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Schaatsproducent 
draait op volle 
toeren!

Kaartverkoop 
Oud & Nieuw 
feest gestart

Anneke 
Ketterink: 
Beste telefoniste 
van Nederland

Kerst op de 
Kranenburg

Help vogels de 
winter door!  
Vette vogeldag!

Kerst in atelier 
Amare

Dinsdag 7 december 2010
72e jaargang no. 40

Begin februari ontvangen de bewo-
ners de sleutel en begint er een nieu-
we fase in hun leven, wonen in een 
eigen appartement met eigen sani-
taire voorzieningen e.d. Tussen twee 
haakjes: Pro Wonen heeft in samen-
werking met Zozijn het project De 
Zon ontwikkeld. Het is een kleinscha-
lige woonvoorziening voor 17 cliën-
ten van Zozijn, dat wil zeggen negen 
groepswoningen, vier appartementen 
die iets zelfstandig zijn en vier appar-
tementen voor zelfstandige cliënten 
die geen directe relatie hebben met 
de rest van de woonvoorziening. Cli-
enten en familieleden werden vrij-
dagmiddag na het officiële gedeelte 
in de gelegenheid gesteld het nieuwe 
complex te bezichtigen. Familiele-
den met kladblokje en duimstok in 
de aanslag om alvast de maat te ne-
men van de vertrekken. Dit met het 
oog op de gordijnen, meubilair e.d. 
Onder de aanwezigen onder meer de 
wethouders van de gemeente Bronck-
horst Dorien Mulderije en Josephine 
Steffens. Beiden, zoals Dorien aangaf, 
onder de indruk van het nieuwe com-
plex. 
De talrijke aanwezigen werden wel-
kom geheten door Wilma van der 
Donk, manager bij Zozijn. Zij maakte 
een compliment richting haar colle-
ga’ s . ‘Zij hebben de laatste tijd veel 
werk verricht en veel moeten impro-
viseren. Blij dat er vanmiddag zoveel 
cliënten en familieleden aanwezig 
zijn om het nieuwe complex te be-
zichtigen’, zo sprak zij. Jan Stoel, ma-
nager Vastgoed bij Pro Wonen had 
zich verdiept in het verleden van De 
Zon, zo bleek tijdens zijn toespraak. 
‘Omstreeks 1700 was er hier al spra-
ke van caféachtige toestanden. Die 

functie bleef het café De Zon tot 1969 
behouden. Daarna werd het gebouw 
gesloopt om plaats te maken voor een 
motel met benzinepomp. 
Een aantal jaren later werd ook dat 
gebouw weer gesloopt en werd er een 
gezinsvervangend huis van gemaakt. 
(de naam De Zon, bleef intact, red.) Ja-
ren later kwam de sloophamer er op-
nieuw aan te pas en duurde het toch 
nog even alvorens met de bouw van 
het nieuwe complex begonnen kon 
worden. Er stonden bomen in de weg 
en ook de hoogte van het gebouw 
gaf in eerste instantie de nodige pro-
blemen. En nu is het bijna klaar en 
krijgt iedere bewoner een eigen ap-
partement. Prachtig toch,’aldus Jan 
Stoel. Louise Rouwhorst regio- direc-
teur van Zozijn en haar collega Dirk 
Venema, directeur Vastgoed , spraken 
vervolgens nog een kort dankwoord 
waarbij de bewoners veel woongenot 
werd toegewenst. Ook een dankwoord 
richting o.m. Thelma Memelink die 
‘coördinerend en ondersteunend ‘ 
aan Zozijn is verbonden . Namens Pro 
Wonen fungeert Rigo van Marle als 
projectleider tijdens de bouw.
Pro Wonen is nog op een aantal an-
dere terreinen in Vorden actief. Zo is 
men momenteel druk bezig om op de 
hoek Smidsstraat/ Zutphenseweg een 
nieuw gezondheidscentrum te realise-
ren. Een praktijk voor vier huisartsen 
en een praktijk voor fysiotherapeu-
ten, alsmede 22 appartementen met 
ontmoetingsruimte en drie groepen 
van zes woningen plus drie logeerka-
mers voor oudere mensen met een 
psychogeriatrische aandoeningen. 
Volgens Jan Lansink, projectleider 
van Pro Wonen is de verwachting dat 
het project rond oktober 2012 gereed 

Eerste steenlegging wooncomplex De Zon

Bewoners staan te popelen om 
intrek te nemen

Vorden - Tientallen belangstellenden waren vrijdagmiddag getuige van 
de eerste steenlegging van het wooncentrum De Zon. Een handeling 
die werd verricht door een drietal toekomstige bewoners: Tessa San-
ders, Nina Torgensen en Trudy Liebrand. Momenteel zijn de cliënten 
van Zozijn nog ondergebracht in nood – units achter de nieuwbouw.

Eerste steen De Zon

 In de advertentie van afgelopen dins-
dag in Contact staat dat de 19e de-

cember een koopzondag is en dat er
dan een aantal winkels open zullen
zijn. Dit berust op een misverstand. 
Wel is de 12e december koopzondag
en zullen dus veel winkels open zijn.

Koopzondagen
Vorden - Er blijkt een misver-
stand te zijn ontstaan over de 
koopzondagen.

is. ‘Of de winter moet nog roet in het 
eten gooien’, aldus Jan Lansink.
Wanneer de appartementen aan de 
Smidsstraat/ Zutphenseweg klaar zijn, 
dan zijn de woningen nog niet direct 
voor de vrije markt beschikbaar. Op 
dat moment begint Pro Wonen name-
lijk met de sloop van het verzorgings-

huis De Wehme ( 48 kamers en 8
aanleunwoningen ). De huidige bewo-
ners verhuizen dan tijdelijk naar de 
appartementen aan de Smidsstraat/ 
Zutphenseweg. Wanneer de Wehme
gereed is, ( naar verwachting medio
2013 ) keren de bewoners terug en ko-
men de woningen aan de Smidsstraat
op de vrije markt . Ook is Pro Wonen
aan de Steege bezig met de realisatie
van tien seniorenwoningen en twee
kleine eengezinswoningen. Project-
leider Marcel Elferink verwacht dat
de bewoners eind juni de sleutels in
ontvangst kunnen nemen. In een la-
ter stadium volgt fase 2, d.w.z. dat
er aan de Steege tien seniorenwonin-
gen worden gesloopt. Daar gaat Pro
Wonen t.z.t. ( het is nog niet bekend

wanneer ) zes seniorenwoningen en 
aan de zijde van het Jebbink vijf ge-
zinswoningen realiseren. Bovendien
worden zo rond april 2011 aan de 
Molenweg 5 kleine gezinswoningen
worden gesloopt. Op die plek zullen
dan t.z.t. vijf seniorenwoningen wor-
den gebouwd.

Zondag 12 december a.s.

KOOPZONDAG
in Vorden

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Vossebes 

per stuk  1.99

3 voor      5.00

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Deze week bij 
Contact, Elna & 
Groenlose Gids



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 12 december 10.00 uur ds. J. Kool, gezamenlijke 
jongerendienst in de Dorpskerk 3de advent 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur ds. J. Kool, gezamenlijke 
jongerendienst in de Dorpskerk 3de advent.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 december 10.00 uur mevrouw v.d. Velde, 
Neede 3de advent. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring mmv Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 december 17.00 uur Eucharistieviering, da-
meskoor.
Zondag 12 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
11/12 december J.J. de kruif, Vorden tel. 0575 – 55.33 72. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 huis-
artsenpost 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 huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
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.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact  opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
 dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
 zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vol smaak
Nieuwe oogst Clementine 
mandarijnen 20 voor 2,98
Kastanje champignons 200 gram 0,99
Frieslander aardappelen 
(v.d. klei) 3 kg 1,99
Giezer Wilderman stoofperen
(max. 3 zakken per klant) 2 kg 1,49

Uit eigen warme keuken
Goed gevulde tortilla wraps 
+ GRATIS grote bak rauwkost
naar keuze voor 2 pers. 9,95

Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Dagmenu’s
8 t/m 14 december

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur. 
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 8 december
Champignonsoep / Varkensmedaillons met pepersaus, 
aardappelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 9 december
Oostenrijkse speklappen met zuurkool en gekookte   
aardappelen / Tiramisu.

Vrijdag 10 december
Uiensoep / Zalmfilet met dillesaus, rijst en groente.

Zaterdag 11 december (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom

Maandag 13 december
Wildbouillon / Spies de Rotonde met kruidenboter,      
aardappelen en groente.

Dinsdag 14 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u 
komt even  binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Vlaai v/d week

Wintervlaai 
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbiedingen

Proefstol ca. 450 gram € 3,95
Suikerkransen

groot € 3,95

Aanbiedingen geldig van di 7 dec. t/m za 18 dec.



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Te  k oop ge vr aagd: antiek,
curiosa en alles wat ver -
zameld wordt. Ook complet e
inboedel s. Ve rzamelhui s
Wa rnsv eld, Rijksstr aatw eg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Spaar alle Vordense helden
Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.

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

DEZE WEEK: Sisi Fruitmania
pak van  1.49 voor  € 1.29
Bij 2 pakken 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Super Ribbelchips
Naturel of paprika vaste lage prijs  € 0.76
Bij 2 zakken naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekent: GRATIS EEN TAS MET BOODSCHAPPEN

Op woensdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een 
RUILMIDDAG bij Super de Boer Grotenhuys
aan de Dorpstraat 18

Woensdag 22 december van 18.30 t/m 20.00 uur is de 
algehele feestelijke afsluiting van de VOETBALPLAATJES-
ACTIE en tevens de uitreiking van de 10 voetballen, 
de boodschappentassen en de 1 minuut gratis winkelen.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Deze aktie loopt van maandag 6 november t/m zaterdag 11 december 2010.

Op vrijdag 10 december is

Ben Scholten
25 jaar bij de zaak, 
het is voor hem haast een levenstaak.
Van harte gefeliciteerd, 
we wachten met smart
 waarop we worden getrakteerd.
Wie o wie neemt je in de maling?
Is het iemand die je kent
 met een kleurrijke uitstraling?

De Heer is mijn herder

Na een rijk leven vol aandacht voor de ander, is na 
een kortstondige ziekte, thuis in haar vertrouwde 
omgeving overleden mijn lieve vrouw, onze liefste 
moeder, schoonmoeder en oma

Anneke Muntjewerff-Walrecht
Ank

 Vorden: Joop Muntjewerff
 Groningen: Reinier Muntjewerff
 Ede: Annemieke Langebeeke-Muntjewerff
  Evert Langebeeke
  Irene

Correspondentieadres:
Kerkhoflaan 7
7251 JW Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zo gewenst
Zo mooi

Tjem
Herman Antoine

Het broertje van Roos is geboren op 30 november 
om 3.44 uur. Hij is 54 cm lang en weegt 3900 
gram.

Eelco, Floran en Roos

Oude Varsselseweg 10
7255 MC Hengelo
0575 - 460051

Studiekeuz e lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www .k euz ecoaches .nl

Gert en Jo Wassink
zijn op 17 december 2010 40 jaar getrouwd.

Als u ons hiermee wilt feliciteren, dan bent u van 
harte welkom ’s avonds vanaf 20.00 uur bij zaal 
Nijhof, Dorpsstraat 11 te Halle.

Bielemansdijk 22
7025 CN  Halle

Oliebollenactie
Vrijdag 10 en zaterdag 11

december

Steun onze vereniging en koop 
onze lekkere oliebollen.

www.concordiavorden.nl

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

Sep Geert Willem
Sep

Rob Enzerink & Esmir Langenhof
Mees

3 december 2010

Het Hoge 68
7251 XZ  Vorden

Gelukkig en trots zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en mijn zusje

Jet
29 november 2010

Jet weegt 3925 gram en is 52 cm lang.

José Winkel en Michiel Wagenvoort
Cato

Kruisdijk 1
7251 RL Vorden
Tel. 0575 - 55 23 87

Geheel onverwachts hebben we afscheid moeten 
nemen van onze broer, zwager en oom

Berend Rossel
echtgenoot van M. Bosch

op de leeftijd van 82 jaar

 Velp: fam. G. Eekman-Rossel
 Barchem: fam. G. Rossel-Heuvelink
 Vorden: fam. G. Bogchelman

30 november 2010.

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.
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Welkoop wenst u
Prettige Kerstdagen en een

gezond 2011!

Welkoop Zelhem
Evenals vorig jaar heeft Welkoop 

Zelhem weer veel te bieden voor en 

tijdens de feestdagen. De kerstafde-

ling is weer feestelijk ingericht met 

de thema’s Wintergoud, Nostal-

gie en Bomenbos. Ook dit jaar is er 

weer het uitgebreide assortiment 

kunstkerstbomen. (bomen van 90 

cm t/m 2.60 meter) Ook de nieuwe 

LED-verlichting en Connectable - 

verlichting ontbreekt niet. Verder 

is er volop buiten- en binnenver-

lichting, opmaakartikelen,kaarsen, 

en Decoratieartikelen. Natuurlijk 

zijn er de echte kerstbomen .( oa. 

Nordman,Blauwspar,Fijnspar) De kof-

fie en een lekkere kersttraktatie staan 

voor u klaar op de kerstafdeling.

Verder is Welkoop Zelhem actief 

tijdens de Zelhemse kerstmarkt op 

de Markt.Op zondag 12 december 

van 13.00-17.00 kunt u ons nieuwe 

uitgebreide vuurwerkassortiment 

bewonderen. Een groot popkoor en 

de levende kerststal is er voor de 

kerstsfeer. Welkoop Zelhem nodigt 

u van harte uit in onze winkel, of op 

zondag 12 december tussen 13.00-

17.00 uur op de Markt in Zelhem. 

Welkoop Toldijk
Op zaterdag 11 december organiseert 

Welkoop Toldijk een traditionele 

Winterdag. Een ruim assortiment 

kerstbomen, versiering, verlichting 

voor binnen en buiten, mandwerk 

en opmaakartikelen zijn weer gepre-

senteerd in een aantrekkelijke Kerst-

show. Tevens zijn er die dag weer 

allerlei activiteiten. Medewerking 

wordt verleend door Nieuw Leven uit 

Steenderen. Net als voorgaande jaren 

is bij de Welkoop in Vorden rond de 

Kerst eveneens veel te beleven. Op 11 

en 12 december wordt de jaarlijkse 

kerstmarkt, ook wel het pleinfestijn 

genoemd, georganiseerd. Dit jaar 

is de midwinterhoorngroep d’Olde 

Roop aanwezig om te laten zien hoe 

een midwinterhoorn gemaakt en be-

speeld wordt. Kok Martijn Wijnber-

gen uit Ruurlo bereid allerlei hapjes 

die kunnen worden geproefd. Voor 

de kinderen is er een springkussen 

aanwezig. 

Door de leden van Muziekvereniging 

Nieuw Leven uit Steenderen zullen 

oliebollen en wafels gebakken en ver-

kocht worden en natuurlijk ontbre-

ken de koffie en glühwein niet. 

De jeugd van Muziekvereniging 

Nieuw Leven zal op het plein bij de 

Welkoop Toldijk stemmige klanken 

ten gehore brengen. Optreden zullen 

het opleidingsorkest onder leiding 

van Henk Vruggink en de jeugd-

malletband onder leiding van Anita 

Bongers. 

De muzikanten zullen van 11.00 tot 

14.00 uur aanwezig zijn om hun mu-

ziek ten gehore te brengen, de wel 

bekende oliebollen en wafels zullen 

vanaf 11.00 uur worden verkocht. 

Dus voor een sfeervolle en muzikale 

kerst zien de medewerkers een ieder 

graag op zaterdag 11 december bij 

Welkoop Toldijk.  

Welkoop Vorden
De slogan ‘Maak het buiten bijzon-

der’ toont aan dat er bij Welkoop van 

alles te koop is voor de gezellige de-

cemberdagen. 

In de eerste plaats is in de winkel een 

ruim assortiment kerst en sfeerarti-

kelen te zien en te koop. Natuurlijk 

zijn ook de traditionele artikelen als 

kerstballen in de kleuren zilver, goud 

en rood volop aanwezig, evenals vele 

soorten kerstverlichting. 

Dit jaar is in het bijzonder de keuze 

in LED verlichting en connectable 

buitenverlichting toegenomen. Met 

connectable verlichting is het moge-

lijk verschillende verlichtingssnoeren 

met elkaar te verbinden met als grote 

voordeel dat men maar één stekker/

stopcontact nodig heeft. Van de LED 

verlichting is het lage energiever-

bruik het grote voordeel. 

Het assortiment kunstkerstbomen 

is geheel vernieuwd. Bomen vanaf 

90 cm tot 2.15 meter, mét of zonder 

verlichting, er is volop keus. Maar wie 

toch liever een levende kerstboom 

wil hebben, Welkoop heeft ook deze 

in diverse maten en prijsklassen. 

Maar… het pleinfestijn is natuurlijk 

niet compleet zonder de medewer-

king van diverse hobbyisten en ver-

enigingen. 

Ook dit jaar is de Vordense Bep Dijk-

man bereid gevonden het pleinfestijn 

te komen opluisteren. Dit zal zij doen 

met haar enthousiaste verhalen over 

haar hobby, het figuurzagen van hou-

ten en kunststoffen kerstdecoraties. 

De enorme hoeveelheid verschillende 

en met de grootste nauwkeurigheid, 

gezaagde artikelen zullen menig be-

zoeker versteld doen staan. Behalve 

kerstdecoraties maakt Bep ook diver-

se cadeau artikelen voor bijvoorbeeld 

een geboorte of verjaardag. 

Ida Waenink en Dinie Oosterink laten 

zien hoe met behulp van de ruime col-

lectie wintervogelvoer, die natuurlijk

bij Welkoop te koop is, leuke vogel-

taarten en vogel winterversierselen te

maken zijn. Deze twee dames hebben

diverse taarten en andere voorbeel-

den staan om te komen bewonderen.

Het is zeker leuk om deze creativiteit

te komen bekijken, zeker gezien de

afgelopen strenge winter, maar ook

de vorst en sneeuw van dit moment.

Natuurlijk zijn de gemaakte artikelen

ook te koop. 

Wie kent niet van vroeger de Grol-

sche Wanten. Dinie Wintermans en

Annie Ter woerd laten zien hoe van

handgesponnen zuivere wol de karak-

teristieke blauwwit Grolsche wanten

gemaakt worden. Maar om met de

moderne tijd mee te gaan breien deze

dames niet alleen wanten, maar ook

haarbanden, mutsen in de originele

kleuren en in felle moderne kleuren.

Indien de dames niet voldoende voor-

raad hebben, kan men ook een bestel-

ling plaatsen. Ook zijn de patronen te

koop voor degene die het leuk vindt

om zelf te gaan breien. 

Bob Kliest van Imkerij de Raat uit Zut-

phen zal alles vertellen van honing

en de totstandkoming hiervan. Het 

blijft natuurlijk niet alleen bij ver-

tellen want Bob laat de mensen ook

graag proeven hoe de diverse honing

soorten smaken. Wat te denken van

acacia met cranberry’s, aalbessen- of

koriander honing. Maar het is niet al-

leen honing, maar ook de heerlijke

ambrosia honingkruidenwijn kan ge-

proefd worden. 

Na een bezoek aan deze hobbyisten

kan de inwendige mens verrast wor-

den door even langs te gaan bij de

kraam van de Vrouwen van Nu die

weer heerlijke nieuwjaarsrolletjes en

wafels gaan bakken. De organisatoren

van het Wim Kuyper voetbaltoernooi

zullen aanwezig zijn om de inmid-

dels welbekende, heerlijke oliebollen

te gaan bakken. 

Volgens het team van Welkoop Vor-

den zeker de moeite waard om op za-

terdag 11 of zondag 12 december een

bezoek te brengen aan de winkel.

Eindejaarsgezelligheid bij Welkoop!

Bij Welkoop Toldijk worden door leden van Muziekvereniging 
Nieuw Leven wafels gebakken.

Imker Bob Kliest vertelt van honing en honingkruidenwijn bij Wel-
koop Vorden.



Verstand van buiten leven.

Vorden

Zelhem

Toldijk

www.welkoop.nl
www.goedvuurwerk.nl

Pleinfestijn Welkoop Vorden 
Zaterdag 11-12-2010 van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag 12-12-2010 van 11.00 tot 17.00 uur

• Ruime keuze in kerstartikelen en kerstbomen.

• Figuurzagen van kerstfiguren hout en kunststof door Bep Dijkman.

• Nieuwjaarsrolletjes en wafels gebakken door de Vrouwen van Nu.

• Ruim assortiment vuurwerk, effecten te zien op breedbeeld televisie.  

• Bob Kliest - Imkerij de Raat “alles over honing”

• Dinie Wintermans Grolsche wanten en aanverwante artikelen

• Ida Waenink en Dinie Oosterink Vogeltaarten en vogel-/winterversierselen

• Voetbalvereniging Vorden Oliebollen

Kerst bij Welkoop Zelhem 
• Onze kerstafdeling is weer feestelijk ingericht met de thema’s Wintergoud, Nostalgie en Bomenbos.

• Nieuw dit jaar is het uitgebreide assortiment kunstkerstbomen (bomen van 90 cm t/m 2.60 meter).

• Uiteraard vindt u bij ons ook LED-verlichting en Connectable-verlichting.

• Welkoop Zelhem is actief tijdens de Zelhemse kerstmarkt op de Markt waar o.a. een groot popkoor en een 

l evende kerststal aanwezig is er voor de kerstsfeer.

• Tevens kunt u op zondag 18 december van 13.00-17.00 ons nieuwe uitgebreide vuurwerkassortiment bewonde-

ren. 

De koffie en een lekkere kersttraktatie staan voor u klaar op de kerstafdeling.

• Groot Kerstassortiment

• Diverse kerstbomen: Nordmann, Blauwspar, Groenspar 

   (kunnen ingepakt worden)

• Kunstbomen o.a. met verlichting

• Diversiteit aan hobby materiaal

• Ruime keus in binnen- en buiten verlichting

• Kinderhoek met springkussen,

• Jeugdoncert Muziekver. Nieuw Leven

• Midwinterhoorns “De Olde Roop” 

• Ook voor de inwendige mens: 

Oliebollen en wafels te koop

Koffie/Glühwein met….

Warme chocomel met ….

Iets uit de koekepan….

Graag tot ziens bij Welkoop Toldijk

Kerstdag Welkoop Toldijk
UITNODIGING Zaterdag 11 december:





Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

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.

Routebeschrijving: Halverwege de rijksweg Lochem/Zutphen de N346 
tegenover de afslag Almen, rijd u de Heidepolweg op tot einde verharding.

Snijheester en kerstbomen kwekerij “HEIDEPOL“ 
Heidepolweg 2, 7251 HT te Vorden

Vrijdag 10 dec.

’80’s & ’90’s 
Reünie voor de 

bezoekers van toen, 
muziek van toen.

Vol = Vol

Zaterdag 11 dec.
in het café

Neerlands Peil



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

Wat is: A. Van perceel waezen.
 B. Rureken.
 C. Vlo.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Aromatherapie is meer dan een 
luchtje. Sinds de Oudheid worden 
natuurlijke oliën gebruikt om hun 
geneeskrachtige en heilzame wer-
king. Aromatherapie bevordert de 
gezondheid en ondersteunt gene-
zingsprocessen. Aromatherapie is 
een natuurlijke, holistische therapie, 
gericht op het welzijn van de mens 
in het algeheel. Het sluit goed aan bij 
de bevolking van tegenwoordig, die 
bewuster wordt over de gezondheid 
en wat te gebruiken om dit te ver-
beteren. Steeds meer mensen willen 
weten hoe ze ziekten kunnen voorko-
men en welke producten ze kunnen 
gebruiken bij alledaagse kwaaltjes. 
De moderne medische wetenschap 
richt zich voor hun gevoel slechts op 
de ziekte of kwaal. 
Aromatherapie wordt door professio-
nals gebruikt, maar is ook goed thuis 
toe te passen. Het verstuiven van olie 
in de huiskamer om een gezellige 
warme sfeer te creëren, of juist om de 
kamer te desinfecteren. Of als men 
moeite heeft om in slaap te komen. 
In de aromatherapie draait het om 
essentiële oliën. Die naam geeft aan 
dat de essentie van de plant of bloem 
wordt gebruikt, het belangrijkste 
deel, namelijk de olie met de daarbij 
behorende geur en de werkzame stof-

fen. Ze worden ook wel etherische 
oliën genoemd. Etherisch betekent 
ongrijpbaar, vervluchtend en hier-
mee wordt de aard van de olie be-
doeld. In de natuur komen ze voor in
kleine druppeltjes in de wortels, sten-
gels, stammen, bladeren, bloemen en
vruchtzaden van planten. De vluch-
tige oliën, aangebracht op de huid, 
dringen snel door in de huidporiën
en geven onmiddellijk hun stimule-
rende en genezende werking af op 
de inwendige organen, zoals spieren,
huid en bloedvaten, al naar gelang de
olie die wordt aangewend. 
Een gezond en jong uitziende huid 
blijft alleen door een goede verzor-
ging en goede gezondheid behou-
den. Producten die minerale oliën 
bevatten worden niet in de onderste
huidlaag opgenomen en onttrekken
de in vet oplosbare vitaminen aan de
huid, met name vitamine A, D en C.
De meeste huidproducten bevatten 
veelal alcohol, waardoor de huid uit-
droogt. Veel schoonheidsspecialisten 
gebruiken daarom essentiële oliën
als onderdeel van hun behandeling.
Maar allerlei schoonheidsbehandelin-
gen kunnen ook thuis worden uitge-
voerd als onderdeel van de dagelijkse
huidverzorging. 
De Natuurproducten van Aromed
zijn vervaardigd uit 100% zuivere
etherische oliën en hebben zich be-
wezen door hun voortreffelijke ge-
neeskrachtige werking. Aromed Na-
tuurproducten B.V. heeft een eigen 
research en productie laboratorium. 
Het gehele proces van vervaardiging
van de producten tot aan de verpak-
king en verzending toe, staat onder 
eigen toezicht. Dit waarborgt de beste
constante kwaliteit. 
Drogisterij De Vijzel demonstreert
de Aromed Natuurproducten op za-
terdag 18 december 2010, van 10.00-
16.00 uur.

Aromatherapie
Steenderen - Op 18 december aan-
staande komt er bij Drogisterij De 
Vijzel een deskundige consulente 
van Aromed Natuurproducten. 
Zij geeft advies en uitleg over aro-
matherapie en de doeltreffende 
gezondheidsproducten, gericht 
op natuurlijke oplossingen voor 
onder andere hoofdpijn, spier-
pijn, kalknagel, verkoudheid en 
mondklachten. Klanten kunnen 
de producten ter plaatste ervaren 
en testen. Bij aankoop van een 
Aromed product krijgen zij een 
gratis attentie.

Harrie Kettelerij: ‘Wellicht een aparte 
opmerking, maar eigenlijk komen 
wij ‘maandagen‘ tekort! Tot dusver 
zijn we altijd op die dag gesloten. 
De ‘gesloten‘ maandag wordt door 
Gerard en mij onder meer ingevuld 
met het ontwerpen en inrichten van 
tuinen, patio’s en terrassen. Echter, 
er komt uit die hoek zoveel werk op 
ons af dat we meer dagen per week 
voor dat soort werkzaamheden nodig 
hebben. De dinsdag was altijd al wat 
de winkelverkoop betreft een rustige 
dag. We hebben er bewust voor geko-
zen om ons ook op de woensdag voor 
genoemde werkzaamheden in te zet-
ten’, zo zegt Harrie Kettelerij.
Gerard en Harrie zijn niet over één 
nacht ijs gegaan en hebben daar uit-
voerig met adviseurs over gesproken. 
Gerard: ‘De tijdsgeest verandert. Kijk 
om je heen de mensen thuis hebben 
de vensterbanken ook niet meer vol-
staan met planten. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat mensen wanneer ze bij 
ons in de zaak komen, zij zeggen 
‘gunst we wisten niet eens dat jul-
lie ook ontwerpen maken, adviseren 
en inrichten’. Ons werkgebied (in 
een straal van pakweg 60 kilometer 

rondom Vorden) is op die wijze ver-
breed. We hebben veel particulieren 
en bedrijven als klant, die, wanneer 
het gaat om inrichten, goed geïnfor-
meerd willen worden. Gaan wij op de 
oude voet door dan komen wij in de 
knel met het verlenen van service’, zo 
zegt hij.
Ook van doorslaggevende betekenis 
bij de ‘koers-verandering’ is, dat Ket-
telerij Bloembinderij zich wil onder-
scheiden en dan moeten er volgens 
Harrie en Gerard keuzes worden ge-
maakt. Ook meer service verlenen 
op het gebied van aankleding en 
onderhoud van projecten zowel in-
terieur als exterieur (met materialen 
en beplanting). Het bloemwerk voor 
‘rouw en trouw’ wat tevens veel ser-
vice en vakkennis vereist blijft men 
uiteraard doen. Dat betekent bijvoor-
beeld bij onverwachte begrafenissen 
en crematies in de praktijk ‘dag en 
nacht ‘werken. Harrie: ‘Op welk tijd-
stip ook, wij zorgen ervoor dat alles 
tot in de perfectie wordt verzorgd’, zo 
zegt hij. 
Gerard Arends: ‘Daar komt bij dat 
wij van die echte vakidioten zijn. 
Wij kunnen beiden heel moeilijk 

werk uit handen geven’, zo zegt hij 
lachend. Een ander belangrijk item 
om goed op de hoogte te blijven over 
wat er allemaal in de branche speelt, 
zijn het hele jaar door de bezoeken 
aan de nationale en internationale 
beurzen. Gewoon een ‘must’. Harrie: 
‘Daar willen we in de toekomst meer 
tijd voor nemen. Wij bezoeken o.m. 
frequent de beurzen in Parijs, Frank-
furt en Milaan. Tot dusver was het al-
tijd s’ nachts er naar toe rijden, beurs 
bezoeken en vervolgens pijlsnel terug 
naar Vorden. Bij het autorijden wis-
selen we elkaar altijd af. En dan altijd 
op de terugweg de ‘bijrijder’ met het 
notitieboekje op schoot, aantekenin-
gen maken. Voor dit soort bezoeken 
willen we in de toekomst meer tijd 
nemen. Tot dusver was het altijd ’te 
gehaast’, zo zegt hij.
Gerard Arends: ‘In januari aanstaan-
de wordt in Parijs al weer het mode-
beeld voor 2012 gepresenteerd. Trou-
wens het is voor de standhouders ook 
van groot belang dat zij horen wat er 
onder de klanten (de vakmensen dus) 
leeft’, zo zegt hij. Harrie en Gerard 
hebben zoals ze zelf aangeven één 
ding gemeen. Harrie daarover: ‘Wij 
zijn niet alleen levenspartners maar 
zijn ook wat betreft ons werk een 
‘twee-eenheid’. We beslissen alles in 
de ‘wij – vorm‘, zo zegt hij. Richting 
toekomst geven beiden aan dat de be-
drijfstermen bij Kettelerij Bloembin-
derij vof gewaarborgd blijven: ‘Dicht 
bij de mens en natuur. Bijzonder door 
eenvoud’.

Nog meer service bieden aan klanten

Kettelerij Totaal:
‘Tijd voor verandering’

Vorden - Om de klanten nog meer service te bieden en nog meer aan-
dacht te geven, gaat ‘Kettelerij Totaal’, aan de ‘Hof van Kettelerij 2‘ 
het roer omgooien. Het bedrijf gerund door Harrie Kettelerij en Ge-
rard Arends, vindt het tijd worden voor verandering. Dat wil zeggen 
dat de Bloembinderij vanaf 1 januari 2011, op donderdag, vrijdag en 
zaterdag is geopend. Op de maandag/dinsdag en woensdag is de zaak 
gesloten. Wel is de directie op die dagen telefonisch bereikbaar en 
kunnen er afspraken worden gemaakt.

Harrie Kettelerij en Gerard Arends.

Bij sporthal ‘t Jebbink in Vorden kun-
nen alle 99 eerstejaars vmbo-leerlin-
gen zich binnenkort uitleven. Tijdens 
de volleybalsportdag, wordt de bal 
even terzijde gelegd om de heupen 
los te gooien. Dans- en theaterschool 
Mars Bentum zorgt ervoor dat jonge-
ren die salsa nog niet kennen direct 
een goede indruk van de sensuele 
dans krijgen 
Bij CU! Dance krijgen de eerste klas-
sen van het vmbo wekelijks dansles-
sen, naast hun reguliere gymlessen. 
Doel van deze danslessen is om bij 
leerlingen via dans een actieve leefstijl 
te stimuleren en ze daarnaast kennis 
te laten maken met dans als cultuur-
vorm. Het project is dit schooljaar in 

Vorden gestart. Deelnemende leerlin-
gen krijgen wekelijks dansles. Voor 
de overige leerlingen is er twee keer
een gezamenlijke activiteit. Vrijdag
10 december is dat salsadansen. 

DANSLESSEN
CU! Dance is opgezet door KCG, het
Gelders Kenniscentrum voor Kunst
en Cultuur, EDU-ART en de Gelder-
se Sport Federatie (GSF) in opdracht
van de provincie Gelderland. Met CU!
Dance willen de drie partijen dansac-
tiviteiten opzetten en uiteindelijk in-
bedden in het reguliere lesprogram-
ma. De danslessen worden gegeven
door professionele dansdocenten die 
dansstijlen beheersen die jongeren
aanspreken, zoals streetdance en hip
hop. Aan het eind van het schooljaar
presenteren de leerlingen een dans-
productie, die mede tot stand is ge-
komen met medewerking van KCG.
Meer informatie vindt u op www.gel-
dersesportfederatie.nl

Salsadansen op 
‘t Beeckland
Vorden - Het Ulenhofcollege, loca-
tie ‘t Beeckland komt binnenkort 
in Cubaanse sferen. Op vrijdag 10 
december gaan alle eerstejaars 
vmbo-leerlingen salsadansen in 
het kader van het project CU! 
Dance.

Het Paradijsspel is eigenlijk één van 
de zgn. drie Kerstspelen. Naast het 
Paradijsspel is er nog het Kerstspel en 
het Driekoningenspel. Ze werden alle 
drie door leken ingestudeerd en op-
gevoerd. Tussen de ‘bedrijven’ door 
zingen de spelers de zogenaamde 
‘ommegangsliederen’, waarbij ze, lo-
pend door de toeschouwers ruimte, 
fragment met fragment in liedvorm 

verbinden. Het geheel is op te vatten 
als een gedramatiseerde ‘tableau vi-
vant’, met muziek en zang, die sterk 
tot de verbeelding spreekt, en diepe 
indruk op het menselijk gemoed 
weet te maken.

Ene Karl Schroër heeft ze aan het 
eind van de negentiende eeuw opge-
tekend. Van hem kreeg Rudolf Stei-

ner, grondlegger van de Antroposo-
fie, ze in handen gestopt om er ‘ooit 
iets mee te doen‘. Toen deze laatste 
de eerste Vrije School in 1919 op-
richtte, stelde hij aan de leraren voor 
om deze spelen rond de Kersttijd voor 
de leerlingen als ‘geschenk’ op te voe-
ren. Nog steeds wordt deze inmiddels 
lange traditie in Vrije Scholen en aan-
verwante initiatieven voortgezet. De 
medewerkers van de Kleine Koning 
(gezinshuis voor kinderen met een 
zorgvraag op antroposofische grond-
slag), nodigen de mensen van harte 
uit om te komen kijken naar dit epi-
sche spel, waar het Scheppingsver-
haal en het gebeuren in de tuin van 
Eden centraal staan. Het Paradijsspel 
begint om 18.30 uur. Na afloop is een 
vrijwillige bijdrage meer dan wel-
kom.

Het Paradijsspel in het Ludgerusgebouw
Vierakker - Het Paradijsspel (genaamd ‘Oberufer’) dat zondag 12 de-
cember in het Ludgerusgebouw in Vierakker wordt opgevoerd heeft 
zijn herkomst in één van de laatste zgn. ‘enclaves’ in het Hongarije 
van het vorige millennium. Het was destijds een Duitssprekende dorp-
gemeenschap in het Hongaarse land, die dit spel eeuwenlang aan de 
vergetelheid wist te ontrukken. Men vermoedt dat de herkomst van 
dit spel ons tot in de dertiende eeuw terugvoert. Elk jaar weer trok een 
spelerscompagnie door het dorp, en ’nam’ de plaatselijke bevolking 
al zingend mee naar het plaatselijke dorpshuis, alwaar het spel werd 
opgevoerd.

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



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

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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sinds 1946.....
aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp b.v.

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:

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

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D E  B OV E N S T E  P L A N K ”

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Bouwkundig Tekenburo

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  42,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
december, januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

VUURWERK
EN

CARBID

29, 30 EN 31 DECEMBER 

Geschenkenhuis

BEUSEKER
Landlustweg 2, Steenderen, tel. (0575) 45 11 98

Kijk voor meer informatie op

www.beuseker.vuurwerkexpert.nl

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG 

• EN-590/gasolie • Diesel blank • Petroleum • 
Adblue Air 1 • Ve en & smeermiddelen • KIWA 

gecer ficeerde tankinstalla es •  

Nu ook officieel dealer van Adblue Air 1 
Verkrijgbaar in 1.000 liter IBC-tank inclusief 

pompinstalla e 

Enkweg 1a, Vorden | www.wkolie.nl | 0575-551811 | 06-51159011 

!! KERSTBOMEN !!
De mooiste kerstboom haalt u bij De Heesterhof

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
week 49 50

drukkerij

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kan het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen. Weevers verzorgt graag uw 

drukwerk en denkt met u mee. Zo zal het gegarandeerd slagen.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Iets te organiseren?



De Zijnsvisie combineert boeddhisti-
sche wijsheid met westerse psycho-
logische kennis. Het is een pad van 
levenskunst. Het bevat zowel lyriek 
als nuchter boerenverstand. Ik nodig 
mensen uit om stil te staan en met 
nieuwsgierige aandacht naar zich-
zelf en anderen te kijken. Dit is een 
radicaal andere houding dan je ‘ nor-
male’ houding ‘ je hebt een probleem 
en je wilt er vanaf’ . Maar die hou-
ding maakt het probleem vaak alleen 
maar groter; ‘ als je ergens vanaf wilt, 
zit je eraan vast’, volgens de visie van 
Zijnsoriëntatie. Mijn werk is om men-
sen te laten zien in welk verhaal ze 
zitten. Gevangen in oude patronen, 
maakt iedereen zo zijn eigen versie 
van de werkelijkheid.

Altijd hebben die verhalen te maken 
met hoe dingen anders moeten, beter. 
‘Als ik maar goed mijn best doe en 
hard werk, vinden anderen mij aar-
dig’. ‘Als mijn man mij begrijpt,kan 
ik gelukkig zijn’. ‘ Als het goed gaat 
met de kinderen, ben ik ook geluk-
kig’ enz. Die patronen zijn niet altijd 
even makkelijk te zien, omdat we 
ze met de paplepel ingegoten heb-

ben gekregen. Begeleiding daarbij
kan heel verhelderend zijn. Door let-
terlijk en figuurlijk stil te staan en
met aandacht te erkennen wat er in
je leeft, ontstaat er ruimte en ga je
je lichter voelen. Het is alsof er een
soort betovering wordt verbroken, je
wordt wakker. Dat brengt je terug in
het hier en nu. Het is wonderbaarlijk,
zoals je dan vanzelf rust, vertrouwen,
vitaliteit en vreugde ervaart. Het le-
ven wordt er weliswaar niet minder
gecompliceerd op, maar je raakt er
minder door van slag, en je wordt
zelf meer de regisseur. Je wordt niet
meer zo bepaald door je gedachten en
emoties. Je hébt ze, maar je bént ze
niet, zou je kunnen zeggen. Je voelt
je vrijer en je kunt de kunst van het
leven gaan beoefenen.
Je wordt levenskunstenaar.

Ik werk ook met visualisaties, me-
ditatie en beweging. Meditatie is de 
kunst van ‘ niet-doen’. De drie fasen
bij meditatie zijn ‘ wakkertetraining’,
‘ inspiratie’ en ‘ rusten in Zijn’. Me-
diteren is je iedere keer weer herin-
neren wie je werkelijk bent, je vrije
zelf. Zijnsoriëntatie kan b.v. behulp-
zaam zijn bij depressiviteit of angs-
ten of als je vastloopt in je werk of
je relatie. In de sessies is het vinden
van nieuwe inspiratie een wezenlijk
onderdeel. Voor verdere informatie 
en contact; www.luciebartel.nl of bel
06-53627192

Voluit leven
Vorden - In mijn praktijk in Vor-
den begeleid ik cliënten en geef 
ik meditatietraining. Zijnsoriën-
tatie is een spiritueel pad, dat te-
gelijkertijd niet losstaat van het 
dagelijks leven.

Centraal in deze adventsdienst staat 
een tekst uit het Bijbelboek Micha. 
Daarin geeft deze oude, wijze profeet 

een les mee aan zijn toehoorders. Op
de vraag: ‘Hoe moet ik leven?’, ant-
woordt hij: ‘Er is jou, mens, gezegd
wat goed is, niets anders dan recht te
doen, trouw te zijn en de weg te gaan
van je God’. Welke weg dat is, en hoe
je die weg gaat, kruipend of sjok-
kend, rennend of dansend, dat komt
allemaal aan de orde. Benieuwd ge-
worden? Kom dan op zondagmorgen
om 10.00 uur naar de Dorpskerk. Ds.

Jongerendienst in Dorpskerk
Vorden - Zondagmorgen 12 de-
cember is er weer een jongeren-
dienst in de Dorpskerk te Vor-
den. De dienst is voorbereid door 
tieners van de catechesegroepen 
van de Protestantse Gemeente ( in 
wording ) te Vorden.

Martien Pater, die onder de toepasse-
lijke bedrijfsnaam Snow & Ice Compa-
ny deze bijzondere langlaufschaats op 
de markt brengt, was niet echt verrast 
door de run op zijn schaats waarmee 
hij 14 jaar geleden in een schuur bij 
zijn huis in Vorden is begonnen. De 

afgelopen 2 winters hebben er voor 
gezorgd dat de bekendheid van zijn 
product onder de schaatsers enorm is 
toegenomen.
Veel schaatsers zagen het product 
voor het eerst en stonden versteld 
van het comfort een gebruiksgemak. 

Pater, die op dit moment aan meer 
dan 60 winkels in Nederland zijn 
schaatsen verkoopt, heeft 3 Elfste-
dentochten achter zijn naam staan.

Samen met zijn zoon Martijn is hij 
ook de bedenker van de Smartcap, 
een helm, die speciaal voor en door 
schaatsers is ontwikkeld en ook van-
uit Vorden in Nederland en het bui-
tenland wordt verkocht.

Schaatsproducent draait op volle 
toeren!

Vorden - Dankzij de “speldenprik” van Koning winter zijn de maga-
zijnen van de Schaatsfabrikant Free-skate vrijwel leeg geraakt. De ko-
mende dagen wordt er hard gewekt om de voorraad weer op peil te 
brengen, in afwachting van een volgende vorstperiode.

De concurrentie was sterk. De Vor-
dense kwekers behaalden in het 
verenigingsklassement over de tien 
beste vogels 926 punten. Het verschil 
naar de organiserende vereniging uit 
Ruurlo bedroeg slechts twee punten. 
De vereniging uit Eibergen werd der-
de met 923 punten.
Het kampioenschap viel samen met 
de huldiging van twee jubilarissen. 

Jan Berendsen kreeg een speld uitge-
reikt voor zijn 25-jarig lidmaatschap 
en Geert Jansen werd door voorzitter 
Kees Bink in het zonnetje gezet voor 
zijn 40-jarig jubileum als bondslid.

Uitslag individuele wedstrijd: Evert 
Korenblik: 1e plaats kleurkanarie 
stel wit recessief 185 punten, 3e prijs 
enkel Duitsekuif 91 punten. Jos Bor-
gonjen: 1e prijs kleurkanarie stam 
geel schimmel 368 punten, stel 185 
punten en 2e prijs enkel 52 -92 pun-
ten. Geert Jansen: 1e prijs kleurkana-
rie stam zwart rood schimmel 371 
punten. Ben Horsting: 1e prijs kleur-
kanarie stel agaat opaal geel moza-
iek 185 punten, 1e prijs enkel 52-93 
punten, 1e prijs stam agaat opaal geel 
mozaïek type 2 362 punten, 1e prijs 
stel Barmsijs 185 punten, 1e prijs 

enkel donkerfactorige barmsijs. Ton-
nie Bielderman: 1e prijs stam Scotch 
fancy 368 punten, 1e prijs stam Raza 
Espagnola 369 punten, 2e prijs enkel 
schimmel 92 punten. Wim Berend-
sen: 1e prijs stel Gloster consort 187 
punten, 2e prijs enkel 92 punten. 
Evert van de Wal: 1e prijs stel Drie-
kleurglansspreeuw 187 punten, 
hoofdgroepkampioen Purperglans-
spreeuw 94 punten. Bennie Achter-
eekte: hoofdgroepkampioen cultuur-
vogels donkerfactorige barmsijs 93 
punten, 1e prijs stel donkerfactorige 
barmsijs 185 punten. Kees Bink: 1e 
prijs stel Agaporniden cinnamon 183 
punten, hoofdgroepkampioen opa-
line groen 92 punten. Willem Peters: 
3e prijs stel Fischeri 179 punten, 1e 
prijs stel halsbandparkieten pallid 
groen 185 punten.

De Vogelvriend kampioen Kring 2010
Vorden - De Vordense vogelver-
eniging De Vogelvriend wist vo-
rige week in Ruurlo beslag te leg-
gen op het kampioenschap van de 
Kring. De vereniging bleek naar 
het oordeel van de keurmeesters 
de beste vogels van de show te 
hebben, waar jaarlijks vijf vereni-
gingen uit Oost-Gelderland aan 
deelnemen.

FC Eibergen A1 - Vorden A1 14:30 
Vorden B1 - WVV ‘34 B1 14:30 
Vorden B2D - Warnsveldse Boys B3D 
13:00 
UDI C1 - Vorden C1 11:30 
Pax C2 - Vorden C2 14:30 

Gorssel F2 - Vorden F3 09:00 

Zondag 12 december
Vorden 1 - Ulftse Boys 1 14:00 
Vorden 2 - WVC 3 11:00 
Vorden 3 - Socii 2 10:00 
Brummen 4 - Vorden 4 13:00 
Vorden 5 - Pax 11 12:00 
Brummen 8 - Vorden 6 10:00

VV Vorden
Programma Zaterdag 11 decem-
ber

De Vrouwen van Nu zullen ook dit 

jaar weer Nieuwjaarsrolletjes Bakken
en verkopen. Woensdag 15 december
- Kerstviering. Dit jaar met medewer-
king van de groep Sparkling uit Wilp
en eigen leden. De avond begint om
19.45 uur in zaal de Herberg.

Vrouwen van Nu
Vorden - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 december is er weer een 
Pleinfestijn op het Welkoopter-
rein.

Vooraf gegaan door de gezellige ou-
deravond, waarbij de ouders samen 
met de pedagogische medewerkers 
De Klimboom omtoveren in Sinter-
klaassfeer. Er worden stoomboten 
en pietenhuisjes van karton gemaakt 
waar de kinderen naar hartenlust in 
kunnen spelen.

Pepernoten worden gebakken door 
de kinderen en natuurlijk opgegeten. 
Er wordt geknutseld dat het een lieve 

lust is en er wordt een pietenpacours
afgelegd waarna de kinderen een pie-
tendiploma in ontvangst mogen ne-
men.

Maar dan is het eindelijk zover! Don-
derdagmiddag 2 december komt Sin-
terklaas en zijn piet een bezoek aan
De Klimboom. De kinderen zingen 
liedjes en mogen bij Sinterklaas ko-
men om wat te vertellen en tekenin-
gen te brengen. Alle kinderen krijgen
een kadootje en als we nog ‘dag Sin-
terklaasje’ gezongen hebben, vertrekt
Sinterklaas met zijn piet. 

Tot volgend jaar weer!

Kinderopvang Humanitas 
viert Sinterklaas
Vorden - Sinds Sinterklaas in 
Vorden is aangekomen met zijn 
pieten, gonst het op Kinderdag-
verblijf De Klimboom van bedrij-
vigheid.

Vraag in Vorden eens naar bassist 
Bert van Dijk. ‘Wie? Oh, je bedoelt 
Qbus!’ Inderdaad Bert ‘Qbus’ van 
Dijk is één van die Vordenaren die 
je vaak op het podium zag staan als 
bassist. In bijvoorbeeld The Ides of 
May, Almost Sober en allerlei ande-
re bands was hij de solide basis. De 
laatste tijd was hij wat minder actief 
als bassist. Tijdens de bewuste ver-
jaardag werd er spontaan geopperd 

om samen met zijn oud-bandleden 
van de band Framed Jan Denekamp, 
Maarten Graaskamp en Stef Woeste-
nenk eens wat nummers te spelen. 
Met een glimlach speelden ze voor ze 
het wisten zonder enige oefening een 
uur lang de nummers van tien jaar 
geleden met dezelfde passie voor de 
blues. Het aanwezige publiek riep en-
thousiast om meer en eigenlijk kon-
den de heren zelf ook niet ontkennen 
dat het wel heel erg leuk is om nog 
eens met elkaar die covers van bands 
als Dr. Feelgood, Eric Clapton, Nine 
Below Zero, BB King, The Paladins, 
Rory Gallagher en ZZ top te spelen. 

ACTIEF IN VERSCHILLENDE 
BANDS
Tien jaar terug stopte de band Framed, 
maar de bandleden stopten niet met 
muziek maken. Drummer Maarten 
Graaskamp woont tegenwoordig in 
Zwitserland en is daar nog steeds ac-
tief in een band. In Vorden kent men 

hem ook nog van bands als Solid Dai-
per en Almost Sober. Jan Denekamp 
speelde ook nog in The Fillmore East 
Bluesband en in het duo Ham&Eggs. 
De andere helft van dat duo was Stef 
Woestenenk, die nu weer regelmatig 
op de planken staat met MoonYard. 

NOG ÉÉN KEER GENIETEN
Op de zolders werd gezocht naar set-
listen in oude dozen. Inmiddels is er 
een avondvullende lijst van ‘blues-
rocktoppers’ om het publiek nog een 
keer te laten genieten van Framed. 
Met maximaal plezier en inzet moet 
het lukken om er een fantastische 
avond van te maken! Framed stond 
bekend om ‘no-nonsense Rock & 
Blues’… Nu ook geen onzin, dus een 
datum prikken en spelen! Op 10 de-
cember 2010 gaat het gebeuren in ca-
fé de Slof in Vorden. De entree is gra-
tis en vanaf 21.00 uur trapt Framed 
af. Meer info: www.deslofvorden.nl

Framed houdt unieke reünie bij De Slof
Vorden - Vier creatieve Vordense 
muzikanten speelden zo’n tien 
jaar geleden in de bluesrockband 
Framed. Onlangs kwamen de vier 
bandleden elkaar toevallig tegen 
op een verjaardag en ze pakten 
spontaan de instrumenten weer 
op. Een uur later bleek de magie 
van toen er nog steeds te zijn. Ge-
noeg reden voor een spectaculair 
gratis reünieconcert op vrijdag-
avond 10 december in café De 
Slof in Vorden.



Met DJ Jeroen, onder andere bekend 
van Dancing de Radstake én Jannes 
imitator is er voor elk wat wils. Mee-
zingers, dansnummers, top 40, apres 
ski en meer. Jong en oud kunnen 
genieten van een sfeervolle jaarwisse-
ling. De sporthal wordt ook dit jaar 

weer omgetoverd tot een ware feest-
zaal; met ballonnen, slingers en een 
spectaculaire eyecatcher is de sport-
hal niet meer terug te kennen.Kaar-
ten zijn ook dit jaar alleen in de voor-
verkoop verkrijgbaar, wees er snel 
bij, want net als andere jaren hopen 

we ook dit jaar weer snel uitverkocht 
te zijn. De kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de voorverkoopadressen: Mitra 
Sander Pardijs Fashion Corner tank-
station Weulen Kranenbarg.

Meer informatie over de STEVO, het 
Oud&Nieufeest, foto’s van vorige ja-
ren en meer is te vinden op www.
stevo.nu.

Kaartverkoop Oud & Nieuw feest 
gestart!

Vorden - De kaartverkoop voor het Oud & Nieuw feest in sporthal ‘t 
Jebbink is maandag 6 december gestart. Ook dit jaar belooft het weer 
een knallend feest te worden.

Wanneer men aankopen doet op de 
markt krijgt men enveloppen waarbij 

men kans maakt op mooie prijzen.
Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging mag men zelf de prijs uit-
zoeken. Net zoals andere keren zijn
er weer leuke en lekkere prijzen te
krijgen. Kom dus ook op vrijdagmor-
gen naar de markt.

Aktiemarkt Vorden
Vorden - Op vrijdagmorgen 10 
december a.s. houdt de markt-
vereniging Vorden weer een ak-
tiemarkt.

De winnares werd gekozen uit meer 
dan 300 telefonisten/receptionisten. 
Na een spannende voorronde, waarin 
ruim 50 genomineerden via mystery 
calls werden beoordeeld, gingen tien 
vrouwen door naar de eindronde. 
Volgens de jury draagt Anneke bij 
aan een gevoel van persoonlijke ont-
vangst en oprechte klantgerichtheid. 
‘De winnares is spontaan en haar 
houding is pro-actief. Ze denkt goed 
mee en vraagt gericht om de juiste 
oplossing te kunnen bieden. An-
neke straalt gastvrijheid uit en leeft 
zich echt in de klant in. Deze ervaart 
daardoor hoe prettig het is om ‘echt‘ 
aandacht te krijgen’, aldus het jury-
rapport.
Daniëlle Santen benadrukte dat een 
organisatie zich door een goede ont-
vangst echt kan onderscheiden. De 
telefoniste/receptioniste speelt hierin 

een essentiële rol. Ze zegt daarover: 
‘Wij willen hen met deze verkiezing
erkenning geven voor hun belang-
rijke bijdrage aan ontvangst en het 
belang van het vak onderstrepen’.
Anneke Ketterink ontving voor deze
onderscheiding de ‘SPAR Golden
Headset Award’ en zal het komende
jaar als ambassadrice voor het vak
optreden. Anneke: ‘Toen ik hoorde 
dat ik bij de eerste 50 genomineer-
den zat, was ik toch wel verbaasd. 
De verbazing werd nog groter toen ik
tijdens de finale mijn naam bij de top
tien hoorde noemen en dan uiteinde-
lijk winnares is in één woord SUPER’,
zo zegt de goedlachse Anneke Kette-
rink. Ze is intussen al 12 jaar bij de
Nedac/Sorbo werkzaam. Direct na de
uitverkiezing werd ze overstelpt met
mailtjes, telefoontjes en ontving zij
van alle kanten bloemen.

Werkzaam bij Nedac / Sorbo in Duiven

Anneke Ketterink: Beste 
telefoniste van Nederland

Duiven - Anneke Ketterink, telefoniste/receptioniste bij Nedac Sorbo
in Duiven (het bedrijf was voorheen in Vorden gevestigd) is gekroond
tot de beste van Nederland. Dit is onlangs bekend gemaakt tijdens de
‘Telefoniste van het jaar‘ verkiezing over het jaar 2010. Daniëlle San-
ten, directeur van de organisatie SPARQ, die deze verkiezing jaarlijks
organiseert, overhandigde Anneke bij Inn Style in Maarssen de eerste
prijs. Dat gebeurde in aanwezigheid van alle vijftig genomineerden en
hun managers. Suzanne van Poppel is de manager van Anneke en had
haar tevens voor deze verkiezing opgegeven. De jury was uiteindelijk
unaniem in haar oordeel: Anneke is een ware ambassadrice voor het
vak en scoorde uitstekend tijdens de ‘mystery calls en visits‘.

Ín het midden: Anneke Ketterink.

Sint heeft veel verstand van schoeisel. 
Dat is ja algemeen bekend. 
Elk jaar stopt hij via de schoorsteen
In miljoenen schoenen ‘n leuk present.

En dan ziet hij rare dingen
Want een schoen wordt in dit land 
vaak afgetrapt en scheef gelopen. 
Nee, de Sint noemt hier geen namen,
maar schoenendragers, vindt hij echt
moeten zich eigenlijk diep schamen.

Ho, beste Sint, zegt Piet, er is één dorp
waar schoenen wèl goed behandeld wor-
den.
Waar nog een echte schoenendokter 
zorgt voor hun welzijn. Da’s in Vorden.

Al meer dan veertig jaren heeft-ie
Als vakman en erkend orthopeed
schoen en laars vakkundig behandeld.
Een man Sint, die Arno Visser heet.

Maar helaas, ook hier dreigt kommer.
Want Arno gaat nu met pensioen.
Bergt zijn leest op en zijn hamer.
Om leukere dingen te gaan doen.

Sint wenst hem namens zijn vele klanten
Die blij met zijn vakmanschap waren,
samen met zijn vrouw Els nu welgemeend
nog veel gelukkige schoenloze jaren.

Sint Nicolaas

Na 42 jaar schoenzorg

Vandaag heeft Super de Boer Yvonne 
en Wilbert Grotenhuys de beker, 
symbool voor de geleverde toppresta-
tie, in ontvangst genomen. “We zien 
deze prijs echt als een beloning voor 
de inzet van het gehele team. Het 
vooruitzicht op de mooie hoofdprij-
zen stimuleert ons uiteraard om ons 
best te blijven doen, maar uiteinde-

lijk doen we het voor onze klanten.” 
aldus een trotse Wilbert Grotenhuys, 
manager van deze prijswinnende 
winkel. “Super de Boer Yvonne en 
Wilbert Grotenhuys gaat met 30 me-
dewerkers genieten van hun welver-
diende prijs: een thema-avond voor 
30 personen. In de volgende 2 rondes 
is elke winkel weer kanshebber. De-

ze hebben als thema de feestdagen 
en kruidenierswaren en non-food.
Na afloop van de drie themaron-
des strijden de 10 beste winkels om 
fantastische hoofdprijzen zoals een 
4-daagse reis naar de Italië of 3 dagen 
naar Berlijn met 5 personen. De Lek-
kerste Super de Boer van Nederland 
wint zelfs een spectaculaire reis naar 
New York. 
De winkelwedstrijd ‘Lekkerste Super 
de Boer van Nederland’ met als doel 
het desbetreffende thema een extra 
impuls te geven en het winkelbeeld 
te optimaliseren, bestaat uit diverse 
competitieve onderdelen en zal tot 
begin volgend jaar lopen.

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Prijswinnaar “Lekkerste Super 
de Boer van Nederland”

Vorden - Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys is in de prij-
zen gevallen in de eerste ronde van de landelijke winkelwedstrijd 
“Lekkerste Super de Boer van Nederland”, waarbij de sportieve strijd 
is aangegaan met het thema Vleeswaren en Kaas. De winkel aan de 
Dorpstraat 18 in Vorden heeft de 2e prijs gewonnen door met dit 
thema onder andere hoog te scoren op presentatie, klantvriendelijk-
heid en lokale initiatieven.

Vanaf maandag 13 december gaat ook 
de Buurtbus Vereniging Wichmond 

met een nieuwe Arriva bus op de rou-
te Wichmond-Warnsveld-Zutphen en
Wichmond-Vorden rijden. De Buurt-
bus Vereniging heeft momenteel 25
chauffeurs ter beschikking, die beur-
telings op genoemde routes zullen 
rijden.

Buurtbus Wichmond
Wichmond - Zaterdag 11 de-
cember worden om 13.30 uur in 
Warnsveld de nieuwe bussen van 
Arriva gepresenteerd.



BIOGRAFIE VAN GERDA OONK
“ Na te hebben getekend en geaquarel-
leerd, eigenlijk altijd gedetailleerd en 
figuratief, kwam bij mij steeds meer 
het gevoel om creatiever en vrijer te 
willen werken. Enige jaren terug ben 
ik, onder professionele begeleiding, 
gaan schilderen met acrylverf. 
Het liefst werk ik met palet mes of 
grove kwast en maakt vaak gebruik 
van gemengde technieken, zoals olie-
verf bij afwerking, om mooie diepe 
kleuren te verkrijgen. Door zo te 
werken ben ik met andere ogen naar 
kunst gaan kijken. Veel vormen van 
kunst boeien mij. Echter deze manier 
van schilderen, waarbij ik geheel kan 
uitleven, werkt totaal ontspannend 
en tevens zinnenprikkelend”, aldus 
Gerda. Zoals de schrijver een verhaal 
verwoordt in zijn boek, zo brengt de 
schilder gevoelens op doek. Gevoe-
lens die opgebracht worden, laag over 
laag, kleur in kleur, totdat het beeld 
een eigen verhaal en karakter vormt. 
Soms duidelijk, soms mysterieus, het 

liefst fantasieprikkelend. De vormen,
streken en kleuren op het doek kun-
nen zijn als het leven. Soms kabbe-
lend en zacht, dan weer heftiger en
wilder van aard. Uiteindelijk is het de
“kunst” om met een evenwichtig re-
sultaat te eindigen.

BIOGRAFIE VAN ELLI BAKKER-
DEKKER
“Sinds 1995 woon ik in Ruurlo. Het 
tekenen, vooral van portretten, zit 
er al vanaf mijn jeugd er al in. Na 
de middelbare school heb ik op de 
Rietveld Academie in Amsterdam de
opleiding binnenhuiskunst gevolgd. 
In het voorbereidend jaar heb ik les 
gehad van Piet Klaassen, die mij de
passie voor het portrettekenen heeft
bijgebracht. Als tekenaar/ontwerp-
ster heb ik jaren op een architecten-
buro gewerkt in Bodegraven, waar 
presentatie-tekeningen maken mijn 
belangrijkste taak was. In Bodegraven
is de hobby, door tijdgebrek, op de
achtergrond geraakt, maar in Ruurlo
zijn potlood en tekenpapier weer een
deel van mijn leven geworden. In 
1999 ben ik begonnen met aquarel-
leren en heb les genomen bij Linda
Majoor; stillevens en landschappen.
Daarna heb ik bij Rita Susebeek les
genomen in portret-en modeltekenen
in diverse technieken.

Expositie in woonzorgcen-
trum de Wehme
Vorden - Van 30 november t/m 
eind februari hangt er een nieuwe 
expositie in De Wehme, Nieuw-
stad 32 van Gerda Oonk en Elli 
Bakker-Dekker uit Ruurlo. De ex-
positie hangt in de gang van De 
Delle 1 t/m De Delle 21.

Door inwoners van Vorden, enkele 
ouders , de VOV, Gemeente is een ini-
tiatief van de jeugd ondersteund. Dat 
heeft na een aantal bijeenkomsten 
die door de gemeente werden ge-
houden geleid tot een goede samen-
werking met het Dorpscentrum. Het 
Stampertje, vroeger in Vorden al de 
plek waar de jeugd bijeen kwam, zou 
nieuw leven worden ingeblazen. De 
voorbereidingen waren in een hoog 
tempo in gang gezet en op 9 april 
2010 ging het Stampertje van start. 
Op de dinsdag- en vrijdagavond werd 
een inloopavond gehouden. Op som-
mige vrijdagavonden was er een dis-
co. De start was goed en de aanloop 
voor een beginnende jeugdsoos was 
redelijk. Het zag er allemaal veelbe-
lovend uit.
Helaas werd langzaam duidelijk dat 
de start te voorvarend was. Er werd 
achteraf te veel verantwoordelijkheid 
aan de jeugd toegedicht . Het bleek 
voor de jeugd te lastig om zelfstandig 
een jeugdsoos te leiden en te onder-
houden. De regelgeving en afspraken 
die rond het runnen van een soos nu 
eenmaal bestaan was niet hun ding. 
Daarnaast was er veel te weinig vol-
wassen kader om ondersteuning te 
bieden en dit voor hen op te pakken. 
Het resultaat was dat vele leuke ini-
tiatieven die opgepakt zouden wor-
den bleven liggen en dat daardoor de 
aanloop minder werd. Daarbij kwam 
dat de vroege start van een warm 
voorjaar, de examens en toetsweken 
en de vakantiebaantjes mede oorzaak 
waren dat de behoefte om naar het 
Stampertje te gaan deed afnemen. 

Was dit een inschattingsfout of kwam
het door de niet goede invulling van
de avonden. Het antwoord is niet
echt duidelijk geworden maar het 
animo voor het Stampertje bloedde 
langzaam dood. Dit tot groot verdriet
van de jongens van het eerste tot het
laatste uur, Brian Bel en Fabio Pasca-
relli. Zij hebben er tot het laatste mo-
ment met de heer Bos de beheerder
van het Dorpscentrum aan gewerkt 
iets van het Stampertje te maken. 
Afgelopen zomer is getracht een goed
beeld te krijgen naar de behoefte van
een jeugdsoos. Daarbij kwam naar vo-
ren dat de jeugd die het eerdere initi-
atief hadden genomen niet meer bij
de organisatie betrokken bleven. Dat
is geen onwil maar het is te zwaar en
te ingewikkeld voor hen geweest de
jeugdsoos te onderhouden.

Bovendien is er nog steeds onvoldoen-
de ervaren kader van ouderen dat de
jongeren kan ondersteunen. De twee
overgebleven bestuursleden van “Jon-
gerenwerk Vorden in oprichting”
hebben inmiddels te kennen gegeven
de kar niet meer te kunnen trekken.
De voorzitter, de heer de Jong, heeft
om die reden besloten het bestuur in
oprichting op te heffen. Nu is hij op
zoek naar alternatieven om een mo-
gelijke doorstart van het Stampertje
voor de jeugd van Vorden mogelijk
te maken. De reden om dit te doen
is dat veel andere jongens en meisjes
in Vorden te kennen hebben gegeven
wel wat te zien in het Stampertje. Al
is er maar eens in de twee weken iets
voor hen te beleven. 
Dit signaal is door de jongerenwerker
van de gemeente Bronckhorst opge-
pakt en nu staat de volgende vraag
centraal:. 

Wat moet er gebeuren om aan de
wens van de jeugd tegemoet te ko-
men? Van belang is om voldoende in-
woners van Vorden te vinden. Mensen
die de motivatie hebben om de jeugd
van Vorden te ondersteunen om eens
in de twee weken met de jongeren
een jeugdsoos in het Stampertje te 
organiseren. De jeugd heeft genoeg 
ideeën voor zo’n avond en natuurlijk
steken ze zelf ook de handen uit de
mouwen. Wie wil daar bij helpen?

Als u interesse hebt kunt u contact
opnemen met Paul Koopman jonge-
renwerker van de Gemeente Bronck-
horst op tel nr. 0621298742

Doorstart van het 
Stampertje!
Vorden - Op dit moment is het 
niet zeker dat de jeugdsoos Het 
Stampertje een doorstart gaat 
maken. Daarom een oproep aan 
die inwoners van Vorden die ge-
motiveerd zijn om het Stamper-
tje nieuw leven in te blazen. Het 
Stampertje was een initiatief om 
de Vordense jeugd “onderdak” te 
bieden. Een ruimte waarin activi-
teiten kunnen worden gehouden 
zoals een disco of gewoon samen 
te komen. Het is de Burgemees-
ter geweest die in zijn rondgang 
voor een rustige jaarwisseling in 
gesprek met de jeugd van Vorden 
is geraakt. De jeugd gaf aan graag 
een overdekte plek of een eigen 
ruimte te willen. “Als je wat wilt 
dan moet je zelf wat doen”. Dus 
kwam de jeugd zelf met een ini-
tiatief.

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

Voetbalplaatjes ruilmiddag

Vorden - Op woensdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een voetbalplaatsjes ruilmiddag bij Super 
de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.

Er deden leerlingen mee van Concor-
dia Vorden, Irene uit Enter en Apollo 
uit Laren. Ondersteund door enkele 
doorgewinterde muzikanten werd 
er onder leiding van dirigent Berjan 
Morsink de hele middag gerepeteerd. 

Er stonden verschillende, leuke mu-
ziekstukken op de lessenaar, met ver-
schillende verrassingselementen erin. 
Zo moesten de leerlingen diergelui-
den maken onder het musiceren en 
gebruikten de slagwerkers wasbak-

ken, pannendeksels en andere toeters 
en bellen. Na de pauze, werd er als 
afsluiting een mini- concert gegeven. 
De grote zaal van het Dorpscentrum 
was gevuld met ouders, opa’s en 
oma’s en andere belangstellenden die 
net als de jonge muzikanten hebben 
genoten.

Geslaagde jeugd play-inn 
Concordia

Vorden - Vorige week zaterdag organiseerde Concordia Vorden met 
succes een jeugd play-inn.

Elk jaar zijn er wel weer instrumen-
ten benodigd voor het harmonieor-
kest of de drumband. De oliebollen 
worden al jaren door eigen leden ge-
bakken en, afgaande op de reacties in 
voorgaande jaren, met succes! Vrij-
dagochtend begint de bakploeg aan 
deze klus en vanaf vrijdagmiddag 
worden de zakjes met bollen huis 
aan huis verkocht door de leden. Be-
stuur en leden van Concordia hopen 

ook dit jaar weer op een voorspoedige 
verkoop op vrijdag 10 en zaterdag 11 
december. Kijk voor meer informa-
tie of het doen van een bestelling op 
www.concordiavorden.nl.
Op zaterdag 18 december kan men 
Concordia weer beluisteren op de 
kerstmarkt in Vorden en op zondag 
23 januari 2011 geeft de vereniging 
in het dorpscentrum het Nieuwjaars-
concert.

Oliebollenactie Concordia
Vorden - Muziekvereniging Con-
cordia Vorden organiseert ook 
dit jaar weer haar oliebollenactie. 
Deze actie, welke is opgezet in de 
70-er jaren van de vorige eeuw, 
is nog steeds belangrijk voor de 
vereniging, aangezien de verdien-
sten jaarlijks ten goede komen 
aan het instrumentenfonds.



Voorafgaande aan de presentatie en 
de overhandiging vertelde Paul de 
Rooij zeer uitvoerig maar tegelijker-
tijd met een zekere passie hoe het 
allemaal zover is gekomen. Zijn inte-
resse op reeds 13-jarige leeftijd voor 
het bedrijf, dat heden ten dage nog 
altijd de hoofdvestiging in Groenlo 
heeft, en zijn nieuwsgierigheid dan 
wel belangstelling naar c.q. voor alle 
met het bedrijf te maken hebbende 
ontwikkelingen e.d., hebben hem als 
het ware richting het maken van een 
boek gedreven. Een en ander kreeg 
vorm en met name inhoud toen hij de 
website scherpinbeeld.nl raadpleegde 
en vervolgens de via met elkaar uit-
gewisselde teksten in contact kwam 
met Grollenaar Martie Rouwmaat. 
Na een gesprek met laatstgenoemde, 
kwam al vrij snel de Oudheidkundige 
Vereniging Groenlo in beeld, waarna 
het boek binnen iets meer dan een 
jaar van de drukpersen rolde. 

BRON VAN INSPIRATIE
Het boek is geheel in full colour uit-
gevoerd, telt in totaal 160 pagina’s en 
is vervaardigd door Grafisch Bedrijf 
Weevers. Terwijl de lay-out is behar-
tigd door Nick Oostendorp en Ilse 
Froeling-Garstenveld en de foto’s voor 
het boek alsmede de omslag zijn ge-
maakt door oud-Grollenaar Bernard 
Bonenkamp, heeft Paul de Rooij zelf 
een vorstelijk deel van de redactie 
voor zijn rekening genomen, waarbij 
de in het boek opgenomen interviews 
zijn gemaakt door Maria Monasso en 
Martie Rouwmaat. Harry Broshuis 
tenslotte zorgde voor de eindcorrec-
tie. Het boek is gedrukt door Grafisch 
Bedrijf Weevers-Emaus.

Burgemeester Henk Heijman was 
onder de indruk van het gegeven dat 
Paul de Rooij mede dankzij het werk 
van zijn vader zo betrokken is geraakt 
bij de Nedap.
“Aan alles is te zien en te merken 
dat hier een jongensdroom is uitge-
komen. Een bron van inspiratie, die 

op het bedrijf Nedap van toepassing 
is, draag jij ook in jouw bagage mee. 
Nedap Groenlo is een prachtig en te-
gelijkertijd bijzonder bedrijf, dat zich 
onderscheidt in de bedrijfsaspecten 
creativiteit en inspiratie en daarbij 
een open en ondernemende cultuur 
nastreeft. Mede dankzij het ontwik-
kelen en leveren van innovatieve en 
duurzame oplossingen op diverse ge-
bieden is Nedap Groenlo tevens een 
bron van inspiratie en aanmoediging 
voor andere bedrijven en dat zowel in 
als buiten de gemeente Oost Gelre.”

RESULTAAT VAN SAMENWERKING
In zijn toespraak liet voorzitter Ben 
Verheij van de Oudheidkundige Ver-
eniging Groenlo tot uiting komen dat 
het boek het resultaat is van samen-
werking.
“Toen wij als vereniging ontdekten 
dat er een boek over de Nedap in voor-
bereiding was, die uitgave reeds werd 
aangeboden voor de niet kinderach-
tige prijs van 149 euro en voormalig 
bestuurslid Martie Rouwmaat in con-
tact kwam met auteur Paul de Rooij, 
was het samenwerkingsverband in 
een mum van tijd een feit. 

De werkwijze van onze vereniging, 
waarbij actiepunten als initiëren, 
animeren en motiveren worden be-
schouwd als de belangrijkste drijf-
veer, sloeg aan en de afgesproken 
werkzaamheden vorderden gestaag. 
De grote trekker was en bleef tot het 
bittere eind Paul de Rooij. Hij deed 
niet alleen uitvoerig archiefonderzoek 
bij het Instituut voor Sociale Geschie-
denis in Amsterdam, hij legde tevens 
alle contacten en dat ook binnen en 
buiten de Nedap, schreef teksten en 
onderhandelde over alle bijkomende 
zaken. Kortom, Paul de Rooij was niet 
alleen de grote animator, hij was ook 
grotendeels de auteur en tenslotte 
ook nog eens de uitgever van het 
boek. De gezamenlijke inspanning 
van Paul de Rooij met een aantal en-
thousiastelingen van de Oudheidkun-

dige Vereniging Groenlo heeft geleid 
tot een prachtig resultaat.”
Daarnaast liet voorzitter Verheij 
de gelegenheid niet onbenut om te 
melden dat zijn vereniging een forse 
financiële bodem onder de uitgave 
heeft gelegd door alleen al 660 exem-
plaren af te nemen, die in het afgelo-
pen weekend gratis bij de leden thuis 
zijn bezorgd.

Jongensdroom van Paul de Rooij komt uit

Presentatie boek Nedap Groenlo 
1929 - 2009

Groenlo - Niet in de laatste plaats omdat zijn vader destijds door het 
leven ging als een prominent en tegelijkertijd geliefd directielid van 
de Nedap in Groenlo, was zijn zoon Paul de Rooij reeds op jeugdige 
leeftijd in de ban van het Grolse bedrijf.
Dat bezig zijn met het wel en wee van de Nedap heeft in de loop der 
jaren dergelijke vormen aangenomen, dat De Rooij jr. afgelopen don-
derdag in Het Huys van Frederik Hendrik in Groenlo het boek presen-
teerde met de alleszeggende titel: Nedap 1929 - 2009 ‘Van arbeiders 
naar ondernemende medewerkers’. De eerste drie exemplaren van het 
boek werden vervolgens overhandigd aan respectievelijk burgemees-
ter Henk Heijman van de gemeente Oost Gelre, voormalig Nedap-di-
recteur Ton Westendorp en Ben Verheij als voorzitter van de Oudheid-
kundige Vereniging Groenlo.

De overhandiging van het Nedap-boek met v.l.n.r.: Ton Westendorp, Wilma de Rooij, Paul de Rooij, Henk Heijman en Ben Verheij.

Uitsluitend tijdens de vuurwerk voor-
verkoop zijn de Vuurwerk Kortings-
bonnen in te leveren bij Geschenken-

huis Beuseker. De vuurwerkfolder
valt in de week van 6 december in de
brievenbussen, wanneer ook de voor-
verkoop start. Met de waardebonnen
verkrijgen klanten een korting van
10% op hun bestelling. Let wel op:
aanbiedingen zijn uitgesloten en kor-
ting is niet mogelijk op internetbe-
stellingen. De uiterste inleverdatum
van de bonnen is 24 december 2010. 

Bestellingen kunnen worden afge-
haald op 29, 30 en 31 december 2010.
Dan is ook Carbid verkrijgbaar.

Vuurwerk en Carbid bij Geschenkenhuis Beuseker

Kortingsbonnen 
kunnen uit de la!

Steenderen - Door de samenwer-
king van Geschenkenhuis Beuse-
ker en de gemeente Bronckhorst 
zijn op 6 januari 2010 veel volle 
vuurwerkafvalzakken ingeleverd. 
De brengers kregen per afvalzak 
een Beuseker Vuurwerk Kortings-
bon 2010. Nu het eind van dit jaar 
alweer in zicht is, kunnen de kor-
tingsbonnen uit de la!

De kortingsbonnen voor Beuseker Vuurwerk kunnen uit de la!

De financiële situatie bij gemeenten 
maakt deze bezuinigingsopdracht 
noodzakelijk. Hoewel de gemeenten 
over het algemeen tevreden zijn over 
de dienstverlening en overtuigd van 
het maatschappelijk nut hiervan, is 
een inkrimping onvermijdelijk. De be-
stuursleden van de GGD hadden geen 
gemakkelijke taak in hun besluitvor-
ming. Vooral de vermindering van de 
logopedie, belangrijk voor de taal- en 
spraakscreening van kinderen, leidde 
tot een intensieve bestuurlijke discus-
sie. Besloten is dat de huidige aparte 
screening door logopedisten stopt. 
Straks signaleren jeugdartsen in de 
gezondheidsonderzoeken eventuele 
spraak- en taalstoornissen. Gemeen-
ten die de logopedie niet willen mis-
sen, overwegen deze als een pluspak-
ket voor hun inwoners af te nemen 
bij de GGD. Andere bezuinigingen ra-
ken de gezondheidsbevordering, epi-

demiologisch gezondheidsonderzoek 
en infectieziektebestrijding. 
Het bestuur is bezorgd over het zo-
genoemde ‘waterbed-effect’. Door de 
bezuinigingen hier en nu nemen de 
kosten elders of later weer toe? De 
GGD is gevraagd dit thema uitdruk-
kelijk te bewaken.
Het GGD-bestuur heeft besloten tot 
deze 10% grote bezuinigingsoperatie, 
maar de gemeenten kunnen zich er 
ook nog over uitspreken. Daarnaast 
is in opdracht van het bestuur een be-
zuinigingspakket van nogmaals 10% 
uitgewerkt. Het GGD-bestuur vindt 
deze maatregelen te ingrijpend om 
er nu al een besluit over te nemen. 
Afgesproken is dat de verdergaande 
bezuinigingsopties nader worden 
onderzocht en begin 2011 weer aan 
de orde komen in het Algemeen Be-
stuur. GGD-bestuursvoorzitter en 
wethouder van Doetinchem Otwin 

van Dijk formuleert het besluit om te
bezuinigen zorgvuldig: “Bezuinigen
is onvermijdelijk, maar je moet het
met beleid doen. Onze GGD is niet
alleen een kostenpost, het is ook een
investering in preventie, die zich op
termijn uitbetaalt in minder gezond-
heidskosten en in meer participatie
aan de samenleving”. 
Algemeen directeur Dick ten Brinke
heeft een zware boodschap voor zijn
medewerkers. “De bezuinigingen ra-
ken de dienstverlening en voor klan-
ten verandert er het nodige. Maar
ook staan er banen van medewerkers
op het spel”. Ten Brinke stelt dat voor
gemeenten een alternatief aanbod 
komt voor het wegvallen van de logo-
pedie. De GGD werkt aan een mobili-
teitsplan om zoveel mogelijk mensen
van werk naar werk te begeleiden.
Of en in welke omvang dit leidt tot
ontslagen zal begin volgend jaar dui-
delijk worden. 
Naast de bezuinigingen moet GGD
Gelre-IJssel inkrimpen vanwege de
overgang van de gemeente Deventer
naar GGD IJsselland in Zwolle per 1 
januari 2011. Dit is een gevolg van
de indeling van Nederland in veilig-
heidsregio’s, waaraan GGD’en zich 
moeten aanpassen.

Forse bezuinigingen bij GGD 
Gelre-IJssel
Regio - De 21 gemeenten die het bestuur van GGD Gelre-IJssel vormen, 
leggen een forse bezuinigingsopdracht neer bij hun gezondheids-
dienst. Deze GGD, die preventieve gezondheidstaken uitvoert voor de 
gemeenten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en Noord-Velu-
we, moet in de periode 2011-2013 een bezuiniging doorvoeren van 10% 
op de gemeentelijke bijdragen. Dit komt neer op € 1,3 miljoen. Om 
die bezuiniging te realiseren moet worden ingegrepen in het gemeen-
schappelijke takenpakket.

Het prachtige eenbeukige kerkje 
werd in de 14e eeuw gesticht door 
Gijsbert V van Bronkhorst en zijn 

vrouw Catharina van Leefdael ter ere 
van de Heilige Maagd Maria en Sint 
Maarten. In de jaren zestig werd het 
kerkje geheel gerestaureerd. 

Afwisselend gezongen en verteld 
door Josée en op gitaar en piano be-
geleid door Menno, ontspint zich een 
eigentijds Kerstverhaal, waarin lief-
de, vertrouwen en geboorte centraal 
staan. Het verhaal zelf is op geheel 

eigen wijze geschreven door Menno
en muzikaal omlijst en doorschoten
met bekende en onbekende Frans-
Engels- en Nederlandstalige liederen.
Aanvang 15:00 uur; de kapel is open
om 14:30 uur. Reservering telefonisch
(0575 555783) of per e-mail 
(joseevanderstaak@hetnet.nl).
Resterende kaarten zijn vanaf een 
half uur van tevoren aan de kapel 
verkrijgbaar.

Uitgerekend met Kerst in Kapel Bronkhorst
Vorden - Een eigentijds kerst-
verhaal ‘Uitgerekend met Kerst’ 
wordt op zondagmiddag 12 de-
cember 2010 in de kapel van 
Bronkhorst uitgevoerd door Jo-
sée van der Staak en Menno Kal-
mann.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Gerrit Scheers, directeur Particu-
lieren & Private Banking Rabobank 
Graafschap-Noord: “Hier staat een 
trots mens voor u. Trots omdat ik 
mag werken voor een organisatie 
die daadwerkelijk inhoud geeft aan 
de coöperatieve gedachte. Trots 
omdat de Rabobank de organisa-
tie is die dicht bij de mensen staat 
en blijft staan. Trots omdat euro’s 
niet altijd doorslaggevend zijn in 
businesscases en trots omdat het 
een organisatie is die lef toont en 
samenwerking zoekt, om zaken in 
dorpen te realiseren en daarmee de 
leefbaarheid van het platteland een 
warm hart toedraagt.” In de prima 
ruimte zal worden samengewerkt 
met mensen van Zozijn op Pad, de 
Bibliotheek en de Rabobank. “Een 
plaats van en voor de mensen in 
Steenderen en omgeving. Zij zullen 
ook bepalen of deze locatie veel be-
zocht wordt en of het een succes zal 
worden.” 
Het is nieuw bankieren voor de 
klanten van de Rabobank, met al-
leen nog virtueel contact via een 
beeldscherm die in een afgesloten 
ruimte beschikbaar is. De openings-
tijden zijn wel verruimd: vijf dagen 
per week, twaalf uur. 

Wieb Broekhuijsen, directeur Bi-
bliotheek West Achterhoek: “Soms 
klikt het tussen twee organisaties. 
Zo’n klik is er tussen Rabobank en 
Bibliotheek West Achterhoek. Dat 
blijkt wel uit het feit dat deze ves-
tiging er is: een gloednieuwe biblio-
theekvestiging in een bankgebouw. 
Een vestiging die tegemoet komt 
aan de wensen van de Rabobank, 
aan wensen van de inwoners van 
Steenderen, aan wensen van de ge-
meente Bronckhorst, aan wensen 
van Zozijn op Pad en aan wensen 
van de bibliotheek zelf.” 
De wensen laten zich gemakkelijk 
omschrijven. Zowel bank als biblio-
theek willen midden in de samenle-
ving staan en willen iets doen voor 
mensen die hier wonen. De inwo-
ners van Steenderen reisden regel-
matig naar andere bibliotheekves-
tigingen omdat de bus er, ondanks 
een lange stop, niet lang genoeg 
is, omdat het zo druk is in de bus, 
of dat hij er net staat als het niet 
handig uitkomt. De cliënten van 
Zozijn op Pad krijgen de mogelijk-
heid om nieuw werk te gaan doen, 
werk in de bibliotheek. Voor som-
migen een ideale plek om hun le-

ven een nieuwe wending te geven. 
De gemeente Bronckhorst wil een 
goed spreidingsbeleid met een vaste 
bibliotheekvestiging in de grootste 
kleine kern, die ook nogal geïso-
leerd ligt. “Misschien wordt deze 
vestiging in Steenderen ook wel een 
fijne plek voor inwoners uit Toldijk, 
Rha of Baak. We zullen het zien,” 
aldus Wieb Broekhuijsen. “Voor de 
gemeente Bronckhorst en voor de 
inwoners van Steenderen is leef-
baarheid een belangrijk onderwerp 
en de bibliotheek, een centrum van 
informatie, educatie, cultuur en 
ontmoeting, versterkt die leefbaar-
heid.” 

Al in 2008 werd gesproken over een 
vaste bibliotheek in Steenderen. Er 
werd een projectplan opgesteld 
met een gemeenschappelijke visie: 
beide maatschappelijk betrokken 
organisaties zijn gebonden aan de 
regio en zien het als hun taak om 
hierin te investeren. In februari 
2010 werd een intentieverklaring 
ondertekend. Door de samenwer-
king tussen bank en bibliotheek 
en met subsidie van provincie en 
gemeente kwam de vestiging tot 
stand. De Rabobank directeur no-
digde wethouder Paul Seesing uit 
om te gaan kijken of er ook in de 
andere dorpen van de gemeente 
een samenwerking tot stand kan 
worden gebracht. 

De mensen van Zozijn op Pad wer-
ken van 9.00 tot 17.30 uur, in drie 
dagdelen. “Jolanda Minkhorst doet 

de intake gesprekken en we bege-
leiden samen de mensen die hier 
komen werken,” vertelt Wilma 
Wight. “Mensen met een Niet 
Aangeboren Hersenletsel hebben 
vaak veel minder energie en uit-
houdingsvermogen om het vol te 
kunnen houden. Het is voor ons 
heel nieuw, ook het bibliotheek-
gebeuren. Veel mensen met een 
NAH hebben er toch behoefte aan 
om serieus werk te doen.” De groep 
medewerkers mochten maandags 
al een kijkje nemen op hun nieuwe 
werkplek. “Ze waren stuk voor stuk 
heel enthousiast.” De bibliotheek 
is maandag tot en met donderdag 
open van 13.30 tot 17.30 uur, op 
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur. 

De voor de opening uitgenodigde 
prominente persoon voldeed aan 
alle voorwaarden: voor Zozijn 
moest de persoon behulpzaam 
zijn en vriendelijk, voor de biblio-
theek met een boek, literatuur en 
rijmpjes te maken hebben en voor 
de bank iemand die goed met geld 
om kan gaan. Niemand minder dan 
Sinterklaas werd zingend gevraagd 
om binnen te komen: ‘Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht’. 
De Sint had een gedicht laten ma-
ken door zijn Rijmpiet over de bei-
de samenwerkende leeninstituten, 
die door Gerrit Scheers en Wieb 
Broekhuijsen werd voorgelezen. De 
beide cadeaus werden door de Pie-
ten binnengedragen en dat bleken 
een Bibliotheekoranje Stekker en 
een Rabobankblauwe Contactstop 
te zijn, die ineen pasten en zo de 
samenwerking en opening beves-
tigden. 
De genodigden kregen de gelegen-
heid om het pand te bekijken, vra-
gen te stellen over Zozijn op Pad, de 
Rabobank en de Bibliotheek.

Bibliotheek West Achterhoek en Rabobank

Twee leeninstituten achter één deur

Steenderen - Niemand minder dan Sint Nicolaas kwam woensdag-
middag 1 december naar het verbouwde pand van de Rabobank 
Graafschap-Noord en de Bibliotheek West Achterhoek aan de Bur-
gemeester Smitstraat 21. Hij bracht een gedicht mee en twee grote 
cadeaus, waarmee de samenwerking van Bieb en Bank werd gesym-
boliseerd.

Wieb Broekhuijsen en Gerrit Scheers (l.) spraken de genodigde toe.

De Bibliotheekoranje Stekker en een Rabobankblauwe Contactstop pasten ineen en 
bevestigden de samenwerking en opening.

Wij letten op de kleintjes. U ook?

Kleinschalig
Warm en liefdevol
Uitdagend
Flexibel
Betaalbaar 

Bent u op zoek naar Kinderopvang of Buitenschoolse Opvang 
 tegen een aantrekkelijk tarief? Informeert u dan eens naar onze 

mogelijkheden 0314-370484 of bezoek onze website:

www.markantkinderopvang.nl

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

Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Voor verzorgd wonen zijn wij op zoek naar:

bij woonzorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem.

Zieken-/contact- 
verzorgenden (flex) 

Wij hebben heel veel kinderschoenen

EXTRA LAAG  
GEPRIJSD!

Raadhuisstraat 27 Hengelo (Gld.) TEL (0575) 462547 
Beltrumsestraat 34 Groenlo TEL (0544) 461394 

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn 

daarom vanzelfsprekend. Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op papier. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.

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

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!



www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Het renoveren en verbouwen van woningen 

vallen onder het nieuwe 6% tarief op het arbeidsloon

Kijk voor meer info hierover op onze homepagina.

Ruurloseweg 3, 
7136 MC  Zieuwent
T. 0544 - 351214 
F. 0544-352165
E. info@hummelink.nl

KERSTMARKTKERSTMARKTKERSTMARKT   
zaterdag 11 en zondag 12zaterdag 11 en zondag 12zaterdag 11 en zondag 12   

december 2010december 2010december 2010   

Op zaterdag 11 en zondag 12 
december organiseert zorgkwekerij  

De Holt Stobbe een  
KERSTMARKT. 

 
Er zijn tal van activiteiten: 
 

workshop kerstversiering  
(€ 7,50 incl. basismateriaal) 
kinderactiviteiten (kerststukjes 
maken, € 4,=) 
kraal met ezels 
verkoop van kerstbomen en 
allerhande kerstdecoraties 
demonstratie houtdraaien 
demonstratie houtkloven 
midwinterhoorn blazen 

 
Verder kunt u genieten van heerlijke 
gluhwein, erwtensoep, koffie, warme 
chocolademelk en/of een broodje 
knakworst !  
 
De toegang is gratis! 
 
Wees welkom op zaterdag van 13.00 
tot 18.00 uur en op zondag van 
11.00 tot 15.00 uur. 
 
Erik Brandenbarg, Hetty Jaaltink  
en medewerkers 
 
Flierdijk 2a 
7244 RA  Barchem 

Zorgkwekerij Zorgkwekerij Zorgkwekerij    
De Holt StobbeDe Holt StobbeDe Holt Stobbe   

organiseert:organiseert:organiseert:   

Het is weer tijd voor de

WINTERSCHILDER
Tevens slechts 6% b.t.w. voor woningen van 
2 jaar en ouder! Maak nu een afspraak voor 

een vrijblijvende offerte.

 Bedrijvenweg 10, Vorden. Tel. 0575 – 55 15 67
WWW.BOERSTOEL.NL

sinds
1919

WADDEN-
BROOD

NU VOOR

1.95

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR

1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 december

CAPPUCCINO-
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden

Dinsdag 14 december
Verzorgt Antoon een interactieve avond over 

Innerlijk Welbevinden

Dit is een aangename gemoedstoestand, die men 
kan ontwikkelen en toenemend kan vasthouden. 
Wanneer innerlijk welbevinden het beoogde doel is, 
wordt o.a. goed presteren, een goede gezondheid, 
lekker in je vel zitten en een energiek en levenslustig 
leven het gevolg. Aanvang 20.00 uur, entree € 10,00 
(incl. drinken).

Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching, 
groepscoaching, teambuilding en zakelijk ‘sparren’)

Ina en Antoon Wuestman
IJselweg 16,  7233 SJ  Vierakker

06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl



Je ziet het hem denken, die Bas Jan. Zouden ze in 
2010, toen papa klein was, echt niet beter hebben 
geweten? Bas Jan vindt het in 2030 zonde van 
het plastic. En hij heeft groot gelijk. Al de gebruikte 
kunststof verpakkingen, maar ook het papier en 
karton en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die 
we in de grijze container gooien, zijn nuttige 
grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het 
restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval 
geschiedenis maken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze 

containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest 
is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, 
kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder, 
is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam 
met materialen om.

Zeg nou zelf,
is het niet geweldig dat 
Bas Jan in 2030 verbaasd 
is over het afval van nu? 
De toekomst is begonnen. 
Surf naar www.afvalvrij.nl

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, DOESBURG, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 

 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Wethouder André Baars

Wethouder Dorien Mulderije

-

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 45, 7 december 2010

In Bronckhorst zijn een tiental dorps-
huizen waar vele activiteiten plaats-
vinden. Een groot aantal inwoners 
maakt hier gebruikt van en beleeft er 
plezier aan. Aan vier dorpshuizen 
verstrekt de gemeente nog subsidie. 
In het gemeentelijke accommodatie-
beleid (uit 2009) is afgesproken
eigendom, onderhoud, beheer en
exploitatie van de gebouwen onder
te brengen bij de stichtingen en 
eventuele exploitatiesubsidies af te 
bouwen.

-

-

-

Stand van zaken

-
gens dat op dit moment bekeken 

-

-
maakt en dit centrum al door een ex-

-

-

-

Afbouw subsidies aan aantal dorpshuizen

Raadsvergadering
16 december 2010

-
dering begint om 20.00 uur. U bent 

-

onderwerpen:

Doornslag Drempt
-

 danwel nieuwbouw 

Onderwijs 2011-2014
-

-
-

demografische ontwikkelingen en 
-

te meegenomen
-

vesting onderwijs 2011

Bronckhorst
-

-

Wmo en Wwb’

-

-

-

gestelde haalbare opties

Bronckhorst
-

ontwikkeling naar een Toekomst-

-

-

nummering (adressen)

Samenwerkingsregeling 
Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland

Rekenkamercommissie 

-

op www.bronckhorsthorst.nl 


 Gemeenteraad.

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen

1. allerhande onderwerpen die niet 
op de agenda staan 

-

-
deld.

-

a. de ingekomen stukken en presen-
taties

-
-

-

de Algemene wet bestuursrecht
-

-
-

stuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

-
bestuur

-

-

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Uit de raad

-
-

-
-

handige plek in huis op te hangen, 

of andere calamiteiten de meest

kaart niet. Heeft u dat en wilt u de 
kaart toch hebben, dan kunt u de 

in het gemeentehuis.

Calamiteitenkaart in de bus Jonginbronckhorst.nl



‘Val op!’, zo heet de landelijke cam-
pagne fietsverlichting die onlangs 
startte. Marijke van Haaren, gedepu-
teerde mobiliteit en economie in Gel-
derland, voorzitter van het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Gelder-
land èn voorzitter van de Fietsers-
bond zegt op de vraag hoe het komt 
dat zo veel mensen nog zonder licht 
rijden: “Laten we voorop stellen dat 
tegenwoordig al heel wat meer fiet-
sers hun verlichting in orde hebben 
dan een jaar of wat geleden. Maar in-
derdaad - drie à vier op de tien rijden 
nog ‘zonder.’ Meestal weten fietsers 
het best als hun verlichting het niet 
doet. Dat ze zich daar dan geen zor-
gen over maken komt vaak doordat 
ze denken: ‘Ik kan die auto zien dus 
hij kan mij ook zien.’ Maar zelfs in een 
dorpskern, met goede straatverlich-
ting, ìs dat niet zo. Een fietser zonder 
licht valt weg tegen de achtergrond 
en wordt door de automobilist over 
het hoofd gezien. Totdat die fietser in 
de koplampen van de auto verschijnt, 
maar dan is het al te laat. Resultaat: 
20 doden en 400 zwaargewonden per 

jaar in ons land. Fietsers moeten dus 
echt beseffen hoe belangrijk die ver-
lichting is!”

Fietsverlichting
Goede fietsverlichting hoeft niet duur 
te zijn. Op www.fietsersbond.nl/ver-
lichting vindt u prima informatie. En 
vergeet uw achterreflector en pe-
daalreflectoren niet. 

Controles en landelijke campagne
Werkende fietsverlichting is nood-
zaak, vooral om gezien te wòrden. 
Voor wie desondanks zijn verlichting 

nog niet in orde heeft loopt de lande-
lijke campagne ‘Val op!’ Die bestaat 
niet alleen uit voorlichting. Ook de po-
litie let extra op verlichting en reflec-
tie op fietsen. Wie dus zonder licht op 
zijn fiets rijdt, loopt de kans tegen de 
lamp te lopen. Rijden zonder bran-
dend voor- en/of achterlicht betekent 
35 euro boete. Rijden zonder reflectie 
op de achterkant van de fiets, de trap-
pers en de wielen of banden is 20 eu-
ro boete! Meer over de landelijke 
campagne is te vinden op
www.valopmetjefiets.nl.

Daan: “Paspoorten zijn onmisbaar in 
de vakantiebagage, daarom informe-
ren wij inwoners persoonlijk via een 
brief over het verlopen van hun reis-
document zodat ze weten dat deze 
voor een eerstvolgende buitenlandse 
trip vervangen moet zijn. Bij een pas-
poortaanvraag komt best wat kijken. 
Dit moet bijvoorbeeld persoonlijk ge-
beuren en u kunt uw nieuwe paspoort 
pas een week later weer ophalen. 
Verder wordt uw pasfoto digitaal 

in het paspoort verwerkt. Zo kan een 
douanebeambte op een vliegveld uw 
foto digitaal lezen en vergelijken met 
uw gezicht. Dit gebeurt met een 
geautomatiseerd systeem. Dat is de 
reden dat zulke strenge eisen gelden 
voor de pasfoto’s die u mee moet 
nemen. Het moet een kleurenfoto 
zijn die recht van voren is genomen. 
De achtergrond moet egaal wit, 
lichtblauw of lichtgrijs zijn. Uw ogen 
moeten goed zichtbaar zijn en uw 

mond gesloten. Uitgebreid lachen 
mag dus niet, maar neutraal vriende-
lijk kijken natuurlijk wel!”

Toon: “In de paspoorten worden 
tegenwoordig ook vingerafdrukken 
opgenomen. Nee, er staat bij ons 
geen potje inkt op de balie. Met een 
elektronisch vingerscanapparaatje 
nemen we uw vingerafdrukken op. 
Die vingerafdrukken ziet u niet terug 
in het document. Die staan namelijk 
in een chip die in uw paspoort zit. In 
deze chip staan ook uw persoonlijke 
gegevens zoals uw naam, geboorte-
datum, burgerservicenummer, foto 
en lengte. Alleen van kinderen jonger 
dan 12 jaar worden geen vinger-
afdrukken afgenomen bij een nieuw 
reisdocument. Voor het opnemen van 
vingerafdrukken is gekozen om te 
voorkomen dat kwaadwillenden mis-
bruik kunnen maken van reisdocu-
menten of sterker nog, van ander-
mans identiteit. Voor een identiteits-
kaart gelden deze regels ook. 

Een id-kaart is echter alleen in een 
groot aantal Europese landen geldig, 
maar niet daarbuiten. U kunt er dus 
niet mee naar bijvoorbeeld Amerika 
of een Aziatisch land.”

Daan: “Binnenkort verandert er nog 
iets waar de familie Janssen ook mee 
te maken krijgt. Nu stond zoon Alex 
van 12 jaar nog bijgeschreven in het 
paspoort van haar moeder. Maar dit 
kan vanaf eind juni 2012 niet meer. 
Vanaf dat moment zijn alle kinder-
bijschrijvingen op de paspoorten van 
hun ouders ongeldig. Het paspoort 
zelf blijft wel geldig voor de ouder tot 
de einddatum die erin staat. Tot nu 
toe konden kinderen tot 15 jaar bijge-
schreven staan op het paspoort van 
hun vader, moeder of gezaghouder. 
Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen 

ook een eigen reisdocument hebben. 
Gaat u op reis naar een land buiten 
West-Europa, dan geldt overigens in 
sommige landen nu al de regel dat 
uw kind een eigen paspoort moet 
hebben.”

Toon: “Gelukkig is er wel een alter-
natief als u binnen Europa blijft,
want een eigen paspoort (€50,90) is 
veel duurder dan een bijschrijving. 
Sinds dit jaar kunnen kinderen tot 
en met 13 jaar een identiteitskaart 
(dus geen paspoort!) aanvragen voor 
een speciaal jeugdtarief (€ 8,95), 
bijna evenveel als de bijschrijving. 
Misschien ook nog handig om te 
weten voor wie er op het laatste 
moment achterkomt dat hij vergeten 
is een nieuw paspoort aan te vragen. 
Er is een mogelijkheid voor een 
spoedprocedure. Hier zijn wel extra 
kosten aan verbonden (€ 41,-) boven 
op de prijs van het reisdocument. 
Als u een aanvraag indient voor 14.00 
uur, kunt u het paspoort de volgende 
werkdag afhalen. Let u wel op de 
openingstijden van het gemeentehuis.”
Voor meer informatie over de wereld 
van de reisdocumenten kunt u ook 
terecht op www.bronckhorst.nl.

Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij ons 
komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze producten 
en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken 
en u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Vanuit het gemeentehuis:

Deze week: Aflevering 3. 
Het aanvragen van een paspoort en wat 

daarbij komt kijken 
Het gezin Janssen gaat in de kerstvakantie naar de zon. Ze hebben voor 
twee weken een heerlijk appartement geboekt op Gran Canaria, vlakbij zee. 
Ze verheugen zich er al enorm op en afgelopen weekend is moeder Marian 
alvast begonnen met een lijstje op te stellen van alles wat mee moet. Camera, 
wandelschoenen, slippers, zonnebrandcrème etc. Natuurlijk moeten ook 
de paspoorten in orde zijn. En daarvoor moet ze nog naar het gemeentehuis. 
Ze kreeg onlangs een brief van de gemeente dat die van haarzelf, waarin 
zoon Alex ook nog bijgeschreven staat, binnenkort verlopen is. Dit moet ze 
voor die tijd dus nog even regelen…. 

Toon en Daan

...en waarmee zij u graag van dienst zijn!

20 doden en 400 zwaargewonden per jaar door niet-werkende verlichting

Fietsverlichting: gezien wòrden!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 5 januari 2011 in 
Hengelo wordt de vrijwilliger van het 
jaar 2010 gehuldigd. U kunt tot 10 
december a.s. nog een persoon of 
een groep aanmelden. Het aanmel-
dingsformulier kunt u online invullen 

en opsturen via www.bronckhorst.nl. 
Het formulier is ook verkrijgbaar bij 
de publieksbalie van het gemeente-
huis. Het ingevulde formulier kunt u 
opsturen naar de gemeente (geen 
postzegel nodig) of persoonlijk afge-
ven bij de publieksbalie.

Opgave vrijwilliger van het jaar 2010

Op 13 december a.s., om 15.00 uur, 
vergadert het Recreatieschap Ach-
terhoek-Liemers in het gemeente-
huis van Zutphen (adres: ‘s Graven-
hof 2). De vergadering is openbaar 
en u bent van harte welkom om de-
ze bij te wonen. Op de agenda staan 
o.a. de volgende onderwerpen: 

 gebieden

 fase 6

De vergaderstukken liggen ter inza-
ge op het kantoor van het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers,
Spalderkampseweg 1, 6999 AG 
Hummelo.

Recreatieschap vergadert op 13 december



Openbare bekendmakingen

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

Het komende winterseizoen voeren we onderhouds-
werkzaamheden uit aan verschillende gemeentelijke 
bossen. Deze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk 
uit het dunnen van bosjes, het vrijstellen van volwassen 
bomen en controle op dood hout.

De werkzaamheden komen voort uit ons Bosbeheer-
plan (vastgesteld in 2008). Voor vragen hierover kunt u 
contact met ons opnemen, via tel. (0575) 75 02 50.

Onderhoud bossen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 5 januari a.s. in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo worden de kampioenen 
van 2010 gehuldigd. U kunt tot en 
met 24 december a.s. een persoon of 
club aanmelden, die het afgelopen 
jaar op sportief of cultureel gebied 
kampioen geworden is. Het kampi-

oenen-aanmeldingsformulier kunt u 
online invullen en opsturen via www.
bronckhorst.nl. Het formulier is ook 
verkrijgbaar bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis. Het ingevulde for-
mulier met bijlagen kunt u opsturen 
naar de gemeente (geen postzegel 
nodig) of persoonlijk afgeven bij de 
publieksbalie.

Opgave kampioenen voor huldiging

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

gemeente Bronckhorst 10 april, 25 april, 1 mei, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 13 juni, 2 oktober, 4 decem-
ber, 11 december, 18 december en 26 december  2011 aan te wijzen als koopzondagen, onderne-

twee tot vier weken voor het evenement (4 en 5 februari 2011), T. van Hameren

december tot eind januari, firma Eugelink

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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 25 november 2010:

Ontvangen op 26 november 2010:

Ontvangen op 30 november

Ontvangen op 1 december 2010:

Ontvangen op 2 december 2010:

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 november 2010:

-

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 november 2010:

Verzonden op 2 december 2010: 

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

 volgens erfinrichtingsplan van de gemeente Bronckhorst

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 26 november 2010:

Verzonden op 30 november 2010:

2 populieren, wilgen, abelen en 1 walnoot

Verzonden op 1 december 2010:

Verzonden op 2 december 2010:

 houdend afval vrij 

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 

bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met 
de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 

een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de om-
gevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) en kapvergunningen  geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn ver-

u meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u 
contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 december 2010:

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 26 november 2010:

 
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 

-

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 handteke-
ning. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van 

griffierecht van de gemeente terug.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
-

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

 

Zienswijze indienen?

Verleende ontheffingen

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
-

-
-




Mogelijkheden voor beroep

-

-

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Bronckhorst 2010

-
  



Gemeentelijke regelgeving algemeen Help ook mee ons water schoon te houden.
Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet, 

en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederlandleeftmetwater.nl

T
E

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkhedenVraag n

Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Kerstkleding bij Tuunte Fashion 
speciaal voor onze kinderen.

Tevens Pré Sale
De kleur bepaalt de korting 

30% - 50%mode voor het  hele gezin



Wanneer?
De actie loopt van 15 november tot en met 11 december 2010.

Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding van  10,00 of meer 
(2 bonnen van 5,00 gelden ook) kan men meedoen. 
Men vermeldt naam, adres, POSTCODE en telefoonnummer op de bon 
en vervolgens deponeert men deze in de daarvoor bestemde bussen.

Alleen de kassabonnen van de deelnemende 
 ondernemers doen mee in deze aktie. Deze 
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters 
op de winkeldeur.

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

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket 
t.w.v.  100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in 
de prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelnemende 
Vordense ondernemers.

De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend gemaakt.

De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om samen met 
de buren de prijzen in ontvangst te nemen op de Kerstmarkt 

18 december om 13.00 uur.

Doe mee en 
WIN SAMEN 

MET JE BUREN!!!

“Win samen met je 
buren”
Eindejaarsactie Vordense 
 Ondernemersvereniging 2010

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

Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010

Abn Amro Kettelerij Bloembinderij
Ami kappers Keurslagerij Vlogman
Anthony’s Country Store Ludgerusgebouw Vierakker -
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Autobedrijf Shell Groot Jebbink Meeks meubelen
Autobedrijf Robert Nijenhuis Mitra Slijterij Sander Pardijs
Barends Administratie & Belastingen Notariskantoor Hulleman
Barendsen Fixet Oudenampsen administratie en fiscale
Bistro De Rotonde    dienstverlening
Boerstoel Schildersbedrijf PraKtima 
Brasserie Lettink Profile Bleumink
Bruna Vorden Boek en Kantoor Rabobank 
Bulten Techniek Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Cafe Feestzaal De Herberg Roosenstein Quality Wear
Chineesrestaurant Fan Sheng Salon Marianne
Da Vinci for Hair Sandberg Vaillant Advocaten
De Vordense Tuin Schildersbedrijf Peters
Den 4 Akker te Vierakker Siemerink Opticien Juwelier
Drukkerij Weevers Sueters speelgoed
Dutch PC Electronics Super de Boer Grotenhuys
Echte Bakker Van Asselt Tiny Koning Travel Counselers
Elanova Wijnhoeve Tuunte Fashion B.V.
Etos Barendsen B.V. Van Zeeburg,
Euro Planit B.V.    Luimes & Lebbink Makelaars
Fa. Martens Visser Mode
Fashion Corner Vordense Apotheek
Giesen Schoenmode VVV Bronckhorst
Helmink B.V Welkoop Vorden
Hema warenhuis Weulen Kranenbarg en zn.
Hotel Restaurant Bakker Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
Hotel Restaurant Gravin v. Vorden Wijngoed Kranenburg

De uitslag van de derde trekking

1. Hoofdprijswinnaar Natasja Paul, De Jongstraat 22, 

7251 SE  Vorden

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 2 t/m 24 en 65 t/m 71

2. Hoofdprijswinnaar mevr. E. Paulusma-Dijkstra, 

 Heegherhoek 4, 7251 RX  Vorden

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 1 t/m 3 en 2 t/m 6

Dit zijn in totaal 50 prijswinnaars !!!

Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl

De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar 
 voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling 
ervan uniek.

ln.sreveew.www 01 01 55 )5750( :.let ,nedroV ,sreveeW jirekkurD

Een wijd verspreid netwerk

studioEmausNetElnadrukkerij



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

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed 

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op 

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan 

op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

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

Snel posters nodig?

D E  MA K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359    Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem -  Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl  

 

NIEUW
 

IN VER
KOOP

ZELHEM Vraagprijs € 239.000,-- k.k.
Jan Steenstraat 37 - Op een fraaie en rustige locatie ge-
legen, een HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met 
8 meter diepe, aangebouwde stenen garage. De royale 
zonnige achtertuin met veel privacy is ± 17 meter diep en 
bijna 10 meter breed. Inhoud ± 360 m³. Bouwjaar 1974. 
Perceelsopp. 311 m². Royale achtertuin op het zuiden. Ga-
rage is v.v. verwarming en was-machineaansluiting. Oprit 
voor garage voor 2 auto’s. Dakisolatie en gedeeltelijk dub-
bel glas.

HENGELO GLD. Vraagprijs € 519.000,-- k.k.
Antinkweg 4 - Op mooie locatie gelegen, op korte afstand 
van natuurgebied ’t Zand, een VRIJSTAANDE WOON-
BOERDERIJ met diverse schuren, tuin en weiland. Bj. 
1965. Inh. ± 900 m³. Perc.opp. 5415 m². Voorhuis is v.v. 
hardhouten kozijnen met thermopane beglazing. Het ach-
terhuis bestaat uit een traditionele deel met hooizolder. 
Bijgebouwen bestaande uit: tuinhuisje met aangebouwde 
berging(en) en overkapping(en), 3 houten schuurtjes en 
een schuur (20 m x 6 m).

NIEUW
 

IN VER
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75 JAAR

KERSTCONCERT
M.m.v.:
Koor “Looft den Heer”

Zangkwartet “Full House”

Kinderkoor “Crescendo”

zondag 12 december | 19.00u

Sporthal “De Kamp” 

GRATIS TOEGANG

www.crescendohengelo.nl

Zeer gevarieerd programma,
     voor jong en oud!

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

deskundige analyse van 
het onderhoud;
schilderonderhoudsplan
op maat;
zekerheid van
vakmanschap;
kleur- en productadvies;
eenmalig of volgens
contract;
met garantiecertificaat;
collectief buurtplan ook
mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

KR U I SB ERG S E W E G  9  H E N G E L O  G L D

(0575) 46 19 21 www.t2architecten.nl

U wilt zorgeloos
bouwen?

Bezoek onze info-ochtend en laat u 
vrijblijvend informeren en inspireren 

over alle facetten van bouwen, onder 
andere vergunningvrij.

INFO
OCHTEND

Zaterdag

11 december
9.00 - 12.00

Zondag 12 december
(16.00 tot 20.00 uur)

Live muziek
Optreden: Swampdogz

Live-muziek elke laatste woensdag van de maand
(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de 2e 
zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 49
van 6 t/m 11

december 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN

2e GRATIS 2e GRATIS 2e GRATIS 2e GRATIS



De drukkerij is gespecialiseerd in 
drukken van kranten en huis-aan-
huisbladen. De grondlegger van het 
meer dan 30 jaar bestaande familie-
bedrijf, Rob van Barneveld leidde het 
gezelschap rond door de drukkerij. 
Hij vertelde enthousiast over het 
werk in zijn bedrijf. Op de afdeling 

desktoppublishing (DTP) worden de 
pagina’s opgemaakt, waarna zij in 
de Computer-to-Plate belichters (CTP) 
worden gedigitaliseerd. Op de Hei-
delberg-Harris Rotatie-offset coldsett 
drukpers tenslotte, worden de pagi-
na’s gedrukt in zwart-wit of full co-
lour, rotatie-gevouwen en gesneden. 

Het drukproces wordt door de mede-
werkers goed in de gaten gehouden. 
Het gebruikte papier komt uit Duits-
land en is gemaakt van papier- en 
textiel pulp. “Daar komt geen boom 
meer aan te pas,” aldus Van Barneveld. 

De Drukkerijen Weevers en Van Bar-
neveld werken al jaren samen. De 
huis-aan-huisbladen van de Firma 
Weevers worden opgemaakt aange-
leverd, waarna ze bij Van Barneveld 
van de rotatiepers rollen.

Correspondenten bezoeken Drukkerij van Barneveld

Drukproces met belangstelling bekeken

Denekamp - De correspondenten van de weekbladen Contact Noord, 
Midden, Zuid, Warnsveld en Ruurlo, Groenlose Gids en Elna Lichten-
voorde brachten maandag 22 november een bezoek aan Drukkerij 
Van Barneveld in Denekamp.

De rotatiepers bij Van Barneveld in Denekamp draait op volle toeren voor Weekblad Contact.

Als je langdurig zorgt voor iemand 
uit je omgeving vraagt dat meestal 
veel tijd. Vaak kom je dan niet meer 
toe aan het onderhouden van contac-
ten met vrienden en kennissen. De 
ziekte van je partner, die daardoor 
niet meer mee kan doen aan activi-

teiten, kan er toe leiden dat je vrien-
den verliest. Je sociale netwerk wordt 
kleiner en je voelt je (soms) eenzaam. 
Tijdens deze bijeenkomst die wordt 
ingeleid door Hermien Marsman van 
VIT Oost-Gelderland en Wilma Berns 
van Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst, wordt ingegaan op het 
onderwerp ‘eenzaamheid’. Wat is 
eenzaamheid? Waardoor voel je je 
eenzaam? En hoe kun je voorkomen 
dat je in een sociaal isolement raakt? 
Iedereen die belangstelling heeft voor 
dit onderwerp is van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en eindigt om 16.00 uur. De toegang 

is gratis en voor de bezoekers staat de 
koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van 
alle leeftijden; mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die 
chronisch ziek, een beperking heeft 
of hulpbehoevend is. De mantelzorg-
salon is gevestigd in Partycentrum 
Langeler aan de Spalstraat 5 te Hen-
gelo Gld. en is een initiatief van de 
VIT Oost-Gelderland.

Voor meer informatie bel de VIT 
Oost-Gelderland 0573- 438400 of kijk 
op www.vitoostgelderland.nl.

Themabijeenkomst over eenzaamheid
Hengelo - Op dinsdagmiddag 14 
december wordt in de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler aan 
de Spalstraat 5 in Hengelo Gld., 
een informatiemiddag gehouden 
over hoe om te gaan met een-
zaamheid.

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten het 
ontzettend druk hebben op deze dag 
vlak voor Pakjesavond, wil hij net als 
elk jaar weer graag een mooi verhaal 
komen voorlezen in de bibliotheek. 

De Sint beleeft ondanks zijn hoge 
leeftijd nog dagelijks avonturen met 
zijn Pieten. Om al zijn belevenissen 
niet te vergeten heeft de Sint ze opge-

schreven in een hele boel boeken. 

Wil je na het voorlezen nog een ver-
haal van de Sint horen? Dan kun je
altijd één van de spannende avontu-
renboeken lenen. 

De sint leest voor in bibliotheek: Does-
burg van 13.30 -14.00 uur,  Vorden
van 14.15 - 14.45 uur, Doetinchem
van 14.00 -14.30 uur, de Huet van
14.30 - 15.00 uur, Hengelo van 15.15
- 15.45 uur, Zelhem van 14.30 - 15.00
uur, Wehl van 15.15 - 15.45 uur en
Gaanderen van 15.30 - 16.00 uur.

Sinterklaas leest voor
Bronckhorst - Op woensdagmid-
dag 1 december leest Sinterklaas 
een spannend verhaal voor in de 
bibliotheek. Alle kinderen zijn 
welkom.
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Neerlands Peil is de semi professio-
nele Nederpop band en uitgeroepen 
tot de beste Nederpopcoverband van 
Zuid Holland. Neerlands Peil is ook 
de Vrienden van Amstel Live Band. 
Neerlands Peil heeft diverse voorpro-
gramma’s verzorgt voor o.a. Magriet 
Eshuis en Band, Hans Dulfer en Guus 
Meeuwis. Neerlands Peil speelt al-
leen Nederlandstalige popcovers van 
een goede kwaliteit met het accent 
op rockcovers. Covers die tijdens een 
live optreden, waarbij klassiekers en 
nieuw werk in een razend tempo de 
revue passeren zijn o.a. van Bløf, De 
Dijk, The Scene, Van Dik Hout, Acda 
en De Munnik, Het Goede Doel, Doe 

Maar, Frank Boeijen e.v.a. De stevige
drum- en strakke baspartijen zorgen
voor de solide basis, het samenspel
van gitaar en toetsen voor de extra
dimensie en de eigentijdse zang ma-
ken het geluid van Neerlands Peil
compleet. De band Neerlands Peil
staat garant voor een geslaagde muzi-
kale avond zowel in cafés als op grote
festivals. Het enthousiasme van de 
muzikanten zal op het publiek zeer
zeker aanstekelijk werken en laat ie-
dereen opstijgen naar ongekende mu-
zikale hoogtes…… Neerlands Peil be-
staat uit: Bart Wientjens (lead zang),
Willem van der Valk (basgitaar en
backing vocals), Stephan Schoonder-
mark (gitaar en backing vocals), Cyril-
lo Huis (keyboards) en Fred Langhorst
(drums en backing vocals). Website: 
www.neerlandspeil.com

“Live On Stage in Cafe de 
Zwaan”
Hengelo - A.s. zaterdagavond 11 
december treedt de band Neer-
lands Peil op in Cafe de Zwaan te 
Hengelo gld.

Berentsen werd het afgelopen seizoen 
onder meer derde in het criterium van 
Weert en zevende in Hilvarenbeek. 
Aankomend seizoen zal Berentsen bij 
de beloften van het Kanjers voor Kan-
jers Cyclingteam rijden. Het Achter-
hoekse wielerteam was het afgelopen 
jaar voor het eerst actief in het pelo-
ton. Het team biedt enerzijds talent-
volle renners uit de Achterhoek de 

kans om zich verder te ontwikkelen
en steunt anderzijds Stichting Kan-
jers voor Kanjers. De ploeg zorgt voor
meer naamsbekendheid en schenkt
daarnaast een deel van de sponsor-
inkomsten en het prijzengeld aan de
stichting. Stichting Kanjers voor Kan-
jers zet zich in voor kinderen in de
Achterhoek die niet in staat zijn om
te spelen en te sporten. Behalve Be-
rentsen rijden ook de RTV’ers Simon
Bargeman en Felix Wolbert voor het
Kanjers voor Kanjers Cyclingteam. De
renners zullen volgend seizoen onder
meer hun opwachting maken in de
Clubcompetitie, in Nederlandse klas-
siekers en in wedstrijden in België en
Duitsland. Verder hoopt de ploeg nog
een meerdaagse wedstrijd aan het 
programma te kunnen toevoegen.

Joost Berentsen naar Kanjers 
voor Kanjers Cyclingteam
Wichmond - Joost Berentsen uit 
Keijenborg zal in 2011 deel uit ma-
ken van het Kanjers voor Kanjers 
Cyclingteam. De 18-jarige renner 
van RTV Vierakker-Wichmond 
stroomt door vanuit de junioren 
en krijgt bij het Achterhoekse 
wielerteam de kans zich verder 
te ontwikkelen.

Bij de Masters 50+ snelde Rudi Peters 
naar een 2e plaats. Garjo Kamphuis 
eindigde met een 6e plek eveneens in 
de top tien. Frans de Wit reed in die-
zelfde wedstrijd naar de 12e  plaats.
Rens te Stroet wist ondanks een val 
na de start naar een 4e plaats te rijden 
in de wedstrijd voor Elite/Beloften. Si-
mon Bargeman werd in deze catego-

rie 8e. Felix Wolbert eindige op een 
10e plek, vlak voor Joost Berentsen,
die 12e werd. Bij de Dames passeerde
Gretha Klein Brinke de eindstreep 
als 5e. Erik Bouwmeester werd 7e 
bij de Masters 40+. Zijn clubgenoten
Hans Reintjes, Peter Makkink en Bert
Kromkamp werden 10e, 11e en 15e.
Bij de Amateurs maakte Kevin van
Kesteren zijn opwachting. Hij reed
naar een 12e plek. 
Thijs van Amerongen moest afgelo-
pen weekend iets verder reizen voor
zijn wedstrijd. Hij reed in het Spaanse
Igorre een wedstrijd om de wereldbe-
ker. Hij finishte op een modderig par-
cours als 16e.

Veldrijders RTV glibberen 
naar ereplaatsen
Wichmond - De veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond reden 
zondag in Vorden een thuiswed-
strijd. Op een glibberig parcours 
streden de RTV’ers tijdens een 
veldrit in het kader van de GOW-
competitie om de ereplaatsen.

Op de kerstafdeling kan men zich 
laten inspireren door de aanwezige 
kerstartikelen. Er is van alles te koop. 
Van kerstverlichting, kerstversie-
ring tot serviezen en servetten voor 
een sfeervolle aangeklede kerstta-
fel. Voor mooie kerstpakketten of 
relatiegeschenken kan men inspi-
ratie op doen in de winkel. Al deze 
geschenken worden ingepakt zodat 
men tijdens de kerstdagen weer goed 

voor de dag kan komen met een ge-
schenk van De Heide Smid. Tijdens
de maand december heeft De Heide 
Smid een eindejaarsactie waarbij ie-
dere betalende klant vanaf € 15,- eu-
ro haar naam en adres kan invullen.
Eind December zullen er een aantal
prijzen beschikbaar gesteld worden
voor deze actie. Klanten krijgen thuis
bericht als ze iets gewonnen hebben.
Kom allemaal dinsdag avond 14 de-
cember om inspiratie op te doen op
de sfeervolle kerstshow bij De Heide
Smid in HALLE.  De toegang is gratis
en alle klanten ontvangen een leuk
presentje. TIP: Men kan nu al terecht
voor schaatsen bij De Heide Smid.
www.heidesmid.nl

14 December extra koop-
avond bij De Heide Smid
Halle-Heide- Op dinsdag avond 14 
december houdt De Heide Smid in 
Halle een extra koopavond voor 
iedereen die een gezellige avond 
wil beleven. Tijdens die avond 
wordt 10% korting gegeven op de 
huishoud en kerstafdeling.

Architect Olaf Sluyter van T2 Archi-
tecten juicht dit toe: “Het werk van 
de architect gaat veranderen. Hij 
wordt steeds meer betrokken bij het 
gehele bouwproces. Het ontwerppro-
ces van een gebouw wordt bijvoor-
beeld steeds vaker uitgevoerd met 
een ontwerpprogramma zoals BIM, 
waar de architect, de aannemer en de 
installateur samen mee werken. Het 
is een goede zaak dat studenten van 
het Graafschap College daar al in hun 
opleiding vertrouwd mee raken.” 
“Met dit nieuwe ontwerpprogramma 
kunnen we een belangrijke vernieu-
wing in onze opleiding middenkader-
functionaris bouw-infra realiseren”, 
vult Antie Vos, manager Bouw en 
interieur van het Graafschap College, 
aan. “We willen hiermee onze studen-
ten nog beter voorbereiden op hun 
stage.” De opleidingengroep werkt 
intensief samen met het bedrijfsle-
ven om de opleiding vorm te geven. 
De contacten met het bedrijfsleven 
leiden er toe dat er binnen het onder-
wijs steeds meer vernieuwingen wor-
den doorgevoerd, zodat de opleiding 
zo optimaal mogelijk aansluit bij de 
dagelijks beroepspraktijk. 

COMPETENTIEGERICHT OPLEI-
DEN EN EXAMINEREN
Studenten van de opleiding midden-
kaderfunctionaris bouw-infra kun-
nen kiezen voor de keuzeaccenten 

Architectuur & Design, Uitvoering, 
Kopersbegeleiding & Makelaardij en 
Beheer & Onderhoud. Sinds drie jaar 
wordt er binnen de opleiding compe-
tentiegericht opgeleid en geëxami-
neerd. Antie Vos: “Vooral de laatste 
jaren hebben we extra geïnvesteerd 
om het bedrijfsleven nog meer bij de 
opleiding en de examinering te be-
trekken.” 
Olaf Sluyter is van mening dat de 
kwaliteit van de opleiding middenka-
derfunctionaris bouw-infra is toege-
nomen door een grotere rol van het 
bedrijfsleven bij het onderwijs. “Beide 
partijen moeten samen de krachten 
bundelen om de kwaliteit van de op-
leidingen te garanderen. We kunnen 
er gezamenlijk voor zorgen dat de in-
houd van de opleiding nog beter aan-
sluit bij de dagelijkse werkelijkheid 

van de bedrijven.” Antie Vos: “We 
maken op dit moment stormachtige 
tijden door in de bouw, maar na het 
luwen van de storm zal er weer een 
grotere vraag komen naar personeel. 
Dat heeft te maken met het feit dat 
er over een aantal jaar minder bouw-
studenten zullen zijn vanwege demo-
grafische krimp, maar ook met het 
vertrek van een groot aantal 60-plus-
sers. Het is dus belangrijk dat we voor 
nu en voor de toekomst mensen op-
leiden tot goede vakmensen die breed 
inzetbaar zijn in de bouwbranche.”

Meer informatie over de opleiding 
middenkaderfunctionaris bouw-infra 
is te vinden op de website www.graaf-
schapcollege.nl.

Nieuwste 3D-software voor opleiding Bouwkunde Graafschap College

Eerst bytes, dan pas beton
Hengelo - Samen met de installa-
teur door een nog niet gebouwd 
huis ‘lopen’ om te kijken waar de 
leidingen precies moeten komen. 
Het kan binnenkort ook voor 
bouwkunde-studenten van het 
Graafschap College. De school 
gaat namelijk werken met de 
2D- en 3D-ontwerpsoftware BIM, 
die ook door architectenbureaus 
zoals T2 Architecten te Hengelo 
(Gld.) wordt gebruikt.

Bestuursleden van de BSB, Frans 
Koekkoek, Gerrit-Jan Huetink, Geer-
te Menkveld, Jaap Schwarts en Joop 
Holthausen waren aanwezig, alsme-
de de bouwer van de website Jeroen 
Brummelman van www.itsatwork.
nl. “Bronkhorst zelf is maar een klein 

stadje. Maar iedereen heeft een com-
puter en in een tijd van snelle com-
municatieverstrekking, kunnen wij 
niet achter blijven. Vandaar dat wij 
per 1 december een eigen website 
hebben. Niet alleen voor de bevol-
king van Bronkhorst, maar ook voor 

diegene buiten het stadje die belang-
stelling hebben voor het wel en wee 
van Bronkhorst,” aldus Frans Koek-
koek, gesproken namens de voorzit-
ter Klaas van Beek. 
De site biedt informatie over Bronk-
horst en de dorpsbelangenorganisa-
tie, zoals het laatste Nieuws, de men-
sen achter het Bestuur en de commis-
sies, zaken die betrekking hebben op 
de Gemeente, een fotoalbum, gasten-
boek en een Agenda.

Website Belangengroep Stad 
Bronkhorst

Bronkhorst - Sinds 1 december heeft de Belangengroep Stad Bronk-
horst, BSB, een eigen website: www.belangengroepstadbronkhorst.nl. 
Jan Otten, kerncontactfunctionaris van de gemeente Bronckhorst had 
de eer om de website voor het eerst officieel te openen.

Enthousiasme en blije gezichten tijdens het bekijken van de nieuwe website van de Belangengroep Stad Bronkhorst.
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Het etiket met de naam ‘Uutbloaz’n‘ 
is op de flessen witte wijn geplakt, 
‘Goodgoan’ prijkt op de flessen rode 
wijn en het etiket ‘Weerkomm’n’ 
staat op de flessen rosé. In totaal heb-
ben de wijnboeren in de Achterhoek 
elf soorten in de aanbieding. De Ne-
derlandse wijnbouw kent een lange 
voorgeschiedenis. Ruim duizend jaren 
geleden werd er in ons land al wijn 
geproduceerd. Helaas legde Napoleon 

de productie van wijnen aan banden. 
Twintig jaar geleden leefde de wijn-
bouw in Nederland weer op. Momen-
teel hebben we in ons land zo’n 150 
commerciële wijngaarden, waarvan 
circa 25 in de Achterhoek. Daarvan 
zijn er 12 aangesloten bij de Ver-
enigde Achterhoekse Wijnbouwers. 
Deze wijnboeren zijn woonachtig in 
Almen, Vorden, Aalten, Lievelde, Bel-
trum, Geesteren en Winterswijk.

De wijnhoeve Elanova van Rob Roth 
is de laatste die zich bij de vereniging 
als lid heeft aangemeld. Rob Roth is 
2,5 jaar geleden met zijn gezin aan 
de Bleuminkstraat (nog net Vorden) 
neergestreken. Hij heeft hier 6000 
druivenstekken aangeplant, d.w.z. 
3000 Solaris druiven (witte vroegrijpe 
druif), 500 Cabernet Cortis (blauwe 
druif) en 2500 Johanniters (witte 
druif). Afgelopen september was de 
eerste oogst. Rob Roth: ‘Voor mij toch 
wel een spannende gebeurtenis, toen 
de eerste druiven werden geplukt. 
Het gaf een geweldige kick. Helaas is 
de productie dit jaar niet geworden 
waarop wij hadden gehoopt.
Het heeft de wijnbouwers niet ver-
rast; een lange winter, te weinig zon 
uitgezonderd de extreem hete maand 

juli en daarna de natte maanden au-
gustus en september. En dan kun 
je het wel schudden. Trouwens als 
wijnbouwer moet je altijd rekening 
houden met de wisselende weers-
omstandigheden. De druif is een na-
tuurproduct en daar kan altijd wat 
mee gebeuren‘, zo zegt Rob Roth die 
inmiddels bij de Verenigde Achter-
hoekse Wijnbouwers is gestrikt voor 
de functie van secretaris. Ook is hij 
verantwoordelijk voor Sales en Mar-
keting. Functies die hij met veel ple-
zier vervult. Mirjam Kuijperij is bij de 
‘club wijnboeren’ belast met de ver-
koop van wijnen in de Achterhoek. 
Ook doen de wijnboeren zaken met 
groothandel Smit Wine Support uit 
Vorden.
Rob Roth noemt de mislukte druiven-
oogst in dit jaar jammer, maar ziet 
het toch meer als een incident. Zegt 
hij: ‘Kijk naar het jaar 2008, een bui-
tengewoon goede oogst. Dat compen-
seert een minder goed jaar. Waar wij 
als wijnbouwers bijzonder verheugd 
en trots op zijn, wij hebben hier in 
de Achterhoek kwalitatief zeer goede 
wijnen. Vergeleken met het buiten-
land, is het hier kleinschalig maar 
worden de wijnen wel ambachtelijk 
bereid. De wijnen variëren van 10 
tot 15 euro per fles, maar dan heb je 

wel een heerlijke wijn in het glas’, zo
zegt Rob Roth. Dat de Achterhoekse
wijnen van uitzonderlijke kwaliteit 
zijn, bleek vorig jaar toen de ‘Solaris‘
tijdens een internationale keuring in
Berlijn met goud werd bekroond.
Dit jaar werd in Londen een inzending
door de I.W.S.C (International Wine
and Spirit Competition) met brons be-
kroond, dus wederom wijn van een 
kwalitatief hoog niveau, waardoor de
Achterhoekse wijnen opnieuw veel
media-aandacht kregen. Rob Roth:
‘Het beste bewijs van de goede kwa-
liteit is onder meer dat de KLM in de
businessclass onze Achterhoekse wij-
nen serveert. Onze jaarproductie be-
draagt momenteel 80.000 flessen en 
dat willen we graag uitbreiden naar 
100.000 flessen. 
De totale capaciteit bij de 12 wijn-
bouwers bedraagt 180.000. Inmiddels
heeft de bevolking in de Achterhoek
ook onze wijnen leren kennen en
staan ze bij verschillende gerenom-
meerde restaurants op de menukaart.
Ons streven is om in elk dorp in de
Achterhoek een verkooppunt voor
onze wijnen te creëren. Wij zijn op de
goede weg. Bovendien is de wijnbouw
Achterhoek een toegevoegde waarde
voor de toerist’, aldus de enthousiaste
wijnboer Rob Roth.

Mijlpaal voor Mitra Slijterij Sander Pardijs

Wijnbouw Achterhoek toegevoegde waarde toerist

Vorden. Afgelopen donderdag werd Sander Pardijs van Mitra Slijterij 
uit Vorden door de Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers in het zon-
netje gezet. Toen werd namelijk de 1000e fles wijn door hem afgeno-
men. Daarmee is hij één van de grootste klanten van de gezamenlijke 
wijnboeren. Even ‘Uutbloaz’n‘ , ‘Goodgoan’, ‘Weerkomm’n‘, wie kent 
deze alledaagse uitdrukkingen in de Achterhoek niet. Het heeft de 
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers op het idee gebracht een aantal 
van hun wijnen zo te noemen.

Duizendste fles wijn wordt uitgeladen.

Even proeven: v.l.n.r. Sander Pardijs, Rob Roth, Mirjam Kuijperij en Maarten Smit.

Kinderen mogen zelf aan de slag met 
doppinda’s, zaden, vet en dennen-
appels. En voor wie op een luchtige 
manier meer wil weten over vogels in 
de winter, kan de Vette Vogel Funt-
our doen. Er is een korte speurtocht 
over landgoed Hackfort uitgezet voor 
de kleintjes en een langere naar het 
kasteel. Je kunt meedoen vanaf het 
kantoor van Natuurmonumenten, 
Baakseweg 1a. Er wordt wel een bij-
drage gevraagd voor deelname aan de 
Vette Vogeldag. (Groot)ouders mogen 
gratis mee. Vooraf aanmelden is niet 
nodig! Komt u ook? 

Vogels in de winter 
In de winter kost het de vogels wat 
meer moeite om hun kostje bij elkaar 
te scharrelen. Vooral als een laag 
sneeuw het voedsel aan het oog heeft 
onttrokken. Wij mensen kunnen de 
vogels een handje helpen. Vogels la-
ten zich namelijk graag verwennen 
met in de tuin opgehangen vetbollen, 
pindasnoeren en andere lekkernijen. 

Wilt u ook weten wat er in uw tuin 
rondvliegt? Hang een mezenbol op 

en hou het vanaf een beschut plaatsje 
goed in de gaten, de vogels vliegen er 
vaak al snel op af! 

Vogelvoer maken 
Iedereen kan op de Vette Vogeldag 
deelnemen aan verschillende acti-

viteiten. Om warm te blijven of te 
worden is er chocolademelk en snert 
verkrijgbaar.

Help vogels de winter door!  Vette vogeldag!
Vorden - Vettige vetbollen en 
smeuïge pindasnacks maken, 
pindaslingers rijgen, en nog veel 
meer! Op zondagmiddag 12 de-
cember organiseert Natuurmo-
numenten op prachtige landgoed 
Hackfort de Vette Vogeldag.

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

Op speciale uitnodiging van haar was
de wereldwijd erkende autoriteit op
het gebied van mentale training en
business coaching  Mykola Latansky
uit de Oekraïne naar Nederland ge-
komen om dit seminar te leiden. Het
seminar, dat in het engels werd gege-
ven trok een internationaal publiek.
De deelnemers leerden door middel
van oefeningen hoe zij succesvol(ler)
kunnen zijn in het leven. De twee da-
gen, die duurden van ‘s morgens ne-
gen uur tot ‘s avonds negen uur wa-
ren inspannend, maar werden door
de deelnemers ervaren als enerverend
en zeer leerzaam. Het seminar was
zo’n succes dat mevrouw Farrakhova
de heer Latansky heeft gevraagd om
volgend jaar weer naar Nederland te
komen voor een tweede seminar. Zij
wil langs deze weg ook alle sponsoren
bedanken dit het organiseren van dit
seminar mogelijk hebben gemaakt.

Succesvol 
seminar 
“Doorbraak 
naar Succes”
Hummelo - Onlangs werd in Ho-
tel Restaurant “de Gouden Kar-
per” het 2-daagse seminar “Door-
braak naar Succes” gehouden. 
Organisator was Faya Farrakhova
uit Hummelo.
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

De Molenkolk
Exclusief sierhekwerk

Inrijpoorten

utomatische poorten

Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

estauratie hekwerk

Maatwerk
Gerrit Jolink

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

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

“Tijd voor verandering”

Per 01-01-2011 wijzigen wij ons bedrijfsbeleid en ope-
ningstijden van de winkel. Behalve de bekende maandag, 
zal ook op dinsdag en woensdag onze winkel gesloten zijn. 
Deze dagen gaan wij ons specifiek toeleggen op de volgen-
de groeiende bedrijfsactiviteiten:

-

-

Bestellingen en opdrachten kunnen deze dagen na over-
leg worden uitgevoerd! Wij zijn dan bereikbaar op het mo-
biele nummer: 06-51201343.

Openingstijden van de winkel per 01-01-2011:
Donderdag: 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

Deze dagen zijn wij bereikbaar op het vertrouwde adres 
en bekende telefoonnummer.

KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ VOF

Hof van Kettelerij 2 www.kettelerij.nl tel.: 0575551508
7251 DL Vorden info@kettelerij.nl fax: 0575553070

Met deze verandering blijven onze bedrijfstermen ge-
waarborgd: Dicht bij mens en natuur
 Bijzonder door eenvoud

H.H. Kettelerij (Harrie)
G.H.W. Arends (Gerard)

“Kettelerij Totaal”

Vrijdag 10 dec.

’80’s & ’90’s 
Reünie voor de 

bezoekers van toen, 
muziek van toen.

Vol = Vol

Zaterdag 11 dec.
in het café

Neerlands Peil

Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!
Bestel nu vóór 20 december en maak 

kans op 1 van de champagne-ontbijtjes!
 Vleessalade    5,75 p.p.
 Zalmsalade    6,25 p.p.
 Salade de Luxe    7,75 p.p.

(opgemaakt met zowel vlees als vis en aangevuld met stokbrood en kruidenboter)

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32

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
www.h e lm i n kwonen . n l

Zondag Open Huis bij Helmink in Vorden
ZONDAG 12 DECEMBER OPEN VAN 12 - 17 UUR

Vorden 
Zutphenseweg 24  

Tel. 0575-551514 www.h e lm i n kwonen . n l
nn kk mm aa aa

Hoekbank Coppa 
In leder 
         Vanaf         1999.-
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Ruim 30 jaar geleden is Riet van On-
na gestart met wat later is geworden 
een levenswerk van moeder en voort-
gezet door dochter Ingrid Bassie-van 
Onna. “Maak er wat van”, dat was de 
opdracht die Riet van Onna destijds 
kreeg om het zwembad Zandewierde 
in Hummelo op te zetten. Stap-voor-
stap is het gestructureerd uitgebreid 
onder haar bezielende leiding. Vele 
mensen met drempelvrees wist en 
weet Riet van Onna op hun gemak 
te stellen en in het zwemwater te 
krijgen. Van begin af aan is Ingrid 
betrokken geweest bij de opbouw 
van Zandewierde. Ze heeft wedstrijd-
zwemmen gedaan, waarbij ze is ge-
traind door haar moeder. 
In 2004 is Zorgbad Zonnewater voort-
gekomen uit Zandewierde: het zorg-
bad in Hoog Keppel, naast de Hessen-
hal, de manege is verdergegaan onder 
de oude naam in Nieuw Wehl. 
Dat was het moment waarop dochter 
Ingrid Bassie, met een achtergrond in 
de gezondheidszorg, het stokje van 
haar moeder heeft overgenomen. 
Haar missie: gezondheidszorg en 
sport samenbrengen. 
Wekelijks zwemmen er 1.000 volwas-
senen en 500 kinderen, mensen met 
een zichtbare of niet zichtbare beper-
king. Er zijn op maat gemaakte bewe-
gingsprogramma’s voor zowel de vol-
wassenen als de kinderen. Het team 

bestaat uit gediplomeerde fysio- en 
caesartherapeuten en zweminstruc-
teurs. Achter de schermen zijn vele 
vrijwilligers actief. 
Het zwemwater is ± 33° C. Er wordt 
fysiotherapie in het water gegeven, 
voor bijvoorbeeld mensen die een 
nieuwe heup of knie hebben gekre-
gen of die last hebben van artrose of 
reuma. Het bewegen in warm water 
gaat makkelijker en is minder pijn-
lijk dan ‘op het droge’. 
Begin 2010 is het mantelzorgproject 
van start gegaan: de mantelzorger 
gaat samen met de zorgontvanger in 
het water om zijn/haar oefeningen te 
doen. 
Zorgbad Zonnewater is een ideële 
instelling, geschraagd door de ANBI 
verklaring van de belastingdienst. Ze 
ontvangt geen (overheids)subsidies. 
Het geheel wordt gefinancierd door 
de zwemmers (die een vergoeding 
van hun ziektekostenverzekering 
kunnen krijgen, afhankelijk van hun 
verzekering) en door giften van ver-
schillende fondsen die goede doelen 
steunen. Deze giften worden onder 
andere aangewend voor sport en spel 
materiaal voor de kinderen: de Zon-
nekids. 
Hoewel het verzorgingsgebied een 
gebied is met een straal van 35 kilo-
meter rond Hoog Keppel, komen er 
vanuit heel Nederland steeds meer 

aanvragen om informatie. Zorgbad 
Zonnewater wordt als een voorbeeld 
gezien dat voorziet in een landelijke 
behoefte. 
Zorgbad Zonnewater vervult een 
unieke rol en voorziet in een groei-
ende behoefte in de regio en daar 
buiten. Meer informatie en voor het 
doen van een gift: www.zonnewater.
nl 
De Bridgeclub Bronkhorst organiseert 
op zaterdag 29 januari 2011 haar jaar-
lijkse Goede Doelen Toernooi, waarbij 
de opbrengst volledig ten goede komt 
aan de Zonnekids van Zorgbad Zon-
newater. 
Inschrijfgeld bedraagt 23 euro per 
paar voor het bridgen en 11 euro per 
persoon voor het stamppottenbuffet. 
Aanmelding middels storting op re-
kening 3274.21.851 t.n.v. bridgeclub 
Bronkhorst, o.v.v. beide namen met 
voornaam en woonplaats, één tele-
foonnummer, NBB lid nr. Rolstoel 
gebruikers worden gevraagd dit erbij 
te vermelden. De inschrijving sluit op 
17 januari 2011, deelname op volgor-
de van binnenkomst. Het in te schrij-
ven aantal paren is gelimiteerd. Infor-
matie: Hans Jansen, tel. 0575-551892 
e-mail: j.jansen47@kpnplanet.nl. 
Spellen: 7 ronden x 4 spellen; mees-
ter-punten volgens geldende schaal 
N.B.B. Prijzen: een goed verzorgde 
prijzentafel voor alle lijnen. Loterij: er 
is een bridge weekend van Hotel As-
teria te winnen en hiervoor worden 
loten verkocht. 
Het bridgetoernooi wordt gehouden 
in Café-restaurant Den Bremer in Tol-
dijk.

Bridge voor Mission Possible 
Zorgbad Zonnewater

De Bridgeclub Bronkhorst organiseert op zaterdag 29 januari 2011 
haar jaarlijkse Goede Doelen Toernooi in Zaal Den Bremer in Toldijk. 
De opbrengst van het toernooi en de sponsorgelden komen volledig 
ten goede aan de Zonnekids van Zorgbad Zonnewater. De gelden wor-
den gebruikt voor de aanschaf en uitbreiding van oefen en spel ma-
teriaal.

Leden van de bridge wedstrijdcommissie (v.l.n.r.) Marijke Hilderink, Erica Schut en Miguel Mendes de León op bezoek bij de Zonnekids.

Drs. Tineke Piersma schrijfster van 
het boek Getrouw aan hun geloof 
hield een boeiende lezing naar aan-
leiding van haar boek. De expositie is 
een voortvloeisel naar aanleiding van 
de publicatie van dit boek. Ze gaf een 
globaal beeld van de vervolging van 
de Nederlandse Jehovah’s gedurende 
de Tweede Wereldoorlog. De heer 
Ruben van der Heuvel, woordvoer-
der namens de Jehovah’s getuigen, 
ging wat dieper in op de persoonlijke 
verhalen die ook terugkomen in de 
expositie. Als laatste was er een tafel-
gesprek tussen de interviewer Henk 

Hooijberg en ooggetuige Wolf Müller
uit Vorden. De vader van Wolf, Her-
bert Müller, was toen een van de lei-
dinggevende Getuigen in Nederland.
Wolf herinnert zich nog vrij veel van
de thuis situatie aan het eind van de
oorlog. Al met al een aantal boeiende
presentaties die de aanwezigen een
goed beeld gaven van de inhoud van
de expositie. Hans van der Meijs ont-
hulde vervolgens de aankondiging-
poster van de expositie en daarna
kon iedereen kennis nemen van de
presentatie. Er werd zeer positief ge-
reageerd door de genodigden. Er wa-
ren in totaal zelfs drie ooggetuigen 
aanwezig die ook in de expositie ge-
noemd worden.
Er is door de afdeling voorlichting
van de Getuigen veel aandacht aan 
de Achterhoek geschonken en dat
maakt het zo speciaal voor het Ach-
terhoeks Museum 1940-1945.

De expositie is te zien tot en met 27
maart 2011 op iedere woensdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Gesloten van 25 december tot en
met 2 januari. www.museum40-45.
com

Achterhoeks Museum 1940-1945

Expositie ‘Trouw aan hun 
geloof’ geopend
Hengelo - Vrijdag 19 november is 
de nieuwste wissel tentoonstel-
ling ‘Trouw aan hun geloof’, De 
vervolging van de Nederlandse 
Jehovah’s Getuigen in de Tweede 
Wereldoorlog, officieel geopend. 
Het was een druk bezochte ope-
ning in het Achterhoeks Museum 
1940-1945, waar het Wachttoren 
bijbel en traktaatgenootschap 
een belangrijk aandeel in heeft 
gehad. De opening werd verricht 
door voorzitter Hans van der Me-
ijs van het museum.

In verenigingsgebouw De Hietmaat 
aan de Zelhemseweg, geheel in gezel-
lige kerstsfeer, zullen er van 11.00 
tot 17.00 uur weer verschillende ver-

rassende, leuke kraampjes zijn. Er
zijn onder meer kramen met mooie 
geboortecadeautjes en schilderijen
maar ook kerstbloemstukjes. U 
kunt genieten van lekkere hapjes en
drankjes, van oliebollen warm uit de
pan, luisteren naar mooie muziek die
gespeeld wordt door de leden en kin-
deren kunnen -bij goed weer- pony
rijden. Kortom het wordt weer gezel-
lig bij de kerstmarkt van Concordia!

Zondag 12 december

Kerstmarkt bij Concordia
Hengelo - Op 12 december houdt 
Concordia weer een kerstmarkt. 
Ondanks alle drukte voor het ju-
bileumjaar 2011 zal er, zoals elk 
jaar, weer een kerstmarkt zijn 
bij de Koninklijke Harmonie in 
Hengelo.

Gedurende de dag kunnen de deel-
nemers aantonen welk team het 
meest en het best de melkbus kan 
laten knallen. Bij de verschillende 
wedstrijdonderdelen, zoals vangbal-
len, afstandschoten, vogelschieten en 
de le-mans-start kunnen veel punten 
vergaard worden. Punten die uit-
eindelijk de sportieve winnaar voor 
een jaar het recht geeft de alom ge-
wilde Karperbokaal mee naar huis 
te nemen. Ook zal een jury aan het 
einde van de dag een prijs uitreiken 
voor de mooiste en origineelste car-
bidschiet-installatie. Kortom, het zal 

een dag worden waar deelnemers en
bezoekers met volle teugen kunnen 
genieten van spektakel, gezelligheid 
en sportiviteit. Er is al een aanzien-
lijk deelnemersveld, maar nieuwe
deelnemers zijn nog welkom! Op-
gave per mail: brendarexwinkel64@
gmail.com. Heeft u nog vragen dan 
kunt bellen met Henk Greven via 
telefoonnummer: 06-40441146. De 
deelnemende teams worden op 31
december ’s morgens vanaf 8.30 uur
verwacht aan de Greffelinkallee te
Hummelo.

Carbidschieten in Hummelo

Nog gelegenheid tot 
inschrijven

Hummelo - Op 31 december om 10.00 uur wordt het openingsschot
gegeven voor het jaarlijkse carbidschiettoernooi. Overal in de Ach-
terhoek knallen dan de melkbussen, maar in Hummelo is het carbid-
schieten dan toch het meest uniek vanwege het wedstrijdelement dat
aan de dag is toegevoegd.

Full House is een zanggroep, waarvan 
de leden afkomstig zijn uit Steende-
ren en Toldijk. De naam is afgeleid 
van de combinatie drie plus twee, 
zoals die in diverse (kaart)spelen 

voorkomt; in dit geval: drie dames en 
twee heren. 

De groep is eenvoudig ontstaan na 
een telefoontje met de vraag, of het 
leuk zou zijn met z’n vijven wat te 
zingen. Er waren tussen hen al jaren-
lang muzikale contacten geweest in 
andere zanggroepen en koren. Een 
zanggroep bestaande uit vijf perso-
nen zorgde hierbij voor een nieuwe 
dimensie. De zanggroep, onder lei-
ding van Lucian Venderink, bestaat 
uit Toos en Luc van Asselt en Mari-
on en Henk Knol. Tijdens het eerste 
overleg in 2007 werd besloten door 
te gaan en een repertoire aan te leg-
gen van klassieke, licht klassieke en 
populaire muziek, maar blijvend in 
deze kleine bezetting. Vanuit een 
optreden in ziekenhuis ‘Het Spittaal’ 
te Zutphen groeide een uiteenlopend 
aantal concerten en optredens in za-
len, kerkgebouwen en ziekenhuizen, 

van Doetinchem tot Steenderen en 
van Zutphen tot Gaanderen. 

In deze adventstijd van 2010 zingt 
Full House onder meer in Steenderen, 
Vorden, Hengelo en Hoog-Keppel. Bij 
de concerten in Steenderen en Vor-
den worden de optredens aangevuld 
met een dameskwartet, bestaande 
uit Els Veraart, Harriet Hiddink en 
de Full House-leden Toos van Asselt 
en Marion Knol; zij zullen Dancing 
Day van de componist John Rutter 
uitvoeren.
Full House bestaat uit: Lucian Ven-
derink: dirigent, orgel, piano en 2e 
sopraan Marion en Henk Knol: res-
pectievelijk alt en tenor. Toos en Luc 
van Asselt: bas en 1e sopraan met 
extra medewerking van Harriet Hid-
dink, sopraan en Els Veraart, alt. En 
als gast organist Kees van Dusseldorp 
- Vorden. De toegang bedraagt € 7,50. 
Tot en met 16 jaar gratis.

Laatste concert dorpskerk Vorden
Vorden - Zoals bekend gaat het 
interieur van de Dorpskerk in 
Vorden volledig op de schop en 
worden in 2011 de nodige restau-
ratiewerken uitgevoerd. Zondag-
middag 12 december is er in de 
Dorpskerk dan ook het laatste 
concert in de serie Zondagmid-
dagmuziek. Aanvang 15.30 uur. 
Het Vocaal Kwartet ‘Full House” 
uit Steenderen onder de leiding 
van Lucien Venderink op piano 
verzorgt dit concert. Medewer-
king verleent tevens Kees van 
Dusseldorp, orgel. Zij hebben een 
programma samengesteld in de 
Adventssfeer getiteld “Van Ad-
vent naar Kerst”.
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Vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur is er 
een gezellige kerstsfeer in het dorp 
met leuke activiteiten. Houtblokken 
met vuur, vuurkorven, warme choco-

melk, glühwein, oliebollen, wafels en 
gezellige muziek zijn enkele onderde-
len van het geheel. De Hengelose on-
dernemers zullen zelf ook activiteiten 

op touw gaan zetten. Op dit moment 
wordt er achter de schermen hard ge-
werkt en is men bezig met de voorbe-
reidingen. In de volgende editie leest 
u hier meer over.

Kerstsfeer in dorp op 17 december

Candlelightshopping in Hengelo

Hengelo - Op vrijdag 17 december organiseert de HOV een gezellige 
‘Candlelightshopping’ in het centrum van Hengelo.

Het zonnetje scheen en het was heer-
lijk buiten op de kinderboerderij, al 

was het wel koud want de sneeuw 
viel vroeg dit jaar. De kinderen vier-

den een gezellige middag met een 
hapje en een drankje, knutselwerk, 
spelen en knuffelen met de dieren. 
Na het uitpakken van de pakjes kre-
gen de dieren allemaal hun lekker-
nijen en werden ze door de kinderen 
lekker verwend.

Inpakpiet goed geholpen door kinderen

Dieren ontvingen hun cadeautjes 
op tijd

Bekveld - Bij kinderboerderij Feltsigt was er even paniek. De pakjes 
voor de dieren moesten worden ingepakt, maar Inpak Piet was spoor-
loos. Maar de kinderen die kwamen op 27 november namen hun taak 
serieus en pakten alles in. Vrijdagmiddag 3 december was het zover 
voor de dieren: hun pakjes werden uitgepakt en rondgedeeld.

De kinderen lieten de cadeautjes zien die ze voor de dieren uitpakten.

Als je langdurig zorgt voor iemand 
uit je omgeving vraagt dat meestal 
veel tijd. Vaak kom je dan niet meer 
toe aan het onderhouden van contac-
ten met vrienden en kennissen. De 
ziekte van je partner, die daardoor 
niet meer mee kan doen aan activi-
teiten, kan er toe leiden dat je vrien-
den verliest. Je sociale netwerk wordt 
kleiner en je voelt je (soms) eenzaam. 
Tijdens deze bijeenkomst die wordt 
ingeleid door Hermien Marsman van 
VIT Oost-Gelderland en Wilma Berns 
van Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst, wordt ingegaan op het 

onderwerp ‘eenzaamheid’. Wat is
eenzaamheid? Waardoor voel je je
eenzaam? En hoe kun je voorkomen
dat je in een sociaal isolement raakt?
Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is van harte welkom.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur. De toegang
is gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van
alle leeftijden; mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, een beperking heeft 
of hulpbehoevend is. De mantelzorg-
salon is gevestigd in Partycentrum 
Langeler aan de Spalstraat 5 te Hen-
gelo Gld. en is een initiatief van de 
VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT
Oost-Gelderland 0573- 438400 of kijk
op www.vitoostgelderland.nl.

Mantelzorgsalon Bronckhorst

Themabijeenkomst over 
eenzaamheid
Hengelo - Op dinsdagmiddag 14 
december wordt in de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler aan 
de Spalstraat 5 in Hengelo Gld., 
een informatiemiddag gehouden 
over hoe om te gaan met een-
zaamheid.

Monique van Zuylen heeft namelijk 
een webwinkel geopend waarbij con-
sumenten kleding, tassen, schoenen, 
kerstaccessoires e.d. via www.Ca-
neDonna.nl hun bestelling kunnen 
doen. Men kan met name kleding ko-
pen die bijvoorbeeld een kwart eeuw 

geleden tijdens bijzondere gebeurte-
nissen werd gedragen. Kleding nog
als nieuw, maar wel kleding die voor
een aantrekkelijke prijs op de web is
gezet. Gezien het succes van de open
dagen in november (‘Het heeft mijn
stoutste verwachtingen overtreffen,
hartverwarmend’, zo zegt ze). 

Ze heeft besloten om nog dit jaar een
aantal dagen open huis te houden
en wel op 11, 12, 18 en 19 december
van 11.00 - 16.00 uur in haar woning
Lindeseweg 29A, naast de molen in 
Linde.

Open huis webwinkel 
CaneDonna
Vorden - Een paar weken gele-
den hield Monique van Zuylen 
in haar woning bij de Lindese 
molen, open huis. Met als doel 
belangstellenden kennis te laten 
maken met ‘de vrouw achter de 
webwinkel’.

De Trash Rock and Roll band ‘Nitro 
Maniacs’ werd november 2009 in 
Hengelo (G) opgericht. Naast de voor-
liefde muziek, delen de bandleden 
ook een passie voor motoren en V8 
geweld. Door de ruime en uiteenlo-
pende bandervaringen was het voor 
een ieder een uitdaging om een eigen 
stroming ‘Trash Rock and Roll’ te cre-
eren.
Nils lenting, de zanger/gitarist van de 
band begon al op zeer jonge leeftijd 
met muziek. Hij begon in de punk-
band Duplo en speelde vervolgens bij 
The Grolschbusters. Rene Lansink, 
gitarist/achtergrond zanger heeft een 
voorliefde voor rockabilly, psychobil-
ly en surfmuziek, speelde in de Wild 
Wood Rockers. Zelfs zijn wooninrich-
ting is pure Rock and Roll. 
Josta Scheers bespeelt de contra-

bas en is achtergrondzangeres. Zij 
speelde uiteenlopende muziekstijlen 
gespeeld. Van Death metal, punk tot
rock and roll. Ze speelt ook in Killer
and the Cool Cats. 
Drummer Sander Kaal leeft zich van-
af 1999 flink uit in de death metal 
band the Flinkstoneds en speelt met
Josta in Killer and the Cool Cats. 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Nitro Maniacs bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 15 december speelt de band Nitro Maniacs
tussen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt
uitgezonden.
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UNIEK DIORAMA: KERSTGROEP 
MET 1200 FIGUREN
Op een tableau van bijna 40 m2 is een 
vernieuwd tafereel opgebouwd waar 
in een oriëntaals landschap 1200 
beeldjes het kerstverhaal uitbeelden. 
Deze verzameling is eigendom van 
Fred van der Zwet en Roel den Dulk 
uit het Friese dorp Ferwert. 10 jaar 
lang hebben zij thuis in hun tuin-
kamer honderden belangstellenden 
ontvangen die dit unieke diorama 
wilden zien. Nu kregen zij letterlijk 
de ruimte in deze kerk om de opper-
vlakte bijna te verdubbelen. U moet 
dit schitterende kersttafereel in al 
zijn details echt gezien hebben!

VEEL VARIATIE IN 
KERSTEXPOSITIE
Kerstgroepen zijn er in diverse stijlen 
en maten. In de vitrines exposeert 
Ton de Vaal uit Houten(secretaris van 
de Nederlandse vereniging Vrienden 
van de Kerstgroep) delen van zijn uit-
gebreide verzameling met kerstgroe-
pen uit alle delen van de wereld. Ook 
het Heiligenbeeldenmuseum bezit 
een aantal grotere kerstgroepen die 
in de kerk zijn opgesteld. De grote 
door Pierre Cuypers zelf vervaardigde 
kerstgroep die bij deze kerk hoort, 
ontbreekt natuurlijk ook niet! 

OPBRENGST TOEGANGSPRIJZEN 
KERST OP DE KRANENBURG:
De opbrengst van de toegangskaarten 
is geheel bestemd voor de instand-
houding van de Antoniuskerk.

OPENINGSTIJDEN:
De tijdelijke tentoonstelling “Kerst 
op de Kranenburg”is open op de vol-
gende data: Vrijdag 10 december, za 
11 en zo 12 december, vrij 17, za 18 
en zo 19 december, ma 20, di 21, wo 
22, do 23, vrij 24, zo 26, ma 27, di 28, 
wo 29, do 30 en vrij 31 december 2010 
en zo 2, vrij 7, za 8 en zo 9 januari 

2011. Groepen zijn ook welkom op da-
gen dat het museum niet geopend is. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Kerk 
en bij de VVV Vorden. Begeleiders van 
rolstoelgebruikers gratis toegang.

BIJZONDERE KERK WERD 
MUSEUM
De Antonius van Paduakerk is in 1855 
gebouwd door de bekende bouwheer 
Pierre Cuypers en moest in 1999 he-
laas worden gesloten voor de normale 
eredienst. Vrijwilligers realiseerden 
het voortbestaan van dit monument 
met een gedurfd idee: zonder begin-
kapitaal en subsidie bouwden ze de 
kerk om tot een Heiligenbeelden-
museum en gaven daarmee de kerk 
een nieuwe toekomst. In 2011 is het 
museum weer open vanaf maandag 
25 april (2e Paasdag) t/m zondag 30 
oktober. Er zijn dan ca. 500 heiligen-
beelden opgesteld. Er is een speciale 
beeldenroute met o.a. aandacht voor 
de patroonheiligen van Kerken in 
Oost-Gelderland en in het klankbeeld 
“Het verhaal van Antonius” wordt op 
boeiende wijze verteld over de bete-
kenis van heiligenbeelden in het le-
ven van de mens.

Kerst op de Kranenburg

Vorden/Kranenburg - Voor de elfde keer presenteert het Heiligenbeel-
denmuseum in de periode na het Sinterklaasfeest en het weekeinde na 
Driekoningen een unieke collectie kerstgroepen. Kom en geniet van 
deze vaak ontroerende uitingen van volksdevotie en volkskunst uit de 
gehele wereld. Ze zijn opgesteld in de Antonius van Paduakerk op de 
Kranenburg (tussen Vorden en Ruurlo) in een sfeervol kerstdecor met 
veel kaarslicht en passende muziek. In een vernieuwd klankbeeld wor-
den leuke aspecten rond het kerstverhaal en de kerststal op leerzame 
wijze getoond. Een bijzondere manier om het feest van Kerst te zien, 
te horen en te vieren!

In 2008 toonde hij een serie warme 
sfeerfoto’s gemaakt in een Italiaans 
kasteel, daarnaast beelden uit een ne-
velig, besneeuwd Rotterdam. In 2009 
liet hij de “schoonheid van het verval” 
zien. Een serie foto’s van industrieel 

erfgoed, onder andere van de DRU in 
Ulft. Daarnaast waren er enkele bijzon-
dere winteropnamen. Dit jaar zijn het 
foto’s van mens en omgeving in Noord-
Afrika en spelingen van de natuur in 
Ierland. Naast de exposities in Bronk-
horst was zijn werk eerder te zien in 
Hengelo (2008), Doetinchem (2009) en 
Zelhem (2010). Tjeerd Visser is dage-
lijks op de expositie aanwezig. Kapel 
van Bronkhorst: zaterdag 11, zondag 
12 december en de beide Kerstdagen.

Een traditie geboren
Bronkhorst - De Doetinchemse 
fotograaf Tjeerd Visser exposeert 
voor het derde jaar op rij in de 
decembermaand in de kapel van 
Bronkhorst.

Openstaan voor de rijkdom van de na-
tuur en dat met de (digitale) camera 
met veel geduld vastleggen, dat is na-
tuurfotograaf Rob Schoemaker (1956) 
op het lijf geschreven. Enthousiast op 
pad naar faunarijke plekjes op de Ve-
luwe, de wadden of de Oostvaarders-
plassen. Op zoek naar dat ene mo-
ment, on(op)gemerkt voor mens en 
dier.  De Burgerij laat de bezoekers 
deelgenoot maken van zijn voorliefde 
voor de natuur. 

Behalve zijn foto’s (en van anderen) 
zijn in dezelfde periode bronzen 
beelden te bewonderen van beel-

dend kunstenaar Henk Eggersman 
(1950). Het zijn figuratieve beelden 
van mens en dier soms vechtend te-
gen de elementen. Sinds 2004 heeft 
hij een eigen atelier in Vorden. In de 
‘donkere’ maanden januari, februari 
en maart kan men elke tweede en 
vierde vrijdagavond van de maand 
‘Eten in de Kunstkamer van De Bur-
gerij’. Minimaal vier en maximaal 
acht personen kunnen aanschuiven 
aan de ‘stamtafel’. Johan Mollenhof 
bereidt die avond een heerlijk drie-
gangenmenu, volgens de traditionele 
Europese keuken (indien gewenst ve-
getarisch). Hij heeft koken als liefheb-

berij en deed jaren geleden de Hogere
Hotelschool.Aanmelding geschiedt
per email deburgerij.vorden@gmail.
com o.v.v. datum eten, naam, adres,
aantal personen en telefoonnummer
(en eventuele dieetwensen). De aan-
melding sluit twee dagen voor de des-
betreffende vrijdag. Deelname vindt
plaats op volgorde van binnenkomst.
Uiteraard krijgt men een bevestiging.
Men kan altijd in De Burgerij tijdens
de openingsuren even binnenlopen
en al dan niet onder het genot van
een kopje koffie of thee de kunstwer-
ken bekijken. In december in kerst-
sfeer, met voor zover de voorraad 
strekt zijn er originele kerstkado’ s 
te koop. 

Open: december: vrijdag, zaterdag en
koopzondag (m.u.v. de Kerstdagen en
Oud en Nieuw); januari en februari :
zondagmiddagen

In ‘De Burgerij’ te Vorden

Expositie: Schoonheid van herfst 
en winter

Vorden -  Na de zeer geslaagde duo-expositie met schilderijen van Ruth 
Eisen en beelden van Hadewych Roelofsen kan het publiek vanaf za-
terdag 4 december 2010 tot en met 13 februari 2011 in De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 in Vorden genieten van een expositie van natuur-
foto’s en bronzen beelden met als thema: De schoonheid van herfst 
en winter’.

Er zijn spullen te bekijken en 
te kopen zoals: hoeden, kera-
miek, sieraden, hip en tradi-
tioneel breiwerk, houten ge-
bruiksvoorwerpen, kaarten, 
bloemschikwerk, porselein, 
quiltmaterialen, dozen en 
mappen, kerstversiering en 
nog veel meer. Ook lekker-
nijen als appelflappen, glüh-
wein, koffie of thee met koek 
en cake, en erwtensoep zijn 
ruimschoots aanwezig. Voor 
de kinderen tot 12 jaar is er 
de kinderknutseltafel. Zij 
kunnen bijvoorbeeld kaar-
ten, kaarsen of een lichtjes-
houder maken of een kleur-
plaat.
Er is ruime parkeergelegen-
heid rondom de kerk, welke 
toegankelijk is voor rolstoe-
len.
De opbrengst van de kraam-
verhuur, de consumpties en 
de kindertafel is bestemd 
voor het onderhoud van de 
kerk. De markt duurt tot 
17.00 uur.
Voor meer informatie: G. 
Snelder telefoon (0575) 
441554.

Kerstmarkt in de Sint Martinus
Baak - Op zondag 12 de-
cember zijn belangstel-
lenden van harte welkom 
in de Sint Martinuskerk 
in het centrum van Baak. 
In de prachtige, verwarm-
de kerk is vanaf 11.00 uur 
de jaarlijkse kerstmarkt 
open.



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

Wat is: A. Van perceel waezen.
 B. Rureken.
 C. Vlo.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Olderen: Ouder worden. “Hee begunt te olderen, maor lae-
zen kan e nog good.”

 B.  Uutslachten: (Een geslacht dier) schoonmaken. “’t Varken 
löt zich good uutslachten, der geet weineg verloren.”

 C.  Smetteweggens: “Ne smette weggens van (...of)”, op steen-
worp afstand van. “Krisjonk woont smetteweggens wieter 
as Hinnen.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De klanten krijgen bij aankomst in 
de hal een formulier waarop de voor-
schriften staan. Vervolgens lopen ze 
naar deze plek. Tussen de bomen, 
elke tien meter een pad met een bord 
en daarop aangegeven de indeling. De 
mensen zoeken hun eigen boom uit, 
hangen er een label met hun naam 
aan en gaan weer terug naar de hal 
waar de koffie en chocolademelk 
klaar staat. Wij halen intussen de uit-
gezochte boom van het land. Wij noe-
men dit ‘kerstbomen- shoppen’. En 
wat zo leuk is, het ‘shoppen’ wordt 
doorverteld waardoor wij al een vaste 
klantenkring hebben opgebouwd’, zo 
zegt Jan Wolters.
Nadat Jan en zijn echtgenote tussen 
de kerstbomen op de foto zijn gezet, 
lopen we terug. Jan wijst op een flink 
stuk land, grenzend aan zijn eigen 
grond en zegt: ‘Dat is eigendoom van 
Natuurmonumenten, daar groeien 
heel veel distels. In het voorjaar waai-
en de bloesems naar ons land over 
en dat betekent voor ons continu on-
kruid wieden. Ik erger mij daar groen 
en geel aan’, zo vertelt Jan tussen 
‘neus en lippen‘ door. Behalve ver-
koop van kerstbomen aan particulie-
ren vinden bij de ‘Heidepol‘ jaarlijks 
een paar duizend bomen hun weg 
naar de groothandel.
‘We verbouwen hier verschillende 
soorten bomen zoals bijvoorbeeld de 
ouderwetse groene boom de ‘picea 
abis’, een blauwe spar de ‘Omonica’ 
en de ‘Nordman’, een boom waarvan 
de naalden niet uitvallen’, zo vertelt 
Jan Wolters. De eerste werkzaamhe-
den beginnen al in maart/april. Dan 
worden de stobben gerooid en nieu-

we boompjes ingeplant. Jan Wolters: 
‘Daar zijn we tot en met de zomer 
mee bezig, veel onkruid wieden e.d. 
Vooral in het voorjaar, we doen dat 
met een machine die ik zelf gemaakt 
heb’, zo zegt hij. 
De bezoekers aan de ‘Heidepol’, (ge-
legen aan de Heidepolweg in het 
buurtschap Galgengoor) behoeven 
zich de komende weken niet te ver-
velen. Niet alleen shoppen in de bui-
tenlucht, maar ook in de grote hal is 
het gezellig toeven. Voor de kinderen 
is er een groot springkussen, verder 
een leuk aangeklede kerstmarkt met 
allerlei kerstattributen en niet te ver-
geten de kerststukjes. De ‘Heidepol’ 
is vanaf heden tot en met vrijdag voor 
de kerst elke dag van 9.00 tot 15.30 
uur geopend. Zaterdag 11 december 
staan er verscholen tussen de kerst-
bomen op het land, midwinterhoorn-
blazers die hun sonore geluiden over 
het winterse landschap laten klinken. 
Zondag 12 december zijn er tussen 
13.00 en 15.30 uur optredens van een 
folkloristische dansgroep, bijgestaan 
door een accordeonist met stem-
mingsmuziek.
De ‘Heidepol’ staat dezer dagen in 
het teken van de kerstbomen, ech-
ter de hoofdmoot van het bedrijf is 
de snijheester kwekerij. Jan Wolters: 
‘We verbouwen hier 33 soorten snij-
heesters die worden gebruikt ter op-
vulling van boeketten bloemen. We 
verkopen de heesters rechtstreeks 
aan de veilingen in Bemmel en in 
Rijnsburg. De heesterkwekerij vergt 
ook veel verzorging, onkruidbestrij-
ding e.d. Daarnaast fungeert ons be-
drijf ook als zorgboerderij, waar vijf 

jongeren allerlei werkzaamheden 
verrichten: gras maaien, tuinieren, 
bloemen sorteren. ‘Ze doen hun werk 
met veel plezier en dat geeft ons ook 
een kick’, zo zegt Gerrie Wolters.
Gerrie is de ‘rechterhand’ van haar 
echtgenoot. Zij verzorgt de admini-
stratie, helpt met de verkoop, geeft 
workshops en is in de maand decem-
ber volop actief met het maken van 
kerststukjes. Ook de dochters van Jan 
en Gerrie springen in deze drukke 
tijd van het jaar bij. De ‘Heidepol’ 
heeft kort na de eeuwwisseling een 
ware metamorfose ondergaan. Jan 
Wolters is geboren en getogen op de 
‘Heidepol’, waar vader Hendrik een 
gemengd bedrijf runde. Jan bezocht 
de landbouwschool en zegt over die 
periode: ‘Ik kon hartstikke goed leren, 
maar ik had er een gruwelijke hekel 
aan. Aangezien mijn vader nogal zie-
kelijk was ben ik al vrij vroeg thuis 
aan de slag gegaan’, zo zegt zij.
Jan en Gerrie zijn in 1967 getrouwd 
en hebben toen gelijktijdig de ‘Heide-
pol’ overgenomen. Jan: ‘We hebben 
toen het accent op het fokken van 
varkens gelegd. De stallen, de schu-
ren, ik heb alles zelf gebouwd. Het 
‘zelf doen’ is altijd mijn grote hobby 
gebleven. Echter zo rond 2000 kwa-
men we met ons bedrijf in de knel. 
We zitten hier midden in een natuur-
gebied (ecologische structuur) en dan 
weet je het wel, op den duur worden 
je allerlei beperkingen opgelegd. De 
vraag rijst dan, wat ga je doen? We 
stonden met de rug tegen de muur 
en werden eigenlijk min of meer ge-
dwongen om met de varkenshouderij 
te stoppen. Uiteindelijk besloten we 
om een snijheesterkwekerij te begin-
nen en (kerst)bomen te gaan planten 
en te verkopen. En je ziet het, de ‘Hei-
depol’ is inmiddels een bedrijf gewor-
den met alleen maar ‘streek – eigen‘ 
producten’, zo zegt Jan Wolters.

Een bedrijf met ‘streek - eigen’ producten

Kerstbomen shoppen bij 
de Heidepol

Vorden - De temperatuur bedraagt min zes graden, de ‘gevoelstempe-
ratuur’ is min 15 graden. De zon schijnt, terwijl een felle oostelijke 
wind dwars door de kleren blaast. We lopen met Jan en Gerrie Wolters 
mee, een paar honderd meter door een prachtige witte natuur op weg 
naar de honderden kerstbomen, die met roodwitte linten zijn afgezet. 
‘Kijk, zegt Jan Wolters, de mensen die bij ons een kerstboom kopen, 
kunnen hier de boom zelf uitzoeken.

Njoy is een Barbershop en Closehar-
mony koor van circa 30 enthousiaste 
vrouwen dat, zoals de naam al doet 
vermoeden, staat voor genieten voor 
zowel koor als publiek. Barbershop 
en Closeharmoniemuziek is 4 stem-
mig a capella gezongen lichte muziek 
dat is ontstaan in de 19e eeuw in de 
Verenigde Staten. In beide zangstij-
len wordt de zang ondersteund door 
een presentatie van beweging en li-
chaamstaal. Dat zorgt voor een mooi 
schouwspel voor het publiek. Njoy 
heeft een ruim repertoire van Neder-
lands- en Engelstalige songs. De pre-
sentatie en kleding geven een vrolijke 
uitstraling. Het koor nam in 2005 en 
2006 deel aan het Korenfestival Doe-
tinchem en behaalde beide keren de 
1e prijs. Njoy staat onderleiding van 
dirigent Ferdy Cornelissen.

Voor een muzikaal intermezzo zor-
gen Martje van Damme op piano en 
Bregje van Damme op fluit.
Martje is 18 jaar en begon op haar 
achtste met piano lessen in Zutphen. 
In 2005 was zij lid van het Nationaal 
Kinderkoor. Hoewel Martje bleef zin-
gen bij Gollegium Vocale Zutphen 
koos zij voor een pianostudie aan de 
Academie Muzikaal Talent. Zij deed 
al veel podiumervaring op als soliste 
en als begeleidster achter de vleugel. 
Martje wil zich ontwikkelen tot uit-
voerend musicus. De piano is daarin 
haar grootste inspiratiebron.

Bregje is 20 jaar en volgt al 10 jaar les-
sen aan de Muzehof in Zutphen. Hier
heeft zij alle graadexamens tot het
hoogste niveau behaald. Niet alleen
heeft zij solistisch veel podiumerva-
ring opgedaan , ook in het fluiten-
semble van Syrinx treedt zij veel op.
Samen met haar zus geeft zij ook veel
concerten. Haar hart ligt niet alleen 
bij de fluit, ook neemt zij met veel en-
thousiasme deel aan de musicalklas
van het Jansstheater te Lochem, die 
elk jaar een uitvoering verzorgt.

Het Vordens Mannenkoor zal deze
middag het leeuwendeel van het con-
cert voor haar rekening nemen. Voor
het concert kan het koor putten uit
een groot kerstliederenrepertoire uit
alle delen van de wereld. Traditio-
nele en moderne kerstliederen zullen
door het koor ten gehore gebracht 
worden, dit alles o.l.v. Frank Knik-
kink en op de piano begeleid door
Johannes Luijken. Ook bariton Ludo
Eykelkamp zal ondersteund door het
koor enkele nummers zingen. Al met
al een zeer gevarieerd programma.
Toegangskaarten zijn a € 7.00 ver-
krijgbaar bij Bruna Vorden en bij de
koorleden en voor aanvang van het
concert.

Kerstconcert met Barbershopkoor Njoy

In kerstsfeer met het 
Vordens Mannenkoor
Vorden - Zondagmiddag 19 de-
cember geeft het Vordens Man-
nenkoor om 14.30 uur in de 
Christus Koningkerk aan het Jeb-
bink te Vorden een Kerstconcert 
m.m.v. van het Barbershopkoor 
Njoy en de zussen Martje en Breg-
je van Damme op piano en fluit.

Na een paar dagen ziek te zijn ge-
weest miste ze zaterdag op een haar 
na (0,14 sec) de finale van de 400   
meter vrije slag. Ze werd 9e in een 
tijd van 409.51, ruim boven haar per-
soonlijke record van 403.47. En he-
laas ... er gaan er slechts 8 door naar 

de finale. Zondag was ze weer zover
hersteld dat ze zich wel kon plaatsen
voor de finale van de 200 meter vrije
slag en ze eindigde daarbij keurig als
6e in 1.56.68, iets langzamer dan in
de series (156.54) en iets boven haar
persoonlijke record van 156.15.

Komend weekend doet ze mee aan de
NK te Amsterdam. Daar doet ze mee
op de 50, 100, 200 en 400 meter vrije
slag, 100 en 200 meter rugslag, 100 
meter vlinderslag en 3 estafettes.

Rieneke Teerink 
6e en 9e op EK zwemmen
Hengelo - Afgelopen weekend was 
het EK zwemmen korte baan (25 
meter bad) te Eindhoven. Ze deed 
hieraan mee op de 200 meter en 
400 meter vrije slag.

De band verplaatst zich hierbij op een 

wagen. De oudejaarstour werd ieder 
jaar op 31 december door Lady en 
de Vageband georganiseerd, echter 
kon de tour door omstandigheden de 
laatste jaren niet doorgaan. Dit jaar 
herleven oude tijden weer want de 
band heeft besloten er die dag voor 
de volle 100% er tegenaan te gaan om 
zo het jaar goed uit te luiden. Lady en 
de Vageband is een 1 vrouws/ 4 mans 
formatie die een vrolijke mix speelt 

van pop, rock en feestmuziek. Ga je
op oudejaarsdag carbid schieten met
vrienden/ familie en lijkt het je leuk
om hierbij live muziek te hebben?
Meld je dan nu aan via 06-51955106,
of boekingen@ladyendevageband.
com. Doe dit echter snel want er zijn
nog maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar! 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.ladyendevageband.com

Oudejaarstour Lady en de Vageband
Op 31 december wordt een oude 
traditie in ere hersteld. Naast het 
kabaal van knallende carbidbus-
sen, is er ook live muziek van de 
knallende band Lady en de Vage-
band. De band zal op diverse plek-
ken waar carbid wordt geschoten 
in de gemeente Bronckhorst die 
dag optreden.

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan 

op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

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

Snel posters nodig?



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

De komst van de nieuwe drummer 
Colin Jansen was voor ‘Harrie en de 
Kadavers’ het geschikte moment om 
een nieuwe naam te bedenken. De 
oude naam stamt nog uit de jaren ’70, 
toen de band in eerste samenstelling 
ontstond. In die jaren was zo’n naam 
prachtig, maar toen de bandleden 
aan het begin van deze eeuw de in-
strumenten weer oppakten, paste de 
naam eigenlijk niet meer. Zeker niet 
bij de soort muziek die de ‘Swamp 
Dogz’ al jaren maken. 
Die muziek is het best te omschrij-

ven als ‘Southern Rock’, maar dan
wel met een eigen geluid, want co-
verbands zijn er volgens de ‘Swamp
Dogz’ genoeg, maar bands die bijna
uitsluitend eigen werk produceren
zijn dun gezaaid. Pakkende melodie-
lijnen, vier-stemmig zangwerk, ste-
vige gitaarlicks, soms rauw dan weer
boterzacht, ballads, bluegrass, cajun 
en rock zijn onlosmakelijk verbon-
den met Swamp Dogz.
Swamp Dogz is een echte live-band.
De setlist varieert van stevige rock-
nummers tot gevoelige ballads. Eigen
nummers als‘Madman’, ‘Ballad of a
blue heart’,‘Goodbye Mrs Tanner’,
Wildbunch etc. worden afgewisseld 
met bekende covers van Ohio van
Neil Young. 
In ‘Swamp Dogz’ spelen Marcel Kem-
perman- zang/gitaar/mondharmo-
nica, Colin Janssen-Drums, Bernard
Koops-zang/trekzak, Marcel Giesen-
bas/zang en Erik Kralemann-gitaar/
zang

Swamp Dogz bij café 
‘de Tol’
Wittebrink - Zondagmiddag 12 
december spelen de ‘Swamp 
Dogz’ tussen 16.00 en 20.00 uur 
in café ‘de Tol’ in de Wittebrink. 
De band genoot al een regionale 
bekendheid onder de naam ‘Har-
rie en de Kadavers’, een naam die 
eigenlijk niet paste bij de stijl 
waarin de band speelt. De toe-
gang is, zoals altijd, gratis.

Gerrit was sinds de oprichting in 2000 
secretaris van de Agrarische natuur-
vereniging en heeft de vereniging hel-
pen groeien naar een vereniging met 
ruim 500 leden. 10 jaar was Gerrit als 

secretaris de spil van ’t Onderholt en
daarvoor werd hij, op de feestelijke
ledenvergadering van 10 november,
benoemd tot erelid van de vereniging.
Tonie Klein Brinke nieuwe secretaris
van ’t Onderholt. Tonie Klein Brinke
neemt de functie van secretaris van
Agrarische natuurvereniging ’t On-
derholt over van Gerrit Schuerink en
is bereikbaar via info@onderholt.nl

Gerrit Schuerink erelid 
‘t Onderholt
Bronckhorst - Op 10 november 
heeft Gerrit Schuerink afscheid 
genomen als secretaris van Agra-
rische Natuurvereniging ‘t On-
derholt.

De fair wordt gehouden in het Kas-
teel, de Orangerie en het Koetshuis 
en duurt op beide dagen van 10.30 
tot 17.00 uur. Er is volop gelegenheid 
tot kijken en vooral kopen, want er 
is een grote verscheidenheid aan 
producten. Speciaal voor de jongere 
bezoekers is het mogelijk kaarsen te 
maken. Op beide dagen zorgt de Mid-
deleeuwse muziekgroep Ontfanckt 

Gheselle voor de muzikale omlijsting
en op zondag treedt om 14.30 en om
15.30 het Barbershopkoor Enjoy op.
In de Orangerie is gelegenheid tot 
het nuttigen van diverse lekkernijen,
zoals erwtensoep, wafels, warme cho-
colademelk, glühwein en nog veel
meer. Kasteel De Kelder vindt u aan
de Kelderlaan 10 te Doetinchem (ach-
ter het Slingeland Ziekenhuis).

Kasteel De Kelder

Midwinterfair

Doetinchem - Ook dit jaar wordt een gratis toegankelijke Midwinter-
fair bij Kasteel De Kelder gehouden. Op 11 en 12 december laten een
twintigtal standhouders hun meestal zelfgemaakte producten zien en
een aantal demonstreert hoe die producten worden gemaakt.

Om dit voorbehoud definitief weg te 
nemen organiseert T2 op zaterdag-
ochtend 11 december aanstaande 
een informatieochtend. De wintertijd 
is bij uitstek geschikt om plannen te 
maken u kunt vrij binnenlopen met 
uw vraag. Zeker weten dat er tijd 

voor u is? Neem vooraf contact op 
met T2 (telefoon 0575-461921) en er 
wordt een afspraak ingepland. Wilt 
u zich niet vastleggen, loop dan ge-
rust eens binnen zodat u onder genot 
van een kopje koffie in ieder geval 
het monumentale pand aan de Kruis-

bergseweg 9 eens van binnen kunt 
zien. Medewerkers van T2 zullen pro-
beren uw vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Deze kunnen gaan 
over verbouw of nieuwbouw, maar 
ook over rood-voor-rood regelingen, 
‘lastige’ bestemmingsplanvoorwaar-
den of vergunningsvrij bouwen. Par-
ticulier maar ook zakelijk.
Meer informatie vindt u op de web-
site van T2, www.t2groep.nl

Informatieochtend bij T2

Hengelo - Hoewel een drempel in de voordeur ontbreekt en vele op-
drachtgevers zelfs achterom komen, blijkt toch dat de meeste mensen 
enig voorbehoud hebben om zomaar binnen te stappen met een bouw-
technische vraag.

Het Geschenkenhuis Beuseker heeft 
een leuke aanbieding met Legpuzzels 
-elke tweede voor de halve prijs. Dro-
gisterij De Vijzel biedt lekkere lucht-
jes en leuke kerstpresentjes aan. In de 
drogisterij is een deskundige consu-
lente van Aromed Natuurproducten 
aanwezig, die advies en uitleg geeft 
over aromatherapie en de doeltref-
fende gezondheidsproducten. Mooie 
kerststukken en kerstbomen in alle 

soorten en maten zijn te zien en te 
koop bij de stand van Bloemenboer-
derij Groot-Roessink uit Hengelo Gld. 
Bij Colinda Wolters van Borduurhuis 
Steenderen zijn kerstmutsen te koop, 
die kunnen worden geborduurd met 
een eigen bedachte tekst. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om Gelukkig Nieuw 
Jaar of 2011 te laten borduren. 
Ruim een jaar is Mooietaskopen.nl de 
webshop van Ineke Koldenhof-Wes-

seling uit Steenderen. Al veel langer 
staat ze op braderijen en markten 
en geeft ze thuisparty’s. Ze heeft tij-
dens de Kerstsfeer rond Beuseker vele 
mooie tassen op de kraam, maar ook 
een ruime sortering sieraden. 
Kampioensbakker Paul Berntsen uit 
Didam zal allereerst op vrijdag de 
17de december op de markt in Steen-
deren aanwezig zijn met een bakfiets 
vol oliebollen. Daar kunnen liefheb-
bers alvast een bol proeven. 
Zaterdags worden er verse oliebollen 
gebakken en verkocht. Natuurlijk zal 
de rest van de kerstcollectie van de 
Kampioensbakker ook aangeboden 
worden, zoals de kerststollen en de 
kerstkransjes.

Kerstsfeer bij Beuseker

Steenderen - Zaterdag 18 december is het een gezellig boel op de stoep 
met Kerstsfeer rond de winkel van Geschenkenhuis Beuseker. Ver-
schillende kramen staan opgesteld, waar allerhande sfeer- en kerst-
spullen te koop zullen zijn. Medewerking wordt verleend door Bloe-
menboerderij Groot-Roessink uit Hengelo Gld., Drogisterij De Vijzel, 
Borduurhuis Steenderen en Mooietaskopen.nl uit Steenderen en Kam-
pioensbakker Paul Berntsen uit Didam.

De oliebollenkraam van Berntsen ontbreekt niet bij Beuseker.

De tocht wordt gezien als een klas-
sieker onder de veldritten in de Ach-
terhoek. De te fietsen afstanden zijn 
30 of 45 kilometer. De routes zijn van 

pijlen voorzien. De VRTC heeft een
serviceauto onderweg voor eventuele
pechgevallen. Op ongeveer de helft
van de route is er een stop waar de in-
wendige mens zal worden verzorgd.
Er kan worden gestart tussen 8.30 en
10.00 uur bij de kantine van de VV
Vorden aan de Oude Zutphenseweg
te Vorden. Hier kan men na afloop de
fiets afspuiten en is er ook gelegen-
heid om te douchen. Voor verdere 
informatie: www.vrtcvorden.nl of bij
de secretaris telefoon 0575-553586.

Veldrit VRTC 
Achtkastelenrijders
Vorden - Zondag 12 december or-
ganiseert VRTC De Achtkastelen-
rijders weer haar jaarlijkse Grote 
Veldrit. Deze veldrit voor ATB-ers 
en andere veldrijders gaat in de 
mooie en bosrijke omgeving van 
Vorden over bospaden, zandwe-
gen en kleine stukjes verharde 
weg.





Gelukkig werden alle probleempjes 
opgelost en stond de Sint niks meer 
in de weg om de Baakse schoolkin-
deren te bezoeken. Op vrijdag 3 de-
cember klopten de hartjes dan ook 
vol verwachting of de goede Sint zou 
komen. In de sneeuwkou zongen de 
kinderen menig Sinterklaasliedje. Het 
wachten werd beloond. Rond half 10 
kwam de Goedheiligman aan. Na een 
warm onthaal door de kinderen werd 
hij door juf Petra nogmaals hartelijk 
welkom geheten. Hij zei dat hij heel 
blij was om weer op de St. Martinus-
school te zijn en alle kinderen weer 
terug te zien. Een aantal van hen 

mocht bij Sinterklaas komen, omdat 
ze iets opmerkelijks konden of omdat 
ze een mooie tekening voor hem ge-
maakt hadden. Dit werd beloond met 
een handje vol heerlijke pepernoten 
van de Piet.
Voor de verjaardag van Sinterklaas 
hadden groep 1 tot en met 4 leuke 
gedichtjes en liedjes ingestudeerd, 
die ze vol overgave ten gehore brach-
ten. De vriend van ieder kind genoot 
zichtbaar van dit alles, alsook de aan-
wezige (groot)ouders. Ook krijg hij 
zelfgemaakte rammelaars voor baby-
piet en een verentooi met prachtige 
veren. Als een Piet zijn veer mist, kan 

hij uit deze tooi een nieuwe kiezen.
Na dit gezamenlijke programma wer-
den de groepen apart bezocht door 
de Sint en zijn Pieten, die voor alle 
kinderen een cadeautje had meege-
bracht en natuurlijk overheerlijk 
strooigoed. De presentjes lagen in de 
pakjeskamer op school. Na een klei-
ne zoektocht vond ieder kind zijn of 
haar presentje. 
De groepen 5 tot en met 8 vierden hun 
eigen Sinterklaasfeest met mooie ge-
dichten en surprises. Ook zij werden 
bezocht door de Sint en zijn pieten en 
konden zich te goed doen aan het ge-
strooide snoepgoed.

Rond het middaguur was het voor 
de Sint en zijn pieten weer tijd om te 
vertrekken. Hij bedankte de school-
kinderen voor het leuke verjaardags-
feestje en hoopte volgend jaar weer 
van de partij te zijn.

Sinterklaas viert feest op de 
St. Martinusschool

Baak - Sinds de Sint voet aan wal in Nederland heeft gezet volgden de 
kinderen van de St. Martinusschool in Baak hem en zijn pieten op de 
voet. Geen enkel Sinterklaasjournaal werd gemist. Daardoor waren ze 
goed op de hoogte van de perikelen rond de verdwenen pepernoten, 
de zoekgeraakte sleutels en pakjes en natuurlijk van het meereizen 
van babypiet.

Henry was verheugd met dit verzoek 
en ging in op deze speciale uitnodi-
ging. Op zondagmiddag 12 december 
gaat er een gezamenlijk bus vanuit 
Hengelo en Baak met band, crew en 
Hanska fanz richting Amsterdam. 

Er zijn nog extra kaartjes, inclusief 
vervoer, verkregen en van deze zijn
er nog zowel in Hengelo als in Baak
enkele over. Wie mee wil gaat even
langs bij Café Herfkens te Baak, Café
de Zwaan te Hengelo of mailt naar
info@hanskaduo.nl. “Een unieke en 
gezellige samenloop van omstandig-
heden waar op is ingespeeld. Zelfs in
het Westen van het land aandacht 
voor het feit dat Hanska komt in de
media,” aldus de organisatie.

Hanska naar Amsterdam!

Toetsenist Henry Wolters 
gaat mee
Toetsenist Henry Wolters, ja-
renlang de rechterhand van Jan 
Manschot van het muzikale alom 
geprezen Bakkerij Manschot, 
gaat mee met Hanska naar Am-
sterdam. Hanska is speciaal uit-
genodigd om te komen spelen in 
de stamkroeg van Henk Schiff-
macher.

Agenda Vorden
DECEMBER
8  Kerstcontactmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme
10,11,12 Kerst op de Kranenburg 

Kerstgroepententoonstelling
12 KunstZondagVorden Beeldende 

kunst en vormgeving
11 Kerstconcert Henriette van Lith 

en dochter Tanja Antoniuskerk 
Kranenburg

16 Bejaardenkring Vorden Kerstvie-
ring in het Dorpscentrum

17 t/m 31 Kerst op de Kranenburg 
Kerstgroepententoonstelling be-

halve 25 december
17 PCOB Kerstbijeenkomst in het 

Stampertje
22 Don Kosakenkoor in Antonius-

kerk Kranenburg
22 Lindese vrouwengroep Kerstvie-

ring

KUNSTAGENDAVORDEN T/M 
12/12 
12 KUNSTZONDAGVORDEN
Galerie bibliotheek Vorden Schilde-
rijen en tekeningen Edith Meijering.

UITSLAGEN WEEK 48
Za 4-12-2010 Ledub DS 1 - Dash DS 
1uitgesteld
Za 4-12-2010 Dash DS 6 - Victoria DS 
3 uitgesteld
Za 4-12-2010 Dash HS 1 - Dynamo-
Neede HS 1 0-4
Za 4-12-2010 Labyellov DS 2 - Dash DS 
3 4-0
Za 4-12-2010 Dash DS 2 - VIOS Eefde 
DS 1 4-0
Za 4-12-2010 Dash HS 2 - V.C.V. HS 
1 0-4
Za 4-12-2010 WIVOC DS 3 - Dash DS 
5 3-1
Za 4-12-2010 Avanti HS 2 - Dash HS 
3 4-0
Za 4-12-2010 Dash MB 1 - Revoc MB 
1 4-0
Za 4-12-2010 KSV MC 1 - Dash MC 2 
4-0
Za 4-12-2010 Tornax MB 1 - Dash MB 
2 0-4

Za 4-12-2010 Boemerang MI 1 - Dash 
MI 2 6-4
Za 4-12-2010 Dash MI 1 - WSV MI 2 
5-5
Za 4-12-2010 WSV MI 4 - Dash MI 3 
6-2
Vr 3-12-2010 Dash DY 2 - Sv SOCII DY 
1 1-2
Vr 3-12-2010 Dash DY 1 - RVO DY 1 
0-3
Wo 1-12-2010 D.V.O. DS 6 - Dash DS 
4 4-0

PROGRAMMA WEEK 49
Ma 6-12-2010 20:30 Heeten Sportief 
HY 1 - Dash HY 1
Di 7-12-2010 21:00 Dash DS 4 - Hal-
ley DS 4
Do 9-12-2010 19:45 Luttenberg DY 2 
- Dash DY 1
Za 11-12-2010 11:30 Dash MC 2 - Re-
flex MC 2
Za 11-12-2010 11:30 Dash MB 2 - Vol-

ga MB 2
Za 11-12-2010 13:00 Tornado Laren 
MI 3 - Dash MI 3
Za 11-12-2010 13:30 Dash DS 3 - Re-
flex DS 1
Za 11-12-2010 14:00 S.C. GORSSEL MI 
2 - Dash MI 4
Za 11-12-2010 14:30 VIOS Beltrum 
MB 1 - Dash MB 1
Za 11-12-2010 15:00 Dynamo-Neede 
MC 1 - Dash MC 1
Za 11-12-2010 15:15 Volga HS 2 - Dash 
HS 1
Za 11-12-2010 15:30 Dash HS 3 - Ge-
KoMo Rivo HS 1
Za 11-12-2010 15:45 V.C.V. DS 2 - 
Dash DS 2
Za 11-12-2010 16:15 GeKoMo Rivo DS 
4 - Dash DS 6
Za 11-12-2010 16:45 Grol HS 1 - Dash 
HS 2
Za 11-12-2010 17:45 Dash DS 1 - VC 
Velden DS

Dash
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Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SERVICEMONTEUR M/V
Omgeving Ulft - fulltime - vacaturenummer; VIW794739
 
Werkzaamheden; 
In deze zelfstandige functie bestaan je werkzaamheden uit het 
oplossen van storingen. De projecten zijn over het hele land 
verspreid. Extra uren worden gecompenseerd door een tijd 
voor tijd systeem, gemiddeld werk je 4 dagen per week en heb 
je één extra vrije dag.

Functie eisen;
- Opleiding op MTS denk- en werkniveau;
- technisch inzicht en kennis van elektrotechniek;
- geen last van hoogte vrees.

ACCOUNTMANAGER M/V
Omgeving Winterswijk - fulltime - vacaturenr.; VCP794554
 
Werkzaamheden;
Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de directie. Je onder-
houdt contact met bestaande klanten en je zoekt naar potentiële 
nieuwe klanten. Je inventariseert de behoefte van de klant en 
bepaalt welke machine het beste aansluit.

Functie eisen;
-  Afgeronde technische/commerciële opleiding op MBO+ niveau;
-  ervaring in soortgelijke functie;
-  zeer goede communicatieve vaardigheden;
-  resultaatgerichte instelling.

JUNIOR METAALBEWERKER M/V
Omgeving Ulft - fulltime - vacaturenummer; VCP794253

Werkzaamheden;
Je bedient diverse CNC bestuurbare machines. Je gaat nibbelen, 
ponsen, draaien, frezen, zagen etc. Je leert het vak on-the-job.

Functie eisen;
- Affiniteit met metaal/techniek;
- leergierig.

MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST M/V
Omgeving Winterswijk - fulltime - vacaturenr.; VCP794552

Werkzaamheden;
Je ondersteunt de verkoopafdeling maar daarnaast ben je ver-
antwoordelijk voor technische controle van de binnenkomende 
orders en de juiste administratieve verwerking.

Functie eisen;
-  Een commerciële opleidingsachtergrond;
-  communicatieve vaardigheden;
-  kennis van de Engelse en Duitse taal;
-  technische kennis.

TEKENAAR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten - fulltime - vacaturenummer; VMK793597

Werkzaamheden;
Voor onze opdrachtgever, een ontwikkelaar/producent op het 
gebied van machinebouw zoeken wij een technisch tekenaar. 
Je bent verantwoordelijk voor de engineering van nieuw te ont-
wikkelen machines en de uitwerking van verkoop- en project-
tekeningen. Je fungeert als sparringpartner op de afdeling, je 
bent het aanspreekpunt van monteurs en je werkt nauw samen 
met de projectleider.

Functie eisen;
- MTS/HTS Werktuigbouwkunde;
- kennis van AutoCad, ME10 is een pré.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem 

zijn wij op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR POMPEN M/V
VCP793562

Je voert zelfstandig opdrachten uit door heel Nederland. Je lost 

storingen op aan diverse pompen, je vervangt materieel en test 

nadien het eindresultaat. Je werkt onder wisselende omstandig-

heden en bent niet bang om vies te worden.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde 

technische opleiding. Je kunt werken onder tijdsdruk, zonder 

daarbij kwaliteit uit het oog te verliezen. Als je ervaring hebt in 

soortgelijke functie is dat een pré.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 

te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan 

Chantal te Pas. 

Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: werk@eppd.nl. 

Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl.

Hoort bij de top 6 schoonmaakbedrijven in Nederland. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe collega gezocht! 
 

Voor het schoonmaakonderhoud van een school 
 in Steenderen zijn wij op zoek naar een: 
 

interieurverzorger m/v 
 

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag              
van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Het betreft professioneel schoonmaakonderhoud wat 
inhoudt dat dit volgens een bepaalde methodiek dient 
te gebeuren. Schoonmaken is tenslotte een vak! 

 

Bent u geïnteresseerd? 
Neem dan tussen 09.00 uur en 13.00 uur contact op 

met ons regiokantoor te Duiven, telefoonnummer  
026-3171745 of stuur een email naar 

MvanOphuizen@hectas.nl 

 

Met ingang van 1 januari 2011 zal het 
Toezichthoudend Bestuur van Carion overgaan 
naar een Raad van Toezicht. 

In verband met het vertrek van één van de leden 
zijn wij op korte termijn op zoek naar 

Lid van de Raad van Toezicht 
portefeuille fi nanciën

Nadere informa  e:
Voor nadere informa  e en het profi el verwijzen 
wij u naar de website www.carion.nl. 

Telefonische informa  e kan ingewonnen worden 
bij de voorzi  er van de Raad van Toezicht, Rengert 
van Kesteren tel: 0313 484829.

Reac  es dienen voor 14 december gezonden te 
worden via email naar m.smook@carion.nl 
of Postbus 25, 6950 AA Dieren, t.a.v. Marit Smook.

CARION is een brede maatschap-
pelijke dienstverlener op het gebied 
van Welzijn en Kinderopvang. Zij 
biedt diensten en producten aan in 
de gemeenten Rheden, Rozendaal, 
Doesburg, Bronckhorst en Lochem. 
Binnen CARION worden de sector 
Kind & Ontwikkeling en de sector 
Maatschappij & Ondersteuning 
onderscheiden. Daarnaast beschikt 
de organisa  e over een ondersteu-
nend Centraal Bureau in Dieren 
waarin de afdeling P&O, Financiën, 
Strategie, Beleid en Marke  ng en 
het Servicebureau zijn onderge-
bracht. De organisa  e is geves  gd 
op diverse loca  es en biedt werk 
aan 420 betaalde krachten en 
meer dan 1000 vrijwilligers. 

www.carion.nl




