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Een team van de gemeente Bronck-
horst en medewerkers van projectont-
wikkelaar Bouwbedrijf Nieuwenhuis
uit Rijssen, die bij de ontwikkeling van
de plannen is betrokken gaf aan de
hand van tekeningen en schetsen uit-
leg over de bouwplannen. Ook wet-
houder André Baars was aanwezig om
vragen te beantwoorden en informa-
tie te verstrekken. Wanneer de plan-
nen in Kerkweide Zuid t.z.t. zijn gerea-
liseerd , worden er dus 27 woningen
gebouwd t.w. zes woningen (twee- on-

der één kap), tien woningen in het ka-
der van de regeling ‘ruimte voor ruim-
te’, zeven vrijstaande woningen en
vier starters woningen. De onderdelen
van de plannen voor Kerkweide Zuid
vormen de basis voor het op te stellen
bestemmingsplan.
Henk Annevelink: ‘We hopen het voor-
ontwerp van dat bestemmingsplan

medio januari 2010 voor inspraak ter
inzage te leggen. Uit opmerkingen en
vragen bleek toch wel dat de bewoners
van de Kranenburg tevreden zijn over
de plannen. Wel kregen we van een
aantal huidige bewoners, bij wie
straks de nieuwe woningen gebouwd
zullen worden, vragen of ze een strook
grond achter hun tuin kunnen kopen
om daarmee te voorkomen dat de
nieuwe huizen te dicht op hun eigen
woning komen te staan. In hoeverre
dat gehonoreerd kan worden kan ik

op dit moment niet zeggen. Uiteraard
nemen we deze verzoeken mee bij de
verdere uitwerking van de plannen’.
Wanneer de kavels straks voor de ver-
koop worden aangeboden krijgt de lo-
kale bevolking een voorkeurspositie’,
zo gaf Henk Annevelink verder aan.
Egbert Gorter (Nieuwenhuis Planont-
wikkeling) bevestigt de woorden van

Annevelink en zegt: ‘We verwachten
de kavels medio 2010 te kunnen aan-
bieden. In eerste instantie krijgt de lo-
kale bevolking gedurende 2 tot 4 we-
ken een voorkeurspositie, daarna gaan
de kavels in de vrije verkoop’, zo zegt
Gorter die er aan toevoegt dat Bouwbe-
drijf Nieuwenhuis op haar beurt bij
het project Kerkweide Zuid, samen
werkt met Ronin B.V. uit Heesselt. Ove-
rigens kon hij nog geen prijsindicaties
geven, wel dat de starters woningen
rond de 170.000 euro gaan kosten. 

Een jaar of tien geleden bestond er
voor de gemeentes in Nederland de
mogelijkheid om in het kader van
‘ruimte voor ruimte‘, kavels te kopen.
Dorien Mulderije, toenmalig wethou-
der van de gemeente Vorden zei toen
tegen gedeputeerde Hans van Boxem ‘
Wij willen best aan deze regeling mee-
werken, maar dan moeten er straks in
Vorden ook starters woningen ge-
bouwd kunnen worden’. Dorien Mul-
derije had succes. Zo plukt de kern
Wichmond er bijvoorbeeld de vruch-
ten van, want op het momenteel in
aanbouw zijnde plan Wogt II, worden
zes van deze woningen gebouwd.. De
Vordense, bij de volgend jaar te hou-
den gemeenteraad verkiezing, lijst-
trekker van de VVD in de gemeente
Bronckhorst was maandagavond ook
in de Kranenburg aanwezig om met
een tevreden glimlach om haar mond
te constateren, dat de onderhandelin-
gen van destijds uiteindelijk ook in de
Kranenburg geleid hebben tot de
bouw van vier starters woningen. 

Joan Huitink (Kranenburgs Belang)
toonde zich voor het buurtschap
enorm blij dat er straks 27 woningen
gebouwd kunnen worden. ‘Daar heb-
ben we ons jarenlang sterk voor ge-
maakt. Een paar jaar geleden hebben
we op de plek waar de woningen ge-
bouwd worden, nog actie gevoerd.

Bestemmingsplan Kerkweide Zuid

Bevolking Kranenburg liet zich
uitvoerig informeren

Vorige week maandag organiseerde de gemeente Bronckhorst een inloop-
bijeenkomst in basisschool de Kraanvogel. De insteek was om de inwoners
van de Kranenburg en andere belangstellenden te informeren over de
plannen voor bestemmingsplan Kerkweide Zuid. Joan Huitink was
s’avonds druk aan het ‘turven ‘en zei: ‘ We willen als Kranenburgs Belang
graag weten hoeveel mensen er vanavond komen’. En? ‘Het waren er pre-
cies 85. Het heeft onze verwachting ver overtroffen’, zo sprak hij nadien.
Ook Henk Annevelink, beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst,
die de gehele avond tekst en uitleg gaf over de gemeentelijke plannen, was
in zijn element. We hadden ook een bepaalde verwachting (50/60 man). Er
zijn er duidelijk meer gekomen, erg blij met deze belangstelling’, zo zei hij.

Grote belangstelling

Henk Annevelink legt uit

Burgemeester Henk Aalderink deed
toen tijdens een fietstocht door de ge-
meente Bronckhorst ook Kranenburg
aan. Ook wij hebben toen o.m. gewe-
zen op de noodzaak van starters wo-
ningen. In het bestemmingsplan Ker-
kweide Zuid dus thans vier van deze
woningen. We hadden er graag meer
gezien, maar dit aantal stemt mij toch
ook wel tevreden’, zo zegt Johan Hui-
tink. In het bestemmingsplan Ker-
kweide zijn ook twee nieuwe wegen
gesitueerd. Kranenburgs Belang heeft
een prijsvraag uitgeschreven om daar-
mee de bevolking op te roepen om
suggesties te doen voor passende na-
men voor deze wegen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3
Amaryllissen

€5.00

Plus wat een verschil! 
Heeft u al een Oudejaarslot?

• Dikke vleesribben
kilo  € 3.49

• Filetrollade
nu  50% korting

• Maaltijden, Hollands/
Italiaans kilo  € 3.99

• Vers gebakken 
Kaiser brötchen5 st.€ 1.00

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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verschijnt



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.

De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Kijk ook eens op on-
ze website www.veilingcom-
missie.nl Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 december 10.00 uur ds. J. Kool, jeugddienst in de
Dorpskerk, 3de advent

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 december 3de advent 10.00 uur  ds. J. Kool,
jeugddienst in de  Herv.Dorpskerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 december 10.00 uur  ds. B. Seelemeijer, Steende-
ren 3de advent

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 december 10.00 uur Eucharistieviering 3de zon-
dag advent, boeteviering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 december 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.
Zondag 13 december 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
12/13 december G.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573 –
25 18 70.
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 mid-
dags 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 opti-
male 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. 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 drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar on-
der 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vor-
den. Tel.nr. (0575) 84 27 27.

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) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereik-
baar.

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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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 Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl. E-
mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief). Wijkverpleegkundig
spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het ge-
bouw 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. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzor-
gers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
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: geslo-
ten; 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) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer dieren-
mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Ben op zoek naar zowel
oude als nieuwere klassenfo-
to's van de Openbare Lagere
School Vorden (Dorps-
school). Tel.: 0575-441867
e-mail: htervrugt@upcmail.nl

�

Gezocht: te huur of te
koop: Een stuk grond - rustig
gelegen - van ong. 500 -
1.000 m2, met schuur; in te
richten als openbare pluktuin;
opening begin zomer 2010.
Info: Agnes Smit, tel. 0575-
555099.

�

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

Vlaai v/d week

Hazelnootbavaroisevlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Proefstol ca. 450 gram € 3,75

Suikerkransen groot
10 stuks € 3,95

Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za. 19 december.

Dagmenu’s
9 t/m 15 december 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 9 december
Wildbouillon/Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappel-
kroketten en groente.

Donderdag 10 december
1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkostsalade en appelmoes/apfel-
strudel, vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 11 december
Tomatensoep/Pangafilet met mosterdsaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 12 december (alleen afhalen/bezorgen)
Saté varkenshaas met pindasaus, aardappelen en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.

Maandag 14 december
Groentesoep/Hollandse Biefstuk met pepersaus, aardappelen en
groente.

Dinsdag 15 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Te koop: Kerstbomen
van 1 tot 5 meter. Walge-
moet, Brandenborchweg 10,
Vorden.

�

Te koop Kerstbomen
vers uit de grond. Fam Kap-
pert Ruurloseweg 87 Kranen-
burg 0575-
556935/0615540958

�

Kerstbomen te koop, di-
verse soorten en maten. Ber-
tus Waarle, Hamsveldseweg
2, Kranenburg Vorden. tel.
0575 - 55 68 65, 06
51148066

�

Uw overtollige Kerstspullen krijgen bij
ons een nieuwe kans www.aaldering-
destek.nl, Biozorgkwekerij de Stek, 

0314-324356, Wittebrinkweg 8 Zelhem.

Te huur: Vanaf jan. 2010
op prachtige locatie in buiten-
gebied tussen Zelhem en
Halle, een houten Chalet, re-
delijke huurprijs. Voor meer
info tel.: 06-15370469.

�

Te koop Kerstbomen, di-
verse soorten en maten o.a.
Nordmann. W. Nieuwenhuis,
Galgengoorweg 7a, Vorden
tel. no: 0575 - 55 33 45

�

KunstKring Ruurlo: nieuw
in januari Portrettekenen en
Boetseren. Info en aanmel-
ding: 0573-453090/451599
of cursusadministratie@

kunstkring.nl

�

Ook dit jaar vertelt/speelt
Gery Groot Zwaaftink weer
Scrooge & Marley op land-
goed De Kranenburg. za. 19
dec ( 20.00 uur), Zo 20 dec
(14.30 uur). inl + reserv.
556216 of
dekranenburg@planet.nl

�

Ervaren Allround Klussenman
b.z.a. voor 22,50 p.u.

06-51980809 info@tukky.nl
(zie advertentie) http://link.markt-

plaats.nl/220694968

Winterwandeling Ruurlo,
voorafgaand aan de Reurlse
winterdag. Zondag 13 dec.
a.s. Start tussen 10.30 en
12.00 uur bij de VVV Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 6 km, 9
km, 12 km. Deelnameprijs  €
3,50 incl. 2e consumptie gra-
tis. Inl. VVV Ruurlo, 0573
453926.

�

Te koop: z.g.a.n.
ovale/ronde massief kersen
eethoek + 6 stoelen € 300,--.
Tel. overdag 0575-464000.

�

Verhuisd: mevr. W.B.
Hulshof-Derksen, Hoetinkhof
34, 7251 WG Vorden naar de
Wehme, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden

�

Te koop Kerstbomen
blauw- en groenspar 150 tot
250 cm hoog. Cortumme
Voortseweg 11 Toldijk.

�

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo, per
21 dec. € 395,- excl. p.m. In-
fo: 0573-451441.

�

TE HUUR (tijdelijk) vrijge-
legen woonhuis te WICH-
MOND Begane grond 170
m², intree, hal, gang, woon-
kamer 41,5 m², keuken 27,5
m², 2 slaapkamers, badka-
mer, berging, vlizo trap naar
bergzolder. Inl. 06 21580650

�

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

�

CONCORDIA
11 en 12 december
OLIEBOLLEN ACTIE.

�

CONCORDIA
11 en 12 december
OLIEBOLLEN ACTIE.

�



Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt   
    tijd  gevonden

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Sportvissers en 
leden van de 

Hengelsportvereniging
"de snoekbaars".

Uitgifte VISpas en vergunningen 2010 
Tegen contante betaling.

Op vrijdagavond 11 december 2009
van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine

van de sporthal Het Jebbink.

Als iets liefs ons verlaat, 
blijft toch de liefde.

Verdrietig maar dankbaar voor de lange tijd dat hij
bij ons was, is op 87-jarige leeftijd rustig van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa.

Jozeph Johannes Maria Holtslag
Joop

Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van Thea Holtslag-Lucassen

* Warnsveld, † Zutphen,
26 maart 1922 3 december 2009

Vorden: Thea Holtslag-Lucassen

Vorden: Gerard en Ans Holtslag-Jansen
Hans
Rob
Jolien en Wout
Marlies en Frank

Zoetermeer: Ben en Marja Holtslag-den Toom
Wouter en Sanne
Maarten en Tamar

Twello: Anneke en Simon van Leeuwen- 
Holtslag

Johan en Lieke
Peter
Marco

Wichmond: Jozef en Marie-José Holtslag-
Degen

Nienke en Alexander
Maartje en Tom
Stijn
Bob

Zutphen: Alfons en Hilde Holtslag-Abelmann
Twan
Sem

Wageningen: Elly Holtslag
Niek
Vera

Neufchâteau (B.): Dorien Holtslag en Fred van den 
Boorn

Naomi

De Delle 6
7251 AJ  Vorden

De uitvaartdienst en de begrafenis hebben dinsdag
8 december te Vierakker plaatsgevonden.

Wij bedanken de medewerkers van Sensire 
afd. de Delle voor de liefdevolle zorg.

†

Voorzichtig houden we je vast,
zo blij dat jij er bent.
Een zusje voor Isa en Tess om mee te spelen
en geheimpjes mee te delen.
Om mee te lachen en te stoeien
en samen op te mogen groeien.

Welkom lieve

Lotte Josje
Lotte is geboren op 3 december 2009.
Zij weegt 3480 gram en is 52 cm lang.

Marco, Monique, Isa en Tess Wiggers

De Heurne 10
7255 CK  Hengelo Gld.
Tel. 0575-463994

STRIJK/HULP SERVICE
www.elkmenseenwens.nl

06-10484903

Tot ons grote verdriet is, na een ziekte van enkele
maanden, een vroeg einde gekomen aan het mooie
leven van mijn man, onze vader en trotse opa

Jan Krooi

Oldebroek, Vorden,
20 februari 1945 27 november 2009

Vorden Agneta Krooi-van Werven
Amsterdam Alexander Krooi, Tessa Westhoff
Warnsveld Michiel Krooi, Simone Schipperheijn,

Maurits

Christinalaan 10
7251 AX Vorden

Wij hebben woensdag 2 december 2009 afscheid
van Jan genomen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

Jan Krooi
voormalig algemeen directeur van 

Rabobank Graafschap-West.

Wij gedenken de heer Krooi als een gedreven per-
soonlijkheid, die zich gedurende vele jaren heeft in-
gezet voor de ontwikkeling van de Rabobank. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkind en overi-
ge familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ledenraad,
Raad van Commissarissen,
Directie en medewerkers
Rabobank Graafschap-Noord

Op 1 december jl. is op 83-jarige leeftijd overleden
onze geliefde oom 

Evert Maalderink 
echtgenoot van Gerda van Ark 

We bewaren veel fijne herinneringen aan hem. 

Neven en nichten Van Ark en Norde

Achter elke traan die blinkt,
schuilt een glimlach
van herinnering

Vervuld van fijne herinneringen, maar bedroefd om
zijn heengaan, geven wij u er kennis van dat na een
leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid, toch nog
onverwacht is overleden mijn lieve man, onze lieve
vader, opa en oud-opa

Evert Maalderink
echtgenoot van Gerda van Ark

* Vorden, † Colmschate,
26 januari 1926 1 december 2009 

Colmschate : G.J. Maalderink-van Ark

Epe : Willem en Thea
Lieke en Jasper
Tim

Deventer : Jan en Dinie
Kim en Bart

Jailynn
Stefan

Twello : Hans en Marjan
Manouk
Suzan
Joris

7429 AD Colmschate, 1 december 2009 
Stationsweg 26

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend
personeel van het P.W. Janssen Verpleeghuis, 

afd. ’t Riele, voor de liefdevolle verzorging.

Inmiddels heeft de begrafenis op 5 december jl.
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Colmschate.

Uit onze familiekring is vrij onverwacht heengegaan
onze lieve tante

Toos Tjoonk-Norde
weduwe van Hendrik Tjoonk

in de leeftijd van 88 jaar

Neven en nichten:
Fam. Pardijs
Fam. Norde
Fam. Korenblek

Hoenderloo, 3 december 2009

Voor al
uw wasjes

Wasserij
Het Wasbeertje
tel. 0575-553957

Omringd door ons allen is heengegaan onze zeer
geliefde levenslustige moeder, oma en oma Toos

Tonia Tjoonk-Norde
weduwe van Hendrik Tjoonk

* 21 november 1921 † 3 december 2009
Vorden Apeldoorn

“Ik heb een mooi leven gehad”

Kinderen
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Middenweg 5
7351 BA Hoenderloo

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren op dinsdag 8 december van 20.00 tot 21.00 uur
in Rouwcentrum Rouwenhorst, Christiaan Geurts-
weg 24 te Apeldoorn.

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden op
woensdag 9 december om 13.15 uur in de Veluwe-
zaal van Crematorium Dieren, Imboslaan 6 te
Dieren. 
Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Mama hield van rode en witte bloemen.

Bekwame gastouder met kinder
EHBO en opleiding, past bij haar
thuis op in Vorden. Veel ervaring,
Ma.- Di.- Do. en Za. mogelijk! 
€ 4,50 per uur. Werkt via ons
Gastouderbureau, tel. 0575-785482
(b.g.g. 06-33981524) dgl 9-21uur.

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Wij verhuren KERSTMAN en KERST-
VROUW kostuums, DS Design, 
Molenkolkweg 33, Steenderen, 

0575-452001.

De wereld is mooier met jou!

Eva
1 december 2009

Zij weegt 3420 gram en is 51 cm lang.

Arjan Kuijperij en Jacobine Rodenburg
Finet

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden 

Vervolg familieberichten op pagina 5.



Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908
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Christmas-shopping bij 

YVONNE EN WILBERT GROTENHUIJS
op maandagavond 21 december van 18.00 tot 21.00 uur.

Met op deze avond heel veel extra’s:
• Live muziek m.m.v. Hans Roerdink
• Aanwezigheid van de Kerstman
• Levende kerststal met aaibare dieren
• Rad van avontuur met elk uur 

6 prachtige prijzen
• Winkel omgetoverd in

Kerstsfeer
• Twee spelers van Graafschap I die hand-

tekeningen uitdelen
• Heel veel proeverijen en .....

10% korting op het assortiment
(exclusief tabak, geneesmiddelen en statiegeld)

Dus een hele goedkope Kerst dit jaar.

Onthoud het of schrijf het op:

Christmas-shopping bij 

YVONNE EN WILBERT GROTENHUIJS
op maandagavond 21 december van 18.00 tot 21.00 uur.

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Rectificatie: De Kadokamer doet niet mee aan de Eindejaarsactie.

“Win samen met je buren”
Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2009
Evenals de voorgaande jaren organiseert de V.O.V. ook dit jaar
weer de bekende Eindejaarsactie.

Wanneer?
De actie loopt van 16 november tot en met 12 december 2009.

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 be-
stemde 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 deelne-
mende Vordense ondernemers.
De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend ge-

maakt.
De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodi-
ging om samen met de buren de prijzen in ontvangst te
nemen op de Kerstmarkt 
19 december om 13.00 uur.

Doe mee en WIN SAMEN 
MET JE BUREN!!!

De derde trekking van de Eindejaarsaktie is gevallen op 
postcode: 7251 VB 7251 LT
1. Fam. Willemsen, Het Stroo 2, 7251 VB Vorden. 
Dankzij de Fam. Willemsen hebben de buren met dezelfde postcode op
nummer 4 t/m 16 ook prijs!
2. J. Besselink, Eikenlaan 9. 7251 LT Kranenburg. 
Dankzij J. Besselink hebben ook de huisnummers 1 t/m 27 en 2 t/m 26
prijs!

ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD!!!
U krijgt persoonlijk een uitnodiging om de prijs op te halen op
de Kerstmarkt.

TOP   ��������	
��������  nop ! 

 

 

  Nu 20% korting t/m januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00

���������������� ��		�
��� TOP   ���

 

 

  Nu 20% korting t/m Januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00



Vervolg familieberichten

Je was altijd zorgzaam en positief, 
tot ons grote verdriet hebben wij je moeten 

laten gaan. 
Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven, 

wat jij voor ons betekent en hebt gedaan. 

Dankbaar voor de liefde en warmte die ze ons heeft
gegeven, geven wij u kennis van het toch nog on-
verwachte overlijden van mijn lieve vrouw en onze
liefste moeder

Elsbeth Regelink-Broekgaarden 

* Vorden, † Vorden,
13 februari 1952 6 december 2009 

Vorden: Bert Regelink

Susan    en Frank 

Dieren: Ronald en Jasmijn 

Arnhem: Michiel en Linda 

Brinkerhof 85 
7251 WX Vorden 

Elsbeth is thuis. 

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
vindt plaats op donderdag 10 december om 13.30
uur in de Dorpskerk te Vorden. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 uur tot
13.15 uur gelegenheid om afscheid van haar te
nemen in de kerk. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 4 te
Vorden. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet zo arm

Intens verdrietig maar vol bewondering voor haar
optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en
oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve nicht

Elsbeth Regelink-Broekgaarden

in de leeftijd van 57 jaar.

Wij wensen Bert en de kinderen heel veel sterkte
toe.

Sophie en Tonnie Makkink
Erik en Karin

Jesse, Bram
Peter en Yvonne

Judith, Renze

Vorden, 6 december 2009

Waar bloemen zijn is het leven minder dor...

Verdrietig, maar met fijne liefdevolle herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn schoondochter, onze
schoonzus en tante

Elsbeth Regelink-Broekgaarden
echtgenote van Bert Regelink

Haar opgewektheid en betrokkenheid zal ons altijd
bij blijven.

Wij zullen haar missen.

Vorden: A. B. Regelink-Tiessink
Nijkerk: Marinus en Thea Regelink
Vorden: Dick en Ina Regelink
Hengelo (G): Bertha en Gerrit Ruesink
Hummelo: Gerda en Henk Garretsen

Neven en nichten

Vorden, 6 december 2009

Optimistisch tot het laatste 
Niet moeilijk maken voor je naasten 
Gesloopt van al je krachten 
Bleef je op een betere dag wachten 
Jij streed vol moed en kracht 
Lieve schat rust maar zacht 

Intens verdrietig moeten we nu toch afscheid
nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Elsbeth Regelink-Broekgaarden 

in de leeftijd van 57 jaar.

Henk Broekgaarden 
Joke Broekgaarden-Gotink 

Ina Scheffer-Broekgaarden 
Gerard Scheffer 
Niels, Frank

Vorden, 6 december 2009

Lekker uiteten met de Kerst?

Dat kan bij Landgoed Ehzerwold in Almen

Op kerstavond 24 december een geserveerd 3-gangen diner à € 30,00

Op 1e kerstdag 25 december een geserveerd 5-gangen diner à € 69,50

Op 2e kerstdag 26 december een kerstbrunch in buffetvorm à € 22,50

of 's avonds vanaf 19.00 uur een koud & warm & dessertbuffet à € 49,50

Voor meer informatie over de menu's, kijkt u op www.ehzerwold.nl of

belt u met 0575 - 43 11 43.

Indien u reserveert vóór 15 december dan ontvangt u 10% korting!

Best Western Hotel Landgoed Ehzerwold

Ehzerallee 14

7218 BS Almen

Poelier ‘t Vöske
Jeroen Hoffman

Tramstraat 28, Lochem - 0573-254683

Een greep uit ons assortiment:
Biologische landhoen  . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 9,90
Kalkoen heel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 6,90
Kip- of Kalkoenrollade . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 7,95
Hazenpeper kant-en-klaar . . . . . . . per 500 gram 5,95
Hazenbout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per stuk 5,00
Hertenbiefstuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . per 100 gram 2,50
Hertennägelholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . per 100 gram 3,95
Reerug + 2 kilo per stuk  . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 38,50
Wildzwijnrollade  . . . . . . . . . . . . . . . . per 500 gram 9,00
Fazante haan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per stuk 10,50
Tam konijn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 8,75
Tamme konijnenbout  . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 13,75

Speciale aanbieding OP = OP!!!
Wildzwijn tournedos 115-130 gram  €1,50 per 100 gram

Aanrader voor de Kerst
KALKOEN, ontbeend en gevuld met gehakt, rozijnen en

cashewnoten in braadzak €12,50per kg

Bestel nu voor de feestdagen!
Ons hele assortiment kunt u vinden op www.tvoske.nl

Wij hebben tevens diverse producten voor uw voor- en bijgerechten.

Veel te vroeg...
Waarom nu al?
Warme herinneringen die blijven...

Elsbeth

Wij wensen Bert, Susan en Frank, Ronald en Jas-
mijn, Michiel en Linda heel veel sterkte en kracht!

Jan en Gerrie
Rachèl

Spontaan, vrolijk, opgewekt, gezellig en altijd geïn-
teresseerd. Zo ben jij in onze gedachten.

Lieve
Elsbeth

we zullen je missen.

De vrienden van Michiel

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, opa en ‘ouwe’ opa

Anthonie Wolsheimer
Toon

echtgenoot van Hendrika Johanna Kuenen 

* 29 maart 1916 † 6 december 2009

H.J. Wolsheimer-Kuenen

Dinie en Wim Wassink-Wolsheimer

Marieke en Hans
Mirthe, Josha, Naomi

Ans en Johnny
Cliff, Glenn

Appie Wolsheimer

Henk en Alie (in herinnering)
Wolsheimer-Arendsen

Monique en Mark
Jur, Britt

Marco en Miriam

Larenseweg 2
7251 JL  Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 10 december van 19.30 tot 20.00 uur in
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
11 december om 11.00 uur in bovengenoemd Uit-
vaartcentrum. Aansluitend zullen we hem begelei-
den naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Be-
graafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van 10.30 tot 10.50 uur. 

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

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

Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en
belangstelling te hebben ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Harmke Pardijs-Langeler 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Jan Pardijs 
Kinderen en kleinkinderen 

Vorden, december 2009



Voor Gerard Bloemendaal is deze
‘competitie‘ niet nieuw. Ook in 2007
en 2008 was hij van de partij. Aan de
competitie 2009 doen in totaal 800
teams deel, waarvan er uiteindelijk 18
(waaronder Gerard) tot de finale zijn
doorgedrongen. Een team mag uit één
persoon, tot maximaal vier personen
bestaan. Gerard Bloemendaal neemt
individueel deel en kent door zijn eer-
dere ervaring het klappen van de
zweep. Gerard: ‘Bij de inschrijving
voor de ‘Beste Boer‘ kun je uit drie ca-
tegorieën kiezen te weten de categorie
Boer, de categorie Agribusiness of de
categorie Studenten. In 2007 heb ik ge-
kozen voor ‘Boer’. Dat ging heel goed
en eindigde ik van de 700 teams op de
derde plaats. Vorig jaar ging het min-
der en eindigde ik zo rond de 40e
plaats.

Bij de verkiezing 2009 heb ik bewust
gekozen voor de categorie ‘Studenten’.
Ik studeer momenteel aan de Christe-
lijke Agrarische Hogeschool in Dron-
ten. Vanwege mijn vooropleiding kon
ik het tweede jaar instromen. Ik volg
thans de specialisatie accountancy,

topbedrijfsadviseur en het bank- en
verzekeringswezen. Ik hoop in juni
2010 af te studeren. De finale voor ‘Be-
ste Boer van Nederland‘ is niet gemak-
kelijk. De opdracht die wij hebben
meegekregen luidt: Stel dat je één van
de drie bedrijven bij jouw in de buurt
kunt overnemen. Hoe ga je dat doen?
Waarom ga je dat doen? Wat is de vi-
sie, hoe onderbouw je het verhaal? 

De drie bedrijven zijn zeer verschil-
lend. Het gaat (fictief) over een melk-
veebedrijf met kaasfabriek, de tweede
optie een akkerbouwbedrijf en de der-
de optie: een groot varkensbedrijf. Des
te meer je tijdens jouw visie opvalt,
des te meer punten je kunt scoren. Of
ik een kans maak? Geen flauw idee. Ik
doe in ieder geval mijn uiterste best
om de jury met mijn visie te overtui-
gen. Dan zie ik wel waar het schip
strand’, zo zegt Gerard Bloemendaal.
De winnaar zal op 14 december tij-
dens de landbouwbeurs in Leeuwar-
den bekend worden gemaakt.

De thans 23 jarige Gerard Bloemen-
daal is thuis aan de Zelledijk samen

met twee zussen opgegroeid. Vader
Henk en moeder Marijke runnen daar
een melkveebedrijf. Nadat de grootva-
der van Gerard, afkomstig uit het
buurtschap Warken, in Linde de boer-
derij ‘Pelskamp’ betrok, nam zijn va-
der het bedrijf op gegeven moment
over. Het was in eerste instantie een
gemengd bedrijf (melkvee, varkens en
kippen). Thans wordt de boterham
middels het melkvee verdiend. Ge-
rard: ‘Het was eigenlijk al van jongs af
aan min of meer de bedoeling dat ik
het bedrijf later zou overnemen. Het
werken op de boerderij trok mij altijd
al. Vandaar ook dat ik na de opleiding
aan school ’t Beeckland, de MBO in
Doetinchem heb bezocht en aanslui-
tend de studie aan de CAH in Dronten.

Vorig jaar heb ik voor de studie een
half jaar stage gelopen bij het boek-
houdbureau Countus in Markelo. En
wat zo leuk is, ik heb inmiddels bij dit
bedrijf een 24 uur contract verdiend
en ga ik mij daar bezig houden met be-
drijfsadvies. Wanneer de studie straks
helemaal is afgerond ga ik de resteren-
de tijd thuis op het bedrijf werken.
Mijn vader is thans 57 jaar en wil
graag tot zijn 65e doorwerken. Het ligt
in de bedoeling dat ik het daarna ga
overnemen’, zo zegt hij. En heeft in de-
ze tijd van verkiezingen de ‘ boer in
wording’ al een boerin gevonden? ‘Ja-
zeker, ik heb mijn Vera. Ik heb mij dus
niet in behoeven te schrijven voor het
programma ‘Boer zoekt vrouw‘, zo
zegt Gerard Bloemendaal lachend.

Komt beste boer van Nederland uit Vorden?

Gerard Bloemendaal hoopt van wel!

Het is voor Gerard Bloemendaal, woonachtig bij zijn ouders aan de Zelle-
dijk in het buurtschap Linde te Vorden, de komende dagen nog even kei-
hard werken. Gerard is namelijk doorgedrongen tot de finale van de wed-
strijd ‘Beste Boer van Nederland ‘. Dit is een Agrarisch Management Game,
een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door de ABN/Amro,
door DCA Dienstencentrum (leverancier van digitale onafhankelijke
marktcijfers van vrijwel alle agrarische markten). Verder zit de Agrio (uit-
geverij in landbouwnieuws) en Accon AVM (specialist op het gebied van
agro advies & accountancy) in de organisatie.

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

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

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

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

DECEMBER
9 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis Kerstcontactmiddag in de
Wehme

9 Anbo klootschieten, 't Olde Lettink
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 Vrouwen van Nu, medewerking

Pleinfestijn Welkoop
13 Vrouwen van Nu, medewerking

Pleinfestijn Welkoop

16 Vrouwen van Nu Kerstviering
16 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring Vorden Kerstvie-

ring
19 PCOB Vorden Kerstviering 't Stam-

pertje
21 Lindese Vrouwengroep Kerstvie-

ring
23 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
30 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 
Galerie Agnes Raben 
Expositie Hugo Pasman

13 december t/m 16 januari 
Galerie Bibliotheek Overzichtsten-
toonstelling Zie door bomen het bos
weer

ZONDAG 13 DECEMBER 
KunstZondagVorden

Deze avond wordt ingevuld door me-
dewerking van eigen leden. Zo is al
enkele weken een groepje dames be-
zig met het instuderen van enkele

kerstliederen die zij op deze avond
voor ons zullen zingen. De avond be-
gint om 19.45 uur in de Herberg. 

Op dinsdag 5 januari hebben we onze
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze middag begint om 13.30 uur in
het Dorpscentrum.

Kerstviering vrouwen van NU
Op woensdagavond 16 december is
de jaarlijkse kerstviering bij de
Vrouwen van Nu afdeling Vorden.

De mannen van SV Quintus heb-
ben de eerste competitiehelft afge-
sloten met de nipte zege op
AHW'71 uit Westervoort. Door
thuis met 16-15 te winnen staat de
promovendus uit Hengelo met
kerst op een verdienstelijke vijfde
plaats in de tweede klasse van het
district Oost.

AHW is een ploeg die, net als de heren
van Quintus, met veel blessures
kampt. Het werd een spannende en ge-
lijkopgaande wedstrijd in Sporthal De
Kamp. In het begin van de wedstrijd
namen de mannen uit Westervoort
het initiatief in handen. 

Het 1e kwartier was het verschil nog
twee doelpunten in het voordeel van
AHW. In het tweede deel van de eerste
helft nam Quintus het initiatief over
en liep via enkele mooie combinaties
uit naar een 10-8 voorsprong bij rust.
Vooral hoekspeler Jorrit Garrits ging
effectief om met de geboden kansen. 

Na de rust ontstond er onrust in het
spel van Quintus. Ballen werden on-
nauwkeurig gespeeld en er werd te ge-
haast afgerond. Desondanks konden
we het verschil van 2 á 3 doelpunten
behouden tot 10 minuten voor tijd. De
slotfase van het duel was spannend en
zeer hectisch. 

Quintus bleef telkens één doelpunt
voor staan. 20 seconden voor tijd
kreeg Maarten Piek een rode kaart
vanwege onbeholpen inkomen, al was
dit zwaar bestraft door de scheidsrech-
ter. De laatste seconden verdedigde
Quintus de voorsprong van 16-15 en
was het billen knijpen voor iedereen
die Quintus een warm hart toedicht. 

Gelukkig kon Quintus de verdediging
dicht houden en bleven de twee pun-
ten in Hengelo.

Door deze zwaarbevochten overwin-
ning blijven de heren van Quintus,
met een 5e plek in de rangschikking,
in de bovenste regionen van de 2e klas-
se A. De doelstelling was bij het begin
van het seizoen handhaving, na de
winterstop wil de ploeg van coach Ton
van Huffelen voor een plek in de top 5
gaan. Als de geblesseerde spelers weer

fit zijn moet dit haalbaar zijn. Mis-
schien dromen we stiekem wel voor
een plek bij de eerste twee, wat recht
geeft op promotie, maar laten we niet
te hard van stapel lopen, lekker ballen
staat altijd nog voorop!

DAMES QUINTUS
Ook de vrouwen van SV Quintus heb-
ben de eerste competitiehelft afgeslo-
ten met een nipte zege. Door met 10-9
te winnen van Groessen staan de da-
mes uit Hengelo met kerst op de acht-
ste plaats in de derde klasse van het
district Oost.

De laatste wedstrijd van dit jaar was in
sporthal de Kamp tegen Groessen 2.
Groessen stond op de ranglijst vlak bij
ons, dus er waren kansen. De rust-
stand was slechts 2-2, met dank aan
Annette Kok die het aandurfde om
plaats te nemen tussen de palen om
onze vaste keepster te vervangen. Van
onze kant werden enkele penalty's ge-
mist en onze schoten waren niet
scherp genoeg. 

In de tweede helft ging het iets beter
met scoren, zeker toen de keepster van
de tegenpartij geblesseerd uitviel. De
doelpuntenmachine kwam iets beter
op gang, maar met nog maar 3 minu-
ten te spelen keken we nog steeds te-
gen een achterstand aan van 3 doel-
punten (9-6). Door een eindsprint met
daarin een doelpunt met mooi samen-
spel van Monique en Sarah in een
breakout is de eindstand uiteindelijk
10-9 in ons voordeel geworden en heb-
ben we uiteindelijk de 2 punten toch
in Hengelo weten te houden. Pfff, na
de spannende wedstrijd kwam de ont-
lading en was iedereen blij dat de wed-
strijd in ons voordeel is geëindigd. 

We gaan nu nog een paar keer trainen
voor de feestdagen om ons goed voor
te bereiden voor de tweede helft van
het seizoen. Deze start op 10 januari
om 14.00 uur met een uitwedstrijd te-
gen Reflex in Varsseveld. Onze eerste
thuiswedstrijd is op 17 januari om
13.00 uur tegen HV.Grol. 

Iedereen alvast fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling gewenst en hope-
lijk tot volgend jaar bij de wedstrijden
van Quintus.

Q u i n t u s

Ook kan men deelnemen aan een
rondleiding door de kwekerij. Voor
kinderen en volwassenen zijn er ook
workshops voor kerstversieringen
maken. En ook aan de innerlijke
mens is gedacht

De Holt Stobbe bestaat sinds januari
2006 en wordt geleid door Erik Bran-
denbarg en Hetty Jaaltink. Erik Bran-
denbarg is van oorsprong boomkwe-
ker en Hetty Jaaltink Z- verpleegkun-
dige. Beiden hebben hun krachten ge-
bundeld en bieden mensen die bij
hen komen zorg op maat aan. Op de

kwekerij in Barchem wordt begelei-
ding geboden aan mensen met een
arbeidsbeperking. Er wordt volop
aandacht besteed aan zelfontplooi-
ing, sociale vaardigheden en er wordt
mensen een vast dagritme aangebo-
den. Het bedrijf is een erkend leerbe-
drijf. Voor mensen die een onderbre-
king van het werk op de kwekerij wil-
len, bestaat de mogelijkheid om op
het erf van Erik en Hetty te werken.
Hierbij valt te denken aan het verzor-
gen van de twee ezels en de vier hon-
den en het onderhoud van de (groen-
te)tuin. Naast de dagbesteding kun-

nen mensen met een beperking ook
terecht als ze ondersteuning nodig
hebben bij het zelfstandig (blijven)
wonen. Erik en Hetty komen bij hen
aan huis. Ze bieden begeleiding aan
bij bijvoorbeeld post, administratie,
overzichtelijk maken van een
dag/week aan de hand van een agen-
da en plannen van bezoeken aan art-
sen/instanties. 

Iedereen is zaterdag 12 en zondag 13
december van harte welkom om een
kijkje te komen nemen op de zorg-
kwekerij aan de Flierdijk in Barchem.
Voor meer informatie zie de website:
www.zorgkwekerijdeholtstobbe.nl

Het postadres van de zorgkwekerij is
Wiersserbroekweg 1a, 7251 LG Vorden
(zie advertentie elders in dit blad).

Kennismaking met zorgkwekerij aan Flierdijk 

Kerstmarkt de Holt Stobbe
Zorgkwekerij de Holt Stobbe zet op zaterdag 12 en zondag 13 december
op de locatie aan de Flierdijk 2a in Barchem de deuren open voor pu-
bliek. Er wordt een kleine Kerstmarkt georganiseerd met het doel om
mensen in de omgeving kennis te laten maken met de zorgkwekerij. Er
vindt een verkoop van snijgroen, kerstbomen en kerstdecoraties plaats.



Eindelijk echt 

    tijd  
       gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

MIDWINTERCONCERT
21 december 19.30 uur

PIANIST TJAKO VAN SCHIE
speelt de Goldberg Variaties

van J.S. Bach en geeft een lezing vooraf

Kaarten reserveren 
0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden

0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00
e-mail: info@fokkinktweewielers.nl / www.fokkinktweewielers.nl

1984-2009
25 jaar FOKKINK TWEEWIELERS
Laat nu uw fiets of gazonmaaier een winter-
beurtbeurt geven. Laat uw elektrische fiets
nu updaten. We hebben nu de tijd en ruim-
te hiervoor. Kan gehaald en gebracht wor-
den. Een leenfiets staat voor uw klaar.

Vol smaak:
Nieuwe oogst mooie forse bloemkool

per stuk 1,25
Heerlijke zoete Galia meloen per stuk 1,49

Weekaanbiedingen:
Op alle gesneden stamppotgroente 2e zak halve prijs
Bildstar aardappelen van onze vaste teler

per zak à 10 kilo 2,99
Uit eigen keuken:

Goed gevulde kalkoenschotel + gekookte rijst
+ bakje rauwkost naar keuze

per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 dec. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

KERST-
KRANSJES

MET AMANDEL OF SUIKER

GROOT EN KLEIN

NU MET BON

€ 0.50 
KORTING

TARWEBROODJES

NU 6 VOOR € 1.95

PROEFSTOLLETJES

NU VAN 4.40 VOOR € 3.95

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 8 t/m zaterdag 12 december.

TIRAMISUVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

KORENRIJK

NU VAN 2.27 VOOR € 1.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

��������	
�� �������	��
�������	�
��������������������
����������������������



�� !�"#��$��%	 #��%�� 
&�'!(� !�"#��$��%	 #��%�� 

Zaterdag 12 december a.s.
van 10.00 tot 14.00 uur

bij ons in de winkel

Topkok Arjan Siemerink

met adviezen voor uw
Kerstdiner

Muziekver. Concordia
verzorgt op vrijdag 11 dec. en 
zaterdag 12 dec. haar jaarlijkse 

OLIEBOLLENACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen!
Opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.



1

3. Kerstmarkt Vorden.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 25 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Onthulling beeld Staring.

1. Gemeentehuis Vorden, eind jaren ‘30.

2

3



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

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de

laatste trends en de nieuwste technieken.

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:

www.bruggink-bv.nl.

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

... als het méér moet hebben!

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

LAATSTE WE KE N

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461996

KERSTAANBIEDING
DAMESMODE

WINTERJASSEN

30% KORTING

VESTEN - TRUIEN - BLOUSES - ROKKEN

20% KORTING

TEN CATE ONDERGOED

4 HALEN / 3 BETALEN

Deze aanbiedingen gelden de hele maand 
december en zolang de voorraad strekt. OP=OP

GRATIS PARKEREN 
VOOR DE WINKELDEUR



Deze ‘carrouseldiepvries‘ staat nog
steeds aan de Vierakkersestraat 16 en
werd destijds coöperatief opgezet. Het
werd vroeger beheerd door Annie Gar-
ritsen en haar man. Thans is schoon-
dochter Judith Garritsen-Tijssen de be-
heerder. Het bestuur van de ‘gouden‘
vereniging bestaat momenteel uit: Er-
na Roeterdink voorzitter, Judith Gar-
ritsen secretaris, Herbert Keppels pen-
ningmeester en Wim Regelink. Afgelo-
pen week werd tijdens de jaarvergade-
ring van de vereniging nog even bij
het gouden jubileum stil gestaan. Er-
na Roeterdink daarover: ‘Onze carrou-
sel (draaiende) diepvries-installatie
kun je eigenlijk als een monument be-
schouwen. We hebben op dit moment
54 leden en zijn bijna alle 124 laden in
gebruik.

Voor ons was er geen aanleiding t.g.v.
van het 50 jarig bestaan een feestje te
bouwen. Om het toch niet helemaal
geruisloos voorbij te laten gaan, heb-
ben we de leden, in de vorm van een
weerstation, een klokje aangeboden
met daarop een embleem ‘diepvries
1959-2009’. Bij ‘diepvries’ weet je hoe
het gaat: ‘het kan vriezen het kan
dooien’, zo voegt Erna er lachend aan

toe. Annie Garritsen kan met veel en-
thousiasme over de begintijd van de
diepvriesvereniging vertellen en zegt:
‘Destijds was er iemand uit Odijk die
overal in Nederland diepvries installa-
ties plaatste. Mijn man en ik hebben
een keer, toen wij vanuit Amsterdam
richting Vierakker terug reden, in
Odijk een kijkje genomen. Daarna
werd er eind 1959 besloten een vereni-
ging op te richten. Het diepvriesge-
bouw werd aansluitend in 1960 ge-
opend. Het werd een groot succes.

Het inleggeld voor de leden bedroeg
50 gulden. Daar kwam jaarlijks 30 gul-
den bij voor het huren van een lade.
De gehele omgeving, boeren, burgers
en buitenlui maakten er gebruik van.
Onze boerinnen behoefden niet meer
te ‘wekken‘. Groentes, een ‘viertel’ van
een koe, het kon allemaal in de diep-
vries bewaard blijven. Het beheer, on-
derhoud, alles gebeurde door vrijwilli-
gers. Ik maakte s’avonds met me-
vrouw Taken de boel schoon. Mijn
man ging ook elke avond kijken of de
motor nog draaide en of de deuren
wel goed waren afgesloten. De vereni-
ging had trouwens ook nog een socia-
le functie. Op de ‘betaaldag’ (een vaste

dag in het jaar) kregen de heren een si-
gaar en de dames een reep chocolade.
Heel wat anders dan tegenwoordig.
Nu wordt het geld gewoon overge-
maakt’, aldus Annie Garritsen. 

De grote vraag is momenteel of de co-
öperatieve vereniging over vijf jaar
nog bestaat! Erna Roeterdink: ‘We
kunnen (mogen) nog tot 2015 gebruik
maken van de gasinstallatie in het ge-
bouw. De installatie is namelijk verou-
derd en mag daarna niet meer ge-
bruikt worden. Wij hebben als vereni-
ging geen geld om het te renoveren.
Krijgen we geen subsidie dan worden
we gedwongen om te stoppen. Dat zou
ontzettend jammer zijn, want ‘De
Vliegehoek’ heeft hier nog zeker een
functie’, zo zegt ze. Het huidige be-
stuur is overigens pas sinds 2004 in
touw. Toen werd er namelijk een
spoed vergadering belegd.

Erna Roeterdink: ‘Toen kwam aan de
orde dat de coöperatie een ongeldige
rechtsvorm had. Het was namelijk
G.A. (gedeeltelijk aansprakelijk). Bij
een coöperatie behoort een bestuur en
helaas leefde er op dat moment nog
maar één van de bestuursleden. Kort-
om het werd tijd dat er een nieuw be-
stuur werd samengesteld. Als diep-
vriesvereniging zijn we niet uit op
winstbejag maar willen we de diep-
vries wel graag draaiende houden.
Toen werden ook de statuten gewij-
zigd van G.A. naar U.A. (uitgesloten
aansprakelijkheid). Dit houdt in dat
de leden daardoor niet meer aanspra-
kelijk zijn voor calamiteiten’, zo legt
Erna uit.

Diepvriesvereniging 'De Vliegehoek '

Vijftig jaar geleden in Vierakker
opgericht

Een poos geleden was er op de televisie een programma waarin melding
werd gemaakt van het feit dat er ergens in de Betuwe de laatste diepvries-
vereniging (met een eigen gebouw) die Nederland kent, zal worden opge-
heven. Weg een stukje nostalgie uit de vijftiger en zestiger jaren uit de vo-
rige eeuw. ‘Toen ze dit hoorden hebben ze direct vanuit Vierakker contact
opgenomen met de SBS en hebben ze er bij gezegd dat er in Vierakker nog
altijd een diepvriesvereniging bestaat met een eigen gebouw’, zo zegt de
82 jarige Annie Garritsen. Haar man Gerrit, mevrouw A.B. Taken-Vrede-
goor, B.J. Schoenaker en J.R. Borgman waren destijds de oprichters van de
diepvriesvereniging ‘De Vliegehoek’ in het buurtschap.

Judith met schoonmoeder Annie

OLIEVLEK
De actie die Amnesty International dit
jaar gekozen heeft heet Olievlek. Een
olievlek breidt zich langzaam uit en
lost alleen op met de juiste middelen.
Al meer dan 50 jaar winnen bedrijven
olie in Nigeria. Miljarden dollars
bracht hen dat op. Maar wat het de
plaatselijke bevolking bracht was ar-
moede, geweld, corruptie en vervui-
ling. Eind juni bracht Amnesty een
rapport uit over de schade die oliebe-
drijven veroorzaken in Nigeria. Dat de
lokale bevolking recht heeft op ge-
zondheid en op een adequate levens-
standaard lijkt hen niet te deren. 
De belangrijkste olieproducent in de
Nigerdelta is Shell. In 2008 brak een
pijpleiding van het bedrijf bij Bodo
Creek. Wekenlang stroomde een dikke
smurrie het water in. Ruim drie maan-
den later het lek pas gedicht. Er was
nauwelijks nog eten. Vissers peddel-
den urenlang door de rivieren op zoek
na schoon water. Vissen die ze vingen
stonken na olie. 8 maanden na de

breuk kwam Shell voedsel brengen,
maar dat was zo weinig dat de bevol-
king verontwaardig was. Shell stelt
dat 85% van de vervuiling ontstaat
door aanvallen en sabotage. Amnesty
en de plaatselijke organisaties betwij-
felen dat. Door het ontbreken van rap-
portage kan de juistheid van dit per-
centage onmogelijk worden gecontro-
leerd Het is duidelijk wat er moet ge-
beuren. Niet alleen de Nigeriaanse
overheid, maar alle oliemaatschappij-
en in de Nigerdelta moeten hun ver-
antwoordelijkheid nemen. Ze moeten
vervuiling van grond, water en lucht
voorkomen, bestaande vervuiling op-
ruimen en de bevolking goed voorlich-
ten. Waarom doen bedrijven niet wat
ze behoren te doen? De olievlek die ze
achterlieten in de Nigerdelta, breidt
zich langzaam uit met alle gevolgen
van dien.
De werkgroep Amnesty Vorden nodigt
u  uit op om op vrijdag 11 december
een handtekening te komen zetten
voor deze actie bij onze stand bij Super
de Boer.  Deze handtekeningen wor-
den dan verzameld en na de autoritei-
ten van Nigeria en de  verantwoordelij-
ke oliemaatschappijen gestuurd. Deze
actie wordt landelijk gevoerd, dus de
hoeveelheid handtekeningen(en hoe-
veelheid post) die daar komen zal
enorm zijn, uit de praktijk blijkt dat
dit invloed heeft om de bevolking uit
deze ellende te halen.
Voor meer informatie over de activitei-
ten van Amnesty International en de
werkgroep Vorden kan men hen vinden
op de jaarlijkse kerstmarkt in Vorden.

Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

10 december
Amnesty International is een van
de organisaties die ieder jaar op de-
ze dag extra aandacht vraagt voor
de mensenrechten. Er wordt ieder
jaar een actie georganiseerd rond-
om deze dag. Wij als werk groep
Amnesty International Vorden
krijgen ieder jaar weer de gelegen-
heid om bij Super De Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuis om op de
vrijdag rond deze datum onderdak
te vinden. Daar zijn we erg dank-
baar voor.

Hoeve Vooruit 2 - Ratti 1 (dames)
Afgelopen zondag reisde de dames
van Ratti af naar Sint Isidorushoeve.
Op een zwaar veld begonnen de da-
mes van Ratti gretig aan de wedstrijd.
Het eerste kwartier ging de wedstrijd
evenredig op. In de 13e minuut be-
zorgde een uitbraak van Hoeve Voor-
uit voor het openingsdoelpunt. 1-0. De
inzet bij Ratti werd hierdoor nog gro-
ter en het half uur dat volgde was Rat-
ti het betere team. Combinaties en
aanvallen werden goed opgezet. In de
30e minuut zag Kim Heuvelink dat de
keepster van Hoeve Vooruit te ver voor
haar doel stond. Vanuit een corner
werd de bal subliem over haar heen
het net ingeschoten. De verdiende ge-
lijkmaker stond op het scorebord. 1-1.
Hierna kreeg Hoeve Vooruit het zwaar
te verduren, ze waren even figuurlijk
de weg kwijt. Helaas wist Ratti niet te
profiteren van de onrust en de rust
werd bereikt. Na de rust probeerde
Hoeve Vooruit zichzelf weer te herpak-
ken. Ratti bleef echter goed druk zet-
ten en de inzet van het gehele team
was goed. Een uitbraak van Hoeve
Vooruit werd om zeep geholpen door
Esther Menkveld met een correcte in-
greep. Keepster Kelly Peters had een
engeltje op de lat en daarna verrichte

ze nog een prima redding waardoor
Ratti in de wedstrijd bleef. De achter-
hoede van Ratti hield zich uitstekend.
Het was jammer dat de voorhoede van
Ratti niet meer tot scoren kwam en de
punten werden verdeeld. 1-1. Aan-
staande zondag thuis tegen Den Dam. 

UITSLAGEN
Zaterdag 
Ratti E1G - Gaz. Nieuwland E3G afgel.
SKVW 4 (zat) - Ratti 5 (zat) afgelast
Vorden B2D - Ratti B1GD afgelast
Vorden C3 - Ratti C1GD afgelast

Zondag 
Ratti 2 (zon) - Steenderen 4 (zon) 3-0
Ratti 3 (zon) - Lochem SP 7 (zon) 6-1
DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon) afgelast
Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon) afgelast
Hoeve V. DA2 (zon) - Ratti DA1 (zon) 1-1

PROGRAMMA  
Zaterdag 
14:30 Ratti B1GD - Bon Boys B3 

Zondag 
14:00 Ratti 1 (zon) - Diepenheim 1 
10:00 Ratti 4 (zon) - Klein Dochteren 4 
12:30 Ratti DA1 (zon) - Den Dam DA1 
12:00 Veldhoek 1 (zon) - Ratti 2 (zon) 
10:00 Socii 5 (zon) - Ratti 3 (zon)

R a t t i

En niet zoals in de Contact van vorige
week stond door stichting Vrienden
van de Wehme. De eigengemaakte
erwtensoep, nieuwjaarsrolletjes, olie-
bollen en slaatjes vlogen weg. En ook
de andere standhouders waren tevre-
den over het verloop van de markt.
Maar echt een groot succes was toch
wel weer de verloting die we dit jaar
hadden. De opbrengst van de markt is
€ 1300, - dit wordt gebruikt voor spel-
materiaal en activiteiten voor de be-
woners. Een woord van dank aan alle

vrijwilligers die hebben meegeholpen
deze dag tot een succes te maken. En
langs deze weg wil de Wehme alle on-
dernemers van Vorden bedanken die
zo spontaan producten tot beschik-
king hebben gesteld, waardoor zij een
schitterende verloting konden hou-
den. Videotheek Vorden, Anthonys
Country Store, Woon Service lam-
mers, Hema, Bakker Joop, Halfman,
Slager Vlogman, Bakker v Asselt,
Groenteman Reinier, Davorta, Mar-
tens, Ami Kappers, Kapsalon Heersink,
Dutch PC, Helmink, Tuunte, Sieme-
rink, Barendsen, Mitra, Giesen, De Ka-
do Kamer, Kettelerij, Foto Willemien,
Wereld winkel, Super de Boer, Vorden-
se Tuin, Bruna, Welkoop, Autobedrijf
Groot Jebbink, Groot Roessink, Koster
Beenmode, Kluvers, Visser, Edelstenen
La Vie, Weulenkranenbarg, Salon ma-
rianne, Sueters Top 1 Toys, Etos, Bistro
de Rotonde, Vale Weide, Guusta Brug-
gert, Bakkerij Besselink.

Najaarsmarkt de Wehme
succes
De najaarsmarkt die 28 november
in De Wehme werd gehouden was
ondanks het slechte weer toch een
succes. Deze markt werd georgani-
seerd door het team van de activi-
teitenbegeleiding met ondersteu-
ning van de collega's counter en re-
ceptie en natuurlijk niet te verge-
ten de bewoners, vrijwilligers en de
locatie manager.

De oliebollen worden al jaren door ei-
gen leden gebakken en afgaande op de
reacties in voorgaande jaren, met suc-
ces.Vrijdagochtend 11 december be-
gint de bakploeg aan deze klus en van-
af vrijdagmiddag worden de zakjes

met bollen huis aan huis verkocht
door de leden.

Evenals voorgaande jaren hoopt het
bestuur van Concordia ook dit jaar
weer op een voorspoedige verkoop op

vrijdag 11 en zaterdag 12 december.
Daarna is de blik gericht op de organi-
satie van het concert van het Fanfare-
orkest Koninklijke Landmacht Bere-
den Wapens,op vrijdag 18 december
in de sporthal aan het Jebbink. Daar-
opvolgend kunnen de leden dan weer
“aan de bak”: Op zaterdag 19 decem-
ber geeft het orkest een mini kerstop-
treden op de kerstmarkt en op zondag
24 januari 2010 verzorgt de vereniging
het traditionele nieuwjaarsconcert in
het Dorpscentrum.

Oliebollenactie Concordia
De muziekvereniging CONCORDIA uit Vorden organiseert komend week-
end weer haar jaarlijkse oliebollenactie. Deze actie, welke is opgezet in de
70-er jaren van de vorige eeuw, is nog steeds belangrijk voor de vereniging,
aangezien de verdiensten jaarlijks ten goede komen aan het instrumen-
tenfonds. Elk jaar zijn er wel weer instrumenten benodigd voor het
harmonieorkest of de drumband.

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



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 50 van
7 december t/m

12 december 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

Jägermeister
Met wintermuts, 70 cl

12.69      11.49
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Maar wat is volgens Shuf-
fle nu het perfecte recept
voor heerlijke slagroom… 
De show begint in een
mysterieus, donker en
mistig niemandsland met
kronkelende witte we-
zens. Slagwerker Martijn
te Biesebeke springt te
voorschijn en neemt het
publiek mee, met een solo
op een grote drum, naar
Japan. Shuffle speelt een
heuse Japanse ouverture,
waarin alle facetten van
het Japans trommelen
naar voren komen. Veel
muzikaal vuurwerk zal er
te zien zijn.
Vervolgens neemt dames-
koor Rhumtas uit Beltrum
het publiek zingend mee
in het Afrikaanse show-
blok, waarin onder andere
Mahaba Madhara ten ge-
hore wordt gebracht. Ma-
haba Madhara is speciaal
voor 'Slagroom!' door Dolf
de Kinkelder gecompo-
neerd. Mahaba Madhara is
één van de muzikale hoog-
tepunten van de voorstel-
ling en is gebaseerd op
Afrikaanse zang, ritmes

en tribal drumming. Ma-
haba Madhara wordt vol-
ledig in het Swahili gezon-
gen. 
Na de pauze opent Maar-
ten Zaagman met een vir-
tuoos gespeelde solo op
marimba, gevolgd door
een explosief Japans slag-
werkstuk en een drum-
battle tussen Martijn te
Biesebeke en Frans Kem-
na. 
Het tweede deel van 'Slag-
room!' kenmerkt zicht
door humor en interactie
met het publiek. Een goed
voorbeeld is chef-kok
Christian van Schie en
zijn slagroomact. De show
eindigt met een vette sam-
bashow die heel klein be-
gint met Frans Kemna als
luchtdrummer. Als de
samba van de bühne
dreunt en de danseressen
in prachtige verentooien
hun beste kunnen verto-
nen, is het feest compleet.
Slagroom is heerlijk, over-
al en altijd…. Kom, en laat
u verleiden…

Wegens groot succes extra voorstelling
'Slagroom!' 

Shuffle Percussion Group in
Groenlo!

De Shuffle Percussion Group uit Groenlo toert mo-
menteel door de theaters in Gelderland en Overijs-
sel. Na een geslaagde première op 4 april in het Spie-
ker in Eibergen, een mooie voorstelling in Deventer,
Doetinchem en Zevenaar kan de Shuffle Percussion
Group met vertrouwen toe werken naar de volgende
voorstelling. Aanstaande zaterdag zal Shuffle de
voorstelling 'Slagroom!' spelen in Stadstheater de
Bond in Oldenzaal. Dit is echter nog niet de laatste
voorstelling, want 30 januari speelt Shuffle in, reeds
zo goed als uitverkochte schouwburg, de Storm te
Winterswijk. Daarna zal de grote finale zijn in de
thuisbasis Groenlo. We spelen zondagmiddag 7
maart een voorstelling in City Lido en wegens succes
zal er een extra voorstelling komen op vrijdagavond
5 maart, eveneens in City Lido. We gaan de disco-
theek ombouwen tot een waar theater waar 'Slag-
room!' volledig tot zijn recht zal komen. De kaarten
zullen rond het nieuwe jaar volop overal in Groenlo
te koop zijn, en natuurlijk kunnen ze ook besteld
worden op onze website www.shufflepercussion-
group.com.

Diverse nummers passend
in de tijd van advent en
kerst zullen de revue pas-
seren. Wat opvalt bij Jubal
is, dat het orkest de laatste
jaren een flinke uitbrei-
ding heeft ondergaan. Zo-
wel jongelui als een aantal
wat oudere muzikanten
hebben de weg naar deze
vereniging weten te vin-
den. Hierdoor wordt de
sound krachtiger met een
toon die fris en muzikaal
klinkt. De zang tijdens het
concert zal verzorgd wor-
den door het Achterhoeks
Vocaal Kwartet. Verschil-
lende repertoirestijlen be-
horen tot hun kunnen.
Het kwartet bestaat uit

Ren? Leijzer tenor, Kees de
Haan tenor, Ludo Eijkel-
kamp bariton, Ferdy Cor-
nelissen bas. Trees Blaauw-
geers verzorgt de pianobe-
geleiding. Het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet be-
staat al sinds 1980. 
Ook in de huidige samen-
stelling blijft de ambitie
onverminderd: alles uit de
stemmen halen wat erin
zit. Bij elk concert weten
de vier zangers de aanwe-
zige sfeer van de juiste
zang te voorzien. Ook 12
december a.s. zullen zij
sfeervolle zang passend bij
advent en kerst brengen.
Tot slot: de jongste aspi-
rant leden van Jubal zul-
len het concert openen.
Met diverse fluiten en rit-
me instrumenten zullen
zij kort maar krachtig
meteen het gevoel van
rendieren en arrenslee op
weten te roepen. Harmo-
nie/jeugdorkest o.l.v. Henk
Vruggink, aspirant mu-
ziekleden o.l.v. Lucian
Venderink.

Jubal & Achterhoeks Vocaal Kwartet 

Adventsconcert
Op zaterdagavond 12 de-
cember zal muziekver-
eniging Jubal samen
met het Achterhoeks Vo-
caal Kwartet haar jaar-
lijkse Adventsconcert ge-
ven. Dit concert zal
plaatsvinden in de fraai
gerestaureerde RK kerk
in Vierakker.

De restauratie commissie
van de St Willibrordes
kerk is weer aanwezig met
zelf gemaakte kerststuk-
jes. Ook het Welfare werk
zal dit jaar weer met een
kraam aanwezig zijn.

Kerstmarkt Ludgerus
Zondag 13 december zal
er weer de sfeer volle tra-
ditionele kerstmarkt
zijn in en rond het Lud-
gerus gebouw in Vierak-
ker.

De kerstviering duurt van
14.00 tot 16.00 uur en

wordt gehouden in het
buurt en verenigingsge-
bouw achter de school. Als
u problemen hebt om er
te komen, dan kan er
eventueel voor vervoer ge-
zorgd worden. Hiervoor
kunt u contact opnemen
met Mevr. D. dijkman
tel:0573-461393.

Ouderenkerstfeest
Veldhoek
De ouderencommissie
Veldhoek verzorgt op za-
terdag 19 december a.s.
een kerstviering voor de
ouderen in en om de
Veldhoek.

88,,2200

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

Zaterdag 12 december

Kerstmarkt
van 16.00 tot 21.00 uur

vanaf 21.00 uur live-muziek

Hurricanes
(akoestisch)

Toegang gratis

de Smidse

www.ruitersportdesmidse.nl

Anky

Ariat

BR

Carr & Day & Martin

Casco

Cavalor

Cavallo

Derby

Dobert

Eskadron

Esperado

Euro Star

Equest

Harry's horse

Herm. Sprenger

Hofman Lieves

Horsewear

Imperial Riding

Joules

Kavalkade

Kentucky

Kingsland

Lammert Haanstra

Loevet

Mattes

Mayler Bits

NedHorse

Oster

Pavo

Petrie

Piet Raymakers

Primeval

Rapide

Roeckl

Scapa Sports

Schockemohle Sports

Sectolin

Stubben

Thorowgood

Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag

vrijdag

zaterdag

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 20:00 uur

10:00 - 16:00 uur

Dorpsstraat 33, 7025 AB Halle (Gld.)

Open zondag

11.00 - 17.00

Met vele 

koopjes!

13 december

Net

www.grassanederland.nl
heeft gekozen voor maatwerk

ONLANGS
GEPUBLICEERD

DOOR 
WEEVERS NET

U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s 

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de 

specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak 

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt 

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring,

maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet 

te vinden. Door een website kunnen particulieren en 

bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen

kan betekenen.

Weevers Net Vorden    tel.: (0575) 557 310    info@weevers.net    www.weevers.net



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Jonge autobestuurders die hun
rijbewijs hebben, kunnen op 29
december a.s. gratis meedoen aan
een praktische, leerzame én leuke
praktijkdag voor jonge autorijders.
Hiervoor worden auto's beschikbaar
gesteld, dus het bezit van een eigen
auto is niet verplicht. Voorwaarde is
dat je minimaal drie maanden je rij-
bewijs hebt en sindsdien zelfstandig
al wat rijervaring hebt opgedaan.

Deze praktijkdag voor jonge auto-
bestuurders wordt in Bronckhorst
georganiseerd op initiatief van de
gemeente, in samenwerking met het
Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland (ROVG), dat deze
dag ook subsidieert. 

Testroute rijden
Tijdens de praktijkdag kun je zelf
tijdens een praktijkrit ervaren hoe
goed je als jonge autorijder bent en
welke verbeterpunten er wellicht
nog zijn. Je rijdt een anderhalf uur
durende praktijkrit door de omge-
ving met twee andere jongeren en
wisselt elkaar af aan het stuur. Je
beoordeelt je eigen rijstijl en die van
de beide andere bestuurders en zij

beoordelen ook hun eigen - én jouw
- rijstijl. Tevens geven jullie van je
zelf - en van elkaar - verbeterpunten
aan. Dit allemaal onder begeleiding
van een coach die als laatste óók zijn
oordeel geeft. Spannend!

'Noodstops' op mobiele baan
In dit onderdeel rijden de jonge deel-
nemers op een ter plaatse aange-

legde mobiele rem/slipbaan, waarbij
de deelnemers zélf achter het stuur
kunnen ondervinden hoe het ABS
werkt bij een noodstop en hoe lang
je remweg op een glad wegdek is. Je
voelt bij het maken van een noodstop
de werking van het ABS remsysteem
en maakt onder andere noodstops
bij 30 en 50 km per uur op een nat én
een spiegelglad wegdek. 

Alcohol en drugs 
Het laatste onderdeel van deze dag
is een groepsdiscussie en ervarings-
uitwisseling over de werking van al-
cohol en drugs in het verkeer en hoe
je daarmee kunt omgaan. Het is al
met al een veelzijdig dagprogramma
met veel autorijden, remproeven,
met elkaar discussiëren en elkaar
beoordelen. Na afloop krijgen de
deelnemers een certificaat mee als
bewijs van deelname. 

Eenvoudig aanmelden via internet!
De praktijkdag voor jonge autorij-
ders in Bronckhorst is op 29 decem-
ber a.s. bij museum Smedekinck,
Priesterinkdijk 5 in Zelhem. 
Ga voor aanmelden of meer infor-
matie naar www.jongeautorijders.nl
en vul daar het aanmeldformulier in.
Je kunt voor meer informatie ook
contact opnemen met organisator
Jaap van Steenbergen, via telefoon
(06) 55 37 07 54. Er kunnen aan deze
praktijkdag 40 jonge autorijders
meedoen. 

Snel aanmelden is dus gewenst! 
Bij veel aanmeldingen wordt een
tweede dag georganiseerd.

Veelzijdige en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders op 29 december a.s.

Ben je tussen de 18 en 24 jaar jong? En heb je je rijbewijs?
Meld je dan nu aan!

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

De gemeenten Bronckhorst, Ber-
kelland, Lochem en Zutphen stel-
den zich in maart 2008 met het pro-
ject Kroel'n in' t zand een kwali-
teitsverbetering van de zandwegen
ten doel. Dit gebeurde onder het
motto 'op zoek naar een nieuwe
perspectief voor zandwegen in Na-
tionaal Landschap De Graafschap'.
Op 7 december werden de resulta-
ten van de voorbereiding symbo-
lisch, met een wegschaaf op een
zandweg, aan de betrokken wet-
houders aangeboden.  

Voorbereiding: fase 1
In 2008 vond de startdag voor
Kroel'n in 't zand in Borculo plaats.
Tijdens deze aftrap tekenden de por-
tefeuillehouders van de vier ge-
meenten symbolisch voor de start

van het project. Onder andere met
behulp van subsidie van de provincie
Gelderland zijn inmiddels drie voor-
beeldprojecten uitgevoerd, waaron-
der het verbeteren van de populaire
fietsroute over de Giezenkampweg
in Vorden, is 144 kilometer openbare
zandweg geïnventariseerd en inge-
deeld in streefbeelden en is een ac-
tieplan opgesteld. Aanwonenden en
gebruikers van zandwegen en des-
kundige oranisaties uit de streek zijn
betrokken bij het opstellen van de
plannen. 

Vervolgtraject: fase 2
Het is nu aan de gemeenten om sa-
men het vervolgtraject uit te zetten
(fase 2), waarin de uitvoering van het
actieplan daadwerkelijk moet gaan
plaatsvinden.

Fase 1 zandwegenproject Kroel'n in
't zand symbolisch afgesloten

De Giezenkampweg in Vorden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 11 januari 2010 in
Hengelo wordt de vrijwilliger van het
jaar 2009 gehuldigd. U kunt tot 15
december a.s. nog een persoon of
een groep aanmelden. Het aanmel-
dingsformulier is verkrijgbaar bij de

receptie van het gemeentekantoor
en het gemeentehuis. Het formulier
is ook uit te printen of te mailen via
de gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl. Ook stond het
formulier op de gemeentepagina's
van eerdere edities van deze krant.

Opgave vrijwilliger van het jaar 2009



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 17 december 

Laatste raadsvergadering in oude
gemeentehuis!
Op 17 december a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Aangezien het
de laatste raadsvergadering op de
oude locatie is, willen wij een be-
langrijk tijdperk op 'historische wij-
ze' afsluiten. Bent u ooit getrouwd
in de raadzaal of heeft u er andere
herinneringen en wilt u deze afslui-
ting bijwonen? U bent van harte
welkom! De openbare vergadering
begint om 20.00 uur. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen: 
• Burgerinitiatief Havo terrein

Vorden
De raad wordt gevraagd dit bur-
gerinitiatief niet-ontvankelijk te
verklaren. In het burgerinitiatief
wordt voorgesteld om een onpar-
tijdige en deskundige bemidde-
laar te benoemen om het plan om
30 zorgappartementen, 37 star-
terswoningen en appartementen
te realiseren op het Havo-terrein
in Vorden vlot te trekken

• Bestemmingsplan 'Landgoed De
Biezen'
De raad wordt gevraagd dit plan
om een nieuw landgoed te reali-
seren tussen de Terborgseweg en
de Heidenhoekweg in Zelhem on-
gewijzigd vast te stellen 

• Verordening Inrichting

Antidiscriminatievoorziening ge-
meente Bronckhorst
Om te voldoen aan de wettelijke
bepalingen van de Wet Gemeen-
telijke Antidiscriminatievoorzie-
ningen legt de raad in een veror-
dening de inrichting en uitvoering
van de gemeentelijke Antidiscri-
minatievoorziening vast. Voor de
inwoners van Bronckhorst is de
organisatie Artikel 1 Noord Oost
Gelderland sinds medio vorig jaar
actief als gemeentelijke antidis-
criminatievoorziening 

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2008; functie-
wijziging Ganzesteeg in Vorden'
De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen, waarbij een voormalig
agrarisch bedrijf als niet-agra-
risch bedrijf bestemd wordt

• Bestemmingsplan 'IJselweg 13
in Vierakker'
De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen. Het betreft de wijziging
van een niet-agrarisch bedrijf in
een ander niet-agrarisch bedrijf
met de functies horeca, recreatie,
vergaderaccommodatie en cultuur 

• Verordeningen Wet investeren in
jongeren (WIJ)
Ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid wil het kabinet jongeren
stimuleren hun school af te ma-
ken, werken en leren te combine-
ren of een baan te aanvaarden.

Eén van de maatregelen is de Wet
investeren in jongeren (WIJ) die
op 1 oktober 2009 in werking is
getreden. Met de verordening
biedt de raad een kader voor de
uitvoering van de WIJ met betrek-
king tot het werkleeraanbod, de
inkomensvoorziening en de parti-
cipatie van de jongeren bij de uit-
voering van de WIJ

• Kadernota regionalisering
brandweer VNOG
De raad wordt gevraagd in te
stemmen met de uitgangspunten
voor de verdere inrichting van de
brandweer in het cluster Achter-
hoek West, binnen de Veiligheids-
regio Noord- en Oost- Gelderland

• Leerplichtjaarverslagen 2007-
2008 en 2008-2009
De Leerplichtwet heeft als doel
het recht van leerplichtigen op
onderwijs te waarborgen. Met het
vaststellen van de leerplichtjaar-
verslagen wordt de raad op de

hoogte gebracht van de uitvoering
van deze wet in onze gemeente

• Belastingverordeningen
Bronckhorst 2010
De raad wordt gevraagd de tarie-
ven van de gemeentelijke belas-
tingen en heffingen voor het nieu-
we belastingjaar vast te stellen.
De nieuwe belastingverordenin-
gen voldoen aan actuele wet- en
regelgeving, waarbij diverse ta-
rieven zijn aangepast aan trends
en ontwikkelingen

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de
Wet ruimtelijke ordening, die niet
in een raadscommissie zijn be-
handeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, via tel.
(0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, Dorpsstraat, afsluiten marktplein i.v.m. verplaatsen weekmarkt, 23 december vanaf

20.00 uur t/m 24 december 2009 14.00 uur, markvereniging Vorden
• Grondgebied voormalige gemeente Hengelo (Gld), aanwijzing koopzondagen in 2010, 21 maart,

5 en 18 april, 15 augustus, 19 september, 10 oktober, 14 en 21 november, 12 en 26 december
2010, Hengelose ondernemers vereniging 

• Grondgebied voormalige gemeente Hummelo en Keppel, aanwijzing koopzondagen in 2010,
5 en 25 april, 2, 16 en 24 mei, 8 augustus, 5 september, 3 oktober, 28 november, 5, 12 en
26 december 2010, ondernemersvereniging HKD

• Grondgebied voormalige gemeente Hummelo en Keppel, aanwijzing koopzondag, 25 april
2010, stichting Kunstenaarsnetwerk het Web 

• Grondgebied voormalige gemeente Vorden, aanwijzing koopzondagen in 2010, 24 januari, 7
maart, 5 april, 16 en 24 mei, 5 september, 3 en 24 oktober, 7 november, 12, 19 en 26 december
2010, Vordense ondernemers vereniging

• Grondgebied voormalige gemeente Zelhem, aanwijzing koopzondagen in 2010, 21 maart,
5 april, 13 en 24 mei, 5 september, 10 oktober, 7 november, 19 en 26 december 2010 en de
zondag van de Achterhoek Spektakel Toer, ondernemersvereniging Zelhem

• Halle, parkeerplaats naast café Nijhof, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, De Huis-
sense groenteman

• Keijenborg, Booltinkplein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en
fruit, wekelijks op donderdagen van 10.00 tot 18.00 uur, De Huissense groenteman

• Wichmond, café De Olde Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 ja-
nuari t/m 31 december 2010, J.B. van Herwaarde

• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari t/m
31 december 2010, J.B. van Campen

• Zelhem, café De Groes, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m
31 december 2010, N. Garretsen

• Zelhem, carnavalsoptocht met start en finish bij dorpshuis D'n Draejer, 13 februari 2010 van
13.00 tot 14.30 uur, carnavalsvereniging De Doldraejers

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), verbouwen en vergroten woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, bouwen schuur
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, verbouwen woning
• Steenderen, Landlustweg 16, vernieuwen schuur
• Vorden, Zomervreugdweg ongenummerd, vernieuwen schuur  
• Zelhem, Hummeloseweg 63-63A, bouwen vleesvarkensstal
• Zelhem, Hobelmansdijk 2A (per abuis gaven wij vorige week aan dat het om Hobelmansdijk 2

ging, dit klopt niet, de bouwaanvraag betreft 2A), vergroten werktuigenberging

Drank- en Horecavergunning 
• Zelhem, Velswijkweg 50, aanvraag vergunning voor horecabedrijf in de inrichting op dit per-

ceel, G.J.H. Kramp

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 december 2009:
• Halle, hoek Halseweg/Halle-Heideweg, tentfeest, 27 december van 12.00 tot 24.00 uur, carbid-

schieten en tentfeest, 31 december 2009 van 11.00 tot 21.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Knalbal

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, wekelijks innemen standplaats op dinsdagen in 2010,
vishandel V.O.F. M&F van de Groep

• Vorden, terrein S.V. Ratti, carnavalsweekend, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet en tij-
delijke gebruiksvergunning tent, 12 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 13 februari van 20.00 tot
01.30 uur en 14 februari 2010 van 15.30 tot 21.00 uur, stichting Kranenburgs carnaval

• Vorden en omgeving, huis-aan-huis verkoop van loten, 23 t/m 30 januari 2010, stichting Kra-
nenburgs carnaval

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 27 november 2009:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 1B, plaatsen schotelantenne

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 november 2009:
• Hengelo (Gld), Prunusstraat 8, veranderen en vergroten woning
• Hummelo, Loenhorsterweg 1A en 1B, verbouwen schuur tot twee woningen, verleend met toe-

passing van art. 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van art. 50 lid
3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers  

• Steenderen, Muldershof 10, veranderen woning
• Vierakker, Kapelweg 14, bouwen van een stoltenberg
• Zelhem, Frans Halsstraat 25, vergroten entree
• Zelhem, Nijverheidsweg 3, vernieuwen bedrijfshal
Verzonden op 2 december 2009:
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, vergroten stal, verleend met toepassing van art. 50 lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Huusakker 19, bouwen woning

Drank- en Horecavergunningen 
Verzonden op 2 december 2009:
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72, vergunning verleend voor horecabedrijf in de inrichting op

dit perceel, R. Jansen

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 3 december 2009:
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, voor de interne verbouw van de horecagelegenheid en woning

Kapvergunningen
Verzonden op 3 december 2009:
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 52, vellen van een haagbeuk en berk, geen herplantplicht
• Hummelo, Rijksweg 99, vellen van een beuk, noodkap, herplant verplicht: twee beuken
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 18, vellen van twee sparren en een eik, geen her-

plantplicht
• Vorden, Overweg 5, vellen van een esdoorn, geen herplantplicht
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 16, vellen van een bonte esdoorn, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 3 december 2009:
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

landschappelijke onderhoud, voor:
• Vierakker, Koekoekstraat 9
• Zelhem, Oude Kruisbergseweg 10

Sloopvergunningen 
Verzonden op 30 november 2009:
• Laag-Keppel, Rijksweg 68A, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Okhorstweg 3, slopen vijf schuren, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 1 december 2009:
• Vorden, Wiersserbroekweg 10, slopen ligboxenstal, kapschuur en mestput, komt asbesthou-

dend afval vrij
• Zelhem, Enkweg 7-7A, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 3 december 2009: 
• Hengelo (Gld), Beekstraat 2, slopen dak woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Loakendiek 7, slopen vier schuren en tuinhuisje, komt asbesthoudend 

afval vrij
• Laag-Keppel, Rijksweg 92, slopen recreatiewoning
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 1, slopen woning
• Toldijk, Hoogstraat 8, slopen dakbeschot schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Hengeloseweg 15, slopen loods
• Zelhem, Aaltenseweg 20, verwijderen golfplaten loods, komt asbesthoudend afval vrij

Straatnaamgeving 
• Op 1 december 2009 besloten b en w om aan een nieuw gedeelte openbare ruimte in Wich-

mond, in het verlengde van de straat met de naam Ludger, de naam Ludger toe te kennen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Vorden, tijdens de midwinterwandeling op 3 januari 2010 geldt op de Kapelweg een stopverbod

aan de noordzijde van de weg tussen 09.00 en 16.00 uur

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

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 27 november 2009:
• Zelhem, Hummeloseweg 73A, oprichten erfafscheiding

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 27 november 2009:
• Vorden, Kamphuizerweg 1, verbouwen schuur tot toiletgebouw

Gewijzigde lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond
van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 27 november 2009:
• Drempt, Rijksweg 18, veranderen opslagruimte

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

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

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zomerweg 50, Drempt'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zomerweg 50, Drempt' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage van 10 december 2009 t/m 3 januari
2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 20 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging op het perceel Zomerweg 50 in Drempt voor het
verbouwen van de bestaande boerderij met bakhuis in twee burgerwoningen.

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

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21,
Toldijk'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 november 2009 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21, Toldijk' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de uitbrei-
ding van het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 21 in Toldijk.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage van 10 december 2009
t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 20 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2009; Hengelosestraat/Kruisbergseweg'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 26 november 2009 het bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2009; Hengelosestraat/Kruisbergseweg' vast. Bij de vaststelling
van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen
het volgende: 
• De tekstpassages in de Toelichting over het grondwaterbeschermingsgebied (paragraaf 5.3) en

de aardgasleiding (paragraaf 5.7) zijn aangepast
• Hoofdstuk 8 (Inspraak en overleg) is aangevuld
• De Regels in de artikelen I. tot en met VII. zijn ambshalve aangepast (aanpassing begrip 'plan-

kaart' door 'verbeelding'; vervallen nummering verbeelding in nieuw tussengevoegd lid IV)
• De 'Bijlage Uittreksel vigerende planvoorschriften' (van het bestemmingsplan 'Buitengebied

Hengelo/Vorden 2005') is aangevuld met de artikelen 1 (Begripsbepalingen), 2 (Wijze van me-
ten), 15 (Zonebepaling Bouwen langs A-watergang, nutsvoorzieningen, wegen en windmolen,
industrieterrein, gronden met hoge archeologische verwachtingswaarde alsmede milieube-
schermingsgebieden), 16 (Aanlegvergunningen toegelaten andere werken of werkzaamheden)
en 20 (Gebruik van opstallen en gronden)

• De verbeelding is aangevuld met de weergave van het milieubeschermingsgebied voor de wa-
terwinning

Het plan heeft betrekking op het creëren en veranderen van de bouwmogelijkheden voor  be-
drijfsgebouwen op de percelen Hengelosestraat 28 (Boschland Accountants & Adviseurs) en
Hengelosestraat 26-26A/Kruisbergseweg 10 (Aannemersbedrijf Hendriks BV) in
Keijenborg/Hengelo.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage van 10 december 2009
t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 20 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2
in Hengelo. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen
betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststel-
lingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
's-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in wer-
king.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Steenderen Hummelo en Keppel
2009'
Het bestemmingsplan 'Steenderen Hummelo en Keppel 2009' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de verruiming van de inhoud van burger- en bedrijfswoningen tot
maximaal 750 m2 en de verruiming van de gezamelijke oppervlakte aan bijgebouwen bij burger-
en bedrijfswoningen van 75 m2 tot maximaal 100 m2. Het plangebied heeft betrekking op het bui-
tengebied van de voormalige gemeenten Hummele en Keppel en Steenderen.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Wildenborchseweg 34, Vorden'
Het wijzigingsplan 'Wildenborchseweg 34, Vorden' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op de wijziging van een agrarische functie naar wonen voor het perceel
Wildenborchseweg 34 in Vorden. De agrarische bebouwing wordt gesloopt en er vindt vervangen-
de nieuwbouw plaats in de vorm van een nieuwe woning.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
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van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Zelhem, Enkweg 7A, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 23, bouwen opslagruimte, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2003 Bruinderink-
weg'

• Zelhem, Boomgaard 21, veranderen/vergroten woning, ontheffing voor het bouwen buiten het
bouwvlak, voor de situering van de voorgevel van het bijgebouw op minder dan 3 meter achter
de voorgevel van het hoofdgebouw en het overschrijden van de maximale toegestane goot-
hoogte van 3 meter voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Halle en Velswijk' 

De plannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage van 10 december 2009 t/m 3
januari 2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en
Veiligheid, vergunningen en handhaving, Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 20 januari 2010
in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel.
(0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 3.6) of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (3.22). 

Exploitatieovereenkomst Zutphen-Emmerikseweg 59/Russerweg,
Toldijk
B en w maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend,
dat zij op 1 december 2009 een exploitatieovereenkomst voor het ontwikkelen en realiseren van
vier twee-onder-een-kap woningen hebben gesloten met Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo
B.V. uit Dinxperlo. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Steenderen sectie W, nummer 35 (gedeeltelijk).

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Van 10 december 2009 t/m 3 januari 2010 ligt tijdens openingstijden voor een ieder in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en
van 4 januari t/m 20 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2, het volgende ontwerpbe-
sluit ter inzage: 
• Kranenburg, Ruurloseweg 101, aanvraag monumentenvergunning voor het aanbrengen van

een gasgestookte infrarood verwarming in de heilige Antonius van Padua kerk

Zienswijze indienen ?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 januari 2010. Indien u dat wenst, worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer J.
Plekkenpol of de heer C. Hofs, via tel. (0575) 75 02 95/3 52. Uitsluitend degenen die nu zienswij-
zen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen
worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de
definitieve beschikking.

Monumenten

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf  10
december 2009 t/m 20 januari 2010 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Heisterboomsdijk 9, voor het veranderen van een aardappelopslagbedrijf waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 23, voor het oprichten van een tuinbouwbedrijf waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
10 december 2009 t/m 20 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Lindeseweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het houden van opfokhennen en opfokhanen van legrassen

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht

Wet milieubeheer

c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-
wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage en wel vóór 21 januari 2010.

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

N.B. De gemeente is in verband met de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis
gesloten van 25 december t/m 4 januari a.s. U kunt stukken dan niet bij ons komen
inzien. De stukken onder Bestemmingsplannen zijn wel te raadplegen via
www.bronckhorst.nl

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Bekendmaking subsidieplafonds 2010
In de vergadering van 12 november 2009 heeft de gemeenteraad de begroting van 2010 vastge-
steld. Met deze vaststelling zijn ook de subsidieplafonds van de uitvoeringsregels van het subsi-
diebeleid vastgesteld. 

Wettelijke basis
Ingevolge titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht is de gemeente verplicht om de subsidie-
plafonds bekend te maken voor de start van het betreffende tijdvak. In dit geval betreft het tijdvak
het jaar 2010. 

Uitvoeringsregel Subsidie plafond
2. Cultuur
2.1 Uitvoeringsregel amateuristische kunstbeoefening € 15.461
2.2 Uitvoeringsregel muziekeducatie € 176.916
2.3 Uitvoeringsregel muziekverenigingen € 71.000
2.4 Uitvoeringsregel kunst- en cultuur € 2.100
2.5 Uitvoeringsregel cultureel erfgoed € 2.800
2.6 Uitvoeringsregel Staringinstituut € 11.738
2.7 Uitvoeringsregel cultuureducatie basisonderwijs € 7.500
3. Bibliotheekwerk
3.1 Uitvoeringsregel bibliotheekwerk € 712.489
4. Integraal jeugdbeleid
4.1 Uitvoeringsregel jeugd- en jongerenverenigingen € 7.560
4.2 Uitvoeringsregel speel-o-theken € 9.154
4.3 Uitvoeringsregel speeltuinvereniging (vervallen) € -
4.4 Uitvoeringsregel jongerenopbouwwerk € 78.999
4.5 Activiteitenbudget jongerenopbouwwerk € 10.000
4.6 Uitvoeringsregel initiatieven jeugd € 10.000
4.7 Uitvoeringsregel Halt Gelderland € 11.380
4.8 Uitvoeringsregel JEKK (Jeugd en Kleine Kriminaliteit) € 65.070
4.9 Uitvoeringsregel platform jeugdzorg-beleid (vervallen) € -
5 Onderwijsachterstandenbeleid
5.1 Uitvoeringsregel voor- en vroegschoolse educatie € 28.734
6 Peuterspeelzaalwerk
6.1 Uitvoeringsregel peuterspeelzaalwerk € 445.494
7. Sport
7.1 Uitvoeringsregel sportverenigingen € 129.500
7.2 Uitvoeringsregel ijsverenigingen € 900
7.3 Uitvoeringsregel accommodaties: binnen- en buitensport € 233.956
7.4 Uitvoeringsregel accommodaties: zwembaden € 578.990
7.5 Uitvoeringsregel breedtesport (verlopen) € -
8. Accommodaties (Dorpshuizen)
8.1 Uitvoeringsregel dorpshuizen € 194.725
9. Leefbaarheid
9.1 Uitvoeringsregel Koninginnedag € 5.500
9.2 Uitvoeringsregel Sinterklaascomité € 400
9.3 Uitvoeringsregel emancipatiewerk € 3.800
10 Kernenbeleid
10.1 Uitvoeringsregel kernenbeleid € 70.000
11 Algemeen maatschappelijk werk
11.1 Uitvoeringsregel algemeen maatschappelijk werk € 370.376
12. Gezondheidsbeleid
12.1 Uitvoeringsregel hulpverlening € 4.000
12.2 Uitvoeringsregel Zonnebloem € 2.000
12.3 Uitvoeringsregel geestelijke gezondheidszorg / verslavingszorg € 13.642
12.4 Uitvoeringsregel integrale jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel € 40.370
13. Ouderenbeleid
13.1 Uitvoeringsregel stichting welzijn ouderen € 316.864
13.2 Uitvoeringsregel hulpdiensten € 6.130
13.3 Uitvoeringsregel ouderenbonden € 8.275
13.4 Uitvoeringsregel ouderensociëteiten € 2.079
14. Vrijwilligersbeleid (geen uitvoeringsregels)
15. Toerisme en Recreatie
15.1 Uitvoeringsregel Achterhoeks Bureau voor Toerisme € 14.632
15.2 Uitvoeringsregel VVV Bronckhorst € 51.500
15.3 Eenmalige subsidies recreatie en toerisme € 20.000
16. Overige Subsidieontvangers
16.1 Uitvoeringsregel De Boerderij € 5.900
16.2 Uitvoeringsregel nuts blokfluit- en keyboard lessen € 250
16.3 Culturele Atlas Zelhem / Stichting Zelhem's Erfgoed € 1.000
17. Incidentele subsidies € 20.000

Subsidieaanvragen 2010
De aanvragen voor subsidie 2010 zijn al in het bezit van de gemeente. De betreffende organisa-
ties kunnen in december de subsidiebeschikking tegemoet zien.

Na 2010
Subsidieaanvragen voor 2011 dienen voor 1 mei 2010 in het bezit van de gemeente te zijn. Het
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aanvraagformulier is vanaf februari 2010 te downloaden van de gemeentelijke website.
Tezijnertijd worden de betreffende organisaties hierover geïnformeerd.

Let op: De komende jaren krijgt de gemeente door de economische crisis in ons land te maken
met lagere inkomsten uit het gemeentefonds en de bouwleges. De kosten gaan met name op
het gebied van de sociale uitkeringen naar verwachting toenemen. Dit betekent dat wij de ko-
mende jaren moeten bezuinigingen om te komen tot een sluitende begroting. Op voorhand
worden geen bezuinigingsmaatregelen uitgesloten, waardoor dit ook gevolgen kan hebben voor
de hoogte van de subsidie aan uw organisatie. Wij verzoeken u zich voor te bereiden op een der-
gelijke situatie en zo mogelijk andere inkomstenbronnen te onderzoeken.

Meldingen register kinderopvang gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van artikel 90 en 46 van de wet kinderopvang hebben opge-
nomen in het 'register kinderopvang gemeente Bronckhorst':
• Kindcentrum Wolfersveen, Wolfersveenweg 3, Zelhem, 10 kindplaatsen buitenschoolse opvang
• Stichting Kinderopvang de Speelweide, Steenderenseweg 25, Hengelo (Gld), 14 kindplaatsen

(dagopvang en buitenschoolseopvang)  

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage op de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M.
Withagen, tel. (0575) 75 03 15.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::
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Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

ZELHEM  vr.pr. q 269.000,- k.k.

Frans Halsstraat 76 - Op rustige locatie 
gelegen, fraaie TWEE ONDER EEN KAP 
WONING met 4 slaapkamers, stenen garage 
en kantoorruimte. Bouwjaar 1976. Inhoud 
ca. 380 m³, (excl. garage en kantoorruimte).
Perceelsopp. 258 m². De woning is keurig 
onderhouden en heeft een luxe afgewerkte 
badkamer. Tevens voorzien van een verzorgde 
voor- en achtertuin.

ZELHEM  vr.pr. q 435.000,- k.k.

Hummeloseweg 44-44a - VRIJSTAAND 
WOONHUIS met 2 wooneenheden en grote 
garage/hobbyruimte. Dit karakteristieke woon-
huis is zeer ruim van afmeting en thans in 
gebruik als 2 gescheiden wooneenheden maar 
is goed te verbouwen tot één royale woning.
Het is een object met zeer veel mogelijkheden.
Inhoud woonhuis 44 en 44a tezamen  
± 765 m³. Perceelsopp. 814 m². Inruil eigen 
woning is bespreekbaar.
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS
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www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

OPRUIMING: 
GROTE PARTIJEN TEGELS

TEGEN STUNTPRIJZEN!

Cadeautip tijdens de Feestdagen:

Verschillende VVV Bronckhorst kerstpakketjes. Kom eens binnenlopen bij de VVV-winkel in Vorden!

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Kersttip: DVD van 
Leo Lont de neef van

James Bond of 
Miami Vice in de
Hengelose mais

bij infobalie Hengelose
supermarkten, museum 40-45,

of webwinkel van 
www.kreunen-multimedia.nl

De basis van uw idee begint met een scherp luisterend oor.

Tijdens een eerste ontmoeting proberen we een helder beeld te 

krijgen van uw bedrijf of instelling, uw wensen en verwachtingen 

en vertalen dit in de boodschap die u wilt communiceren.

Weevers Walburg Communicatie Zutphen, tel.: (0575) 585 585, www.weeverswalburg.nl 

Electric Move Concept

kiest bewust!

EINDEJAARSKNALLER
TOT 40% KORTING OP BEHANG UIT VOORRAAD

DECO HOME HARMSEN IS HET ADRES VOOR
 VERF  BEHANG  RAAMDECORATIE  GORDIJNSTOFFEN  TAPIJT

De hele maand december kunt u bij ons profiteren van geweldige acties!
Tot maar liefst 40% korting op behang uit voorraad, 

maar ook 10% korting op duo rolgordijnen van dimago®.
Kom dus snel langs bij Deco Home Harmsen!

10% 
KORTING

OP 

DUO ROLGORDIJNEN 

VAN DIMAGO®

Zo stijlvol als een
rolgordijn en zo praktisch 

als een jaloezie; het 
duo rolgordijn. Een 
uniek product, dat

bestaat uit twee stof-
lagen die ten opzichte
van elkaar bewogen

kunnen worden.

Zelhemseweg 21 (bedr. terrein Hengelo) 7255 PS  Hengelo, 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 12 dec.

in de disco

Proud 2 B Vout

Drescode: Dress 2

impress, no dresscode

- no entrance



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

Dat het werken met bijvoorbeeld een
motorkettingzaag ook niet van gevaar
is ontbloot blijkt wel uit berichten die
dikwijls circuleren over ongelukken
die ‘amateurs ‘ thuis overkomen. Even
een boompje omzagen die dan net de
verkeerde kant op valt, dat soort ver-
halen! Iemand die een boom gaat za-
gen dient goed voorbereid te zijn. En
deze ‘voorbereiding’ kan men bij Bul-
ten Techniek leren. Rita Bulten: ‘Wij
organiseren regelmatig op de zater-
dag de cursus ‘Veilig omgaan met een
motorkettingzaag ‘. Dan doen we met
groepen van maximaal acht deelne-
mers met zowel mannen als vrouwen.
We beginnen zo’n cursusdag met het
geven van een stukje theorie bij ons in
de zaak. 

De docent is Hans Helthuis, die zelf is
gediplomeerd en die ook op scholen
les geeft. Daarna gaan de cursisten
compleet in veiligheidskleding (broek,
laarzen, hoofdbescherming) naar het
bos van een particulier (die daarvoor
toestemming heeft gegeven), waar het

zagen in de praktijk wordt gebracht.
Natuurmonumenten biedt ons deze
mogelijkheid ook. Wij zijn daar uiter-
aard zeer blij mee’, zo zegt Rita Bul-
ten. Behalve de techniek m.b.t. tot het
werken met de kettingzaag, leren de
cursisten ook alles over het onder-
houd van de machines. De totale kos-
ten op zo’n cursusdag bedragen 130
euro. Aan het eind van de dag ontvan-
gen de deelnemers een certificaat. Mo-
menteel is de cursus voor zaterdag 16
januari volgeboekt. Voor 9 januari is
nog plaats. ‘ Het is een mooi verjaars-
cadeautje om je partner een dergelijke
cursus aan te bieden’, zo zegt Rita la-
chend. Voor meer informatie c.q. aan-
melden kan men bellen 0575-552080
of 06-51631878. 

Erik Bulten besloot op 1 januari 2006
voor zich zelf te beginnen. Daarvoor
had hij zich in 1998 al bij de Kamer
van Koophandel laten inschrijven. Tij-
dens zijn MTS studie werkte Erik op
zaterdag bij een hoveniersbedrijf waar
hij zich bezig hield met het repareren

van allerhande tuinmachines.Na zijn
schoolperiode werkte hij bijna 20 jaar
bij de Betoncentrale in Apeldoorn. Ri-
ta werkte 11 jaar in de kraamzorg. Na
de geboorte van haar zoon Bram en
dochter Susan stopte ze met dit werk.
Wel ging zij o.m. computer cursussen
volgen. Thans assisteert zij Erik op ad-
ministratief gebied, regelt de afspra-
ken met de klanten e.d. Erik houdt
zich behalve met de verkoop, dagelijks
ook bezig met de reparaties aan de
machines. Het halen en brengen voor
de ‘winterbeurten ‘ gebeurt gratis.

Toen het echtpaar Bulten zich 3,5 jaar
geleden in het fraaie pand aan de
Ruurloseweg vestigde, bleek de eerste
tijd niet gemakkelijk. Rita: ‘Dat was
best wel even wennen, er kwam in kor-
te tijd veel op ons af. Natuurlijk merk-
ten we vanaf eind vorig jaar dat ook in
onze branche de recessie voelbaar
werd. Sommige consumenten die bij-
voorbeeld aan een nieuwe maaier toe
waren, besloten om toch nog maar
een jaartje te wachten. Gelukkig werd
dat voor een deel weer gecompenseerd
doordat er toen meer reparatiewerk
op ons af kwam. Het is voor ons bei-
den zes dagen in de week keihard wer-
ken. We doen het met plezier en gaan
er gewoon voor‘, zo zegt Rita. Donder-
dagavond 28 januari 2010 wordt er bij
Bulten Techniek een voorlichtings-
avond gehouden op het gebied van het
ecologisch bestrijden van onder meer
plantenziektes en insectenplagen.

Veilig zagen bij Bulten techniek

De consument die op zoek is naar een grasmaaier, een hakselaar, bladbla-
zer, houtklover, om maar een paar artikelen uit de uitgebreide collectie te
noemen, kan bij Bulten Techniek aan de Ruurloseweg te Vorden, uitste-
kend terecht. Het bedrijf met op het visitekaartje ‘Tuin- Bos en Parkma-
chines ‘ , heeft daarnaast ook een grote collectie zagen. Attributen, waar-
van je het ‘zingende’ geluid in deze tijd van het jaar nog al eens in bossen
en tuinen hoort doorklinken. Zelfs op TV is er momenteel op RTL een se-
rie te zien over de avontuurlijke ‘zaagcapriolen ‘ in de uitgestrekte Zuid-
Amerikaanse bossen. Bomen kappen en zagen is heel vaak een zeer ge-
vaarlijke bezigheid, zo tonen de beelden.

Rita en Erik Bulten

Elke dag worden er gemiddeld 1.000
baby's geboren met hiv, omdat hun
moeder seropositief is. Van de ruim
twee miljoen kinderen met hiv is bij-
na een half miljoen hiv-positief ge-
raakt tijdens de zwangerschap of de
bevalling. Overdracht van moeder op
kind is heel goed te voorkomen. Met
de juiste medicijnen en zorg rondom
de bevalling hebben baby's 98% kans

om gezond ter wereld te komen. Ba-
by's kunnen al vanaf zes weken getest
worden, zodat ze van jongs af aan de
juiste behandeling kunnen krijgen.

WAT DOET UNICEF?
Met de hulp van donateurs kan UNI-
CEF onder andere voorlichting geven
aan ouders en jongeren, vroegtijdig
testen op besmetting, medicijnen zo-
als aidsremmers verstrekken en het ta-
boe rondom hiv en aids doorbreken
zodat mensen zich laten testen, be-
handelen en niet worden verstoten uit
hun omgeving. Sensire en Yunio ho-
pen met hun steun een bijdrage te le-
veren aan een gezonde start voor ba-
by's in Zuid-Afrika en goede zorg en
leefomstandigheden voor mensen
met hiv of aids.

Sensire en Yunio steunen UNICEF

Bij Yunio is het al jaren gebruike-
lijk om een goed doel te steunen in
plaats van kerstkaarten te sturen
naar externe relaties. Sensire doet
dit jaar voor het eerst mee aan dit
goede gebruik. In 2009 steunen zij
samen UNICEF in hun strijd tegen
hiv en aids bij kinderen in Zuid-
Afrika.

Mid-LiVe is een 4-mans formatie met
leden die hun muzikale sporen ruim-
schoots verdiend hebben en die daar-
naast kunnen bogen op de nodige ja-
ren ervaring in het ‘gangmaken’. 
Mid-LiVe neemt de luisteraars mee op
een reis door de westerse wereld met
traditionele Ierse folksongs, Neder-
landse smartlappen, Duitse schlagers,
Amerikaanse evergreens, Countrymu-
ziek en zelfs Balkanmuziek komt aan
bod. De band deinst (muzikaal gezien)

nergens voor terug en staat zijn man-
netje bij allerlei feestelijke gebeurte-
nissen als markten en braderieën,
folkfestivals, jubilea en openingen,
trouwfeesten, verjaardagsfeesten, zo-
merfeesten en 'zomaar'-feesten. En ie-
dereen vindt de optreden altijd bere-
gezellig.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream 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.

Mid-LiVe op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG
Woensdagavond 9 december speelt
de band Mid-LiVe tussen 20.00 
en 22.00 uur een aantal nummers
live in het radioprogrammalive
@ideaal.org, dat vanuit café ‘de
Mallemolen’ in Zelhem wordt uit-
gezonden.

Aan de Rijksweg in Drempt werden 13
fietsers bekeurd voor het rijden zon-
der (goede) verlichting. Verder werd
daar een bromfietser bekeurd omdat
hij te hard reed. 

In Steenderen werden twaalf bekeu-
ringen uitgeschreven aan automobi-
listen rijdend over de Doesburgseweg
die de maximum toegestane snelheid
van 60 kilometer per uur overschre-
den. De hoogst gemeten snelheid was
maar liefst 123 kilometer per uur. Het

rijbewijs van die automobilist werd in-
gevorderd. 
Ook in Halle werd de snelheid in een
60 kilometergebied gecontroleerd. Op
de Halle-Heideweg werden 9 overtre-
ders bekeurd. De hoogst gemeten snel-
heid was hier 109 kilometer per uur.
In Laag-Keppel, Zelhem, Halle en Vor-
den werden er op diverse locaties in to-
taal 16 bekeuringen uitgeschreven
omdat automobilisten hun veilig-
heidsgordel niet droegen.
Op diverse locaties in Wichmond en
Hengelo (G) werden nog vijf fietsers
bekeurd omdat zij zonder (goede) ver-
lichting fietsten.
Enkele automobilisten kregen een be-
keuring omdat zij niet handsfree bel-
den.

Verkeerscontroles in
Bronckhorst
De politie hield donderdag 3 de-
cember verkeerscontroles op diver-
se locaties binnen de gemeente
Bronckhorst. In totaal werden er
61 bekeuringen uitgeschreven.

Op maandagavond 14 december is ie-
dereen daar van harte welkom. Aan de
orde komen de agendapunten van de

komende raadsvergadering, zoals de
antidiscriminatievoorziening, de re-
gionalisering van de brandweer en het
Havoterrein Vorden. Bovendien kan ie-
dereen onderwerpen uit de gemeente-
politiek ter sprake brengen. Die is im-
mers gevarieerd genoeg.

D66 op locatie
D66 houdt deze maand een open-
bare fractievergadering in Bronk-
horst, in Het Wapen van Bronk-
horst aan het Gysbertplein.

Wat is: A. Umsgeliek, umsgelieks.
B. Pielder.
C. Gevalleg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
www.hetkniphuus.nl

KAPSALON

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2008 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening voor u.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

Kadotip voor de feestdagenmet belastingvoordeel:Denkt u eens aan het schenken van geld. Ook met een lege envelop
maakt u iemand blij. Wij kunnen voor u de envelop vullen met een
‘papieren schenking’.
Door wijziging van de belastingtarieven per 1 januari 2010 is schenken 

in 2009 vaak voordeliger dan in 2010! Dat maakt het extra feestelijk. 

Ook voor andere eindejaarstips gaat u naar onze website.

www.netwerknotarissen.nl/TTH

90
07

Marinus Naefflaan 16, 7241 GD  Lochem
T (0573) 29 83 98, E info@tthnotarissen.nl

Piet Heinstraat 1, 7204 JN  Zutphen
T (0575) 58 45 84, E info@tthnotarissen.nl

Keppelseweg 25, 7001 CE  Doetinchem
T (0314) 36 98 69, E info@tthnotarissen.nl

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen 

en een Voorspoedig 2010

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



Wanneer men aankopen doet op de
markt krijgt men enveloppen waarbij
menu kans maakt op mooie prijzen.

Bij de speciale kraam van de marktver-
eniging mag men zelf de prijs uitzoe-
ken.
Net zoals andere keren zijn er weer
leuke en lekkere prijzen te krijgen.
Kom dus ook op vrijdagmorgen naar
de markt.

Aktiemarkt
Op vrijdag 11 december  a.s. houdt
de marktvereniging Vorden weer
een aktiemarkt.

Alle laatjes van de kasten gaan open
om dit werkstuk te verwezenlijken. Er
zijn oude tijdschriften voor een colla-
ge, of een groot schildersdoek waarop
je met acrylverf gaat schilderen, je

kunt gaan tekenen in stromingsbeel-
den, of werken met zachte pastel, of
juist met aquarel. Kortom, een work-
shop waarin jouw creativiteit wordt
aangesproken en waarin we daadwer-
kelijk stil staan bij wat kerstmis voor
jou betekent. Als er tijd over is, teke-
nen we kerststerren in de trant van
Hundertwasser. 
Opgeven tot 9 december a.s. bij Josée
van der Staak: T 0575 555783, 
E joseevanderstaak@hetnet.nl
Plaats: Atelier Amare, Komvonderlaan
6, 7251 AC te Vorden.

Kerstworkshops in atelier Amare
Na een mooie kerstvertelling zelf
onderzoeken wat kerst voor jou be-
tekent. Het aspect dat jou het
meest aanspreekt vorm geven in je
eigen kerstwerkstuk en samen de-
ze betekenis eruit halen. Dat kan
op 16, 17 en 19 december bij atelier
Amare te Vorden.

Deze ploeg gaat vanaf 2 december t/m
17 december onder leiding van Mari-
anne Vos ( o.m. nationaal en wereld-
kampioene ) naar Zuid Afrika om daar

de basis te leggen voor het nieuwe
wegseizoen dat in februari 2010 in
Quatar van start gaat. De 27 jarige An-
nemiek is momenteel herstellende
van een liesblessure. Zij is zeer verguld
met de invitatie van de bondscoach.
Trainen doet ze graag. Wanneer Anne-
miek naar Vorden komt om haar
moeder te bezoeken doet ze dat veelal
vanuit Wageningen op de fiets!

Annemiek van Vleuten in
nationale vrouwenwielerploeg
Onze voormalige plaatsgenoot
Annemiek van Vleuten is door
bondscoach Johan Lammerts opge-
roepen voor de nationale vrouwen-
wielerploeg.

Vanaf 14 uur tot 18 uur kan men dan
prachtige cadeaus, kalenders en
(kerst)kaarten kopen en daarmee te-
vens een goed doel steunen. 80% van
de opbrengst van de verkoop gaat na-
melijk direct naar kinderen in voor-
malige oorlogsgebieden. Ze krijgen

bijv. opvang, voedsel, medicijnen, on-
derwijs en begeleiding. Daarnaast
richt Unicef zich vanaf dit jaar met
een nieuwe campagne op het voorko-
men van de overdracht van hiv van
moeder op kind. Dat is hard nodig
want bijna elke minuut wordt er een
kind geboren met hiv. En dat terwijl
die overdracht met de juiste medicij-
nen en zorg in maar liefst in 98 pro-
cent van de gevallen voorkomen kan
worden.

Unicef Vorden
Op dinsdagmiddag 8 en 15 decem-
ber zijn de vrijwilligers van Unicef
met een stand aanwezig in de bibli-
otheek van Vorden.

Joan Huitink: ‘Het voormalige pand
Schoenaker en weer later onder de
naam Papa Beer, staat al heel lang leeg
en biedt een troosteloze aanblik. 
Het pand is volgens mij eigendom van
Franchise Horeca Nederland. Er ge-
beurt niets mee. Een poos geleden was
er belangstelling om het pand af te
breken en er woningen op te zetten.
Naar ik heb vernomen voor de gega-

digde (projectontwikkelaar) toch te
kostbaar. Zo langzamerhand ziet het
pand er niet uit, het is voor iedereen
een doorn in het oog. De Kranenbur-
gers hebben al een paar keer de boel
rondom het gebouw schoon gemaakt.
Daar kun je natuurlijk niet mee aan
de gang blijven. 
Hopelijk komt er nog een keer een op-
lossing, het zou bijzonder prettig zijn
voor de leefbaarheid van de Kranen-
burg.’zo zegt Joan Huitink. (Ook voor
de bezoekers die het Heiligenbeelden-
museum bezoeken is de aanblik van
Papa Beer geen reclame voor de Kra-
nenburg, red)

Schril contrast
Kranenburgs Belang en eigenlijk
de gehele bevolking, blij met de
plannen tot nieuwbouw op Ker-
kweide Zuid, zit overigens met een
groot probleem opgescheept.

In de workshop winters landschap
schilderen op zondag 27 december
2009 of zondag 10 januari 2010 gaat
het vooral om het juiste kleurgebruik,
een goede compositie en het verster-
ken van een sfeer. Over deze elemen-
ten moet je wel wat nadenken, vindt
Corinne. Het is een kwestie van keuzes
maken, uitvoeren en weer leren van
het resultaat. Dat is een cyclus die ze
steeds weer benadrukt in haar cursus-
sen die ze doorlopend voor jong en

oud in haar atelier geeft en die ook
weer in januari starten. Ze leert daar
haar cursisten kijken en versimpelen.
Met een eenvoudige voorstelling van
zaken kan je daarna weer volop ver-
der. Het uiteindelijke resultaat mag
geabstraheerd zijn of realistisch. In el-
ke les van haar lesprogramma legt ze
het accent weer op een ander aspect
van observeren, schetsen en tekenen,
en van het werken met verf. Ook in de-
ze ééndaagse winterworkshops zal ze

de kleine groep begeleiden in het ob-
serveren van het landschap en in het
schetsen. Indrukken worden ter plek-
ke geabsorbeerd en op een warme
plek vervolgens verwerkt. We kijken
naar wat kracht brengt in een werk,
zoals het lijnenspel en contrasten tus-
sen licht en donker. Het gaat niet per
definitie om het maken van ‘realisti-
sche kopieën’, maar om het opnieuw
ordenen van ruimte en sfeer. Deze
workshop duurt van 10.30 tot 16.00
uur en is geschikt voor zowel begin-
ners en gevorderden. 

Voor meer informatie en aanmelding,
kijk op www.cveen.nl of mail naar
info@cveen.nl

Workshop Winterlandschap schilderen

Corinne Veen leert in één dag waar op te letten bij het schilderen van een
winters landschap. Vanuit Vorden gaan de deelnemers schetswandelen
om gelnspireerd terug te keren. Na een uitgebreide lunch zullen deelne-
mers hun schilderij uitwerken. Aan het eind van de dag gaan zij naar huis
met een zelfgemaakt schilderij in acryl of in aquarel verf.

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

Op een zondag wanneer alle wedstrij-
den afgelast zijn, is er dan tijd voor
een foto van dit moment. Aanvoerder

Bas Brunsveld bood Hannie Hendrik-
sen van De Herberg een bos bloemen
aan.

Inloopshirts

Het tweede elftal van Vorden heeft
nieuwe inloopshirts ontvangen
van cafe restaurant De Herberg.

Zomaar wat vragen die je kan stellen
bij dit thema. In de dienst willen daar
met elkaar over na denken. We zingen
liederen onder begeleiding van de

Thea-band. De kerk wordt versierd en
er is lekkers te eten en te drinken. Ds.
Hermen Kroesbergen houdt een preek
over het thema. De jongeren van ’t

Heilig Avondje (oftewel Thea) hebben
deze dienst voorbereid samen met
jongerenwerker Marije van der Wilt. 

Een dienst helemaal voor en door jon-
geren in elkaar gezet. Maar natuurlijk
is iedereen – ook als je wat ouder bent
- van harte welkom bij deze dienst!

Zondagmorgen 13 december jongerendienst
‘God ziet je staan’ is het thema van de jongerendienst die zondagmorgen
13 december om 10.00 uur in de Dorpskerk te Vorden gehouden zal wor-
den . Is hij een soort Big Brother? Of juist een goede Vader die voor je
zorgt? Hoe ervaar jij dat? Geloof jij dat er een God is die je ziet staan?

Harry Eggink: ‘De veldrijders kiezen
meestal voor de langste afstand, dit
keer kreeg gezien het weer de 30 kilo-
meter route de voorkeur. Opvallend de
deelname van een flink aantal veldrij-
ders uit Duistland, die de rit net als de
Nederlandse collega’ s als een prima
conditie training beschouwden. De rij-
ders kregen een ‘echte’ veldrit voorge-

schoteld met veel modderige paden.
Regen, wind en modder dat behoort
nu eenmaal bij een veldrit. Leden van
de VRTC ‘De Achtkastelenrijders’ hiel-
den onderweg een oogje in het zeil.
Start en finish waren op het sportpark
van de voetbalvereniging Vorden aan
de Oude Zutphenseweg. Via het Gal-
gengoor, Almen, Lochem het Groote
Veld kwam men weer bij de accommo-
datie van Vorden terug. Daar konden
de ‘onherkenbare ‘ fietsen worden af-
gespoten en konden de coureurs alvo-
rens huiswaarts te keren, een warme
douche nemen. Onderweg, tijdens de
controlepost werden de befaamde
balletjes gehakt en bouillon verstrekt.
Op de laatste zondag van januari 2010
organiseert de VRTC De Achtkastelen-
rijders opnieuw een veldrit.

Veel Duitsers aan de start

Velrdrit trok ruim 750 deelnemers
De veldrit die de VRTC ‘De Achtkas-
telenrijders‘ zondagmorgen orga-
niseerde trok, ondanks de minder
gunstige weersomstandigheden,
toch nog ruim 750 deelnemers.
‘Een aantal waarmee we zeer con-
tent zijn’, zo sprak Harry Eggink
zondagmiddag na afloop, namens
de organisatie.Men kon uit twee af-
standen kiezen of 30 of 45 km.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Zadel
passen, verkoop en reparatie

(MSFC gecertificeerd)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
Uitgebreid assortiment

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

Kijk voor meer informatie op:

www.oldehietmoat.nl
Of bel:

T 0314 642 175 • M 06 1369 1852

bezorging in de regio
afhalen alleen op afspraak

� �

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Voor alle professionele-,
hobby- en huisdieren 
leveren wij voeders in
groot- en kleinverpakking. 

Diverse merken leverbaar.

Regiodealer

professionele voeding voor dieren

* Wekelijks bezorging gratis aan huis!
* in de regio

Wesselink Diervoeders
Beatrixlaan 22a Hengelo (gld.)
Tel: 0575-461756 / 06-12379968

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Hoeve Tankinck
Steenderenseweg 1

7255 KD Hengelo (Gld)

Tel. 0575-463341

Mob. 06-47972300

www.hoeve-tankinck.nl

Onze boerderijwinkel is elke

woensdag, vrijdag en zaterdag

van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

U bent van harte welkom!

(H)eerlijk vlees van Achterhoekse
Hereford runderen 

Voor ieder wat wils, van portieverpakking tot pakket.

Prijzen vanaf € 6,50 per kg.

Zelf iets smaakvols maken deze Kerst?
Geef dan nu uw kerstbestelling bij ons op,

bijv. (h)eerlijke rollades, rib-eye, rosbief, entrecote,

diverse soorten biefstuk en nagelhout.

Zie voor het volledige assortiment onze website of kom langs in

de winkel. Kerstbestellingen opgegeven tot en met 18 december

zijn dit jaar vers af te halen op 23 en 24 december.

Wij wensen u hele

fijne en smakelijke

Feestdagen toe!Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Vele soorten Kerstbomen
Gratis bezorgd in Hengelo

Van 1 t/m 12 december iedere dag geopend, m.u.v. zondag,
van 10.00 tot 17.30 uur zaterdags vanaf 8.00 uur.

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892 www.deheesterhof.nl
7255 NR Hengelo Gld. 06-53362300 of 06-13689843 heesterhof@planet.nl  

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 12 dec.

in de disco

Proud 2 B Vout

Drescode: Dress 2

impress, no dresscode

- no entrance
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Met de komende gemeenteraadsver-
kiezingen in het verschiet moest hij
vervolgens gaan beslissen of hij de
plaatselijke politiek de rug toe zou
keren of een poging ging wagen om
als nieuwe partij, opkomend voor
het lokale belang, in de gemeente-
raad te komen. Hij besloot tot het
laatste en zoekt nu de media om zijn
ideeën over het voetlicht te brengen

en belangstellenden te vinden, die
samen met hem willen opkomen
voor het lokale belang.
Dhr. Blaauw: “De belangrijkste reden
dat ik binnen de VVD-fractie een
stapje terug gedaan heb, was dat ik
vond dat je als volksvertegenwoordi-
ger veel te ver van de mensen af
stond. Toen het nog Zelhem was, wis-
ten de mensen je persoonlijk te vin-

den en kon je als volksvertegenwoor-
diger kijken wat je voor de burger
kon doen. In de gemeente Bronck-
horst verviel dit. Je mocht niet meer
lokaal denken, want het ging om het
totaal. Daar ben ik het pertinent mee
oneens. De éne keer gaat het om Zel-
hem, een volgende keer over Hum-
melo, dan wellicht over Baak of de
Veldhoek, maar het gaat steeds om
mensen”.

Dhr. Blaauw is niet bang dat de kie-
zers hem bij de verkiezingen zien als
een soort Zelhemse VVD-achtige par-
tij.
Dhr. Blaauw: “Ik begin de partij,
maar ik ben niet de partij. Voor de
verkiezingen moet duidelijk worden
dat we staan voor de leefbaarheid in
de kernen en dat we opkomen voor
het lokale belang. Dat moet mensen

uit hopelijk alle kernen doen beslui-
ten om politiek actief te worden om
dit samen met mij vorm te geven.
Dat kan door een plek op de lijst en
een mogelijke raadszetel, maar dit
kan ook door zitting te nemen in de
klankbordgroep en zo de partij te
voeden met meningen en ideeën”.
De statuten zijn inmiddels gepas-
seerd, de partij is er onder de naam
‘Gemeentebelangen Bronckhorst’.
Het logo van de partij is in de Bronck-
horstkleuren, waarbij de naam over
de kaart van Bronckhorst staat ge-
schreven. Dhr. Blaauw geeft toe dat
het kort dag is om al op 3 maart 2010
mee te doen aan de gemeenteraads-
verkiezingen, maar de verkiezingen,
die onlangs in Venlo en nog vijf an-
dere gemeentes in Nederland wer-
den gehouden, sterken hem in de ge-
dachten, dat er ruimte is voor Ge-
meentebelangen Bronckhorst.
Dhr. Blaauw: “Die verkiezingen heb-
ben toch heel goed duidelijk ge-
maakt hoe het niet moet. De landelij-
ke politieke kopstukken voerden het
woord en deden campagne, terwijl
de plaatselijke verkiesbaren op de
achtergrond waren. Plaatselijke poli-
tiek heeft maar weinig met de lande-
lijke politiek te maken. Je vertegen-
woordigt de plaatselijke bevolking
en komt op voor hun belangen en
dat doe je vanuit je eigen politieke
wortels. Noem mij in dat verband
maar een sociale liberaal, die vindt
dat de (plaatselijke) overheid voor-
waarden moet creëren om het socia-
le leven in de kernen mogelijk te ma-
ken”.
Eén van de zaken waar dhr. Blaauw
zich het meest aan ergert, is het ge-
brek aan communicatie tussen de
burgers en de overheid, waarbij de
ambtenaren, als experts op hun ge-
bied, te weinig rekening houden met
wat er sociaal en emotioneel leeft bij
de mensen. Aan de hand van voor-
beelden maakt hij vervolgens duide-
lijk waaraan het schort.
Dhr. Blaauw: “Natuurlijk kan niet ie-
dereen gelijk krijgen, maar je kunt
en moet wel je best doen om het de
mensen uit te leggen en dat moet je
op hun niveau doen. De verantwoor-

delijke wethouders moeten hun
ambtenaren ertoe verplichten af te
dalen, mee te denken en politiek ver-
antwoordelijken moeten ook eens
durven afwijken. Vaak is er een onte-
rechte angst om een precedent te
scheppen, waardoor rigide wordt
vastgehouden aan een ingeslagen
weg”.
Voor de komende jaren ziet dhr.
Blaauw de gemeentelijke begroting
als het grootste probleem van de ge-
meente Bronckhorst.
Dhr. Blaauw: “Tot dit jaar was de be-
groting nog kloppend, maar in de
komende jaren zal er bezuinigd
moeten worden. Gemeentebelangen
Bronckhorst pleit er voor om bij alle
bezuinigingen uit te gaan van het in
stand houden van de leefbaarheid in
de kernen. Daarom wil ik ook zo
graag, dat mensen uit die kernen
zich aansluiten bij Gemeentebelan-
gen om te weten wat er in al die ker-
nen leeft. Natuurlijk zullen we daar
ook de DBO’s (Dorpsraden) bij gaan
betrekken, maar die DBO’s hebben
het nadeel dat ze niet democratisch
zijn gekozen en dus geen volksverte-
genwoordigers zijn. Andere belang-
rijke punten die in het partijpro-
gramma zullen komen zijn de duur-
zaamheid, het toerisme, de verkeers-
veiligheid en het leiden van verkeers-
stromen door en langs de kernen.
Maar in al die zaken willen we lokaal
kijken. Verkeersdrempels kunnen
best een belangrijke functie hebben,
maar er zijn plaatsen en situaties,
waar andere verkeersremmende
maatregelen wellicht meer op z’n
plaats zijn”.

Voorlopig is er werk genoeg aan de
(politieke) winkel van Gemeentebe-
langen Bronckhorst. Evert Blaauw
wil er voor gaan en hoopt in de ver-
schillende kernen van Bronckhorst
medestanders te vinden, die hem
willen helpen het lokale belang voor-
rang te geven. Hebt u belangstelling
om hem hierbij te helpen dan kunt u
contact opnemen via e-mail op
ew.blaauw@hetnet.nl of hem bellen
op zijn mobiele nummer tel. 06-
29313977.

Partij Gemeentebelangen Bronckhorst een feit

Evert Blaauw gaat voor plaatselijk belang in alle kernen

Bij de totstandkoming van de VVD-Bronckhorst speelde de Zelhemse lo-
kale politicus Evert Blaauw een prominente rol. Hij was zelfs lijsttrek-
ker en de eerste periode fractieleider van de VVD-fractie in de gemeen-
teraad van Bronckhorst. Toch voelde hij zich al vanaf het begin niet he-
lemaal ‘happy’ met de manier waarop hij geacht werd gemeentepoli-
tiek te bedrijven. Dit leidde uiteindelijk tot een breuk met de partij,
toen ook nog eens bleek dat hij voor de komende verkiezingen op een
onverkiesbare plaats was gezet, zonder dat daar een goede motivatie
bij zat en dhr. Blaauw zich ook nog persoonlijk beschadigd voelde. Hij
stapte uit de VVD-fractie en ging verder als éénmansfractie ‘Lijst Blaa-
uw’.

Eerste prijzen bij de meisjes waren er
voor: Aniek Reimes, Naomi Overkamp
en Hannah Wormgoor allen uit Eiber-
gen. Kimberly Rijksen uit Borculo en
Michelle Aalten uit Ruurlo.
Bij de jongens behaalde de volgende
judoka's een mooie 1ste prijs. Alexan-
der Rijksen, Ryan Rijksen en Twan Bij-
enhof uit Borculo, Lucas van Velden
uit Eibergen, Bram vd Berg uit Ruurlo,

Sem Kosse uit Vorden en Sym Kolk-
man uit Groenlo. Bij de meisjes werd
Naomi Loffeld uit S'Heerenberg 2e. Liz
Mombarg uit Ruurlo en Demi Toebes
uit Eibergen werden 3e. 
Met duidelijk meer jongens die deel-
namen deze dag werden Guus Vaar-
horst uit Borculo, Jesse Coree en Loek
Romer uit Ruurlo, Nick Meijer uit Ei-
bergen en Luc Hieltjes uit Meddo heel
mooi 2e. 3e plaatsen waren er voor
Gerben ten Have en Wout Hulshof uit
Ruurlo, Lucas Helbers uit Borculo, Ja-
ron Kosse uit Vorden, Jarne Pruijsers
uit Lochem en Dirk Udo, Kevin Scha-
perclaus en Roy Lentink uit Eibergen.
Volgende week zaterdag 12 december
doen een klein aantal judoka's van Ju-
doschool Leo Buitink mee met het

Kersttoernooi in Markelo. Op zondag
13 december gaat een selectiegroep
van Buitink naar het Topjudotoernooi
Haarlemmermeer in Nieuw Vennep.
Hier mogen de judoka's zich gaan me-
ten met de top uit Noord Holland die
over het algemeen sterk bezet is. Een
mooie meting voor de districtskampi-
oenschappen die er het volgende jaar
weer op de agenda staan. Om het trai-
ningsritme niet te veel te verstoren in
de kerstvakantie en om wedstrijderva-
ring op te doen zullen Leo Buitink en
Jolanda Slootweg een aantal judoka's
gaan begeleiden op een trainingsstage
in Rotterdam van 27 t/m 30 december.
Hier komt de top van Nederland meet-
rainen onder leiding van Mark Huizin-
ga en Chris de Korte.

1e prijzen Judoschool Buitink
Afgelopen zaterdag 5 december
werd het districts Sinttoernooi ge-
organiseerd door Judobond ON. Al-
le judoscholen van Gelderland,
Overijssel en Flevoland deden hier-
aan mee. Met 12 1e prijzen was het
een mooie score op deze pakjes-
dag.

Schenken is gunstig voor een ieder die
zijn toekomstige erfgenamen succes-
sierecht wil besparen. U verkleint im-
mers uw erfenis voor bijvoorbeeld uw
kinderen en kleinkinderen.

Profiteren van belastingvoordeel zon-
der geld uit te geven
U hoeft niet per se geld te schenken, u

kunt ook gebruik maken van de 'pa-
pieren schenking'. Dan houdt u het ge-
schonken bedrag in uw portemonnee,
maar u profiteert wel van de vrijstel-
lingen van de schenkbelasting. De wet
stelt aan de papieren schenking meer-
dere eisen, waaronder het vastleggen
ervan in een notariële akte en het jaar-
lijks betalen van een rente over het ge-
schonken bedrag. 

Tap Tromp van Hoff Netwerk Notaris-
sen kan u over de verschillende schen-
kingsmogelijkheden informeren. Via
de SchenkWijzer op www.netwerkno-
tarissen.nl/tth kunt u kosteloos uw
voordeel laten berekenen. Of maak
een afspraak op ons kantoor. Op onze
website vindt u ook andere eindejaar-
stips.

Hoeveel belasting gaat ú nog
besparen?
De belasting op het schenken en
erven komt er vanaf 2010 heel an-
ders uit te zien en heeft voor bijna
iedereen gevolgen. Tijd om voor
het einde van het jaar nog uw
schenking bij Tap Tromp van Hoff
Netwerk Notarissen te regelen,
voordat het te laat is! Want wie
gaat er nu niet graag met belas-
tingvoordeel het nieuwe jaar in?

Sociï was vanaf het begin gelijk waar-
dig aan de gasten MEC uit Miste Toch
waren het de gasten die via een goed
genomen hoekschop veel te gemakke-
lijk  de 0-1 er in konden koppen in de
14 min. Gezien het veldspel doet de
thuisclub niets onder voor de gasten
maar het  zelfvertrouwen en de laatste
pass gericht naar de goal daar ont-
breekt het aan de laatste partijen.
De 0-1 was ook de ruststand en na de
thee werd het  vanaf elf meter zelfs 0-
2 door niet goed uitverdedigen was er
een overtreding nodig binnen de be-
ruchte lijnen en voor de scheids was er
maar een optie strafschop. Sociï kreeg

kansen Stefan Roording raakte de paal
en zag een hele mooie vrije trap in de
bovenhoek goed door de doelman tot
corner verwerkt. Jan Willem Krijt
werd mee na voren gestuurd en de lan-
ge bal werd gehanteerd  om alsnog de
aansluiting te krijgen het mocht niet
zo zijn op deze donkere zondagmid-
dag sterker nog het werd in de 92 min
zelfs nog 0-3 waar drie  man stond te
kijken hoe de spits hem wel goed af-
ronde.
Zondag 13 dec gaan we uit naar Vios
Beltrum.

PROGRAMMA 13 DEC.
VIOS B 1 - Sociï  1, Activia 3 - Sociï 2,
EDS  2 -Sociï 3, Warnsveld 4 - Sociï 4,
Sociï  5 - Ratti  3

S o c i ï

Met de geur van hout in de vele vuur-
korven in het dorp, met glühwein en
warme chocolademelk alsmede met
een muzikale omlijsting wordt de
kerstsfeer in dit gezellige dorp com-
pleet. Dit jaar organiseert de Hengelo-
se ondernemers vereniging voor het

eerst deze speciale Candlelight shop-
ping avond. U kunt genieten van mu-
ziek in de muziekkoepel bij de kerk,
midwinterhoornblazers en een kin-
derkoor. Een romantisch ritje door het
dorp in een arrenslee mag natuurlijk
door zowel jong als oud niet worden
overgeslagen. 
De Hengelose ondernemers hebben in
hun winkels leuke activiteiten be-
dacht, u kunt hierbij denken aan:
"een proeverij van eten en wijn;
"een workshop kaarsen maken;
"een hoedenmaakster;
"een echt rendier met een Lapse sami
vanaf de Noordpool;

"make-up advies voor de feestdagen;
"een Jägermeisterstand etc.

Mocht dit alles u nog niet in de juiste
kerststemming brengen, dan is er ook
nog de levende kerststal.  Bent u
nieuwsgierig geworden, kijk dan vol-
gende week in deze krant waar u deze
activiteiten kunt vinden.  Een leuk
avondje kerstshoppen doe je in Henge-
lo! Met lekkernijen, mooie kerstmu-
ziek en een zeer ruim aanbod van o.a.
winterse en feestelijke kleding, prach-
tige kerstgeschenken en kerstversie-
ring in een warme, lichte ambiance.

18 december in Hengelo

Candle-light Shopping
Het wordt een fantastische beleve-
nis om op vrijdagavond 18 decem-
ber a.s.  door het gezellige verlichte
dorp Hengelo te lopen. Met mooie
etalages, smaakvol versierde win-
kels, waar kaarsen en windlichten
sfeervol branden en waar een ruim
aanbod aan koopwaar te vinden is.



De vereniging wil door het inzamelen
van oud ijzer graag een extra inkomen
genereren voor de afwerking van de
nieuwe buitenaccommodatie die zij
in het voorjaar in gebruik gaan ne-
men. Vanaf de oprichting in 1975 heb-
ben de Doornslagruiters gebruik mo-
gen maken van de buitenmanege van
de familie Seegers aan de Hulsevoort-
seweg. Met ingang van het volgend
voorjaar wordt de nieuwe buiten ac-
commodatie op het terrein van de fa-
milie Hoppenreijs aan de Hulsevoort-
seweg in gebruik genomen. De Doorn-
slagruiters zijn beide families dank-
baar dat zij de vereniging een warm
hart toedragen.

De bodem van de nieuwe accommoda-
tie is inmiddels klaar en met vereende
krachten van de leden en hun ouders
zal de omheining( van de firma Be-

rendsen), verlichting, clubhuisje en
houtwal in orde gemaakt worden. In
december gaan de ruiters voor de win-
termaanden naar de binnenmanege
van "Stal Schennink"in Zelhem. In het
voorjaar kunt u de leden met hun
paarden en de pony's elke zaterdag-
ochtend in actie zien aan de Hulse-
voortseweg 1 in Drempt. 

U bent daar van harte welkom om de
verrichtingen te bewonderen. Er
wordt les gegeven op verschillende ni-
veau's. Zo is er een schetlandergroep
waar de ouders hand en spandiensten
verrichten om onder deskundige lei-
ding van een instructeur de kinderen
het omgaan met de pony's en de basis
beginselen van het rijden te leren. Ook
wordt er les gegeven aan ruiters die
van zich laten spreken op de regionale
concoursen. Elke eerste zaterdag van
de maand zijn er springlessen die
door een springinstructeur worden ge-
geven. Verder zijn er nog tal van ande-
re activiteiten zoals ruiterkamp, bui-
tenritten, bezoek Hippiade, sinter-
kerstviering etc.

Voor informatie over Paardensport-
vereniging "de Doornslagruiters" kan
men contact opnemen met Dineke
Pelgrom (0313) 47 90 02.

Oud ijzeractie
Paardensportvereniging de Doorn-
slagruiters uit Drempt wil graag
uw oud ijzer ophalen. Heeft u oud
ijzer aan te bieden dan kunt u con-
tact opnemen met Wilbert ter
Horst telefoonnummer 0313-
476822(bellen bij voorkeur tussen
18.00 en 21.00 uur). Er kan dan een
afspraak worden gemaakt wan-
neer het ijzer opgehaald wordt.

In de serie kwam zij tot 4.04.46 en dat
was 0,07 seconde sneller dan de
4.04.53 van Kirsten Vlieghuis. 

De winnares van Olympisch brons bij
de Spelen van Atlanta zwom bij we-

reldbekerwedstrijden op 22 januari
1998 in Sydney 4.04.53. In de finale
kwam het tweede record op de klok-
ken. Het werd een tijd van 4.03.47! 

Hiermee heeft Rieneke nu het tweede
nationale record op haar naam staan. 

Ook de 400 meter wisselslag heeft
ze in haar bezit. Dit record zwom ze
vorig jaar december tijdens de Neder-
landse kampioenschappen in Amster-
dam.

Nationale records
Rieneke Terink zwemt nationale records 400 meter vrij in Berlijn
Op de tweede dag van de wereld-
bekerwedstrijden in Berlijn (op 14
en 15 november) heeft Rieneke
twee maal het Nederlands record
op de 400 meter vrije slag scherper
gesteld.

In de winkel is een groot aanbod van
radiografisch bestuurbare modellen
zoals auto’s, vliegtuigen, boten en he-
likopters met daarbij varianten in
elektro, nitro en benzine. Er is dan
ook een grote keus uit de bekende
merken. 
Deze zijn opgedeeld in de RTR (kant
en klare modellen) en bouwpakket-
ten. De grote van de modellen worden
ingedeeld in schalen van 1:5 en het
kleinste model is 1:28. 

De winkel is ontstaan door een uit de
hand gelopen hobby van Benny die
meedeed aan wedstrijden. 

Inmiddels is zijn zoon Bart (16) ook be-
smet geraakt met het virus. Hij rijdt
mee bij club- regio- en NK wedstrijden. 

De klant bij BMS rc Tuning (Benny
Mullink Special) ook terecht voor een
groot assortiment aan onderdelen, be-
nodigde gereedschap en accessoires.

BMS heeft een eigen werkplaats. Ben-
ny en Wilma, bij velen ook wel bekend
van Zeilmakerij Mullink, zullen bei-
den in de winkel zijn om klanten van
dienst te zijn. 

BMS rc Tuning is gevestigd aan de
Kerkstraat 6 in Hengelo. 
Tel. 0575-460300. 
Website: www.bms-rc-tuning.nl 

Openingstijden: di.-do. 13.30 tot 18. 00
uur. Di: 19.00 tot 21.00 uur. Vrij: 13.30
tot 21.00 uur. Za: 9.00 tot 16.00 uur. 

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Vanaf zaterdag 28 november opent

BMS nieuwe winkel

Door uitbreiding van het assortiment radiografisch bestuurbare model-
len, is de winkel van Benny en Wilma Mullink aan de Uilenesterstraat in
Keijenborg te klein geworden. Het nieuwe adres Kerkstraat 6 in Hengelo. 

Benny en Wilma Mullink starten nieuwe zaak in Hengelo.

Op 30 januari 2010 wordt er gebridged
voor ‘Doe Een Wens’. Een stichting die
de allerliefste wens van ernstig zieke
kinderen tussen de drie en achttien
jaar vervult. De opbrengst voor het
goede doel bestaat uit de inschrijfgel-
den van de bridgers en sponsoring
door bedrijven. Een aantal leden van
de club getroosten zich veel moeite
om gelden te verwerven. Hoofdspon-
sor is de SNS Regio Bank en cospon-
sors zijn Garagebedrijf Melgers en Ca-
fé-Restaurant Den Bremer.
De vrijwilliger die bij de stichting is be-
trokken, is Geert Postma uit de voor-
malige gemeente Steenderen (Rha), nu
gemeente Bronckhorst. Hij is een zoge-

naamde wensvervuller en doet dat
werk met veel liefde. Een kind een on-
vergetelijke dag bezorgen zodat het
behandeling, ziekenhuis en doktoren
even kan vergeten, is een prachtige op-
dracht. “Voor de sterretjes in de ogen
van de kinderen doe je het en die zijn
soms maanden later nog te zien,” zegt
hij. 

Voor de bridgeclub, die in Toldijk op
de donderdagavond bij Den Bremer
bridget, telt natuurlijk ook het plezier
van het kaartspel tijdens het open
toernooi. Tot nu toe is ons toernooi
steeds volledig bezet geweest, heerste
er een zeer goede sfeer, de opbrengst

was hartverwarmend en het nakaar-
ten tijdens het stamppottenbuffet
heel gezellig. Geen wonder dat dit eve-
nement veel bridgers uit het hele land
trekt, maar vooral uit de regio. Het op-
geven voor het toernooi is reeds ge-
start. Er is plaats voor maximaal 80 pa-
ren. 
Belangstellenden kunnen zich in-
schrijven door het overmaken van 23
euro per paar en indien gewenst voor
het stamppottenbuffet 11 euro per
persoon extra, op rekeningnummer
327421851 t.n.v. Bridgeclub Bronk-
horst in Vorden, o.v.v. de namen van
beide deelnemers en één telefoon-
nummer. De inschrijving sluit op 18
januari 2010. Deelname gaat op volg-
orde van inschrijving. Het NBB-lid-
nummer meebrengen s.v.p. 
Contactpersoon is 
Hans Jansen, tele. (0575) 55 18 92, 
e-mail: j.jansen47@kpnplanet.nl

Zesde bridgetoernooi

Voor de zesde keer op rij organiseert Bridgeclub Bronkhorst een open
toernooi, dat ook in 2010 in het teken staat van een goed doel. Een doel
dat altijd gekozen wordt op grond van de relatie met inwoners uit de
gemeente Bronckhorst, die daaraan een vrijwillig steentje bijdragen.
De bridgeclub helpt daar graag aan mee.

80% van de opbrengst van de verkoop
gaat namelijk direct naar kinderen in
voormalige oorlogsgebieden. Ze krij-

gen bijv. opvang, voedsel, medicijnen,
onderwijs en begeleiding. Daarnaast
richt Unicef zich vanaf dit jaar met
een nieuwe campagne op het voorko-
men van de overdracht van hiv van
moeder op kind. Dat is hard nodig
want bijna elke minuut wordt er een
kind geboren met hiv. En dat terwijl
die overdracht met de juiste medicij-
nen en zorg in maar liefst in 98 pro-
cent van de gevallen voorkomen kan
worden.

Unicef in bilbiotheek
Op dinsdagmiddag 8 en 15 decem-
ber zijn de vrijwilligers van Unicef
met een stand aanwezig in de bibli-
otheek van Vorden. Vanaf 14 uur
tot 18 uur kan men dan prachtige
cadeaus, kalenders en (kerst)kaar-
ten kopen en daarmee tevens een
goed doel steunen.

Alle laatjes van de kasten gaan open
om dit werkstuk te verwezenlijken. Er
zijn oude tijdschriften voor een colla-
ge, of een groot schildersdoek waarop
je met acrylverf gaat schilderen, je
kunt gaan tekenen in stromingsbeel-

den, of werken met zachte pastel, of
juist met aquarel. Kortom, een work-
shop waarin jouw creativiteit wordt
aangesproken en waarin we daadwer-
kelijk stil staan bij wat kerstmis voor
jou betekent. Als er tijd over is, teke-
nen we kerststerren in de trant van
Hundertwasser. 

Opgeven tot 9 december a.s. bij Josée
van der Staak:  T 0575 555783, E joseev-
anderstaak@hetnet.nl 

Plaats: Atelier Amare, Komvonderlaan
6, 7251 AC te Vorden.

Kerstworkshops atelier Amare
Na een mooie kerstvertelling zelf
onderzoeken wat kerst voor jou be-
tekent. Het aspect dat jou het
meest aanspreekt vorm geven in je
eigen kerstwerkstuk en samen de-
ze betekenis eruit halen. Dat kan
op 16, 17 en 19 december bij atelier
Amare te Vorden.

Deze ploeg gaat vanaf 2 december tot
en met 17 december onder leiding van
Marianne Vos (o.m. nationaal en we-
reldkampioene) naar Zuid Afrika om
daar de basis te leggen voor het nieu-

we wegseizoen dat in februari 2010 in
Quatar van start gaat. De 27 jarige
Annemiek is momenteel herstellende
van een liesblessure. Zij is zeer verguld
met de invitatie van de bondscoach.
Trainen doet ze graag. 

Wanneer Annemiek naar Vorden
komt om haar moeder te bezoeken
doet ze dat veelal vanuit Wageningen
op de fiets!

In nationale vrouwenwielerploeg

Annemiek van Vleuten
Onze voormalige plaatsgenoot
Annemiek van Vleuten is door
bondscoach Johan Lammerts opge-
roepen voor de nationale vrouwen-
wielerploeg.
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Het belooft zondag 13 december een
publiekstrekker van de eerste orde te
worden tijdens de Reurlse Winterdag.

The Challenge Roadshow op het Kerk-
plein. Wie durft 'vogelvrij' over de balk
op zes meter hoogte te lopen? De vei-

lig gezekerde deelnemer klimt aller-
eerst naar boven om vervolgens de
oversteek te maken. Dit lijkt makkelij-
ker dan het is! 

Voor kinderen en volwassenen, deel-
nemers en publiek is The Challenge
zondag 13 december de ultieme at-
tractie tijdens de Reurlse Winterdag.

Wie durft op zes meter hoogte te lopen?

The Challenge Roadshow

Ja, ja. Wie durft er ‘vogelvrij’ over een smalle balk op zes meter hoogte te
lopen? De muziek komt uit de boxen, maar jij voelt je als een vogel zo vrij.
Zo hoog, maar oh wat is dit spannend! En als je de overkant haalt win je
ook nog een mooie prijs. Nog een paar stapjes. Ja hoor het is gelukt. Luid
applaus volgt!

Het belooft zondag 13 december een publiekstrekker van de eerste orde te worden tijdens de Reurlse Winterdag: The Challenge Roadshow.

Onlangs heeft Takkenkamp voegwer-
ken het bedrijf van Milt restaurateurs
overgenomen een gespecialiseerd be-
drijf in het restaureren van ornamen-
ten & beelden. 

Een actuele ontwikkeling bij Takken-
kamp voegwerken is milieu. Dit is ook
de reden om het wagenpark gedeelte-

lijk te vernieuwen. Zodat de auto's
waarmee Takkenkamp voegwerken
rijdt, zuiniger zijn en minder uitstoot
hebben. 

Takkenkamp Voegwerken koos deze
keer voor Renault Kangoo & Trafic en
deze auto's werden geleverd door Au-
tobedrijf Suselbeek in samenwerking

met Herwers Renault Takkenkamp
voegwerken is al meer dan 40 jaar
klant bij Autobedrijf Suselbeek,en zij
leveren en onderhouden hun wagen-
& machinepark waaronder meer dan
50 bedrijfsauto's , personenauto's ,
vrachtauto's , hoogwerkers ,aanhang-
wagens en mobiele compressoren .

De monteurs van Autobedrijf Susel-
beek staan voor Takkenkamp voegwer-
ken vanzelfsprekend 24 uur per dag
paraat Voor meer informatie bezoek
www.takkenkamp.com

Takkenkamp kiest voor Renault

Takkenkamp voegwerken is gespecialiseerd in voegwerk en gevelonder-
houd. Van het voegen van een aanbouw, een woning, een complete woon-
wijk tot het restaureren van een gevel, kerk, kasteel , complete woonwijk
en zelfs tot Paleis het Loo toe.

Op maandag 14 december zal mw. G.
Spekkink-Beunk uit Hengelo d.m.v.
een overdenking meewerken aan het
programma. Gerrie Spekkink is paro-
chiemedewerkster van de parochie
Hengelo. Ds. Job Stein van de protes-
tantse gemeente Zelhem verzorgt een
overdenking op maandag 21 decem-
ber. Voor de uitzending van maandag
28 december is de heer W. Scheerder
uit Doetinchem uitgenodigd om terug
te kijken op het jaar 2009.

Op kerstavond, donderdag 24 decem-
ber, zullen er tussen 19.00 en 20.00
uur, in een extra uitzending, traditio-
nele kerstliederen te beluisteren zijn.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7.

In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting" bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Max Noordhoek, de huidige fractie-
voorzitter van GroenLinks in de ge-
meenteraad, werd unaniem tot lijst-
trekker verkozen. Op nummer twee
staat Herman van Rooijen uit Bronk-
horst en op drie Ulrike ter Braak uit

Halle. Op dezelfde avond werd ook het
programma vastgesteld. De leden had-
den waardering voor de wijze waarop
de programmacommissie het groene
en sociale gezicht van GroenLinks in
het programma had verwoord.

Kandidatenlijst 
Groen Links
In de goedbezochte en levendige algemene ledenvergadering van Groen-
Links Bronckhorst werd woensdagavond de kandidatenlijst vastgesteld
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart

Mocht uw fiets er tussen staan dan is
het belangrijk dat u het bewijs van
aangifte bij zich hebt Wanneer u nog
geen aangifte van diefstal hebt ge-

daan, maar wel uw gestolen fiets aan-
treft, dan dient u een bewijs van eigen-
dom te tonen. De politie gaat er van-
uit, dat veel mensen naar de kijkoch-
tend komen, want de gevonden fiet-
sen staan écht op hun rechtmatige ei-
genaar te wachten! 
Fietsen aangetroffen in de gemeente
Bronckhorst staan bij het politiebu-
reau in Zelhem (Dr. Grashuisstraat 2)
en fietsen aangetroffen in de gemeen-
te Doetinchem worden gestald aan de
Weemstraat 1 in Wehl. Hier wordt el-
ke eerste zaterdag van de maand van
9.30 tot 12.00 uur een fietskijkdag ge-
houden.

Fietskijkochtend in de
Achterhoek

Op zaterdag 12 december kunt u
tussen 9.00 uur tot 12.00 uur bij een
aantal politiebureaus in het dis-
trict Achterhoek kijken of uw ge-
stolen of vermiste fiets teruggevon-
den is. Alle fietsen die in de afgelo-
pen periode werden aangetroffen
en waar de politie geen eigenaar
van heeft kunnen achterhalen,
worden deze dag bij een zevental
politiebureaus tentoongesteld.

Het is zeker niet de bedoeling om er
een commerciële markt van te maken.
Bernadet ziet het liefst verenigingen
en instellingen met hun kraam naar
de Wittebrink komen om de kas van
de vereniging te spekken. Natuurlijk

wordt de Kerstmarkt in een speciaal
sfeertje ingepakt, maar de muziek zal
veelal alternatieve kerstmuziek zijn
en de kerstman zal zich aanpassen bij
die sfeer.
De kerstmarkt duurt van 16.00 tot
21.00 uur. Na afloop van de kerst-
markt zal de band ‘The Hurricanes’
een akoestisch optreden verzorgen in
het café. De toegang is gratis.

Akoestisch optreden ‘Hurricanes’

Kerstmarkt bij ‘de Tol’
Zaterdag 12 december wordt rond-
om café ‘de Tol’ in de Wittebrink
een kerstmarkt gehouden.

Kerk en radio

Wat is: A. Umsgeliek, umsgelieks: Gemakkelijk. zo maar. “I’j könt ’t
umsgelieks met 'm an de stok kriegen.”

B. Pielder: Pilaar. “Ik kon niks zeen in de karke; ik zat net ach-
ter ne pielder.”

C. Gevalleg: Aardig. “’t Bunt gevallege leu.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Tootas was al huurder van het woon-
gedeelte van het pand naast de Troef-
markt. Tootas is een kleinschalige
zorginstelling in Keijenborg die jonge-
ren ondersteunt door hun activerende
begeleiding aan te bieden. De overna-
me van de buurtsuper is inclusief de
cliënten die voorheen als personeel in
de winkel werkte. Verder is het aange-
vuld met drie cliënten van Radar
Troefmarkt Silvolde. Deze Troefmarkt
kon de doorstart niet maken en is ge-
sloten.

In totaal werken er bij Troefmarkt
Keijenborg afwisselend tussen de ne-
gen en elf cliënten in de winkel en een
mevrouw werkt er als vrijwilliger.
Voor klanten van de supermarkt is er
nauwelijks iets veranderd door de
overname. “De klanten zijn tevreden

dat ze hun dagelijkse boodschappen
kunnen blijven doen in Keijenborg. De
winkel loopt redelijk goed. Het heeft
allemaal ook tijd nodig”, zegt job-
coach en bedrijfsleider van Troef-
markt Keijenborg, Arthur de Wild.
“We hebben al een paar leuke acties
gehad. In november hadden we de he-
le maand een ‘doorstartactie’ waarbij
de klant elke dag een winkelkar vol
met boodschappen kon winnen. Dat
was écht een succes”, zegt de bedrijfs-
leider tevreden. 

Goed nieuws voor de klanten is, dat
vanaf 1 december diverse producten
in prijs zijn verlaagd. Ook in de toe-
komst zullen meerdere producten vol-
gen. Het winkeltje in Maria Postel
heeft mede door inzet van de Troef-
markt een nieuwe impuls gekregen en

is een succes. Het wordt bevoorraad en
bemenst door personeel van de buurt-
super. De cliënten vinden het winkel-
tje een mooie werkplek. 
Begin volgend jaar wordt begonnen
met het veranderen van de winkel.
“Een gedeelte wordt anders ingericht.
Sommige producten krijgen een ande-
re plaats en de koffiecorner en het bi-
bliotheekservicepunt worden anders
ingericht”, kijkt De Wild al vooruit. In
januari 2010 is er een openingsactie.
Wat dat is, blijft nog geheim. Verder
wil Troefmarkt de klanten gelegen-
heid geven om boodschappen te be-
stellen via een boodschappenboekje.
De boodschappen worden dan aan
huis bezorgd. 

Troefmarkt Keijenborg is gevestigd
aan de St. Janstraat 4 in Keijenborg. De
openingstijden zijn: maandag tot en
met donderdag van 8.30 – 17.30 uur.
Vrijdag: 8.30 – 18.00 uur. Zaterdag:
8.30 – 16.00 uur. Parkeren kan voor de
deur.

Inwoners Keijenborg en Tootas blij
met Troefmarkt

Bijna een maand geleden werd door zorginstelling Tootas de Troefmarkt
in Keijenborg overgenomen van Stichting Radar. Vorig jaar juli ging de
buurtsuper open als Radar Troefmarkt. De inwoners, cliënten en mede-
werkers zijn blij met de doorstart en overname door Tootas.

Enkele medewerkers van Tootas voor de Troefmarkt in Keijenborg.

Het eerste lustrum kon dit jaar ge-
vierd worden en de vereniging hoopt
het Open Kampioenwschap van
Bronckhorst de komende jaren nog
meer glans te kunnen geven. Bij de
wedstrijd kunnen kwe¿kers deelne-
men met enkelingen (vogels die aan
bepaalde kwali¿teitseisen voldoen),
stellen (twee vogels met de kwaliteits-
eisen, die ook nog eens op elkaar
lij¿ken) en stammen (vier vogels die
voldoen aan de kwaliteitseisen en op
elkaar lijken).

Op de foto een aantal van de kampioe-
nen van het Open Kampioenschap van
Bronckhorst. Dhr. E. Vogelpoel uit Ulft
(winnaar bij de grote parkieten met 93
punten), dhr. G.W. Hissink (winnaar
bij de grasparkieten met 92 punten)
en dhr. B. Oosterink (winnaar bij de

agaporniden met een roseicollis die
maar liefst 94 punten kreeg van de ju-
ry). De kampioenen op de foto zijn
dhr. J. Th. Peppelman, winnaar bij de
kleurkanaries zonder pigment met
een stam van maar liefst 375 punten,
dhr. J. Velthorst, winnaar bij de kana-
ries met pigment met 93 punten. Bij
de postuurkanaries werd dhr.
G.W.Radstake kampioen met een Li-
zard van 93 punten. Dhr. J. ten
B&#337;hmer won bij de Exoten F1
met een zebravink van 93 punten en
dhr. J. ter Maat bij de overig exoten F2
met een Bruinborstrietvink met 93
punten. 
Gelukkig zijn er ook nog jeugdleden.
Op de foto staat jeugdkampioen Britt
van ’t Hul uit Ulft met een kleurkana-
rie van 90 punten. Zij ontving de wis-
selbeker en een beker als eerste prijs.

De vogelkampioenen van
Bronckhorst

De Zelhemse vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ had de zustervere¿nigingen
in de regio uitgenodigd vogels in te sturen voor de vogelshow in ‘de Brink’
in het weekeinde van 14 en 15 november show om zo mee te strijden om
het Open kampioenschap van Bronckhorst. De voorzitter memoreerde bij
de opening dat enkele vogelverenigingen in de regio moeilijkheden heb-
ben om de vereniging op bestuurlijk vlak en op ledental het hoofd boven
water te houden. Dit was bij ‘Vogelvreugd’ vijf jaar geleden ook het geval
en daarom werd in Zelhem besloten om het anders aan te pakken en er
een open wedstrijd van te maken zodat iedereen kan inschrijven.

Wereldleiders zijn in Kopenhagen
bijeen om gezamenlijk een nieuw
klimaatverdrag te tekenen. De roep
om een rechtvaardig en effectief kli-
maatverdrag klinkt steeds luider.
De kerken (zowel in Nederland als
wereldwijd) zetten zich al meerdere
jaren in voor een beter klimaat,
want de klimaatveranderingen tref-
fen niet alleen ons, maar juist ook
de mensen ver weg, die in veel
kwetsbaarder omstandigheden le-
ven. 98 procent van de mensen die
te maken krijgen met de gevolgen
van klimaatverandering, woont in
de armste landen, terwijl deze lan-
den maar acht procent bijdragen
aan de uitstoot van CO2 in de we-
reld.
Het luiden van de kerkklokken in
de gemeente Bronckhorst is een on-
derdeel van een wereldwijde cam-
pagne waarin kerken over de hele

wereld om 15.00 uur lokale tijd hun
klokken luiden. De klokken in Fiji
in de Stille Zuidzee, de datumgrens,
beginnen en geven dit signaal als
een lopend vuurtje door tot het
15.00 uur is in Kopenhagen, waar de
Centraal Europese Tijd (CET) geldt,
net als in Nederland. Op dat mo-
ment eindigt daar de oecumenische
kerkdienst in de Lutherse kathe-
draal in Kopenhagen met het lui-
den van de klokken. Met deze actie
roepen de gezamenlijke kerken de
wereldleiders op om in actie te ko-
men voor het klimaat.

In de afgelopen tijd hebben de ker-
ken van Nederland klimaatbeloften
verzameld. Deze beloften werden
begin december aangeboden aan
minister Balkenende. De klimaatbe-
loften zijn steunbetuigingen van
mensen in Nederland die de ge-

dachte ondersteunen dat met een
wereldwijde inzet klimaatverande-
ring én armoede aangepakt kan
worden. Tegelijkertijd beloven de
ondertekenaars om zelf te vermin-
deren, te veranderen en te vergoe-
den en zo klimaatverandering te-
gen te gaan. Zie ook verder www.kli-
maatbelofte.nl
De klokken zullen 350 keer luiden.
350 verwijst naar de 350 CO2 deel-
tjes per miljoen in onze atmosfeer.
350 is veilig volgens de meeste kli-
maatexperts. De huidige concentra-
tie is 390 deeltjes. Als we de CO2-uit-
stoot niet drastisch verminderen,
zou de klimaatverandering wel
eens onomkeerbare gevolgen kun-
nen hebben. 

In de gemeente Bronckhorst wor-
den de klokken geluid in Baak,
Bronkhorst, Drempt, Halle, Henge-
lo, Hummelo, Keppel, Keijenborg,
Olburgen, Steenderen,
Vierakker/Wichmond Vorden en
Zelhem. Contactpersoon voor de ge-
zamenlijke kerken van Bronckhorst
is ds. Wim de Jong, tel. 0314-631220.

Kerken Bronckhorst luiden
klokken voor klimaat
Zondag 13 december om 15.00 uur lokale tijd zullen ook in de ge-
meente Bronckhorst, net als overal elders in de hele wereld, de kerk-
klokken luiden. Op dat tijdstip eindigt namelijk in Kopenhagen,
waar van 8 t/m 16 december de internationale klimaattop plaats-
vindt, de oecumenische viering.

In deze praatgroepen kun je ande-
re mensen leren kennen, die be-
grijpen waar je over praat of over
wilt praten. Toch is er vaak een
drempel bij homo’s/lesbo’s om
zich voor zo’n groep aan te mel-
den, maar éénmaal over die drem-
pel blijkt het een verademing te
zijn. Een praatgroep is dus eigen-
lijk een gezelligheidsgroep en kan
je de juiste richting op helpen.
Praatgroep klinkt wellicht zwaar,
maar dat is het niet. Dus maak die
stap en je bent al een heel eind op

weg om gelukkig te worden met je-
zelf. Je hoeft niet meteen in een
praatgroep, je kunt ook gewoon
een keer komen praten.
Er zijn groepen voor mannen, en
een groep voor biseksuele man-
nen/jongens. In deze groep voor bi-
seksuelen kunnen ook mannen in
een heterorelatie terecht. Ook zijn
er groepen voor vrouwen (er is een
aparte groep voor 50+ vrouwen).
Voor informatie en aanmelding
voor deze praatgroepen kun je bel-
len/mailen. Mannen bellen met
Wim, tel. 0573-452375 of mailen
naar achterhoek@dekringen.nl. 

Vrouwen kunnen bellen met Mar-
leen, tel. 0573-402454 of mailen
naar eigenhoutje@hetnet.nl. Het
best kun je na 18.30 uur of in het
weekend bellen.

Praatgroepen voor homo's...
ze zijn nog steeds nodig
Stichting de Kringen organi-
seert al ruim 46 jaar praatgroe-
pen/gezelligheidsgroepen voor
homo’s/lesbo’s en biseksuelen,
ook in de Achterhoek en Lie-
mers. Er is weer plaats voor
nieuwe mensen bij de groepen.

Deze tentoonstelling biedt inwoners
van Vorden en de bezoeker aan Kunst-
ZondagVorden van 13 december a.s.
een voorproefje van wat Vorden en
haar buitengebied te bieden heeft op
het gebied van beeldende kunst en
vormgeving. In de sfeervol ingerichte
galerie kunt u ontdekken hoe boeiend
en divers het aanbod beeldende kunst
en vormgeving in Vorden en buitenge-
bied is.
Wilt u meer kunstwerken zien en ken-

nis maken met de makers van de ten-
toongestelde werken? Breng op Kunst-
ZondagVorden een bezoek aan de
deelnemende ateliers en galeries gele-
gen op de meest verrassende plekken
in Vorden-dorp en buitengebied. Hier
zijn de kunstenaars/vormgevers aan-
wezig om met u in gesprek te gaan en
met u te "bomen" over hun werkwijze
en inspiratiebronnen.Op vrijdagavond
11 december a.s. wordt in GalerieBibli-
otheekVorden de tentoonstelling "Zie
door "bomen" het bos weer" geopend.
Ook hier zijn de exposanten aanwezig
om met u te "bomen" over kunst. 

De Bibliotheek te Vorden is gevestigd
aan de Dorpsstraat.

Zie door bomen het bos weer
Van 11 december tot en met 16 ja-
nuari vindt in GalerieBibliotheek-
Vorden een overzichtstentoonstel-
ling plaats met de titel "Zie door
"bomen" het bos weer".
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Daphne en Jantine gaven Jos op voor
Boer zoekt Vrouw. “We wilden een
leuk chicky voor mijn vader,” lachen
ze. Hij bleek een van de 350 aangemel-
de boeren te zijn en de programma-
makers kozen hem als geschikte kan-
didaat. “Tot ze me belden, wist ik niet
eens dat ik aangemeld was,” vertelt
hij. Op 17 mei 2009 werden in de eer-
ste Boer zoekt Vrouw aflevering tien
boeren tussen 27 en 53 jaar gepresen-
teerd. Dit waren Wim, Wietse, Ri-
chard, Peter, Marc, Jos, Johannes,
Hans, Auke en Jan. Eigenlijk waren het
er 11, want de vader van Hans, Frits
deed spontaan een oproepje. Prachti-
ge beelden van tien heel verschillende
boerenbedrijven, met kippen, paar-
den, koeien, aardappelen, fruit of
bloemen. Binnen veertien dagen kon-
den gelnteresseerde vrouwen per brief
reageren. 
Bij toeval zette Dycke die avond de te-
levisie aan en zag boer Jos. Daarna
keek ze vele keren de beelden terug op
Gemist en overlegde met haar doch-
ters. Na hun “Moet je doen!” klom ze
in de pen, maar maakte eveneens een
dvd’tje waarop ze zich voorstelde.
“Yvon Jaspers zei: ‘Maak er een bijzon-
dere brief van’ en dat heb ik gedaan,”
vertelt Dycke lachend. “Ik wist wel dat
Jos veel brieven zou krijgen.” Dycke
vertelde slechts een kleine groep men-
sen dat ze op de oproep van Jos had ge-
reageerd. “Er zijn mensen van hun
stoel gevallen, toen ze me op tv za-
gen,” lacht ze weer. 
In juli werden de opnamen gemaakt
voor het vervolg van de serie. Een hele
week bivakkeerde de Boer zoekt
Vrouw cameraploegen rond de boe-
ren. “Het waren hele leuke mensen,”
vertellen Jos en Dycke over die tijd. 
“Ja, da’s effe lekker handig,” zag Ne-
derland Jos reageren in de uitzending
van 13 september, toen de krat, tassen
en zakken met maar liefst 831 brieven
door Yvon Jaspers, geholpen door
Daphne en Jantine binnen werden ge-
bracht. “Als het nu niet lukt dan geven
we je op! Dan gaat het gewoon nooit
meer lukken,” stelde ze. 
Het was een hele klus om tien vrou-
wen te selecteren om vervolgens
slechts vijf minuten met ze te spreken
tijdens de speeddate. Voor de ene boer
was die tijd zo om, voor anderen leek
het een eeuwigheid. Jos gaf de dames
een enorme bos bloemen, waarmee
hij behoorlijke indruk maakte. Toch
moest hij er vijf naar huis sturen. 
In de workshop salsadansen kon Jos

zich wel vinden. Heerlijk dichtbij kon
hij nu met Marieke, Mirjam, Jacqueli-
ne en Dycke kennismaken. Susanne
kon niet komen. En omdat Jacqueline
zelf koos om te vertrekken, hoefde Jos
niet meer te kiezen. 
Tijdens de logeerpartij leerde Jos de
drie vrouwen, Dycke (44), Marieke (36)
en Mirjam (41) beter kennen. Naast
meekijken en een handje meewerken
op de boerderij en tussen de gladiolen,
wordt er veel gepraat, maar ook de sal-
sa wordt nog eens gedanst. Het werd
duidelijk dat Dycke en Mirjam er nog
de hele week wilden blijven, maar Ma-
rieke voelde niks meer kriebelen. Ook
Jos twijfelde en stuurde haar naar
huis. 
De twee overgebleven vrouwen wor-
den goede vriendinnen. Jos vertelt ze
alles over de aardappelteelt, maar
neemt ze eveneens mee naar zijn voet-
balclub De Graafschap. Tijdens een
barbecue stelt Jos ze voor aan zijn
vrienden. Toch maakt hij al snel zijn
keuze bekend. “Ik kan het niet meer
verbergen. Ik kan ook niet meer wach-
ten tot morgen,” verzucht hij. “Ik wil
mijn leven wel delen met jou,” is Dyc-
ke’s antwoord. ”En kijken wat we el-
kaar kunnen bieden.” 

Tijdens de uitzending van 8 november
ziet Nederland de keuze van de boe-
ren. De opnamen zijn al achter de rug
en de realiteit is dat Jos en Dycke een
stel zijn. De geheimhouding valt niet
mee, maar lukt redelijk. Zo maakte
Dycke samen met een vriendin de ker-
misoptocht in Steenderen mee. “An-
ders had ik een jaar moeten wachten
en dat wilde ik niet,” vertelt Dycke en-
thousiast. “Het was druk genoeg en
we hebben er lekker tussendoor gelo-
pen. De uitzendingen waren nog niet
begonnen, dus niemand kende ons.” 
Het tv-moment van de keuzes keek Jos
samen met Dycke, de vier dochters en
vrienden tijdens een besloten feest in
stamcafé Heezen in Steenderen. De
zaal werd als televisiekamer ingericht,
met een groot scherm en chesterfield-
banken voor de gasten. De gezellig-
heid viel ook Neeltje op, die samen
met Wietse naar Steenderen kwam
voor dit feestje. Maar ook Hans en Au-
drey en Peter waren aanwezig. 
De kennismaking met de schoonfami-
lie, voor Jos en Dycke hun dochters,
werd een leuk dagje, met kanotocht
en picknick. Vervolgens leerden zij el-
kaar beter kennen tijdens de citytrip
naar Porto, Portugal, met een boot-

tocht, port proeven en dansen op een
mooie binnenplaats. 
Drie maanden later: de reünie. Deze
werd zondag 29 november uitgezon-
den. Samen met Yvon Jaspers blikken
de boeren terug op de speeddate, de
dagdate en de logeerpartij. Het was
een succesvol Boer zoekt Vrouw sei-
zoen. Wim vond Astrid, Jos zijn Dycke,
Peter zijn Hanneke, Wietse zijn Neel-
tje en Hans zijn Audrey. Maar er was
meer: vader Frits vond zijn Ina, Ri-
chard zijn Monique -het stel verwacht
in april volgend jaar hun eerste kind-
je- en Marc vond via de mail zijn Nic-
olien. 

Na de laatste uitzending kreeg ieder-
een de gelegenheid om aan Jos en Dyc-
ke vragen te stellen via een chat sessie.

Een aantal roddels werden direct op-
gehelderd. Ze legden uit dat zij elkaar
niet kenden voor Boer zoekt Vrouw.
“Als ik Dycke in Doetinchem al was te-
gengekomen, hadden de meiden me
echt niet opgegeven.” Jos heeft ook
niks met Ronella. “Ik ken haar en haar
vriend al langer, van feesten uit de
buurt.” En ze waren ook niet samen
op vakantie geweest. Wel waren beide
bruin, Jos van de Portugese en Dycke
van de Noord-Hollandse zon. 
Dycke is al aardig op de boerderij ge-
wend en is er in de weekenden te vin-
den met haar meiden. Het is fijn dat
ze niet meer stiekem hoeven te doen.
“Nu zitten we trots in de auto, gaan we
wandelen of naar Appie,” lacht Dycke.
“Als we gaan trouwen zullen jullie het
zeker horen.” 

Een drukke week is nu achter de rug.
Ze waren te gast bij De Wereld Draait
Door en Shownieuws als echte BN’ers.
En hoewel ze dat niet echt zo willen, is
het een feit. “We worden overal her-
kend.” 
Behalve het bedrijf zelf, werd de omge-
ving ook prachtig in beeld gebracht,
zoals rond de Bronkhorster Molen. “Ze
vonden het een prachtig stukje van de
Achterhoek,” vertelt Jos. “Ik had er dit
jaar aardappelen staan.” 
Jos heeft een vrouw en vrienden aan
het programma overgehouden. “Bin-
nenkort is Wietse jarig. Dat gaan we
met zijn allen vieren.” Zelf zal hij niet
meer meedoen aan een dergelijk pro-
gramma. “Maar ik zal het iedereen
aanraden. Het was een geweldige erva-
ring!”

Boer zoek Vrouw 2009 verbindt acht boeren aan hun grote liefde

Jos Sloot vindt zijn Dycke
Tijdens de vierde editie van Boer zoekt Vrouw van de KRO televisie, stre-
ken de cameraploegen onder andere neer in Steenderen, in de Achter-
hoek. Jos Sloot (49) werd door zijn dochters Daphne en Jantine opgegeven
voor het programma. Hij ging het avontuur aan. En niet zonder resultaat:
Jos heeft in Dycke de ware gevonden!

Jos en Dycke aan de keukentafel, de plaats waar het zich allemaal afspeelde.

Yvon Jaspers met de tien boeren van Boer zoekt Vrouw 2009.

Deze schuilkerk was door het uitge-
strekte gebied moeilijk bereikbaar, ze-
ker bij hoog water. Kerkgangers kon-
den soms niet of nauwelijks de kerk
bereiken. Vroeger verplaatsten men-
sen zich veelal te voet naar de kerk.
Hiervoor werd de kortste route ge-
zocht en zo ontstonden kerkenpaden.
Dit zijn routes buiten de gewone weg
om, waar iedereen gebruik van kon
maken. Een kerkenpad liep langs ak-
kers en weilanden en over sloten en
beken. Op sommige plekken wachtten
mensen op elkaar om vervolgens sa-
men verder te lopen. Tot ver in de
twintigste eeuw is nog actief gebruik
gemaakt van deze paadjes. Zoals op de
oude luchtfoto te zien is, zijn in
Drempt helaas geen kerkenpaden be-
waard gebleven. Bekend is, dat na de
reformatie de katholieken van de ker-
spels Ellecom, Dieren, Spankeren,
Hummelo, Drempt en half Steenderen
werden bediend door de missionaris-
sen-pastoors van Drempt. In 1781 ont-

stond een schuurkerk ‘het Huefken’,
op de plek waar nu de Hoefkense-
straat kruist met de Koeweg. Drempt
was het katholieke middelpunt van
het gebied dat nu het parochiever-
band IJsseloevers omvat. Voor de paro-
chianen aan de
overkant van de
IJssel werd rond
1750 een tweede
kerkschuur te Ol-
burgen opge-
richt. Drempt
kreeg uiteinde-
lijk een zelfstan-
dige parochie op
21 oktober 1859.
Toen werd ook
begonnen met
de bouw van de
RK kerk in Ach-
ter-Drempt. Dat
is dit jaar precies
150 jaar geleden
en dus reden om
een jubileum-
boek samen te stellen. Al jaren was het
een wens van de Dremptse bevolking
om een eigen kerk te bouwen in Ach-
ter-Drempt. Die wens was zo groot dat
vele parochianen al donaties deden en
grond beschikbaar stelden om deze
kerk te kunnen realiseren. Het eerste
kerkgebouw had geen torenspits maar

een klein torentje, die er met een zwa-
re storm in 1868 af viel. Ook de rest
van gebouw was kwalitatief niet echt
goed te noemen en vanwege die slech-
te staat werd het afgebroken en in
1936 op dezelfde plek de huidige kerk
gebouwd. Bron o.a. website:
www.kerkdrempel.nl en het jubileum-
boek ‘Een parochie in beweging’, dat
op 8 november is verschenen. Het
boek beschrijft de geschiedenis van de
zelfstandige katholieke parochie in
Drempt. Het is een verzameling van

teksten, interviews, beeldmateriaal,
geeft een opsomming van alle pasto-
res en schetst het verhaal van het dorp
Achter-Drempt. ‘Een parochie in bewe-
ging’ is te verkrijgen bij Gerda Hak-
voort (0313-472550) en Ine Buiting
(0313-472610).

Op een hoog zandduin, omringd door lagere gronden, werd zo’n 1000 jaar
geleden in Drempt al een kerk gebouwd. Het thans nog in Voor-Drempt,
op dezelfde plek, staande kerkgebouw is rond 1580 met de reformatie
overgegaan in protestantse handen. De katholiek gebleven bewoners
moesten daarna elders hun heil gaan zoeken en kerkten toen in Olbur-
gen.

Er zijn fraaie prijzen te verdienen,
zoals decoratieartikelen, levens-

middelen en een aantal geldprij-
zen. Tot slot wordt een superronde
gespeeld. 

Iedereen is van harte welkom om
in een ongedwongen sfeer een ge-
zellig avondje uit te zijn.

Bingo PAX
Vrijdagavond 18 december orga-
niseert de Supportersvereni-
ging PAX de jaarlijkse Kerstbin-
go in het clubgebouw van PAX.
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Rondom de Hessenweg (116)
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VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij zoeken een

calculator/werkvoorbereider 
schilderswerkzaamheden

Ervaring is een vereiste.

Sollicitatie graag binnen een week
schriftelijk aanleveren. 

Zie www.teboome.nl 

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste 

flexibele

fulltime 

medewerker/ster 

Schriftelijk reacties: Bruna Postkantoor
Zuivelweg 1
7261 BA Ruurlo
Tel:0573-451263

Wij zoeken op korte termijn medewerkers o.a.

• cv monteur/loodgieter met kennis van electra
• electra monteur met kennis van ventilatie computers
• onderhoudsmonteur cv

Sollicitaties kunt u richten aan:
Installatiebedrijf Zweers
Nijmansedijk 26, 7025 EE  Halle

Of na telefonische afspraak 0314 - 63 16 61

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PHP PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime
vacaturenummer VDB00831

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bedenken, ontwikkelen en
integreren van internettoepassingen. Je volgt de ontwikkelingen
in het vakgebied om zo de kwaliteit van de oplossingen te
blijven verbeteren. 

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau;
- minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- ruime ervaring met MySQL, AJAX, JavaScript, Jquery, XML

en XHTML;
- je bent een teamspeler die kennis vraagt en deelt.

OPERATOR AUTOMATEN M/V
Omgeving Voorden - fulltime - vacaturenummer VJB00823

Werkzaamheden
In deze functie houdt je je bezig met het bijvullen van automa-
ten en het bezoeken van klanten waar deze automaten staan.
Daarnaast handel je administratieve zaken af.

Functie eisen
- Rijbewijs B;
- goede communicatieve vaardigheden;
- representatief en energiek persoon.

ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V
Achterhoek - oproepbasis - vacaturenummer HTM00783

Werkzaamheden
In deze functie houd je je bezig met fijne montagewerkzaam-
heden, testen en repareren van printplaten en afmontage werk-
zaamheden.

Functie eisen
- Minimaal een paar maanden beschikbaar;
- fulltime beschikbaar;
- nauwkeurig kunnen werken.

COORDINEREND MEDEWERKER TECHNISCHE
DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime 
vacaturenummer VIW0000

Werkzaamheden
Je hebt een voortrekkersrol daar waar het gaat om vernieuwin-
gen/verbeteringen aan het productieproces. Tevens ben je in
staat om onderhoud en preventief onderhoud te coördineren en
te plannen.

Functie eisen
- Afgeronde opleiding op MBO niveau in een relevante

richting;
- ervaring met het programmeren van Siemens plc's.
- b.g.g. een vast dienstverband.

TEKENAAR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime - vacaturenummer VVN00807

Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een tekenaar met commerciële inslag. Je
gaat tekeningen maken met behulp van AutoCAD. Na een gede-
gen inwerkperiode klanten te woord staan en adviseren.

Functie eisen
- Kennis van AutoCAD;
- agrarische achtergrond;
- kennis van MS Office;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- service gericht;
- commerciële houding.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER TECHNISCHE
DIENST M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime 
vacaturenummer; VIW00822

Voor een productie bedrijf in de omgeving van Winterswijk
zijn wij op zoek naar een Medewerker Technische dienst.

Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk
voor het zelfstandig verrichten van onderhoud, reparatie en
het uitvoeren van verbetering aan het machinepark met als
doel dat deze betrouwbaar en efficiënt ingezet kunnen wor-
den. Voor deze functie vragen wij een MBO werk- en denk-
niveau (elektrotechniek of werktuigbouwkunde) Kennis
van-, en ervaring met het programmeren van Siemens
plc's. Verder zijn goede communicatieve eigenschappen
voor deze functie een vereiste en moet je instaat zijn zelf-
standig te werken. Variabele werktijden zijn onderdeel van
deze functie waarbij ook werkzaamheden op zaterdag kun-
nen voorkomen.




