlijks.
Geef een kadobon van

Praktijk Balans uw adres voor:
* Voetreflexologie

* Sabaaydi-massage
* Stoelmassage

Binnenkort nieuw nieuw
Lomi Lomi massage.

Info: 551989 of 06-14945936

KERSTMAN 5,5 meter
huren/kopen via

www.smokshanne.nl
Tel. 0314-623750

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SINTERKLAAS IS BIJ AH HENGELO DE BAAS!!

OLIFANT JONGE JENEVER

fles 1 liter nu 9.99

AH BOERENKOOL
zak 300 gram 1.29

2 ZAKKEN HALEN
� 1 BETALEN

EDET SOFT
TOILETPAPIER
pak 16 rollen

van 9.31 voor 5.99

FEESTTAART
stuk Ø 26 cm

van 9.95 voor 5.00

RUNDERGEHAKT
voord. verp.

kg nu 2.99

SPA & FRUIT
3 flessen à 1,5 liter

van 3.45 voor 2.29

2+1 GRATIS

GELDERSE ROOKWORST
3 pakken à 250 gram

van 3.27 voor 2.17

2+1 GRATIS

Bij BinnenHuisCenter HCI
Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13, 7255 AG 
Telefoon 0575 - 46 81 81
info@binnenhuiscenterhci.nl

w w w . b i n n e n h u i s c e n t e r h c i . n l  

Zevenaar
Ampèrestraat 3, 6902 PG 
Telefoon 0575 - 46 81 81
info@binnenhuiscenterhci.nl
(Alleen badkamers en tegels)

BinnenHuisCenter HCI is onderdeel van BouwCenter HCI



weekendpakkers

www.plus.nl

Weekendvoordeel

Een gratis sjoelsteen bij elke €10,-* aan boodschappen.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

49/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 december 2007

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

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

Nieuws van PLUS Eland

U kunt sparen 

t/m 8 december

Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 5.29

PLUS Schouderkarbonade

Diverse smaken
2 voordeelpakken 
à 36 stuks
NORMAAL 4.78

PLUS
Koffi epads

2.99
2 pakken

Campina
Slag-
room-
vla
Diverse
smaken
Pak 1 liter
ELDERS 1.39

0.99

Grillham
of boeren grillham
Vers voor u gesneden
100 gram
ELDERS 1.79-1.85

0.99

PLUS
Klaverland 35+
Jong belegen of belegen
Vers van het mes, aan het stuk
500 gram
NORMAAL 4.99-5.49

3.99
500 gram

Roomboter appeltaart
Vers uit eigen oven
Per stuk
ELDERS 3.89

2.79

Dole
Bananen
Kilo

0.79
kilo

PLUS
Kabeljauwfilet
Uit de koeling
Schaal ca. 250 gram
NORMAAL 4.85

3.49
250 gram

Grolsch
Premium Pilsener*
Krat 24 flesjes à 33 cl 
of krat 16 flesjes à 45 cl of 
2 sets van 8 blikjes à 33 cl
ELDERS 9.39-10.59
Krat of 2 sets              Max. 3 kratten per klant

7.99

Domaine
Trianon
Saint Chinian*
2 flessen à 75 cl
ELDERS 9.58 Nú 7.19

2efl es
HALVE
PRIJS

Omfi etswijn

Sterwijn

Kip
schnitzels
10 stuks

WIN 2 GRATIS VOETBALKAARTJES BIJ
PLUS ELAND

voor de wedstrijd :

FC Twente - VVV
Datum :

zaterdag 15 december

Tijdstip :
19.30 uur

5.00

2.99
kilo



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

De Spannevogel is al 58 jaar een be-
grip op het gebied van de complete
woninginrichting. In de showroom in
Hengelo vindt u een uitgebreid aan-
bod op het gebied van meubelen (o.a.
bankstellen, kasten, eethoeken, salon-
tafels, kleinmeubelen e.d.) Ook is er
ruim keus op het gebied van slaapka-
mermeubelen met bijbehorende ma-
trassen, bodems, kasten en bedtextiel. 

Op de afdeling woontextiel vindt u
een grote kollektie tapijt, gordijnen,
inbetween vitrages en vouwgordijnen
e.d. van alle bekende merken. De har-
de vloer afdeling laat u een ruime keu-
ze zien op het gebied van marmole-
um, vinyl, pvc, laminaat en planken-
vloeren. Door rechtstreeks in te kopen
bij de zagerij kunnen zij plankenvloe-
ren in diverse uitvoeringen, o.a. verou-

derd, tegen zeer scherpe prijzen aan-
bieden. Voor een uitgebreide keuze in
buitenzonwering kunt u terecht in de
speciaal daarvoor ingerichte zonwe-
ringsstudio. Hier vind u o.a. rolluiken,
screens, terrasschermen, markiezen
en uitvalschermen.
In de showroom in Ruurlo vindt u een
uitgebreid aanbod op het gebied van
vloer-en raamdecoratie met o.a. diver-
se exclusieve merken.
Het sterke punt van de Spannevogel is
dat alles door eigen mensen geplaatst,
gelegd en gehangen wordt. Al met al is
een bezoek aan de Spannevogel zeker
de moeite waard. Zie voor meer infor-
matie: www.spannevogel.nl

Burgemeester en wethouders op bezoek

Meubel en Tapijtenhuis de Spannevogel

Op 13 november brachten B&W een bezoek aan Meubel en Tapijthuis de
Spannevogel in Hengelo. Zij hebben daar een rondleiding gehad door de
winkel en een blik kunnen werpen achter de schermen van een woning-
inrichter. Onder het genot van een kop koffie werd bijgepraat over de hui-
dige situatie, maar er werd ook over de toekomst gesproken, met name
het nieuwe centrumplan kwam aan bod.

Van links naar rechts: mede eigenaar Bennie Besselink, wethouder Boers, mede eigenaar Bert Woerts, gemeentesecretaris van Gog, wethouder
Nas, wethouder Glasbergen en burgemeester Aalderink. (Mede eigenaar Harrie Rouwenhorst ontbreekt op de foto.)

Het landgoed Hackfort is in de Achter-
hoek een vanuit het oogpunt van cul-
tuur, historie en natuur een van de
meest interessante gebieden van de
Achterhoek. Het thema van deze wan-
deling is "LANDGOED IN BEWEGING'',
waarbij de deelnemers een indruk krij-
gen hoe het eeuwenoude landgoed be-
heerd wordt in deze tijd. Hackfort is
een veertiende eeuws landgoed met
kasteel, koetskuis, watermolen en im-
posante eikenlanen. Authentieke boer-
derijen met hooibergen, boomgaar-
den en bolle akkers. Bossen, houtwal-
len en kronkelende zandweggetjes.
Het landgoed Hackfort is aan Natuur-
monumenten geschonken. Zij zorgt

ervoor dat de eeuwenoude gebouwen
en de omliggende natuur wordt on-
derhouden. 

De wandeling begint om 14.00 uur op
de parkeerplaats bij het kasteel aan de
Baakseweg. Iedereen kan gratis deel-
nemen aan deze wandeling, die onge-
veer twee uur zal duren. Als gasten
van Natuurmonumenten worden de
deelnemers aan het einde van de wan-
deling ontvangen in de kelder van kas-
teel Hackfort, waar zij koffie of thee
aangeboden krijgen. 

Voor nadere inlichtingen: Joke te Velt-
huis, tel. (0575) 55 18 13.

Wandeling op Hackfort

Zondag 9 december begeleiden gidsen van de IVN afdeling Noord Midden
Achterhoek een wandeling op het landgoed Hackfort bij Vorden.

Veel variatie in de kerstexpositie
Er zijn kerstgroepen in vele stijlen en
maten. Een centrale plaats wordt inge-
nomen door een kerstgroep ontwor-
pen door de bekende architect Pierre
Cuypers, die ook als architect fungeer-
de bij de bouw van de Antoniuskerk.
Daarnaast een expositie van kerstgroe-
pen in allerlei variëteiten, bijeen ge-
bracht door vijf verwoede verzame-
laars, c.q. bouwers, te weten Henk En-
sink uit Deurningen, Mimi ter Wengel
uit Enschede, Joke Veldkamp uit Lo-
chem, Riet Rutting uit Vorden en Jo-

han Schothorst uit Driebergen. Schit-
terende ei-decoraties van het kerstge-
beuren zijn er te bewonderen. De ge-
boorte van Christus is ook te zien in
o.m. creaties in glas, Hummelfiguren
en ook kerstgroepen van deze tijd wor-
den geëxposeerd. Wie van "Kerst op de
Kranenburg" wil genieten is welkom
in de Antoniuskerk op de Kranen-
burg/Vorden op de volgende data
steeds van 11.00 tot 17.00 uur: vrijdag
7, zaterdag 8 en zondag 9 december,
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
december, vrijdag 21, zaterdag 22 en
zondag 23 december, woensdag 26 (2e
kerstdag) t/m zondag 30 december
2007, woensdag 2 t/m zondag 6 janua-
ri 2008. Het museum is op dinsdag 25
december (eerste kerstdag), maandag
31 december 2007 (oudjaarsdag) en
dinsdag 1 januari 2008 (nieuwjaars-
dag) gesloten. Ook groepen zijn harte-
lijk welkom tussen 7 december 2007
en 6 januari 2008, ook op tijden dat
het museum normaal niet open is.
Voor meer informatie en/of groeps-
afspraken kan men terecht bij het Vor-
dense VVV-kantoor (tel. 0575 - 553222).
Raadpleeg ook de website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Honderden kerststallen in Kerkmuseum

Op de Kranenburg in Vorden
wordt ook dit jaar weer op grootse
wijze kerst gevierd. Daar zijn in de
decembermaand zo'n vierhonderd
kerstgroepen in al hun schoon-
heid te bewonderen, die afkomstig
zijn uit de hele wereld. Het "Muse-
um voor Heiligenbeelden" geves-
tigd in de Antoniuskerk aan de
Ruurloseweg, wordt daarvoor heel
feestelijk in kerststijl versierd en er
wordt, nu al voor de achtste keer,
een unieke en bonte verzameling
kerststallen gepresenteerd met als
thema "Kerst op de Kranenburg".

Mensen die van plan zijn hun woning
volgend jaar te verkopen of verhuren,
ontkomen er niet aan: het verplichte,
wettelijke energielabel. Het energiela-

bel geeft aan hoe energiezuinig een
woning is. Het energielabel is verge-
lijkbaar met de labeling van witgoed,
van A – zeer energiezuinig – tot G –

zeer energieverbruikend. Bovendien:
een energiezuinig, goed gelsoleerde
woning bespaart veel geld, verhoogt
het wooncomfort en is goed voor het
milieu. Tevens is een dergelijke
woning meer waard. 

Het energielabel, dat tien jaar geldig
is, hangt aan het uitgebreidere
Energieprestatie certificaat dat vanaf
volgend jaar bij ieder gebouw aanwe-
zig moet zijn. De Bouwkeur Groep,
een bedrijf dat zich richt op energie-
zuinig wonen en is opgericht door
Frits Pladdet, verzorgt dit hele traject.
‘Een adviseur komt langs en beoor-
deelt de woning op verwarming-, ven-
tilatie, isolatie- en watervoorziening.
Op basis daarvan krijgt de woning het
Energielabel, een label dat vergelij-
ken met andere woningen op de
markt ook vergemakkelijkt,’ aldus
Belinda Korenblik, de dagelijkse lei-
ding van de Bouwkeur Groep. ‘Het is
ook mogelijk naast het certificaat een
maatwerk advies aan te vragen. Bij dit
advies wordt vanzelfsprekend ook
een energielabel afgegeven, maar het
leuke is dat het ook een heel rapport
oplevert. Zo kunnen de bewoners pre-
cies zien wát er gedaan moet worden
om het huis nog energiezuiniger te
maken.’ 

De Bouwkeur Groep, nu tijdelijk
gevestigd in Brummen, is een zelf
gecertificeerd bedrijf en verhuisd
vanaf de 2e week van januari naar
Heeten. 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 
(06) 10 61 80 14 of zie onze website:
www.bouwkeurgroep.nl

Bouwkeur Groep, Experts in ener-
giebewust wonen.

Advertorial 

BouwKeur Groep bv verzorgt verplichte Energielabel
Vanaf 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop, bouw en
verhuur van woningen. ‘Door een energielabel is relatief snel te beoor-
delen wat een huis u in de loop der jaren naast hypotheek of huur gaat
kosten,’ aldus Belinda Korenblik van de Bouwkeur Groep. Dit bedrijf is
een regionaal expert op het gebied van milieuvriendelijk wonen, en ver-
zorgt het certificaat van begin tot eind voor hun klanten.

Op de foto boven Frits Pladdet, links onder Simon de Feber, rechts onder Belinda
Korenblik.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Ook dit jaar 
WENSENWENSEN voor elkaar ...

BESTEL NU!
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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Maar we kunnen nog steeds mensen
op diverse plekken  gebruiken. Dus als
er mensen zijn die mee willen werken
aan dit unieke evenement, t.b.v. het
KWF kankerbestrijding, dan zijn ze
van harte welkom. U kunt zich aan-
melden via de website www.samen-
loopvoorhoopbronckhorst.nl  maar
ook bij een van de leden van het pro-
motieteam welke u bij div. activiteiten
in deze gemeente de komende tijd aan
kunt treffen. 
Zoals week- en kerstmarkten, sporteve-
nementen maar ook in b.v. super-
markten. Verder gaat de organisatie
via weekblad het contact  de gemeen-
te maandelijks inlichten over de voort-
gang van het evenement, daarnaast
zal tot aan het weekend van 14/15 juni
2008 Radio Ideaal wekelijks op zondag
van 12.00-13.00 uur aandacht beste-
den aan het evenement.

De organisatie kan melden dat de eer-
ste teams zich al opgegeven hebben
om deel te nemen aan dit evenement
en dat er div. mensen bezig zijn om
een team te vormen. Maar gezien de
vragen die de commissieleden krijgen
blijkt dat er nog veel onduidelijk is
voor de potentiële teams. Dit is niet
verwonderlijk  omdat de opzet van dit

evenement geheel nieuw is voor oost
Nederland. De organisatie krijgt voor-
al vragen over : hoeveel moeten wij lo-
pen? En wat wordt er van ons ver-
langd?. 

Ten eerste: het evenement moet voor
iedereen toegankelijk zijn ongeacht
zijn leeftijd en/of handicap. Het doet
er niet toe hoeveel of hoe snel iemand
wandelt. De enigste vereiste is dat
min. 1 persoon, dus het mogen er voor
de gezelligheid ook meer zijn,  bezig is
met de 24 uurs wandel  estafette . Ons
advies is om een team samen te stellen
met ongeveer 15 personen. Dit kun-
nen familieleden, vrienden, buren,
kennissen of b.v. collega's zijn. Maar je
kunt ook binnen een (sport)vereni-
ging een team vormen.

De bedoeling is dat het team gespon-
sord deel gaat nemen aan het evene-
ment. Op welke manier is afhankelijk
van de creativiteit van het team. Je
kunt b.v.:
• Klussen uitvoeren bij anderen .
• Een feest organiseren t.b.v. het goe-

de doel.
• Producten maken of bakken en deze

verkopen
• Maar ook heel eenvoudig collecte-

ren tijdens visites en/of feestjes.
• Ook is de mogelijkheid er om zak-

ken voor de kaarsenceremonie te
verspreiden  en de vrijwillige bijdra-
ge wordt ook als teamsponsoring ge-
zien.

Maar er is ongetwijfeld nog veel meer
te bedenken. Ook is het de bedoeling
dat het team een braderieachtige acti-
viteit bedenkt welke tijdens het evene-
ment uitgevoerd gaat worden. Ook
hier zijn vele mogelijkheden te beden-
ken zoals b.v. :
• Div. spelletjes zoals sjoelen, darten,

rad van fortuin, grabbelton e.v.a.
• Zelfgemaakte producten verkopen
• Schminken
• Lichaamsverzorging

Maar ook hier is afhankelijk van de
creativiteit nog heel veel te bedenken.
Daarnaast is het sfeer verhogend als
een team zich ludiek presenteert. De
teamcoördinator zal de ideeën coördi-
neren zodat er een verscheidenheid
van activiteiten gaat plaatsvinden. 

De organisatie gaat zorgen voor vele
vormen van entertainment rond dit
evenement. Dit kan muzikaal, in de
breedste zin van het woord zijn, maar
ook op sportief gebied is er veel moge-
lijk. Dus als er mensen zijn uit de om-
geving die zich op een of andere ma-
nier willen presenteren  voor het goe-
de doel dan mogen ze ook reageren.
Alle ideeën zijn welkom. Het geheel
moet vooral een gezellige boel worden.

Samenloop voor Hoop Bronckhorst

Na de aftrap op 27 okt. J.l. is er al veel werk verzet door de diverse commis-
sieleden van de samenloop voor hoop organisatie. De reactie op het eer-
ste krantenartikel en de wekelijkse radio uitzending door radio Ideaal ( el-
ke zondag 12.00-13.00 uur) is buitengewoon goed te noemen. Er hebben
zich al diverse vrijwilligers gemeld om deel uit te maken van de organisa-
tie of om tijdens het evenement div. werkzaamheden te verrichten.

Het project waarmee GGD Gelre-IJssel
kans maakt op de innovatieprijs, is het
PGO-advies Alcohol in groep 7. Dit
houdt in dat ouders en leerlingen tij-
dens het bezoek van de jeugd-ver-
pleegkundige van de GGD één op één
voorlichting krijgen over (toekomstig)
alcoholge-bruik. 

INNOVATIEPRIJS JEUGDGEZOND-
HEIDSZORG
Om nieuwe ontwikkelingen in de
jeugdgezondheidszorg te stimuleren
en onderzoek onder de aandacht te
brengen, heeft het RIVM/Centrum
Jeugdgezondheid de JGZ Innovatie-
prijs ingesteld. Een deskundige jury
heeft 17 inzendingen beoordeeld. On-
der de drie genomineerden is het PGO-
advies Alcohol in groep 7 van GGD
Gelre-IJssel. 

Op het Jaarcongres presenteren de
drie geno-mineerde projecten zich,
waarna de winnaar wordt vastgesteld.
De heer R. A. HiraSing, hoogle-raar
jeugdgezondheidszorg zal tijdens het
congres de prijs uitreiken aan de win-
naar. 

Alcoholadvies tijdens het preventief
gezondheidsonderzoek van de GGD
Gelre-IJssel benut sinds oktober 2006
het bezoek van alle leerlingen in
groep 7 aan de jeugdverpleegkundige
om het (toekomstig) alcoholgebruik
van kinderen aan de orde te stellen en
informatie mee te geven aan ouders
en leerlingen. Alcoholgebruik door
jonge kinderen kent meerdere risico's.
De informatie die gegeven wordt gaat

met name over het risico op hersen-
schade tijdens de ontwikkeling van de
hersenen in de puber-teit. Deze infor-
matie is vrij nieuw, veel volwassenen
en jongeren weten dit nog niet en blij-
ken deze informatie belangrijk te vin-
den. 

De centrale boodschap die tijdens de
voorlichting meegegeven wordt is de
landelijke richtlijn voor alcohol op
jonge leeftijd: stel het alcoholgebruik
zolang mogelijk uit, in ieder geval tot
16 jaar. De hoofdreden hiervoor is dat
de hersenen dan nog in de groei zijn.

De mondelinge informatie over de
hersenschade wordt verhelderd door
gebruik te maken van beeldmateriaal;
een afbeelding van een hersenscan, af-
komstig uit wetenschappelijk onder-
zoek naar jongeren en alcoholge-
bruik. 

Dit blijkt een schot in de roos: de af-
beelding spreekt de ouder en het kind
zeer aan. Ouders krijgen een folder
mee, de kinderen een schuifpuzzel.

PROJECT 'ALCOHOLMATIGING
JEUGD IN DE ACHTERHOEK' 
Het alcoholadvies maakt onderdeel
uit van het regionale project 'Alcohol-
matiging Jeugd in de Ach-terhoek'.
Jongeren drinken te jong, te veel en te
vaak. 

Overmatig alcoholgebruik kan leiden
tot blijvende hersenschade, slechtere
schoolprestaties, vernielingen en ge-
weld op straat, verkeers-ongevallen en
onveilige seks.

Het project is opgezet door de acht ge-
meenten van de Achterhoek in samen-
werking met  IrisZorg, politie Achter-
hoek, justitie, NIGZ en GGD Gelre-
IJssel, in overleg met vertegenwoor-
digers van o.a. horeca, jeugd- en jon-
gerenwerk, scholen en sportvereni-
gingen. Onderzoek onder ouders laat
positieve resultaten zien.

GGD Gelre-IJssel genomineerd jeugd-
gezondheidszorg Innovatie-prijs 2007
GGD Gelre-IJssel is in de race voor
de JGZ Innovatieprijs. Samen met
twee andere organi-saties die een
veelbelovend project op het gebied
van jeugdgezondheidszorg hebben
uit-gevoerd, dingt zij mee naar de-
ze prijs. De uiteindelijke winnaar
wordt tijdens het Jaarcon-gres JGZ
op donderdag 6 december a.s. be-
kend gemaakt.

Ook regionale GOW competitie stre-
den verschillende renners van RTV
Vierakker Wichmond om de ere-
plaatsen.
Vorige week zaterdag in Aalten reed
Richard Sleumer naar de tweede
plek bij de Elite. Bij de Amateurs

werd Martin Weijers 10e en Jeroen
Brummelman 15e. 

Peter Makkink behaalde bij de Mas-
ters een 7e plek. Garjo Kamphuis
werd hier 15e, Erik Bouwmeester
16e, Hans Reintjes 18e, Rudi Peters
26e en Frans de Wit 27e. Bij de Nieu-
welingen reed Joost Berendsen naar
een 10e plek.

Afgelopen zaterdag werd in Olden-
zaal wederom een GOW wedstrijd
verreden. Richard Sleumer behaal-
de met zijn derde plek wederom het
podium. 

Jeroen Borgonjen werd bij de Junio-
ren 7e en Joost Berendsen bij de
Nieuwelingen 14e. Bij de Masters
was Garjo Kamphuis met een 15e
plek de beste RTV-er. Erik Bouw-
meester werd hier 18e en Frans de
Wit 27e.

Thijs van Amerongen leidt
in Super Prestige
Na de Super prestige crosswed-
strijd in Gieten heeft Thijs van
Amerongen bij de beloften de lei-
ding genomen in het Super pres-
tigeklassement. Tijdens de lood-
zware wedstrijd in Gieten behaal-
de reed hij lange tijd op kop. Ech-
ter in de laatste ronde kwam hij
ten val en kon zodoende niet
meer meedoen met de overwin-
ning. Hij behaalde nog wel een
zeer verdienstelijke tweede plek.
Door deze tweede plek, steeg hij
wel naar de eerste plek in het
klassement van deze prestieuse
competitie.

Komende vanaf Doetinchem, zal bus-
lijn 51 doorrijden als buslijn 83 naar
Warnsveld. Binnen Vorden rijdt lijn 83
langs de haltes Station, Centrum en
Villa Nuova. De nieuwe lijn rijdt op
werkdagen overdag ieder half uur.

De lijn van Vorden naar Doetinchem
krijgt aangepaste vertrektijden en
krijgt een snellere route. In Hengelo
wordt via de Rondweg gereden, terwijl
ook in Keijenborg de route iets is ver-
sneld. 

Ook buurtbus 193 van Zutphen naar
Vorden gaat een andere route volgen.
Binnen Vorden doet deze lijn voortaan
de Wheme aan. De route via Villa Nuo-
va komt hiermee te vervallen.

Rechtstreekse bus van
Vorden naar Warnsveld
Vanaf maandag 10 december komt
er een nieuwe, rechtstreekse bus-
verbinding van Vorden naar
Warnsveld en verder naar station
Zutphen.
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Naast de bekende soulklassiekers van
onder andere Otis Redding, Wilson Pic-
ket en Sam & Dave en de funk van
James Brown en Tower of Power brengt
de band ook meer eigentijds werk zo-
als van Candy Dulfer, Lenny Kravitz en
Dennis. Stevie Wonder komt natuur-
lijk ook ruimschoots aan bod en het
discowerk van The Trammps en KC &
The Sunshine Band ontbreekt even-
min. Om het feest compleet te maken
brengt de band ook werk van Blues

Brothers, Brian Setzer and his Orches-
tra. Kortom een show vol soul, funk,
disco en R&B,; waarbij de strakke rit-
mesectie er wel voor zorgt dat geen
mens stil kan blijven zitten. 

De band vindt zijn oorsprong in 1988,
als de eerste versie van de zevenmans
blues/soulformatie Not Beethoven van
zich laat horen en na een grootse aan-
pak enkele jaren later met een tien
man sterke bezetting het land door-
reist. In 2002 slaan ze een zijspoor in
richting swing, rock-’n-roll en rockabil-
ly onder de naam Upsesjun. In de hui-
dige samenstelling staan alle neuzen
weer richting soul en aanverwante
muzieksoorten. Nu dus onder de illus-
tere naam Groove On The Roof. 

Martijn Verheul speelt overigens tijde-
lijke mee. In Groove On The Roof is nog
een vacature binnen de ritmesectie
voor een toetsenist. Wie interesse heeft
kan zich wenden tot Gerrit Hiddink.
De promotietoer start op zaterdag-
avond 8 december 2007 met een optre-
den in Zaal Spoorzicht, Loenenseweg
1, Eerbeek. Meer informatie op de site
www.grooveontheroof.nl, of bij Gerrit
Hiddink, tel. (06) 51 22 19 45.

Eerste optreden in vernieuwde promotietoer

De band Groove On The Roof presents!

Groove On The Roof is een twaalf-
koppige formatie, die mede dank-
zij een stevige blazerssectie voor
een welluidende luchtverplaatsing
zorgt. De bandleden komen uit Tol-
dijk, Baak, Wichmond en omstre-
ken en bestaat uit het zangerstrio
Nicole Peters, Daniëlle Grube en
Bert Meurs; een ritmesectie met
Martijn Verheul, Louk Matser, Pe-
ter-Paul Nijhuis en Gerrit Hiddink
en een blazerkwintet met Douwe
Laansma, Albert ten Cate, Willem
Jan Jolink, Niels Janssen en Marijn
Laurensse. De band repeteert weke-
lijks in Call Of Fame in Zutphen en
wie het leuk vindt kan gerust een
kijkje komen nemen.

De twaalfkoppige formatie Groove On The Roof start een promotietoer.

Ter voorbereiding op Kerstmis is het
thema dit jaar: ‘De Koning komt’.
Voorgangers zijn ‘gewone’ RK- en pro-
testantse kerkleden uit Hengelo. Een
bijzondere thematische bloemschik-
king helpt de aandacht te bepalen. Al

jaren lang weten velen de weg naar
het kerkje aan de Banninkstraat te vin-
den voor deze rustpunten door de
week in een bijzondere tijd van het
jaar. Een ieder die belangstelling
heeft, is van harte welkom in het kerk-
gebouw van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap aan de Banninkstraat in
Hengelo.
De vespervieringen zijn: dinsdag 4, 11
en 18 december om 19.30 uur. Con-
tactpersonen zijn: Gerry Spekkink-
Beunk, tel. 461146 en ds. Aleida Blan-
ken, tel. 461224.

Vespers in Advent

Toeleven naar het Licht
In de decembermaand organise-
ren de gezamenlijke kerken van
Hengelo weer drie vespervieringen
op dinsdagavonden. Vespers zijn
korte vieringen van hooguit een
half uur waarvoor stilte, gebed en
muziek kenmerkend zijn.

De Partyknallers verzorgen deze
avond en zij doen dit net als vooraf-
gaande jaren met heel veel plezier. Vo-
rig jaar was het een superavond met
publiek uit de hele regio en van alle

leeftijden. Ook komt er een artiest die
vooralHollandse muziek zal brengen.
Dus heb je zin in een avond om lekker
uit je dak te gaan, kom dan 15 decem-
ber naar het dorpshuis, Kerkstraat 86
in Drempt. De toegang is onder voor-
behoud. Voor meer informatie: Angela
Booltink, 06-51935793.

Skihut in dorpshuis Drempt
Zaterdag 15 december is er weer een
skihut in het dorpshuis in Drempt.

Fuell is een ervaren band in het rock &
roll- en bluescircuit. In 2004 vernieuw-
de de band zijn repertoire en bekende
en minder bekende bluessongs, rock
& rollers en een paar ballads zijn hier-
in opgenomen, zoals van Herman
Brood, AC/DC, The Doors, Led Zeppe-
lin, Jimi Hendrix, Cuby en Stevie Ray
Vaughan. 

De band bestaat uit vier personen:
Maarten Strijker, zang en gitaar, Willi-
am Besseling, drums en zang, Bas Bes-
seling, gitaar en Ivo Eijkelkamp, bas.

Het beloofd een wilde mix te worden
van bier, pepernoten en rock ’n roll op
7 december, aanvang 21.00 uur, Sinter-
klaaspop, JCC Flophouse, Toldijk. Meer
informatie www.flophouse.nl

Vrijdag 7 december 

Sinterklaas
Pop in JCC
Flophouse

Vrijdag 7 december wordt er Sinter-
klaas gevierd in de gezelligste soos
van Nederland, Jeugdsoos Flophou-
se in Toldijk. De goedheiligman zal
aantreden, samen met enkele Pie-
terbazen. Om dit feest geheel in
stijl te vieren heeft onze vriend
livemuziek van de Wichmondse
band Fuell meegebracht.

Het initiatief vloeit voor uit het onder-
zoek van de werkgroep bestaande uit
afgevaardigden van Parochiebestuur,
St. Martinus-school, Stichting Concor-
dia, Kermis en Oranje Stichting en
Baaks Belang naar de levensvatbaar-
heid van een gemeenschapshuis voor
de inwoners van Baak. Een gemeen-
schapshuis om elkaar te treffen, bij te
praten, te vergaderen en te ontspan-

nen. Maar ook een mogelijkheid kan
bieden voor bijvoorbeeld de buiten-
schoolse opvang. Dit alles om de leef-
baarheid van Baak verder te verbete-
ren en op zijn minst te behouden.
Om na te gaan of er voldoende belang-
stelling bestaat voor een soosgebeuren
werd in Baak een enquête gehouden
onder inwoners van 55 jaar en ouder.
30 Personen reageerden daarop posi-
tief, hetgeen aanleiding voor de werk-
groep is om een soos op te richten,
welke zich in eerste aanzet zal richten
op kaarten en biljarten. Na de start zal
bekeken worden of ook belangstelling
bestaat voor andere activiteiten. Op
dit moment is er nog onvoldoende be-
langstelling om over te gaan tot de ver-
bouw van Concordia tot gemeen-
schapshuis. De werkgroep zal echter
blijven kijken wanneer dat moment
mogelijk wel aanbreekt. Jokeren en
klaverjassen (en eventueel biljarten),
café Herfkens in Baak, dinsdag 11 de-
cember 2007, 13.30-16.30 uur.

Dinsdagmiddag kaarten bij Herfkens
Iedere tweede dinsdag van de
maand organiseert een werkgroep
rond Concordia een middag joke-
ren en klaverjassen (en eventueel
biljarten) bij café Herfkens in
Baak. De start is op dinsdag 11 de-
cember van 13.30 tot 16. 30 uur in
de kleine zaal. Deelnemers aan be-
staande kaartgelegenheden zijn
over het algemeen ouderen, die
overdag ook de tijd hebben om te
kaarten. Met dit initiatief biedt de
werkgroep daarvoor een extra mo-
gelijkheid.

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Heerlijk
fruit

uit eigen boomgaard o.a.

Elstar 3 kg € 2,75 

hard & sappig

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
voor al uw groente, fruit en streekproducten.

Maandag en woensdag gesloten.

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Te koop:

rode en groene beuk
van eigen kwekerij.

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875

Opruiming

Tot 50% korting
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Voor dit jaar is er voor gekozen om
de kantine van de sporthal dicht te
laten, zodat het feest echt op één
plaats is. De welbekende champag-
ne bar is natuurlijk weer aanwezig,
om op het nieuwe jaar een toast uit
te brengen. NIEUW dit jaar is dat de
zaal al om 23.00 uur open gaat voor
de feestvierders, zodat er samen
met DJ-Oliver afgeteld kan worden
naar het nieuwe jaar. 

PROGRAMMA :
De hoofdact van deze avond is de
band Mash uit Steenderen / Olbur-
gen. Deze band speelde in 2006 als
voorprogramma tijdens het Stevo
Midzomerfeest. De band heeft zich
erg goed ontwikkelt ook qua reper-
toire, dat de Stevo ze opnieuw heb-

ben geboekt en wel als hoofdact.
Eerder concentreerde Mash zich
vooral op rock/pop muziek, nu is
het repertoire versterkt met top 40
muziek en Nederlandstalig werk
van o.a.de Dijk en de Sjonnies. Voor
de liefhebber zijn ze echter ook in
staat de oude rockklassiekers uit de
kast te halen. Met plezier, humor en
vermaak hoog in het vaandel zijn ze
hard op weg om zich te profileren
als een prettige allround band en
supergeschikt voor het Oud &
Nieuwfeest. Dit wordt dus een groot
feest met topmuziek !!

Natuurlijk is ook dit jaar weer Dj-
Oliver van de partij. Nadere intro-
ductie is overbodig voor deze vor-
dense DJ. Overal waar hij verschijnt

veranderd de zaal in één feestende
massa.

VOORVERKOOP : 
De sporthal zal vanaf 23.00 uur ge-
opend zijn voor de feestgangers.De
kaart voorverkoop van het 5e Oud &
Nieuwfeest is inmiddels begonnen. 
De kaarten zijn alléén in de voorver-
koop te verkrijgen bij Tankstation
Weulen Kranenbarg , Fashion Cor-
ner en Mitra Sander Pardijs allen te
Vorden. Voor meer informatie kijk
op: www.stevo.nu

Kaartverkoop Oud & Nieuwfeest
Voor de vijfde keer in successie organiseert de Stevo (Stichting Evene-
menten Vorden) weer een Oud & Nieuwfeest in Sporthal 't Jebbink te
Vorden. De grote zaal van sporthal 't Jebbink zal voor deze gelegen-
heid dan ook weer bijzonder mooi worden aangekleed , o.a. door vele
duizenden gouden en zilveren ballonnen op te hangen, en door be-
amerschermen te plaatsen.

HOTSTONE MASSAGE
Type: Massage met warme lava stenen
uit het Andesgebergte in combinatie
met essentiële oliën. Werkt 4 x zo diep
als een manuele massage. Doel: Voor
een verzachtende en een diepe ont-
spannende werking op spieren van li-
chaam en geest. Met de warme lava
stenen kunnen verschillende li-
chaamsdelen gemasseerd worden, de
verschillende tijdsduur van de massa-
ges varieert van 30 minuten voor rug
en schouders tot 60 minuten voor het
gehele lichaam.

BESTE UIT 4 WERELDEN
AROMASOUL
De Aromasoul lichaamsbehandeling
is een groot succes, het combineert
het beste uit 4 werelden. Type: Li-
chaamspeeling welke masserend wordt
uitgevoerd. Doel: U kunt kiezen uit 4

geuren die afkomstig zijn uit 4 ver-
schillende werelddelen. Elke geur
kent zijn eigen massage met rituelen
uit het gekozen land. Deze behande-
ling wordt helemaal op u afgestemd.
U mag uw eigen aroma geur uitzoe-
ken en deze zal dan tijdens de gehele
behandeling worden gebruikt.

SPECIALE ANTI-CELLULITIS
BEHANDELING
Type: Deze pakking werkt met warm/
koud effect om de zogenaamde sinaas-
appelhuid effectief en zichtbaar te be-
handelen. Doel: Het heeft een ontgif-
tende, drainerende, zuurstofaanvoe-
rende en verstevigende werking dank-
zij een mix van verschillende essentië-
le oliën. Dit alles zorgt voor een ver-
minderde vetafzetting en een geremo-
delleerd figuur en een gevoel van
lichtheid en welzijn.

SPECIALE ARRANGEMENTEN:
Martine Hair + Beautysalon biedt spe-
ciale duo arrangementen, samen met
een vriendin, moeder, zus of collega
naar de schoonheidssalon en je heer-
lijk laten verwennen. 

In overleg met de schoonheidsspecia-
liste's kunt u ook een combinatie tus-
sen een HotStone masage en een li-
chaamspakking samenstellen, voor el-
ke 2e persoon geldt dan een korting
van 50%. Ook kent Martine Hair + Be-
autysalon een speciale korting wan-
neer u uw behandeling overdag boekt.

MARTINE HAIR + BEAUTYSALON
CADEAUBON:
Alle behandelingen kunnen in de
vorm van een cadeaubon cadeau ge-
daan worden. Bij Martine Hair + Beau-
tysalon worden alle cadeaubonnen
verpakt als origineel cadeau met leuke
attentie. 
Bezoek ook eens de website:
www.martinehairenbeauty.nl 

Martine Hair+Beautysalon, St. Michiles-
straat 2B, Hengelo (0575) 46 57 15.

Gratis Inloopavond
Schoonheidssalon: Groot Succes !!!

Er was afgelopen 21 november veel belangstelling tijdens de gratis inloop-
avond in de [comfort zone] schoonheidssalons bij Martine Hair + Beauty-
salon. Er werden deze avond demonstraties gegeven van de verschillende
HotStone massage mogelijkheden. Ook werden de diverse lichaamspak-
kingen die er bij Martine Hair + Beautysalon mogelijk zijn gedemon-
streerd en toegelicht.

Op het programma staan werken van
Charles Köchlin, Vaughan Williams,
Brahms en Glinka.. Het concert wordt
geopend met "Quatre Petites Pièces"
van Charles Köchlin (1867-1958),
prachtige miniatuurtjes waarin de ka-
rakteristieken van Köchlin's  muziek:
kleur, ruimte, rust en een grote mate
van intimiteit,  duidelijk   herkenbaar
zijn.  Eén van de meest toonaangeven-
de muziekstukken van Vaughan Willi-
ams (1872-1958) is "The Lark Ascen-
ding", een romance voor viool en or-
kest. Engelse volksmelodieën en een
gedicht van George Meredith over de
zang van de leeuwerik en het Engelse
platteland vormden de inspiratiebron-
nen voor dit meesterwerk.

De kamermuziek van Joh. Brahms
(1833-1897) is zangerig, meditatief, be-
dachtzaam, donker, teder en smach-
tend. Het Hoorntrio in Es op. 40 werd
voor het eerst uitgevoerd in 1865 met
aan  de  piano  de  componist   zelf.  De
voor die tijd bijzondere klankcombi-
natie van dit juweel uit de kamermu-
ziekliteratuur was voor Joh. Brahms,
die tevens hoorn en cello speelde, van-
zelfsprekend. Met deze combinatie
kon hij de emoties van die moeilijke
tijd, hij had in korte tijd zijn geliefde
moeder en een goede vriend verloren,
en de herinneringen aan zijn jeugd
het best uitdrukken. In de stemming
van dit hoorntrio valt enerzijds de

idylle van bossen en bergen te beluis-
teren en anderzijds de pijn van zijn
persoonlijk verlies. Het concert wordt
afgesloten met "Three Russian Songs"
for Violon, Horn and Piano van Mi-
chail Glinka (1804-1857). Deze drie lie-
deren, geschreven in 1838, zijn origi-
nele composities van Glinka, voorna-
melijk voor zang, viool en piano/harp.
Ze zijn zeer geliefd, en er zijn dan ook
verscheidene transcripties van ge-
maakt voor verschillende bezettingen.

De leden van het St. Petersburg Horn
Trio hebben een bijzondere staat van
dienst. Twee van de drie leden van dit
trio (Alla en Sergei) zijn opgeleid aan
het beroemde conservatorium van St.
Petersburg, waar zij het diploma  Uit-
voerend Musicus behaalden. Sinds
1992 wonen en werken zij in Neder-
land. Alla Libo maakt deel uit van het
St. Petersburg Horn trio en werkt als
begeleidster   aan  de conservatoria van
Rotterdam en Den Haag. Zij speelt re-
gelmatig kamermuziek met Solisten
Ensembles van het Concertgebouw- en
het Rotterdam Filharmonisch Orkest.
Sergei Dovgaliouk maakte vanaf 1992
als hoornist deel uit van het Radio Fil-
harmonisch Orkest, het Schönberg En-
semble en het St. Petersburg Horn Trio.
Vanaf 2006 is hij 1ste hoornist in de Ra-
dio Kamer Filharmonie. Michaela Holl-
mannovà studeerde aan de "Academy
of Music Arts" te Praag en sloot haar so-
lo-opleiding viool Cum Laude af. Gedu-
rende 20 jaar was zij 1ste violiste in het
Radio Filharmonisch Orkest en als gast
speelde zij regelmatig in het Concert-
gebouworkest. Michaela speelt in ver-
schillende kamermuziek ensembles,
waaronder het St. Petersburg Horn
Trio, in binnen- en buitenland.

VOORVERKOOPADRESSEN:
Sigarenspeciaalzaak Schimmel,
Sprongstraat 7, 7201 KS Zutphen, tel.
(0575) 51 24 38
Hendriks Boek- en Kantoorboekhan-
del, Stuyvenburchstraat 36, 6961 CW
Eerbeek, tel. (0313) 65 12 82.

Eerste concert in gerestaureerde
St. Willibrorduskerk
Het St. Petersburg Horn Trio zal
zondag 9 december als eerste een
concert geven in de gerestaureerde
St. Willibrorduskerk te Vierakker.
De leden van het  St. Petersburg
Horn Trio, Michaela Hollmannovà,
Alla Libo  en  Sergei Dovgaliouk,
spelen sinds 1992 samen en vor-
men  een  muzikale en geestelijke
eenheid. Het St. Peterburg Horn
Trio gaf  vele concerten in binnen-
en buitenland. Luisteren naar dit
trio is een muzikale belevenis, de
eenheid in interpretatie in de ver-
schillende genres is uniek.

SOCII
Zondag thuis tegen Aerdt leek het on-
danks het tijdens de wedstrijd steeds
slechtere weer geen vuiltje aan de
lucht. Socii kwam via aanvoerder Ro-
bert Kornegoor in de 30 min op 1-0.
Voor dit doelpunt waren er kansen
over en weer en waren de ploegen aan
elkaar gewaagd. Na 40 min spelen een
afgeslagen aanval van Socii werd snel
na voren gespeeld en afgerond 1-1 in
plaats van de 2-0. 
De tweede helft was af en toe niet om
aan te zien mede door de slechte
weersomstandigheden maar goede
doelrijpe kansen waren er wel. Aan
einde van de wedstrijd nam Stefan
Roording een vrije trap buiten de zes-
tien en schoot deze laag goed in 2-1.
Toch zou het nog 2-2 worden beste

man van het veld Hans Vleemingh
raakte de spits binnen de beruchte lij-
nen en met veel theater liet hij zich
slim vallen waarop de voor sinterklaas
spelende scheidsrechter na de stip
wees. Aanstaande zondag 9 december
gaan we naar buren Baakse Boys.

Verdere uitslagen
Zelhem 3 -Socii 2: 2-1
Angeren 5 -Socii 3: 10 - 3
Socii 4 -De Hoven4: 4 - 6
Socii 5 -Baakse Boijs 4: 1 - 4

Programma 9 december
Baakse Boijs - Socii
Socii 2 - DVC 26 7
Socii 3 - De Hoven 5
PAX 9 - Socii 4
SHE 4 - Socii 5

Vo e t b a l

Per 1 januari 2007 is de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)
van kracht. Van de burgers wordt dan
verwacht dat ze 'meedoen' in de maat-
schappij en proberen eerst zelf hun
problemen op te lossen alvorens naar
de gemeente te gaan voor ondersteu-
ning. 

De gemeente krijgt de verantwoorde-
lijkheid haar voorzieningen zodanig
op peil te hebben dat die burger ook
echt kàn meedoen. 

Onderdeel van deze wet is het presta-
tieveld mantelzorg en vrijwilligers.
Dhr. H. Dolleman, beleidsambtenaar
van de gemeente Bronckhorst infor-
meert u over deze wet en vertelt speci-
fiek over de gevolgen daarvan voor u
als mantelzorger. 

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is welkom. De bijeen-
komst begint om  13.30 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar! De mantelzorgsa-
lon is gevestigd in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 in Hengelo
Gld.  

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

Informatie Wet 
maatschappelijke ondersteuning
In de mantelzorgsalon Bronck-
horst wordt op dinsdag 11 decem-
ber een informatiemiddag gehou-
den over de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De mantel-
zorgsalon is gevestigd in Partycen-
trum Langeler in Hengelo Gld.
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Er is een groot aanbod van kleding.
Het assortiment bestaat uit babykleer-
tjes, jongens-, meisjes-, heren- en da-
meskleding en veel merkkleding zoals
Garcia, Vingino, s Oliver en Fransa &
Freese. “Ik ben nu bezig met het leg-
gen van contacten met leveranciers
van merkkleding zoals G-star, Diesel,
Dolce en Gabbana”, zegt Marjan. “Ook
accessoires, sieraden en eventueel lin-
gerie is een mogelijkheid voor de toe-
komst. Op de site kunnen mensen
aangeven wat ze zoeken en ik doe dan
mijn best om dat te bemachtigen”.
Mensen kunnen bestellen via de site,
maar kunnen na afspraak de artikelen
ook komen ophalen op Vloed 42 in
Hengelo Gld.

Marjan van Zwanenburg ‘shopt’ zelf
ook veel op internet. Zo is het idee ont-
staan om voor haar zelf te beginnen
met een webwinkel in trendy kleding
voor het hele gezin. “Internet is zó
snel en wordt door heel veel mensen
gebruikt om iets te kopen. Mensen
klikken gewoon op de site als ze
nieuwsgierig zijn. Daarom richt ik me
ook niet alleen op deze streek, maar
eigenlijk op het hele land. Ik zie wel”,
zegt Marjan enthousiast. De eige-
naresse van Marjansfashion.nl wil de

eerste tijd vooral zorgen dat ze naams-
bekendheid krijgt. “Als je een winkel
hebt, komen mensen eerder maar die
heb ik niet. Het is dan voor mensen
minder uitnodigend om naar mij toe
te komen. Het is daarom in het begin
best moeilijk om mijn webstore onder
de aandacht van de mensen te krijgen.
Maar”, zegt ze zelfverzekerd”, ”die
naamsbekend zal me snel lukken”.
Marjan verwacht vooral veel van de
mond-tot-mondreclame. “Dat werkt
vaak het beste”.

Marjan van Zwanenburg heeft al eer-
der ervaring op gedaan met kleding.
“Ik heb met tweedehands -en nieuwe
kleding op de markt gestaan en later
ben ik ook nog op zoek geweest naar
een geschikt pandje, maar dat was
veel te duur. Daarom heb ik wat an-
ders bedacht: het net op!”, zegt de
Hengelose resoluut. “Ik zie de webwin-
kel als een mooie uitdaging en heb er
alle vertrouwen in dat het goed gaat
lopen”.

De webwinkel www.marjansfashion.nl
van Marjan van Zwanenburg, is geves-
tigd op Vloed 42, 7255 WS in Hengelo
Gld. Tel. (0575) 46 46 80. Mobiel: (06)
45 41 89 15.

Webstore in trendy kleding voor het hele gezin voor Hengelo

Webwinkel Marjansfashion.nl

Marjan van Zwanenburg is begonnen met haar webwinkel www.marjans-
fashion.nl en is gevestigd op Vloed 42 in Hengelo Gld. Op de site die de Hen-
gelose zelf heeft gemaakt, is trendy kleding te koop voor het hele gezin.

Marjan van Zwanenburg: "Mensen kunnen bestellen via de site, maar kunnen het op afspraak
ook komen ophalen".

De vader van Sandra, Henk Bosman,
verrichtte samen met zijn kleinkinde-
ren de opening. Met het wegtrekken
van een doek van een schilderslijst
werd de naam ‘De Kleine Hendrik’ van
de accommodatie onthuld. De lijst
wordt later in het Bosmanlaantje ge-
plaatst. Fietsers en wandelaars die
over de laan Erf Bosgunst passeren,
kunnen dan een stop maken voor een
levend schilderachtig uitzicht die de
lijst biedt. Voor de opening was veel
belangstelling. Naast de vele genodig-
den waren er familie, buren en ken-
nissen die Sandra en Wim Vergunst
complimenten gaven voor de nieuwe

accommodatie. Het nieuwe onderko-
men was in 1972 nog een stal voor
mestvarkens. Na een ingrijpende ver-
bouwing is het omgetoverd tot een
luxe groepsaccommodatie met vijf
slaapkamers, een grote woonkamer
met open keuken, toiletgroepen en
douches. De inrichting is neutraal
maar sfeervol ingericht. Het overnach-
tingsgebouw biedt ruimte aan veer-
tien personen en is ideaal voor fami-
lies, gezinnen met kinderen en (vrien-
den)groepen.

Erf Bosgunst was vroeger een ge-
mengd bedrijf met melkvee en fokvar-

kens. De gebouwde kalver- en stieren-
stal in 1966 werd vorig jaar verbouwd
tot ’t Atelier. ’t Atelier is een sfeervol
dagverblijf met ontvangstruimte voor
vergaderen of om zo maar lekker te
ontspannen. De voormalige grupstal
is in 1979 vernieuwd en doet nu dienst
als caravanstalling. 
Erf Bosgunst is een jonge plattelands-
onderneming, gelegen in het buiten-
gebied van Hengelo. In principe heb-
ben groepen het hele erf ter beschik-
king. Er is een volleybalveld en kinde-
ren kunnen zich vermaken met onder
meer skelters, een voetbaltafel, een
speelhuisje en veel andere sport- en
spelmaterialen. Verder organiseert Erf
Bosgunst diverse creatieve en educa-
tieve dagarrangementen op het platte-
land, en dat allemaal op maat.

Nieuwe groepsaccommodatie geopend

Erf Bosgunst: Van gemengd bedrijf 

tot moderne recreatieonderneming

Sandra en Wim Vergunst hebben er lang na uitgekeken. Maar afgelopen
woensdag was het dan zover dat zij hun nieuwe groepsaccommodatie ‘De
Kleine Hendrik’ op Erf Bosgunst konden openen.

V.l.n.r.: Wim, Miep en Henk Bosman en Sandra.

MIRJAM MARE
Mirjam Mare volgde de opleiding aan
de Theaterschool te Amsterdam (afge-
studeerd in 1980), gaf jarenlang dra-
ma-les aan o.a. de Logopedische Oplei-
ding en ontwikkelde zich vervolgens
vanaf 1988 tot professioneel verhalen-
verteller en trainer. 

Ze is inmiddels in Nederland uitge-
groeid tot een begrip in de wereld van
het verteltheater.

VERHALEND THEATER
Mirjam Mare schept een magische
cirkel waarin verhalen tot leven ko-
men. 

Een voorstelling van haar is een bele-
ving in passie; fel en gedreven, vol
ingehouden spanning en dan weer
uitbundig, ontrolt het verhaal zich als
een filmbeeld.

Met eenzaam vuur begeeft Mirjam
Mare zich op het pad van de grootse
romantische vertellingen. 

'Eenzaam vuur' bevat twee mooie mee-
slepende verhalen gelnspireerd op
verhalen van Paul Gallico. Komt u ook
genieten? Meld u dan snel aan. 

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Voorstelling 'Eenzaam vuur'
Mirjam Mare
Op zaterdag 15 december speelt
Mirjam Mare de voorstelling 'Een-
zaam vuur' op kasteel Hackfort. De
voorstelling begint om 20 uur. Aan-
melden vooraf is noodzakelijk en
kan via www.natuurmonumen-
ten.nl of door te bellen met de le-
denservice van Natuurmonumen-
ten, tel (035) 655 99 55.

Ds. Aleida Blanken uit Hengelo zal op
maandag 17 december a.s. aan het
programma meewerken door middel
van een korte overdenking. Op kerst-

avond 24 december is het gehele uur
gewijd aan traditionele kerstzang en
muziek.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen muzi-
kale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via tel. (0314) 62
40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Radio
Ideaal zijn voor de komende uitzen-
dingen weer studiogasten uitgeno-
digd. In de uitzending van maan-
dag 10 december is er een overden-
king te beluisteren van mevr. Joke
van der Velde uit Hengelo.

PEKLO LOCHEM

Hoenders:
Lakenvelderhoen: E.H. Ruesink 3xZG,
1xG
Twents Hoen: D.J. Lijftogt 3xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 5xZG, 1xG
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde 2xF, 1xZG, 1xG

Dwerghoenders:
Vorwerkhoen kriel: Sil Ruesink 2xZG,
1xG
Orpington kriel: B. van Dijke 2xF,
12xZG, 3xG 
Amrockkriel: J. Pardijs 2xF, 4xZG, 3xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 3xG
Oud Engels vechtkriel: H. van Heerde
3xF, 3xZG

Sierduiven:
Vinkduif: J. Pardijs 2xZG, 2xG

Konijnen:
Franse Hangoor: D. Kuiper 1xF
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
3xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xZG, 3xG
Alaska: H. Pardijs 2xF, 2xZG
Angora: Comb. 't Wolletje 2xZG, 1xG
Tan: L. Jansen 2xF, 1xZG
Hollander: K. Hietbrink 3xF, 3xZG,
1xG, A.J. Everink 2xF, 3xZG, 1xG
Nederlandse Hangoordwerg: Devin
Horstman 2xZG, 1xG, Lorain Horstman
2xF, 2xZG, 2xGJ. Grobben 1xF, 2xZG
Kleurdwerg: J.Grobben 1xG

P. K . V.
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Heren Blouses
Ruit of streep 
normaal 19.99
nu voor

overslag model
normaal 14.99 
nu voor

Meisjes rokje

modekoopjes
Dames shirt  
lang mouw Sosoire
normaal 15.99
nu 2 voor

Jongens broeken
Winterkatoen 
normaal 19.99
nu voor 

12.50

20.-

     10.-

10.-
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Dames colltrui fijnbrei
normaal 22.99   nu

15.-

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

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

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 / 06-53362300

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag de gehele dag

KERSTBOMEN TE KOOP
De Nordmann met de donkergroene naalden
zorgen voor weinig naaldval.
Tevens andere soorten en maten.
We bezorgen gratis in de regio.

Van 6-12 t/m 15-12 geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

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

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

verkoop en plaatsing 
van doorsteek omheining

vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Berendsen Drempt

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

3 GANGEN WILDMENU

€ 32,50

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

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

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

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

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

Karin Groot Jebbink

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

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

BBBAAARRREEENNNDDDSSSEEENNN
wwwwwwwww...vvvuuuuuurrrwwweeerrrkkkbbbvvv...nnnlll

111222   DDDEEECCCEEEMMMBBBEEERRR   VVVUUUUUURRRWWWEEERRRKKKSSSHHHOOOWWW   111999...333000   UUUUUURRR
LLLOOOCCCAAATTTIIIEEE:::    KKKAAASSSTTTEEEEEELLL   VVVOOORRRDDDEEENNN

KOOPZONDAG 9 DECEMBER
11.00 - 17.00 uur

KERSTBOMEN
Duur? Helemaal niet! Al vanaf € 5,00

Super vers van eigen kwekerij in vele soorten en
maten o.a. Servische Spar, Nordman en Koreaspar.

Kluit • Pot • Gezaagd • Wortel

Bij aankoop van een kerstboom gratis kerstgroen
uitzoeken, zolang de voorraad strekt. Verkoop elke

dag vanaf 9.00 uur (geen verkoop op zondag).

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Klasse tegel, 
van goede huize, 
zoekt dito stel. 
Kinderen geen 

bezwaar.

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

3 GANGEN WILDMENU

€ 38,50

Kerstboomshopping
Zoekt u de mooiste kerstboom, kom dan gezellig met 

het hele gezin een kerstboom uitzoeken.

Keuze uit duizenden bomen vers op het land.

Ook voor kerstgroen en prachtige kerststukjes
alles voor gunstige prijzen.

Voor iedereen een verrassing,
speciaal voor de kinderen een groot springkussen.

Wij zijn alle dagen open vanaf 6 dec. t/m 24 dec. van 9.00 tot 15.30 uur.

Snijheester en kerstbomen kwekerij “HEIDEPOL“
Heidepolweg 2 te Vordenwww.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

TOT 31 DECEMBER JUBILEUMAANBIEDINGEN

1967-2007
JAAR

40 DEMONSTRATIE-AUTO’S
BIJNA NIEUW EN ZEER VOORDELIG

GROOT INGEKOCHT BIJ CITROËN
40 GEBRUIKTE AUTO’S MET 

€1.815 EXTRA KORTING

80 NIEUWE AUTO’S MET
EXTRA INKOOPVOORDEEL

EXTRA VOORDEEL OP 160 AUTO’S

Kijk op www.ruesink.nl voor alle acties

VOLOP KERSTBOMEN
Zelf uitzoeken op het land.
Gratis inhoezen (alleen in Hengelo).

BLOEMSCHIKKEN
nog plek bij de inloop lessen op 11 december
van 9.00-11.00 uur en op 13 december van

13.30-15.30 uur (alleen in Hengelo).

UITERAARD ZIJN IN ONZE WINKEL IN
HUMMELO OOK KERSTBOMEN TE KOOP.
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De heer Jan Groot Jebbink van Chevro-
let-distributeur Groot Jebbink: "Vooral
de populaire compacte SUV's, zoals de
Chevrolet Captiva, zullen het slachtof-
fer worden van die diverse prijsverho-
gingen. Chevrolet heeft nu ook een
'belastingmaatregel' getroffen. Tot 1
februari 2008 wordt geen meerprijs
berekend voor de automatische ver-
snellingsbak op de populaire Captiva!"

Nogmaals de heer Jan Groot Jebbink
van Chevrolet-distributeur Groot Jeb-
bink: "De autobranche is natuurlijk
niet gelukkig met deze overheids-
maatregelen, maar ze gaan gelukkig
pas vanaf volgend jaar februari in. Wij

geven de automobilisten nu nog volop
de kans en gelegenheid om vóór die
datum bij ons een nieuwe Captiva aan
te schaffen, om op die manier de kos-
tenverhoging vóór te blijven. De bespa-
ring die dit bij aanschaf maar ook voor
de bijtelling - van 22% naar 25% - ople-
vert, kan bij Chevrolet daarbij behoor-
lijk oplopen." 

Vooral de zakelijke rijders, een belang-
rijke doelgroep, zullen vanwege de ver-
hoogde bijtelling ieder jaar weer ge-
raakt worden in de portemonnee. Ech-
ter, wanneer de Captiva voor 1 februa-
ri 2008 bij Chevrolet-distributeur
Groot Jebbink wordt aangeschaft, blij-

ven de scherpe leaseprijs
en de lagere bijtelling ja-
renlang van kracht, re-
sulterend in een interes-
sant belastingvoordeel
en een gunstige, lagere
bijtelling!  Ook voor de
privérijder is de aan-
schaf van een nieuwe au-
to vóór 1 februari 2008
financieel aantrekkelijk,
waardoor de verzwaarde
overheidsmaatregelen
worden 'ontdoken'.

AUTOMATISCHE 
VERSNELLINGSBAK
ZONDER MEERPRIJS
Dankzij de krachtige
motoren is de Chevrolet
Captiva bij uitstek ge-
schikt om uitgerust te
worden met een auto-
matische versnellings-
bak. Chevrolet maakt de
aanschaf van een Capti-
va vóór 1 februari 2008
extra aantrekkelijk door
de automatische ver-

snellingsbak, die normaliter € 2.000, -
(!) kost, tot die datum op veel modellen
zonder meerprijs aan te bieden. Hier-
door kunnen de gezamenlijke bespa-
ringen en voordelen door de aanschaf
van een Chevrolet Captiva vóór 1 fe-
bruari 2008 oplopen tot ruim € 9.000,
-. Dit voordeel valt uiteen in een voor-
deel in aanschafwaarde, de gratis au-
tomatische versnellingsbak en een
voordeel op de fiscale bijtelling in het
geval van een auto van de zaak.

Tot slot nogmaals de heer Jan Groot
Jebbink: "De actie is inmiddels inge-
gaan en de Captiva met automaat is
uit voorraad leverbaar, zo lang de
voorraad strekt."

Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met: Chevrolet-distribu-
teur Autobedrijf Groot Jebbink
De heer  Jan Groot Jebbink
Tel: 0575-516646
E-mail: Chevrolet@groot-jebbink.nl

Bij Groot Jebbink: 
gratis automaat op Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva zakelijk interessante alternatief vòòr 1 februari 2008
Besparing kan oplopen tot 10.000 euro. Het huidige Chevrolet-modelpro-
gramma kent een aantal milieuvriendelijke en zuinige dieselmodellen
die beschikken over economische common-rail technologie en standaard
roetfilters. Ze voldoen ruim aan de huidige milieuregelgeving. Vanaf 1 fe-
bruari 2008 echter worden in Nederland diverse overheidsmaatregelen
van kracht.

Deze waarschuwt hem om een ander
leven te gaan leiden want anders zal
het hem slecht vergaan. Om hem te
helpen stuurt Marley hem drie gees-
ten namelijk, de geest van het verle-
den, het heden en het toekomstige
kerstfeest. Dit maakt een diepe indruk

op de oude man. Deze vertelling duurt
ongeveer 70 minuten. Na de pauze
speelt Gery uit zijn troubadours voor-
stelling enige liedjes en vertelt hij
anekdotes in kerstsfeer. Deze avond
wordt georganiseerd door de vrienden
van de Remigiuskerk.

Kerstverhaal in de Remigiuskerk

Op woensdag 12 december 2007 om 19.30 uur speelt en vertelt Gery weer
op eigen wijze het wereldberoemde kerstverhaal van Charles Dickens,
‘Scrooge en Marley’. Deze voorstelling gaat over de oude vrek Scrooge die
op kerstavond bezoek krijgt van zijn overleden zakenpartner Marley.

Gospelkoor Inspiration Vorden is een
groep van ruim 35 enthousiaste zan-
gers en zangeressen uit Vorden en wij-
de omgeving. Onder de altijd inspire-
rende leiding van dirigent Piet Piers-
ma treedt het koor al vele jaren regel-
matig in de regio op. Zo ook met de
aanstaande kerst. 

Natuurlijk zijn er weer enkele nieuwe
swingende kerstgospels zijn ingestu-

deerd. Liederen waarbij oude melo-
dieën zijn verweven in moderne jas-
jes, maar ook aloude klassiekers wor-
den gezongen. De inspirerende klan-
ken van Gospelkoor Inspiration Vor-
den zijn in december 2007 op de vol-
gende plaatsen te beluisteren:

Zondagavond 9 december om 19.00
uur tijdens de adventszangdienst in
de Hervormde kerk te Ruurlo.

Zaterdagmiddag 15 december om
13.25 uur op de kerstmarkt in Vorden.
Zondagavond 16 december om 19.00
uur tijdens de kerstsamenzang in de
Dorpskerk in Vorden.
Maandagavond 24 december om 22.30
uur tijdens de kerstnachtdienst in de
Dorpskerk te Vorden.

Komt u ook luisteren en meegenieten?
Neem voor meer informatie contact
op met het secretariaat, Jeannette
Braat, tel. (0575) 52 43 88, email
info@inspirationvorden.nl of bezoek
onze site www.inspirationvorden.nl

Gospelkoor Inspiration Vorden in kerststemming

De maand december is voor veel koren en muziekgroepen een bijzondere
tijd. Het 'gewone' repertoire wordt even ter zijde geschoven en kerstliederen'
worden (op)nieuw ingestudeerd. Zo ook voor Gospelkoor Inspiration Vorden.

Lion Kaak heeft het goed naar zijn zin
bij het Nederlands elftal O17. Hij stu-
deert aan het Johan Cruijff College in
Nijmegen en volgt de opleiding mar-
keting en communicatie. Hij vind het
een leuke studie. “Maar”, zegt Kaak,
“voetballen is leuker”. De speler van
De Graafschap B-jeugd kan de studie
goed combineren met het voetballen.
“Ze houden wel rekening met mijn
sport zodat ik optimaal kan presteren
bij de club. Dat vind ik prachtig”. Zo-
wel bij de B-jeugd van de Superboeren
als bij Oranje O17 speelt hij als verde-
digende middenvelder. Op die positie
speelt Lion zelf ook graag. “Het liefst
in de as op het middenveld. Dan kan
ik het spel links en rechts verdelen.
Rechtshalf is ook prima”, legt hij uit. 
Op het kwalificatietoernooi in Alba-
nië speelde Oranje de eerste wedstrijd
tegen gastland Albanië. Kaak speelde
de hele wedstrijd en er werd met 3-0
gewonnen. De uitslag had veel hoger
moeten zijn. Opgelegde kansen wer-
den om zeep gebracht. “Maar het veld
was dramatisch. We hadden wel de
goede schoenen aan met de juiste pin-
nen, maar het hielp niet op het slecht
veld”, geeft Kaak als oorzaak aan. “Het
grote Oranje heeft daar ook gespeeld
en had hetzelfde probleem”.
De tweede wedstrijd tegen Letland
werd moeizaam met 3-1 gewonnen.
Kaak begon niet in de basis, maar
werd in de tweede helft ingebracht en
speelde twintig minuten. De derde en
laatste wedstrijd was tegen Frankrijk
en werd met 1-0 gewonnen. Het was
een moeizame zege en het ging om de
eerste plaats in de poule. Het Neder-
lands elftal had zich al geplaatst. Let-
land en Albanië lagen er al uit. Lion
Kaak begon in de basis en speelde een
uur. Terugkijkend over het toernooi
vond Kaak het een prima resultaat van
het team. Ook over zijn eigen preste-
ren is hij tevreden. “Ik heb er een goed
gevoel bij”. 
Volgens Lion was bondscoach Stuiven-
berg tevreden over het spel van de
jeugdinternational. “Hij zet mij niet
voor niets tegen Frankrijk weer links-
half. Ik heb een concurrent voor me

van Feyenoord en die speelt rechtshalf
en ik ook. Frankrijk was een moeilijke
tegenstander en we speelden allebei.
Ik kan aardig uit de voeten op links.
Dat vond ik wel mooi. Voor mij was
het toernooi een mooie ervaring”.Voor
het EK onder 17 jaar, dat volgend jaar
mei in Turkije wordt gehouden, spe-
len zestig landen voorwedstrijden. In-
middels zijn al dertig landen afgeval-
len tijdens de kwalificatiewedstrijden.
Voor het Nederlands elftal is er nog
een lange weg te gaan. Nu zit Oranje
weer in een poule met vier landen
waarvan de eerste doorgaat. Op het
laatst blijven er nog zeven landen over
die meedoen aan het EK. Gastland Tur-
kije is al geplaatst. “Maar zover is het
lang nog niet”, trapt Kaak op de rem.
“We moeten eerst de volgende stap ne-
men. Voor mijzelf is dat ook belang-
rijk. Want, het is wel de selectie en
daar moet je eerst weer bij zitten”,
weet hij inmiddels uit ervaring. 
Het Oranje O17 heeft in februari 2008
een oefentoernooi van een week in
Spanje op de kalender staan. Lion
heeft er alle vertrouwen in dat hij dan
weer bij de selectie zit. Een maand la-
ter volgt dan de volgende kwalificatie-
ronde. De Graafschap-jeugdspeler con-
centreert zich nu eerst op het Spaanse
oefentoernooi. Daar wil hij natuurlijk
bij zijn. Dat is voor hem de eerste stap.
“Daarvoor moet je eerst geselecteerd
worden. Veel hangt ook af hoe je bij de
club presteert, want de bondcoaches
houden je daar goed in de gaten”.

Nederlands elftal tot 17 jaar ronde verder in EK-kwalificatietoernooi

Voor Lion Kaak is presteren een 'must'
Zijn debuut bij het Nederlands elf-
tal onder 17 jaar was tegen Grie-
kenland. Nu heeft hij er al weer zes
interlands achter zijn naam bij
kunnen schrijven. Vorige maand
was Hengeloër Lion Kaak (16) erbij
voor het EK-kwalificatietoernooi
in Albanië. Zowel voor het team als
voor Kaak was het een sportief suc-
ces. Het Oranje O17 van bonds-
coach Albert Stuivenberg is weer
een ronde verder.

Lion Kaak: "Eerst weer geselecteerd worden
en dan de volgende stap".
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur vak

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem   Tel. 026 - 361 16 21   Fax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

* Zolang de voorraad strekt.

Veilig met uw auto de winter door?

Doe de WinterCheck-up!

Laat de WinterCheck-up 

doen voor slechts € 19,-.

Uw Peugeot wordt 

gecontroleerd op 27 punten. 

U ontvangt een 

aardige attentie*.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Bij Helmink kunt u weer kennis maken met laatste 
trends in wooncomfort. De nieuwe collectie meube-

len en slaapkamers bieden weer volop comfortabel 
leefgenot. En u kunt zich ontspannen in onze speci-
ale relaxstudio met een royaal assortiment relax-

fauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero Stress.
Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten 

en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

Zondag 9 december open van 12 - 17 uur.
Zondag open huis Zondag open huis 

www.helminkmeubelen.nl

bij Helmink Vorden!

Vorden Zutphenseweg 24  Tel. 0575-551514

Garvo bv is

producent van

hoogwaardige

hobby-

diervoeders.

De productie

van de voeders

vindt plaats in

de moderne

fabriek in

Drempt.

profess ionele voeding voor dieren

BBooeekkhhoouuddeerr // aaddmmiinniissttrraatteeuurr (m/v)

WWiijj vvrraaggeenn iieemmaanndd,,

UUww wweerrkkzzaaaammhheeddeenn::

RReeaaccttiieess::

Sollicitaties graag voor 14 december ‘07 met CV bij

voorkeur per e-mail naar j.v.zellingen@garvo.nl. Meer

informatie is verkrijgbaar bij dhr. Jan van Zellingen.

WWaatt bbiieeddeenn wwiijj::

Een gevarieerde en uitdagende functie met groei-

mogelijkheden op basis van ca. 30 uur per week met

een inspirerende werksfeer in een enthousiast team bij

een groeiend bedrijf met bijpassend salaris en

arbeidsvoorwaarden.

Ter versterking van ons team zijn wij op korte

termijn op zoek naar een:

GGaarrvvoo bbvv

Molenweg 38

6996DN Drempt

Tel. 0313-472321

www.garvo.nl

op SPD-niveau;

met minimaal 3 jaar ervaring;

die resultaatgericht, betrouwbaar en daadkrachtig is;

met bij voorkeur kennis van de Engelse en Duitse taal;

met kennis van MS Office en Accountview.

verzorgen van de boekhouding en facturering;

controleren en verwerken van binnengekomen

facturen;

verwerken van kas-, en bankafrekeningen;

verzorgen van voor- en nacalculaties.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene ledenvergadering VVV Bronckhorst!
Locatie: Restaurant ’t Olde Lettink te Vorden

Datum: 10 december 2007

Aanvang: 20.00 uur

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Natuur en landschap vragen de komende tijd veel geld. 
Op 9 januari beslist de provincie over de aanpak.

Drijfjacht voorlopig van de baan

Verhaal wilde zwijnen wordt vervolgd
Er zijn dit jaar meer wilde zwijnen op de 

Veluwe dan gewenst. Het aantal aanrij-

dingen met deze beschermde dieren is 

daardoor flink gestegen evenals de hoe-

veelheid schademeldingen aan tuinen, 

landbouwgronden, recreatie- en sport-

velden. De provincie heeft onlangs een 

meldpunt ingesteld voor schade door 

zwijnen. De rijke oogst eikels en beuken-

nootjes verleden jaar herfst (een zoge-

naamd mastjaar)  en de milde winter 

hebben voor een explosieve groei van de 

aardvarkens gezorgd. Dit jaar bedraagt 

de zwijnenstand ruim 6000 exempla-

ren. Terwijl kennisinstituut Alterra uit 

Wageningen berekend heeft dat een 

gemiddelde populatie van 835 uit oog-

punt van zorgvuldig natuurbeheer en 

verkeersveiligheid wenselijk zou zijn. 

Juist om te voorkomen dat er veel dieren 

moeten worden afgeschoten.  

Vechten tegen bierkaai

‘De laatste dagen krijg ik weer wat meer 

e-mails met de melding van geschoten 

zwijnen. De afgelopen nacht zo’n vijf-

tien. Maar dat aantal stelt niets voor 

op het totaal. Het is vechten tegen de 

bierkaai. Gisteren bleek dat de biggen 

van dit jaar al meedoen met de voort-

planting’, aldus Gerrit Jan Spek van 

Fauna-advies. Spek coördineert de jacht 

op wilde zwijnen op de Veluwe die de 

afgelopen weken veelvuldig het nieuws

heeft gehaald. Deze aanzit-jachtmetho-

de blijkt dit jaar niet eff ectief genoeg. 

Daarom heeft de provincie Gelderland 

aan minister Verburg toestemming 

gevraagd en gekregen om de één-op-

één aanzit-drukjacht toe te passen. 

Tegenstanders van deze jacht zijn naar 

de rechter gestapt, die heeft beslist dat 

de provincie eerst de bezwaarprocedure 

moet doorlopen.

Eikel is lekkerder

Provinciaal medewerker Theo Dikker 

vertelt dat er elk jaar wel wat aan de 

hand is met de wilde zwijnen omdat de 

stand zo enorm kan fl uctueren. ‘Daar-

om gaan we in het voorjaar altijd tellen. 

Dat tellen gebeurt door de jagers met 

een onafhankelijke waarnemer erbij. 

Daarna stellen we in het faunabeheer-

plan vast hoeveel dieren geschoten moe-

ten worden om tot een aanvaardbare 

populatie te komen. Naast natuur-

organisaties als Staatsbosbeheer en 

Geldersch Landschap nemen ook 

landbouw- en jagersorganisaties deel 

aan het opstellen van het plan. Het 

probleem is dat we het quotum dit jaar 

niet gaan redden met de gebruikelijke 

jachtmethode die is toegestaan vanaf 

1 juli. Dat komt vooral omdat de wilde 

zwijnen de overal aanwezige eikels en 

beukennootjes lekkerder vinden dan het 

lokvoer. Dus vanaf oktober komen ze al 

niet meer bij de voerplaatsen opdagen 

en zit de jager daar voor niets op zijn 

hoger gelegen platformpje.’

Drijfjacht wreed?

Dikker:‘De één-op-één aanzit-drukjacht 

houdt niet meer in dan dat één drijver 

een perceel van veertig hectare inloopt 

en de daar aanwezige zwijnen doet be-

sluiten even een blokje om te gaan 

lopen. Op een van de uitvalspaadjes 

staat dan één jager de beestjes op te 

wachten. Wreed?  Als je het mij vraagt 

niet wreder dan de andere methode. 

Het protest komt van mensen die liever 

helemaal geen jacht zouden zien maar 

dat is een utopie in dit dichtbevolkte 

land.’ 

Dikker, inmiddels dertig jaar faunabe-

heersdeskundige vertelt dat er nu een 

proef loopt met geluidsdempers. Door 

deze te gebruiken, treedt minder ver-

storing op waardoor de jacht eff ectiever 

is. Ook het gebruik van nachtkijkers 

wordt overwogen. Daarmee kan in het 

donker en dus vaker worden opgetre-

den. Bovendien verlengt de provincie de 

jachtperiode met anderhalve maand tot 

half maart. ‘Wanneer we dat niet doen, 

hebben we volgend jaar een nog veel 

groter probleem’, aldus de provincie-

woordvoerder.

Geloven in Gelderland 

De provincie Gelderland steunt 

‘Geloven in Gelderland’, een 

cultuurhistorisch festival dat eind 

2008 wordt gehouden, met een bedrag 

van 400.000 euro. Tijdens het festival 

is er aandacht voor religie in de vorm 

van bijvoorbeeld godsdienstige ele-

menten in het landschap, religieuze 

rituelen en ontmoetingen tussen men-

sen van de verschillende godsdiensten 

die in Gelderland voorkomen. Het gaat 

niet om zending of verkondiging. Het 

festival maakt deel uit van het Jaar van 

het Religieus Erfgoed. De belangrijkste 

organisatoren zijn Landschapsbeheer 

Gelderland, Gelders Erfgoed en 

Museumpark Oriëntalis.

Meer informatie bij Jan Vedder, 

T (026) 359 92 07  

j.vedder@prv.gelderland.nl

Prijsvraag

De vraag voor deze maand luidt: Wie 

wonen er in De Hagert in Wijchen?

Stuur je antwoord voor 22 december 

naar de provincie Gelderland, t.a.v.

Ingrid Koch, Antwoordnummer 411, 

6800 WC Arnhem. Een postzegel is 

niet nodig. Eén inzending per naam 

en adres.

Uit de inzenders van het juiste 

antwoord trekken we één winnaar die 

in deze feestmaand twee toegangs-

kaarten voor het concert van Anouk 

in Gelredome krijgt toegestuurd.

De vraag in november was: Wat is de 

Stobberak? Het enig juiste antwoord 

is ‘een leeftijdgroep bij jeugdhulp-

verlening Lindenhout in Arnhem’. 

De winnaar is mevrouw H. Visser in 

Renkum. Namens de redactie van 

harte gefeliciteerd!

Wilde zwijnen, wroetend in het landschap

De andere kant van de medaille: de verkeersveiligheid op de Veluwe



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

ACTUEEL

POLITIEKE AGENDA

SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

PROJECT

Een leegstaande monumentale boerde-

rij, onderdeel van een beschermd dorps-

gezicht, vlakbij natuur. Boeren ging niet 

meer op De Hagert in Wijchen. Ton en 

Bernadette Baaijens wisten het geheel 

om te bouwen tot een zorgboerderij 

met aandacht voor natuur en de ge-

schiedenis. 

Dertig dementerende ouderen en ver-

standelijk gehandicapten wonen en/of 

werken er vandaag. Ze oogsten een 

krop sla in de tuin voor het eten van 

vanavond. De aardappelschillen gaan 

naar de schapen in de wei. De dieren 

– er lopen ook ganzen, kippen, geiten, 

paarden, honden, katten en kalveren 

- moeten verzorgd en van het vroege 

voorjaar tot het late najaar valt er fruit 

te plukken in de hoogstamboomgaard. 

Maar de Baaijens richten zich niet al-

leen op zorg. Ze lieten de boerderij in 

oude luister herstellen. Ze maakten de 

omgeving diervriendelijk met de aan-

leg van bijvoorbeeld poelen en ze kozen 

voor oude fruitboomrassen en bloemen-

soorten. 

Het begon ermee, vertelt Ton Baaijens, 

dat zijn vrouw niet meer gelukkig was 

met haar werk in de gehandicapten- en 

ouderenzorg. ‘Ze liep tegen de regeltjes 

aan. Ze wilde dat het meer om de men-

sen ging.’ Ze besloten een zorgboerderij 

te beginnen. Dat was zeven jaar gele-

den. Ton bracht zijn ervaring als organi-

satieadviseur en zijn voorliefde voor de 

natuur mee en samen gingen ze op zoek 

naar een geschikte locatie.

Boerderij De Hagert stond leeg. De eige-

naar zag geen toekomst meer op deze 

plek als boer. ‘De ecologische hoofd-

structuur loopt hier, het is een arche-

ologisch vindgebied en een beschermd 

dorpsgezicht. Kortom, hier kon niets’, 

zegt Baaijens. Ze gingen praten met in-

stellingen voor de verstandelijk gehan-

dicapten- en de ouderenzorg. Ze deden 

een beroep op potjes die er zijn voor eco-

logie, cultuurhistorie, leefbaarheid van 

het platteland. En zo wisten ze alles te 

financieren. Stichting zorgboerderij De 

Hagert is eigenaar. Daarin zitten Zorg-

groep Zuid-Gelderland en Dichterbij. 

Schuren gingen tegen de vlakte, nieuwe

gebouwen in dezelfde stijl kwamen 

ervoor in de plaats. Hier wonen ouderen 

en verstandelijk gehandicapten. Over-

dag werken ze elders of op de boerderij 

met anderen die hier hun dagbesteding 

vinden. Zestig personeelsleden plus 

zestig vrijwilligers houden de boel 

draaiende. De Baaijens wonen in het 

voorhuis. Verstandelijk gehandicap-

ten schenken ’s avonds koffi  e bij de 

dementerende ouderen. Ze doen hun 

was. ‘Zo helpen ze elkaar’, vertelt Ton. 

Ze brengen hun tijd door bij de dieren, 

in de moes- of bloementuin, of buiten 

in de boomgaard. Eerst was dit akker-

land. Met de aanleg van poelen en het 

onderhouden van de oevers, dragen de 

Baaijens bij aan de mogelijkheden voor 

dassen en amfibieën om te trekken. 

Landschapsbeheer adviseerde hierbij. 

Een plaatselijke natuurorganisatie is 

bezig een ooievaarsnest te bouwen. 

Dorpsbewoners hebben een volks-

tuintje, grenzend aan de tuinen waar 

de gehandicapten en ouderen werken 

en waar ze meehelpen. Binnen kunnen 

ze, en ook wandelaars, terecht voor een 

kop koffie.‘Het is een echt gemengd 

bedrijf geworden’, zegt Ton. ‘Wat oude-

renzorg en verstandelijk gehandicap-

tenzorg betreft. En ook wat wonen en 

dag besteding aangaat. En bovendien 

nog qua ecologie.’

Geef mening over www.gelderland.nl

De provincie wil graag weten hoe haar 

website wordt gewaardeerd. De komende 

tijd kunnen bezoekers on line hun mening 

kwijt. Ga naar onze website en start er 

direct mee!

Meer informatie bij Suheyla Tunç, 

s.tunc@prv.gelderland.nl

B’Oost op 14.02.08

Voor ondernemers in Oost-Nederland: 

14 februari 2008 B’Oost op Papendal 

(Arnhem). Tijdens deze middag en avond 

draait het om innovatie bij het MKB: 

pitch-talks, workshops en themasessies. 

Ruimte voor netwerken, beleven en initi-

atieven, dus ook voor uw bedrijf. B’Oost is 

vernieuwend, want deelnemers bepalen 

vooraf zelf wie er spreekt. U dus ook. De 

site brengt sprekers en bezoekers samen. 

U kunt zien wie zich heeft aangemeld en 

zelf het sprekersaanbod beoordelen. Aan 

B’Oost nemen alle netwerken in Oost-

Nederland deel. Heeft u een idee? Een me-

ning? Alles kan tijdens deze ‘valentijnsdag 

voor ondernemers’. Entree: € 79,- 

(incl. eten en drinken). Aanmelden en 

informatie: www.boost-event.nl.

Jongin.gelderland.nl

In november lanceerde gedeputeerde 

Hans Esmeijer samen met jongeren van 

de jonginadviesraad de website jongin.

gelderland.nl. Het is een voor jongeren in 

Gelderland ontwikkelde website. Naast de 

provinciale site jongin.gelderland.nl ko-

men er binnenkort twaalf andere ‘jongin’-

sites, specifiek voor Gelderse gemeenten. 

Voor en door jongeren.

Woensdag 12 december 2007

Commissievergaderingen

•  Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

9.30 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

•  Landelijk Gebied en Water

9.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

•  Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

14.00 uur, Rijnstate, zaal 3.1

•  Mobiliteit en Economische Zaken

14.00 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

•  Algemeen Bestuur en Financiën

17.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl 

Op afspraak

Zorgboerderij met aandacht voor natuur en historie

Een bijzonder gemengd bedrijf

De provincie Gelderland heeft plannen de komende tijd voor 20 miljoen euro grond voor Geldersch Landschap en Geldersche 

Kasteelen aan te kopen, die daarmee plannen gaan verwezenlijken op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. De bele-

vingswaarde voor bewoners en bezoekers krijgt ook aandacht door de 40 miljoen die de provincie wil steken in de gebieden van het 

Geldersch Landschap. Dit partnerschap wordt aangegaan voor de komende zeven jaar als Provinciale Staten in de vergadering van 

9 januari 2008 ja zeggen tegen de plannen.

Zorgboerderij De Hagert is een van de tien 

genomineerden voor de Gelderse Prijs voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. De provincie wil met 

de prijs goede en inspirerende initiatieven 

onder de aandacht brengen, die de ruimtelijke 

kwaliteit ten goede komen. Het thema van dit 

jaar is functieverandering in stad en land. In 

december bepaalt de jury onder leiding van Jan 

Terlouw, de voormalige commissaris van de 

Koningin, de winnaar. De prijs, een bedrag van 

vijfduizend euro, wordt in maart 2008 uitge-

reikt. De overige genomineerden zijn: De Enk in 

Arnhem, De Stenderkast in Etten, De Ludgerhof 

in Lichtenvoorde, Hinkeloord-De Dreijen in 

Wageningen, Beekpark in Apeldoorn, Limos in 

Nijmegen, Fort Sint Andries bij Heerewaarden, 

Steltenberg bij Terwolde en Landgoed Otelaar 

in het buitengebied van Barneveld. 

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit

Ton Baaijens in de tuin van De Hagert



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 03 december t/m zaterdag 08 december 2007. Week 49

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

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

Proef het verschil

Een nieuw
huismerk
van absolute
topkwaliteit

10%
korting

Deze week ontvangt u
ter introductie

op een aantal producten van ons
nieuwe huismerk Coop Select!

(Zie onze folder)

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

Grootste keuze, kleinste prijzen!

SLIJTERIJ

per kilo
1,80

per liter
18,55

Elders 16,99

van 1,69

1.35

12.99

Van 6,99

3.49

Elders 3,99

2.99

Elders 6,98

4.99

50% KORTING!

Clementines mandarijnen
kistje ca. 2,2 kilo

Douwe Egberts
Aroma Rood 
koffie
grove of
snelfiltermaling
2 pakken 
à 500 gram

populaire stol met banketspijs
zak 750 gram

shoarma
reepjesvlees
kilo

Johnnie Walker 
Scotch whisky
red label
fles 700 ml

op=op!

2 PAKKEN!


