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Burgemeester Henk Aalderink
begaf zich op glad ijs!

De burgemeester en Angelique

"Kolde Karmis" van start met een schaatsende burgemeester Wil je anno
2005 de functie van burgemeester bekleden, dan moetje van alle markten
thuis zijn, sterker nog een burgervader moet zich soms op glad ijs durven
te begeven!

Burgemeester Henk Aalderink van de
gemeente Bronckhorst voegde zater-
dagmorgen in Vorden de daad bij het
woord. Hij bond de schaatsen onder,
maakte vervolgens enkele rek- en stre-
koefeningen en stapte, zij het heel
voorzichtig op het ijs van de speciaal
voor de "Kolde Karmis" aangelegde ijs-
baan. "Nee, ik heb geen bepaalde ron-
detijd in mijn hoofd", zo grapte hij.
Vervolgens was het één en al concen-
tratie om op de been te blijven. Het ge
lukte Henk Aalderink wonderwel, me-
de doordat hij hulp kreeg van Ange-
lique Sueters. Innig gearmd, soms
waggelend, soms vreemde capriolen
makend "gleed" het paar over de baan.
"Poeh, ik ben blij dat ik over ben", zo
sprak Henk Aalderink toen hij van het
ijs stapte en daarmee de "Kolde Kar-
mis" officieel voor geopend verklaar-
de. Angelique Sueters, voorzitter van
de kerstcommissie, een commissie die
samen met een viertal horecaonder-
nemers, de VOV en vele vrijwilligers,
deze "Kolde Karmis" organiseert, be-
dankte de sportieve Henk Aalderink
voor zijn moed en voor zijn komst
naar Vorden. Burgemeester Aalderink
ging trouwens niet met lege handen
naar huis. Angelique Sueters overhan-
digde hem een speciaal door de "jon-
gens van VMBO school Beeckland" ge-
maakte ambtsketen en een attentie
voor het thuisfront. Henk Aalderink:
"Het is Vorden weer gelukt om een
leuk feest op touw te zetten. Dergelij-
ke activiteiten geven met behulp van
de vele vrijwilligers "gemeenschaps-
zin". Samen de handen inéén slaan,
een dergelijk sociaal gebeuren onder-
steunen wij als gemeente maar wat
graag", zo sprak hij. Hierna was het de
beurt aan de jeugd om bezit te nemen
van de ijsbaan. Een baan die door het
Vordense bedrijf Riho is aangelegd.

Om deze (milieu-vriendelijke) baan
voor het weekend in optimale condi-
tie te houden, hebben leden van de
commissie in de nacht van vrijdag op
zaterdag tot vier uur s'morgens de
baan besproeid en met succes zo
bleek! "Dit is toch prachtig"! Henk Riet-
horst, directeur van Riho Techniek,
wreef zich bij het zien van de kinde-
ren op het ijs, vergenoegd in de han-
den. "Dit is toch prachtig, lekker weer-
tje, fijne buitentemperatuur. Woens-
dag zijn we met de aanleg begonnen.
Vervolgens zijn we donderdag gaan
"nevelen", dat wil zeggen gaan sproei-
en om op die manier proberen ijs te
"kweken". De baan wordt s'avonds
schoon geveegd en wordt er weer een
laagje water aangebracht. Tot de slui-
ting van de ijsbaan (woensdag 21 de-
cember) wordt de baan door ons in de
juiste conditie gehouden. Zoals ik net
al zei het huidige weertype is prima,
het hoeft niet specifiek te vriezen.

Regen en wind is veel lastiger, zo zegt
Henk Riethorst. Zijn bedrijf heeft mo-
menteel volop orders in portefeuille.
Zo moet het Vordense bedrijf komen-
de weken nog ijsbanen aanleggen in
Workum, in Kalkar (Duitsland), de Ko-
renmarkt in Arnhem (daar blijft de ijs-
vloer liefst vier weken liggen!). Ook zal
Riho Techniek binnenkort een ijsbaan
in Ahoy aanleggen.

Helaas kon de voor zaterdagmiddag
geplande demonstratie ijshockeywed-
strijd door de vereniging Emperors uit
Nijmegen geen doorgang vinden. Af-
gelopen week is een speler van dit
team op de autobaan in Duitsland do-
delijk verongelukt. Gedurende het ge-
hele weekend rondom de ijsbaan na-
tuurlijk van alles in de aanbieding:
warme snert, heerlijke rookworst,
Glühwein, vuurkorven, voldoende in-
grediënten voor een "kolde karmis".
Niet alleen ijspret, de organisatie had
ook volop voor entertainment ge-
zorgd. Zo vond er zaterdagavond in de
verwarmde feesttent een spetterend
muziekspektakel plaats met optre-
dens van de bands "Makken", de vijf-
man formatie "Stringfever" de school-
band "Beeckland Boulevard" en als
"special quest" de zangeres Wendy Ad-
dink. Verder werd medewerking ver-
leend door de zangeressen Marieke
Besselink en Karin en Yvonne Mak-
kink en DJ. Edwin Gotink.

Liefhebbers van Tirolermuziek konden
zondag genieten van een paar uurtjes
onvervalst Frühshoppen met mede-
werking van de "Hinterecke Musikan-
ten" en aansluitend een muzikale om-
lijsting door de band "Take Four". De
komende dagen kan de jeugd zich nog
volop op de ijsbaan vermaken. Er kan
geschaatst worden, sommige scholen
houden zelfs hun gymles op de baan.
Woensdag 14 december is er een speci-
ale kindermiddag. Vrijdag 16 decem-
ber muziek met DJ Thijs Althof. Zon-
dag 18 december wordt er op en rond
de ijsbaan een kelnerrace gehouden.

Aktiemarkt Marktvereniging
Op vrijdag 16 december a.s. houdt
de Marktvereniging alweer de laat-
ste aktiemarkt van dit jaar. Bij uw
aankopen op de Markt krijgt u een
of meerdere enveloppen waarbij u
kans maakt op een leuke prijs.

Bij onze speciale ingerichte kraam van
de Marktvereniging kunt u een prijs
uitzoeken. We hopen dat het weer een
goed geslaagde markt mag worden.
Wij wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2006 toe.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 december 10.00 uur ds. H. Westerink.
19.00 uur Kerstzang Raad van Kerken, m.m.v. Cantemus
Domino

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 december 10.00 uur dhr. K. Boertjes zangdienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 december 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur Kerstzang Raad van Kerken in de Herv. kerk,
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 december 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Rouw- en trouwkoor
19.00 uur Kerstzang Raad van Kerken in de Herv. kerk,
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 december 17.00 uur Eucaristieviering Volks-
zang Zondag 18 december 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. herenkoor

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer 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. Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandartsen:
17 en 18 december: P.J. Waart, Barchem telefoon 0573 44
17 44 . Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen

j van 11.30- 12.00 uur.

t Streekziekenhuis Het Spittaal
Doyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570)633222.

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-rnail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhóf
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. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @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 aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)fbrmulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

- WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

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

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u een speciaal

sieraad of beeld in brons.

Ook reparaties.

Atelier Henk fggersman
Burg. Galleestraat 8
Vorden 55 07 25

openingstijden wo. t/m za. 10-17 uur

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij

met verschillende

edities in de

gemeente Bronckhorst

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubel verkoop van 9 tot
12 uur aan de Schuttestraat
20 te Vorden.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

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

• Te koop: Kerstbomen
in alle soorten en maten
vanaf € 5,=. W. Nieuwenhuis,
Gelgengoorweg 7a, Vorden,
tel. (0575) 55 33 45.

• Voedingsadviesburo
voor uw gezondheid, fitter
worden en gewichtscontrole.
Bel voor totale bodyanalyse
Jerna Bruggink 0575-463205.

• Nordic walking cursus
met de juiste techniek om
beter te bewegen, fitter te
worden en conditie op te
bouwen Informatie: 0575-46
3603.

• Te koop kerstbomen.
Diverse maten G. Walgemoet,
Brandenborchweg 10, Vorden.

• Denk ook eens aan onze
huidverzorgingsproducten.
Ook leuk als origineel ca-
deautje! Op afspraak kunt u
alles gratis uit proberen. Ik
ben erg benieuwd naar uw
mening. Nieske 06-54 32 66
69 Herbalife.

• Verkoop van kerstdeco-
raties, zoals tafelstukken,
hangers, kransen, los materi-
aal, enz. dinsdag 20-12 en
woensdag 21-12 van 14.00
tot 18.00 uur. M. Frederiks,
Wiendelsweg 1, Keijenborg
tel: 0575-46 34 42.

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0573) 46 48 82.

• Te koop: Kerstbomen.
Vers uit de grond, div. soorten.
Familie Kappert, Ruurlose-
weg 87, Kranenburg. (0575)
55 69 35 of (06) 15540958.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 1959.

• Te koop: Mooie Kerstbo-
men div. maten. Kloosterweg
3a. Hengelo. 06-15 40 26 03.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06)51 601516.

• Kerstbomen, alle maten
en soorten. Bertus Waarle,
Hamsveldseweg 2, 7251 LR
Kranenburg. Tel. (0575) 55
6865, mob.: (06) 511 48066.

• Gezocht in Vorden (of d i r.
omg.) droge bergruimte
voor huisraad v/a 1 jan. '06.
Jan Werner 06-53 22 97 42.

• Kerstbomen te koop. Eg-
gink, Zutphenseweg 93 in
Vorden.

• Live muziek tijdens uw
huwelijksinzegening in kerk
of gemeentehuis, www.ada-
giojvdstaak.com.

Winterwonderland

^'crjrnond -

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

Vlaai v/d week

Ammarettovlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger € 4,OO
Winterheerlijkheden

Boerenkoolbroodje
met spek en worst
per stuk € 1,85

Saucijzenbroodjes
5 stuks € 4,60

5 halen = 4 betalen

• Aanbieding: biologische
hazelnootpasta en diverse
soorten honing met flinke
korting bij de Wereldwinkel in
Vorden, op = op.

• Te huur: APPARTEMENT
in het buitengebied van Hen-
gelo GLD. 2 luxe kamers,
keuken, badkamer en apart
toilet. Bovenverdieping in
voormalige boerderij. Gestof-
feerd, met schuur en tuin. Tel.
015-3693765na20.30u.

• Muziekver. CONCORDIA
Dankt iedereen die eraan
heeft bijgedragen dat onze
OLIEBOLLEN ACTIE een
groot succes is geworden.
De eerst volgende oliebollen
actie is in dec. 2006.

• Winterwandeling Ruurlo,
voorafgaand aan de Reurlse
Winterdag, zondag 18 dec.
a.s. Start tussen 11.00 en
12.00 uur bij de VW Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 6 km, 9
km, 12 km. Deelnameprijs €
3,- incl. consumptie. Inl. VW
Ruurlo, 0573 - 453926.

• Het kerstverhaal Scroo-
ge & Marley gespeeld en
vertelt door Gery Groot
Zwaaftink op Za. 17 dec om
20.00 uur en Zo. 18 dec om
14.30 uur in landgoedboer-
derij "De Kranenburg", Berg-
kappeweg 2 in Kranenburg,
inl + reserv. 0575-556216 of
dekranenburg@planet.nl.

• Heeft u nog oud ijzer of
metalen Bel: 06-30 04 20 53.

0 Een nette vrouw van ± 40
jaar biedt zich aan als werk-
ster voor alle voorkomende
werkzaamheden ± 30-35 uur
werk het mag ook winkel
werk zijn. Brief ondernummer
N 42-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Te huur of te koop Kerst-
manpakken 5 delen. 0575-
45 1385.

0 Gezocht: hulp in huis-
houding halve dag per
week. Bellen na 18.30 uur
(0575) 55 53 53.

Dagmenu's
14 dec. t/m 2O dec. 2OO5

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Oagmenu's kimt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

aftiaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1.75 p.p.

Woensdag 14 december
tomatensoep / holl. biefstuk met kruidenboter, aardappelen
en groente

Donderdag 15 december
zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas, braadworst en
jus / bavarois met slagroom

Vrijdag 16 december
minestronesoep / zalmfilet met dillesaus, aardappelpuree
en groente

Zaterdag 17 december (alleen afhalen)
karbonade de rotonde met frieten en salade / ijs met slag-
room

Maandag 19 december
gesloten

Dinsdag 2O december
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook è 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 Dinnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
\ Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

* • /** Wendie en Thomas
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/n mama's buikje, dik en rond,
ontstond jouw prille leven.
In ruim 8 maanden zwangerschap,
voor zo'n wonder eigenlijk maar even!

Welkom lieve

Harm Jelle
geboren op 1 december 2005

Blijde ouders zijn:
Natasja Bekkers & Arjan Wijnstra
Broertje van:
llka, Laurie, Renske

Brandenborchweg 1
7251 MAVorden
Tel. (0575) 55 92 80

, ............

S . . %

Pasgeboren oogjes knipperen tegen het licht
het is nog wat fel, zachtjes gaan ze dicht.
Pasgeboren handjes voelen om zich heen
zoeken iets vertrouwds en vinden hetgeen
wij je willen geven, voor een heel gelukkig leven.

Bianca

Ze is geboren op 8 december 2005, is 51 cm lang
en weegt 3600 gram.

Rolt Lieverdink en Debby Leferink

De Voornekamp 55
7251 VK Vorden

•..:•> _ _ _ _ _ - . » • -

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

xoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijcrkamp)

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Airnen

J.B. Eppink
Steenderen

Bronkhorsterweg i", 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (057^) 4-5 16 21

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintage" horloges.

"'S

De Klokkenmaker
uurwerk repantic-ateiitf

: . / * Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atelier
taMrtrf van jaren Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

18 karaat geelgouden 50,60 en 70 horloses. Tel.: 0543 - 47 78 30
chronograaf

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het bericht dat op vrijdag 25 novem-
ber 2005 is overleden onze zeer gewaardeerde
kaderinstructeur

Gerrit Kamperman
Gerrit was ruim 40 jaar gediplomeerd EHBO'er
en al meer dan 15 jaar kaderinstructeur bij onze
vereniging.

In Gerrit verliezen wij een gedreven instructeur
die veel van onze leden heeft opgeleid tot gedi-
plomeerd EHBO'er en er tevens voor heeft
gezorgd dat de gediplomeerden geoefend bleven
in de lesstof. Wij wensen de familie veel sterkte
toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO, afdeling Warnsveld

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Bedroefd, maar tevens vervuld van goede
herinneringen delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze moeder en oma

Jantje Wesselink-Ruesink
weduwe van Berend Wesselink

eerder weduwe van Gerrit Tiessink

in de leeftijd van 82 jaar.

Wij danken de medewerkers van de Wehme voor
de liefdevolle verzorging van onze moeder en
oma.

Zwolle: Wim en Anneke Tiessink
Nicole, Manon

Zeist: Berta en Goof van der Peijl
Floris, Caroline

Harderwijk: Ben Tiessink
Margriet Mulder

Alka, Fleur, Stefan

Doetinchem: Hermien en Bob van Goethem
Nick, Robin

Vorden, 7 december 2005

Correspondentieadres:
Koolzaadweg 3
8042 HZ Zwolle

De crematie heeft maandag 12 december plaats-
gevonden.

Tot onze diepe droefheid is rustig heengegaan
onze geliefde schoonzuster en tante

Jantje Wesselink-Ruesink
weduwe van Berend Wesselink

eerder weduwe van Gerrit Tiessink

Vorden: A.B. Regelink-Tiessink

Wichmond: D. Holtslag

Neven en nichten

Vorden, 7 december 2005

TROUWRING EN OUD GOUD VERANDEREN
Rouwsieraad

Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GEEN LUCHT.
GEEN LEVEN.

STEUN HET ASTMA FONDS. f^:

QIRO 55055 S?'

Deze week bij Uw
keurslager een extra

voordelige combi-aanbieding

o?9
jm

l •
,.

€ l •

Keurslager Koopje

Varkensoesters
met gratis saus 4 stuks
Vleeswaren koopje

Gebraden gehakt 100 gram €
Weekaanbieding

Ham-prei salade 100 gram €

460
Cordon noëlle 100 gram
Weekaanbieding

4 Ribkarbonade +
4 Speklappen

' samen voor €

^ Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keursiager.nl
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Na een kortstondig ziekbed is overleden onze
vader, schoonvader en opa

Hendrik van den Barg
"Henk"

* Hengelo Gld.,
21 september 1932

t Deventer,
10 december 2005

Zutphen:
Carin en Evert Achterstraat-van den Barg

Dennis en Inge
Patrick

Vorden:
Rita en Henk Boode-van den Barg

Wesley
Vorden:

Hetty en Paul Helmink-van den Barg
Senna
Noa

Correspondentieadres:
Rita Boode-van den Barg
De Stroet 10
7251 CR Vorden

De crematie zal plaatsvinden op woensdag
14 december om 12.30 uur in crematorium
Steenbrugge, Raalterweg 29 te Diepenveen.

Na afloop is er tot 14.00 uur gelegenheid de
familie persoonlijk te condoleren in de koffie-
kamer van het crematorium.

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Postbus 22,
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

EINDEJAARSOPRUIMING

19 t/m 24 december

o.a. kettingzagen
vanaf € 185,-
+ extra ketting^^^^

Rouwenhorst
bos- en tuinmachines v.o.f.

Zwarteveenweg l

7244 RL BARCHEM

0573-25 80 94



Gratis
naar

Circus
Sijm?

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober
2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt
u bij onderstaande vestigingen van Super de
Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen
voor het grandioze Wintercircus Sijm.
Gedurende de actieperiode ontvangt u bij
iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief
statiegeld, tabakswaren, koopzegels, dienste
en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt
u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook
nog eens 1 of meerdere spaarzegels.
Sparen gaat dus snel en makkelijk.
De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.
Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo
snel mogelijk om te wisselen voor een
waardecheque, die u dan vanaf woensdag
21 december 2005 weer kunt omwisselen
voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.
De circusvoorstellingen vinden plaats bij
camping Goldberg, Larenseweg 1 te Vorden
van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag
8 januari 2006. De voorstellingen vinden
plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvice
Multivit en Lay's Chips.

Hak
appelmoes of

Moezz
720 ml
2 potten

Ext ra n
energie

H-pak
orange/citrus

met extra gratis
2 circuszegels H-pak

met extra gratis
3 circuszegels

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575-451206
Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713
Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-461793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

i Super
Super l deBoer
deBoer

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
12 december t/m zaterdag 17 december 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Met de Vordense Ondernemers Vereniging:

DE STRAAT OP

Op de foto ziet u de gelukkige prijswinnaars.

Zo heet de eindejaarsaktie van de
V.O.V. En afgelopen zaterdag 10 de-
cember gingen we samen met mu-
ziekvereniging Concordia naar de
Berend van Hackfortweg 42 om
daar aan de familie Bolink en de
overige straatprijswinnaars de prij-
zen uit te reiken, en tevens de rei-
scheque van € 75,--

Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd namens de V.O.V. Ook voor de 3e
week is de trekking verricht. De hoofd-
prijs winnaar is: familie W. Mokkink,
Mosselseweg 22, 7251 KR Vorden. Wij
als V.O.V. vonden het leuk om samen
met de prijswinnaars de uitreiking op
de Kerstmarkt te doen.
Vandaar dit keer niet de straat op, maar
de Kerstmarkt op.

Hoe zit de actie in elkaar:
Bij iedere besteding van € 10,- aan bood-
schappen kan de klant bij de deelne-
mende winkeliers, die meedoen aan de
eindejaarsactie, hun naam, adres, POST-
CODE en woonplaats op de achterkant
van de kassabon schrijven. Per week
maakt de klant kans op een fantastische
hoofdprijs. Maar ook de adressen met
dezelfde postcode als de hoofdprijswin-
naar vallen in de prijzen. Die winnen
een waardecheque en een bos bloemen,
die persoonlijk uitgereikt wordt. Er zijn
maar liefst vier trekkingen.
De winkeliers die aan de eindejaarsac-
tie meedoen zijn te herkennen aan het
gele deelname formulier die aan de
winkeldeur hangen. De adressen waar
men de kassabonnen kan inleveren
zijn: Bruna, Mitra Slijterij, Super de
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys,
Visser Mode en bij de Welkoop.

DE GEWONNEN WAARDE-
CHEQUES ZIJN IN TE LEVEREN BIJ
DE VOLGENDE DEELNEMERS:
Antonys Country Store
Moos en Ko
Visser Mode
Roosenstein Quality Wear
Mitra Slijterij Sander Pardij s
Café Feestzaal "De Herberg"
Bakkerij Joop
Profile Bleumink
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer Grotenhuys
Casa Interieur
Hotel Restaurant Bakker
Salon Marianne
Giesen Schoenmode
Plaza Vorden "food for all"
Olde Lettink
WV Vorden
Bistro De Rotonde
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
De Vordense Tuin
Tuunte Fashion B.V.
Bruna
Bloemendaal & Wiegerinck
Welkoop Vorden
Vordense Apotheek
Keurslagerij Vlogman
Echte Bakker Van Asselt
Yvonne, modespeciaal/aak vwr de jeugd
Ami Kappers
DA ten Kate
Heersink Haarmode
Globe Reisburo Vorden
DutchPC Electronics
Etos Barendsen B.V.
Davorta Bloemen
Siemerink Opticien
Fashion Corner
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V
Martens
Rabobank Vorden.

Ratti El kampioen!

Natuurlijk werd er nog een kampioensfoto gemaakt van Mathijs (trainer-coach), Berend, Daan, Niels, Rosa, Romy, Gerrit (trainer-coach),
Tim.]elk, Youri enjasmijn.

Afgelopen zaterdag hadden de terreingrootmeesters Bart Nijhof en Lau-
rens Bleumink alles in gereedheid gebracht om een passend competitie-
slot van de El-pupillen van Ratti mogelijk te maken: de grasmat op het
hoofdveld was bladvrij gemaakt en gerold, de vlag hing in top, alleen het
scorebord weigerde na een vakantieperiode van drie weken dienst.

Hoewel ze op de ranglijst al niet meer
achterhaald konden worden, waren
hele families en bijna alle Ratti-pupil-
len naar sportpark De Eik gekomen
om getuige van deze laatste competi-
tiewedstrijd van de E. De tegenstan-
ders uit Zevenaar mochten dan van-
wege de mist een beetje te laat ver-

schijnen, al gauw was de stemming
van Ratti-zijde opperbest en merkte
niemand meer iets van de kou. Na een
4-0 ruststand gingen de E-tjes van
SDZZ uiteindelijk met een 12-0 neder-
laag naar huis terug.
Met kinderchampagne in de hand,
een chocolademedaille van de F-jes

om de nek en onder luide toejuichin-
gen ging men richting kantine, waar
de medewerkers de drukte nauwelijks
aan konden. In de kantine kregen spe-
lers en leiders een echte herinnerings-
medaille uitgereikt.

Daar werd ook benadrukt, dat het
mooie resultaat (de onbetwiste kampi-
oen uit een poule van twaalf met uit-
sluitend gewonnen wedstrijden) voor-
al te danken is aan de grote onderlin-
ge saamhorigheid en de prima op-
komst en inzet tijdens de trainingen.

Kerstviering N.B.V.P.
Deze avond zal door eigen leden
worden verzorgd. Een van onze
contactgroepen doet de versiering
van de zaal, en tevens de traktaties.
Andere leden zijn al een paar
maand aan het oefenen voor o.a.

Kerstvoordracht, gedichten en een
koor voor de zang. Leden komt al-
len 21 dec. naar de Herberg om het
jaar weer gezamenlijk en gezellig
af te sluiten.

We kijken natuurlijk ook alweer voor-
uit naar 2006 waarin onze vereniging

het 55 jarig jubileum viert. De jubi-
leumcommissie en het bestuur zijn
bezig om een leuke avond in elkaar te
zetten.

Het nieuwe programma boekje voor-
jaar 2006 krijgt U binnenkort door uw
contactdame aangerijkt.

Nootzaak tijdens Kerstmarkt
Op 17 december omstreeks 16.30
uur zingt het Zutphense Popkoor
"de Nootzaak" tijdens de kerst-
markt in Vorden.

Het is een gemengd koor met 36 leden
en het heeft onlangs haar 5-jarig be-
staan gevierd. Het repertoire bestaat
uit popsongs en ballads uit de jaren
'60 tot heden, waarbij je moet denken
aan nummers van Tina Turner, Toto,
Queen en Abba, maar ook aan De Kast
en Marco Borsato. Door de unieke
zangmethode en het gebruik van pro-
fessionele geluidsbanden geeft het
meestal zesstemmig zingende koor

een klinkend resultaat. Het program-
ma voor het kerstoptreden in Vorden
zal bestaan uit een aantal kerstmed-
leys van o.a. Brian Adams, Fay Lovsky,
Band Aid en Abba. Maar er zal ook
Love is all around van Wet Wet Wet en
You're the voice van John Farnham ten
gehore gebracht worden. Popkoor "de
Nootzaak" hoopt dat u allen komt luis-
teren in het Vordense en spreekt daar-
bij de wens uit dat zich achteraf nog
wat mannelijke belangstellenden aan-
melden.

Voor informatie kunt u ook terecht bij
Tanja Blekkink, tel. (0575) 57 19 90.

ANBO sluit het jaar af
Vrijdag 16 december 2005 treedt
Hans Abbink, schaapsherder, flora-
en faunakenner en trainer van
honden, om 14.00 uur in het Dorps-
centrum (zaal 't Stampertje) voor
het voetlicht. Vergezeld van zijn
hond vertelt de heer Abbink aan de
hand van dia's over zijn bijzondere
levenstaak als hoeder van een gro-
te schaapskudde, het trainen van
honden en zijn dagelijkse waarne-
mingen in het veld.

Een geruim aantal jaren geleden
hoedde hij met zijn trouwe viervoeter
een schaapskudde in Duitsland.

In 2000 kocht hij zijn eigen schaapjes,
niet minder dan vijfhonderd. Met dat
gezelschap trekt hij rond over het
Haaksbergerveen Het houden en hoe-

den van zoveel schapen is geen klei-
nigheid.

Het verzorgen van zo'n omvangrijke
kudde, het onderscheiden van zieke
en zwakke dieren, het voorkomen en
genezen van allerlei kwalen, de druk-
te rondom geboorte en het toezien op
de lammeren, vereist veel inzicht en
voortdurende inzet.

Hoe hij dat klaarspeelt en wat hij zoal
tegenkomt tijdens de uitoefening van
zijn bijzondere beroep is de moeite
waarde om te zien en te beluisteren.

Het bestuur van de ANBO-afdeling no-
digt bij deze leden en overige belang-
stellenden van harte uit aanwezig te
zijn bij de afsluitende bijeenkomst van
het j aar 2005.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
16 december a.s om 19.00 uur hou-
den we de Adventsviering in het St.
Ludgerusgebouw.

Het gemengde RK/NH-koor verzorgt de
liturgie, er zal koor- maar ook veel sa-
menzang zijn. Dominee Marianne Be-
nard verleent ook haar medewerking.
Het belooft weer een heel fijne avond
te worden, u komt toch ook allemaal?
We begroeten u heel graag als Bestuur
van de Seniorensoos.

B r i d % t'

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslag woensdag 7 december
Groep A:
1 Dhr. B. Bergman / Dhr. J. Post 62,67%
2 Dhr. H. Enthoven / Dhr. A. Vruggink
57,67% 3 Dhr. J. Holtslag / Dhr. H. Wa-
genvoorde 52,83%

Groep B:
l Mw. T. Simonis / Mw. R. Webbink
61,98% 2 / 3 Mw. L. Lamers / Dhr. H. Kip
56,25% Mw. H. Stertefeld / Dhr. F. Ster-
tefeld 56,25%



Inschrijving Vordens Lindezangers op bezoek bij Kas Bendjen
Songfestival van start

Wie wordt in 2006 bij het Vordens Songfestival de opvolger van de vorige winnaar René
van Kuijk?

Zangtalenten uit Vorden en omgeving kunnen zich weer opgeven voor het
Vordens Songfestival. De vierde editie van dit evenement wordt evenals
voorgaande jaren georganiseerd en muzikaal begeleid door de Vordense
dialectband Kas Bendjen. Het songfestival vindt plaats op zaterdag 22 juli.

Gelijk na de vorige editie van het Vor-
dens Songfestival hebben zich al weer
verschillende nieuwe zangtalenten
opgegeven voor de volgende uitgave.
"Daarnaast willen we ook graag ande-
re mensen de kans geven om mee te
doen", zegt zanger en frontman Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen. Omdat
de band zo snel mogelijk van start wil
gaan met het instuderen van de num-
mers, kunnen de zangtalenten uit het
dorp en uit de regio zich nu al opge-
ven. De procedure doorvoor gaat net
zoals vorig jaar. Het is niet zo dat ie-

dereen die zich opgeeft ook automa-
tisch meedoet. "We willen daarmee
voorkomen", zegt Hans Krabbenborg,
"dat er straks bijvoorbeeld acht Anouk-
jes op het podium staan. Daarnaast
letten we ook op de kwaliteit van de
deelnemers. Maar we zijn ook weer
niet te kritisch. Het moet wel een
volksfeest blijven."

De deelnemers voor het songfestival
kunnen zich telefonisch opgeven door
te belleixnaar (0575) 55 63 20 (tussen
18.00 en 20.00 uur).

Paasvuur Kranenburg
open op zaterdag 17 december

Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 17 december het paasvuurterrein open
voor het brengen van snoeihout.

Het snoeihout mag niet dikker zijn
dan 10 cm en geverfd hout, en stobben
worden niet geaccepteerd. Het terrein
is op deze dag geopend van 11.00 tot
16.00 uur en er word voor het storten

een vrijwillige bijdrage gevraagd. De
volgende datums staan ook binnen-
kort op www.stichtingcck.nl
Het paasvuurterrein is ook op 7 januari
geopend.

Zondag jl. is het Lindese gelegenheids
koor "De Lindezangers" op bezoek ge-
weest bij het Kas bendjen. Dit op ver-
zoek van Hans Krabbenborg om de fo-
to reportage te bekijken welke ge-

maakt is van het eenmalige optreden
van de Lindezangers tijdens het song-
festival in Vorden. Onder het genot
van een glaasje bier was het weer dol-
le pret om het koor weer eens bij el-

kaar te hebben. Zelfs het kille koude
weer kon de zangers niet deren.

En zoals men gewend is in Linde gaat
men altijd in stijl, getuige de foto.

26e Oudejaarscrossloop
Op zaterdag 31 december 2005 or-
ganiseert de loopgroep Run2day-
runners Vorden hun Oudejaars-
crossloop. De loopgroep heeft de
organisatie overgenomen van fiets-
en tourclub Vorden, die deze tocht
25 keer met succes heeft georgani-
seerd.

Run2dayrunners Theo Lam, Gerard
Oosterhuis, Fons Jansen en Ton ten Ha-
ve vinden dat het jammer zou zijn als
een evenement met dit verleden verlo-
ren zou gaan. Dat opgeteld bij het feit
dat in Vorden tientallen lopers actief
zijn, betekent dat een dergelijk evene-
ment in Vorden een vaste plaats moet
hebben. Vandaar dat deze 4 personen
het voortouw hebben genomen in de
organisatie. Gegevens zijn terug te vin-
den op: http://run2dayrunnersvor-

den.web-log.nl De loop is zowel voor
gevorderde als voor beginnende lopers
bedoeld. De afstanden die gelopen
kunnen worden zijn 5, 10 of 15 kilo-
meter. Juist voor mensen die niet zo
veel lopen kan het een uitdaging zijn
om in de periode van de feestdagen
weer eens wat aan lichaamsbeweging
te doen voordat de laatste feestspurt 's
avonds ingezet wordt. Het is de bedoe-
ling dat een en ander in een sportieve
en gezellige sfeer verloopt. De oliebol-
len zullen dan ook niet ontbreken!
Start en finish liggen op de accommo-
datie van de voetbalvereniging Vor-
den, Oude Zutphenseweg 11, 7251 JX
Vorden. Hier is douche- en kleedgele-
genheid aanwezig. Het startschot valt
voor de 5 km loop om 10.45 uur. De 10
en 15 km lopers vertrekken om 11.00
uur. Vanaf 9.45 uur kan men zich in-

schrijven. Aan de snelste 3 dames, hè
ren en kinderen op elke afstand wor-
den prijzen in natura uitgereikt. Voor
de routebeschrijving zie www.vwor-
den.nl
Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met: Ton ten Have, tel.
(0575) 55 28 27 tenhave@beweegt.nl

Kerstbijeenkomst
PCOB
De kerstbijeenkomst zal dit jaar
plaatsvinden op donderdagmid-
dag 22 december as. te 1430 uur in
het Stampertje.

Er zal een kerstliturgie worden gehou-
den; de kerstmeditaite wordt verzorgd
door ds. H.Westerink. Ook vindt er een
tractatie plaats. Wij hopen dat velen
deze bijeenkomst zullen bezoeken.

Wereldkids in Vorden
Femke ten Have Rooier van Zuilekom Annelie de Graaf

Winnaars van de Wereldwinkel"
IWINKEI

Kerkstraat IA
7251 BC VORDEN

tel. O575 55 41 55

prijsvraag

De Wereldwinkel Vorden is dit jaar weer actief geweest op Vordense Basis-
scholen door in de groepen 7 en 8 voorlichting te geven over arme produ-
centen in de Derde Wereld.

Dit jaar was het thema het produce-
ren van cacao. Aan deze voorlichting
was een prijsvraag verbonden en de ju-
ry heeft de prijswinnaars bekend ge-
maakt.

Het zijn Femke ten Have van Basis-
school "De Kraanvogel", Rogier van
Zuilekom van Basisschool "Het Hoge"
en Annelie de Graaf van Basisschool
"De Vordering".

De prijswinnaars mochten een ca-
deautje uitzoeken en samen met hun
beste vriend of vriendin op de foto.
Eind volgende week zijn zij door ieder-
een te bewonderen als postermodel op
het buitenbord voor de ingang van de
Wereldwinkel in Vorden en daarmee
zijn zij echte wereldkids geworden,
wereldberoemd in Vorden!



F A M I L I E D R U K W E R K
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

drukker i j Weevers

VP
Gi

ISO 9001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELIMA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

wi e
blind is
redt z ich
vaak prima met een

s t e u n t j e in de rug

Help mee via giro 400 40 40

www.steunbartimeus.nl

bartiméus
V E R E N I G I N G —^~

e

Ontwerp en realisatie internetsites

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Knip uit en profiteer!

for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Keuze snacks zijn:
• kroket
• kaassoufle
• plaza mexicano

• Kwekkeboom rundvleeskroket
• nasischijf
• plaza knakworst
• plaza rundvleesslaatje

• frikandel
• bamischijf
• kipcorn
• plaza berehap

2 persoons gezinszak patat

2 snacks naar keuze

l beker saus naar keuze €3,30

•§•<-

3 persoons gezinszak patat

3 snacks naar keuze

l beker saus naar keuze

GRATIS

WAARDEBON-

€4,95
Kerstkaart VAN € 12,5O

4 persoons gezinszak patat

4 snacks naar keuze

1 beker saus naar keuze €6,60
5 persoons gezinszak patat

5 snacks naar keuze

l beker saus naar keuze €8,25
6 persoons gezinszak patat

O snacks naar keuze

l beker saus naar keuze
€9.90

BIJ ELKE

BESTELLING!

f:
cadeautje

aza

Van maandag 12-12 t/m 3O-12 IJSPRET AANBIEDING:

ETEN BIJ PLAZA VOOR HET HELE GEZIN!

Wienerschnitzelmenu

incl. koffie

Kindermenu: patat en knakworst

incl fruitdrink

€4,95
€2.50

De maand december geldig en niet in combinatie met andere acties of spaarkaarten en geen zegeluitgifte.

7 dagen in de week geopend tot 21.00 uur
(maandag en dinsdag tot 20.30 uur)

i
vV'
O •*>I

ze nujan if uw keuze het grootit.
Pe nieuwe collectie wenskaarten voor de kerstdagen en jaarwisseling ligt bij ons ter inzage voor u.

Zeer ruime keus in originele kaarten, van sober tot zeer uitbundig, voor bedrijven en farticulieren.

Wij ontwerfen ook kerst- en Nieuwjaarskaarten naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons of.

r ukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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Indrukwekkende start
afscheidsreceptie Geert Postma

"De 'broer' hield een hilarisch betoog over het onderzoek 'Geert 9763' van het onderzoeksbureau 'BA(a)KSTEEN (deren)'."

Een serie dia's over Geert Postma, het 'onderzoek* van 'zijn broer" en het
indrukwekkende zelf geschreven lied van de afscheid nemende dieren-
arts, waren de ingrediënten van een mooie afscheidsreceptie. Geert Post-
ma had het helemaal zelf bedacht, hij wilde het anders dan anders!

Geert Postma nam zaterdagmiddag 10
december 2005 afscheid van 'De Graaf-
schap Dierenartsen'. De laatste werk-
dag was al achter de rug, hij had nog
wat verlofdagen staan. In de uitnodi-
ging stond zeer uitdrukkelijk vermeld:
Indien u mocht besluiten langs te ko-
men, wordt u verzocht om 15.00 uur
aanwezig te zijn. De zaal van De Seven
Steenen was om die tijd dan ook goed
gevuld met veehouders en (oud)cliën-
ten. Een indrukwekkende serie dia's
kwam voorbij.

Over Geert Postma, van jonge jongen
tot dierenarts in de praktijk, compleet
met een serie over de keizersnede bij
een koe. Opzwepende muziek zorgde
voor nog extra spanning. Maar waar
was Geert zelf?De 'broer' kwam aan-
wandelen, gekleed in een lang, groen
schort, professorpruik en een zonne-
bril op. Hij hield een hilarisch betoog
over het onderzoek 'Geert 9763' com-
pleet met Introductie, Onderzoek, Re-
sultaten, Conclusie en Toekomst van
het onderzoeksbureau
'BA(a)KSTEEN(deren)'.

De koeien konden weer rustig zijn,
Geert stopt ermee, zo werd het betoog
beëindigd .Toen kwam Geert Postma
ten tonele, letterlijk, want op de tribu-
ne nam hij de microfoon nogmaals ter
hand en zong het bekende "I did it my
way". In de zaal was het stil. Na een
verdiend applaus, kondigde Geert aan
nog één lied te gaan zingen. Een lied
over zijn leven als dierenarts, het
waarom van het afscheid. Hij schreef
de tekst zelf! De muziek erbij werd ge-
maakt door de pianiste.Het lied ging
over het missen van al het kletsen in
de keuken, op de deel.

"Een praatje hier - Kop koffie daar -
Soms water bij de wijn" zong Geert.
Het van mens tot mens communice-
ren deed hem heel veel. Met de maat-
schapmedewerkers vormde hij een
team. Maar soms was er persoonlijk

drama, na een epidemie. "Want zo'n
varkenspest bijvoorbeeld - zoiets dat
vergeet je nief'.Het refrein behelsde
zijn waarom: "Ik steek mijn kop niet
in het zand - Ik wil mijn eitje kwijt - Te
weten wat ik wil - Dat kost soms heel
wat tijd - Het verbouwen van mijn le-
ven - Dat is een hele klus - Verandering
van spijs doet eten - Vandaar dit af-
scheid dus!"Het applaus na het slot
van het lied hield aan, het was prach-
tig gezongen en het roerde diverse gas-
ten. Bij Geert Postma voelde het goed
om zo een punt achter iets te zetten.

Hij zei: "Afscheid nemen moet een ri-
tueel zijn!" Wat hij precies gaat doen,
weet hij niet. Hij is wel met een en an-
der bezig. Een van de gasten kon ver-
tellen dat er in elk geval wel een uitda-
ging in moest zitten. Dierenarts drs.
Rieks Eggens vertelde over de beroeps-
groep van dierenartsen die in een aan-
tal jaren veranderde. In 1985 werd een
computer aangeschaft om gespecifi-
ceerde rekeningen te kunnen maken.
Er werd vanuit huis gepraktiseerd,
eerst bij Freriks en later bij Sjoerd Ti-
chelman.

Later vestigden zij zich in de Rabo-
bank met drie dierenartsen en twee
assistentes. Het werk veranderde en
breidde steeds uit, zowel intern als bij
de veehouders. De administratie werd
aangepast. En er werd een vierde maat
gezocht. Vlak nadat de sollicitatiepro-
cedure belde collega Salomons uit
Hengelo, die wist iemand. Dat werd
Geert Postma. Hij had grote passies,
zoals het organiseren van grote evene-
menten, zoals ook deze receptie, de
brunch rond de molen van Rha, lek-
ker eten, lekker eten maken, voor an-
deren.

Van zijn vader erfde hij de vreemde
voorliefde voor cijfers wat een fantasti-
sche aanvulling voor de boekhouding
bleek en hij was als een van de weini-
gen de computer wél de baas. Halver-

wege de jaren 90 zocht de praktijk toe-
nadering tot de maatschap van Henge-
lo. In 1998 gingen Hengelo en Ruurlo
samen. Theo Lam kwam naar Steende-
ren, die de eerste specialist voor één
diersoort werd. Hij promoveerde na
een aantal jaren bij de faculteit zodat
de maatschap de schakel werd tussen
de praktijk en de wetenschap.

De ontwikkelingen tussen Hengelo en
Ruurlo deden Steenderen en Vorden
nadenken en in 1999 besloten de vier
praktijken samen verder te gaan als
De Graafschap Dierenartsen. Geert
Postma en Theo Lam hebben hierbij
zeker hun stenen bijgedragen. Beiden
hebben ervoor gekozen de talenten op
een andere wijze te benutten. De bei-
de heren kregen geen cadeau, maar er
komt nog een etentje in januari.

Wel heeft hij uit de bergen stukken
steen meegenomen. Voor Theo een
stukje ijzererts. "Smeed het als het
heet is en vorm het om tot iets tast-
baars voor wetenschap en boeren".
Voor Geert een stukje verborgen berg-
kristal, "Voor veel geluk en een glan-
zende toekomst" .De gasten beleefden
een gezellige receptie, ondanks het af-
scheid van Geert Postma. Ze spraken
met elkaar, maar ook met de afscheid
nemende dierenartsen. Want ook
Theo Lam nam afscheid, een dag eer-
der, in de vorm van een lezing en een
borrel na.

De Graafschap Dierenartsen zal in de
toekomst naast de centrale dierenkli-
niek in Vorden de dienstverlening in
Hengelo, Ruurlo, Steenderen en Zut-
phen handhaven. Het afhalen van me-
dicijnen, voer en overige middelen,
maar ook spreekuren en afspraken
blijven in deze plaatsen. Operaties zul-
len, vanwege de middelen, in Vorden
gaan plaatsvinden.

De huidige onderkomens van de
Graafschap Dierenartsen in Hengelo,
Ruurlo en Steenderen staan te koop of
te huur. Er wordt gezocht naar ge-
schikte ruimtes om de dienstverle-
ning te kunnen voortzetten. Informa-
tie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Damclub Hengelo viert 7O-jarig
jubileum met sneldamtoernooi
Omdat Dam Club Hengelo DCH ze-
ventig jaar bestaat wordt er een ou-
dejaars sneldamtoernooi georga-
niseerd. Op deze manier wil DCH
het jubileum vieren. Het toernooi
wordt gehouden op donderdag 29
december in het clublokaal Ons
Huis aan de Beukenlaan 30 in Hen-
gelo. De aanvang is om 19.45 uur.

Er wordt gespeeld in hoofdklasse, Ie
klasse, 2e klasse en huisdammers.
Afhankelijk van deelname wordt er in-
gedeeld in groepen van acht spelers.

"Wij zijn in het afgelopen jaar opge-
schrikt door een ziekte die enkele van
onze leden trof. Maar niet alleen bin-
nen onze vereniging, maar zeer waar-
schijnlijk ook wel in uw eigen kennis-
senkring zult u de ziekte kanker zijn
tegen gekomen"."Daarom willen wij
een inschrijfgeld van 5 euro vragen
dat in zijn geheel ten goede zal komen
aan de kankerbestrijding K.W.l.1 . U
kunt zich voor dit toernooi inschrij-
ven vóór zaterdag 24 december 2005
bij: H. Vos. Tel. (0575) 46 11 13. Email-
adres: g.vos53@chello.nl

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Een luisterend oor, ook in de decembermaand

den behoefteaan contact. Juist als dit
in de eigen omgeving niet voorhan-
den is kan SOS Telefonische Hulp-
dienst uitkomst bieden. Bij SOS Telefo-
nische Hulpdienst Gelderland komen
in de kerstperiode bijna tien procent
meer telefoongesprekken binnen dan
gedurendede rest van het jaar.SOS Te-
lefonische Hulpdienst kan eenzaam-
heid helaas niet verhelpen of een per-
soonlijk bezoek vervangen.

Voor velen is december een maand
vol gezelligheid, een tijd met feest-
dagen en ontmoetingen in familie-
en vriendenkring. Helaas geldt dit
niet voor iedereen.

Er zijn ook mensen die in deze maand
weinig contact hebben en zich alleen
voelen. Ze hebben bijvoorbeeld net
een dierbare verloren, hebben gezond-
heidsproblemen waardoor ze minder
mobiel zijn of zitten in een sociaal iso-
lement. December is ookeentijd waar-
in men terug kijkt op het jaar ervoor
en zich afvraagt wat het nieuwe jaar
zal brengen. Door veranderingen in de
maatschappij of in de persoonlijke
sfeer kan een gevoel van onzekerheid,
onrust of verwarring ontstaan. Dit uit-
spreken en delen met een ander doet
dan goed, geeft lucht, brengt licht...
Mensen hebben om uiteenlopende re-

Wel kunnen de vrijwilligers, die de te-
lefoon bemensen, een luisterend oor
bieden. Daarom is de dienst ook in de
decembermaand 24 uur per dag 7 da-
gen in de week bereikbaar. Voor een
gesprek van mens tot mens. SOS Tele-
fonische Hulpdienst 0900-0767, 5 euro-
cent per minuut. In december vorig
jaar belden 1.650 mensen met de Gel-
derse SOS Telefonische Hulpdiensten.

Mannen en kinderen samen
in kerstconcert
Het bekende "Cantique de Noël" is
een van de internationaal bekende
kerstliederen dat het Vordens Man-
nenkoor samen met kinderkoor
De Ulftse Nachtegalen aan het ein-
de van hun kerstconcert zal zingen.
In dit lied worden de heldere so-
praanstemmen gedragen door de
warme klank van het mannenkoor,
waardoor een sfeervolle harmonie
ontstaat tussen beide koren die
juist zo mooi past bij kerstmuziek.

Voordat het Vordens Mannenkoor, ge-
dirigeerd door Frank Knikkink en kin-
derkoor de Ulftse Nachtegalen onder
leiding van Ben Simmes enkele liede-
ren samen zingen, zullen de twee ko-
ren eerst afzonderlijk hun bijdrage
aan dit concert laten horen. Het man-
nenkoor zingt onder andere kerstlie-
deren uit Rusland, de Oekraïne en Bo-
hemen. Deze zijn specifiek voor man-
nenkoor bewerkt en laten de toehoor-
der de sfeer proeven zoals die zo ty-
pisch past bij de viering van Kerstmis

in deze Oost Europese landen. In hun
aandeel ontbreekt echter ook niet het
"Stille Nacht" van Fr. Gruber, mis-
schien wel het bekendste kerstlied ter
wereld. In het deel van het concert dat
de Ulftse Nachtegalen verzorgen, zin-
gen ze voornamelijk Nederlandse en
andere kerstliederen, die de bezoeker
heel bekend in de oren zullen klinken.
Ben Simmes, die de kinderen ook be-
geleid op de piano, haalt het beste uit
deze kinderstemmen, waardoor het
een van de beste kinderkoren uit de re-
gio is. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat dit koor in 2004 tijdens een Eu-
ropees Muziekfestival een eerste prijs
cum laude behaalde. Deze avond
treedt de fluitiste Pauline Jansen ook
samen met het kinderkoor op. Al met
al belooft het een bijzonder kerstcon-
cert te worden. Het vindt plaats op vrij-
dag 16 december om 19.30 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden. Er zijn
nog toegangskaarten te krijgen bij
Bruna in Vorden of bij de ingang van
de kerk, die vanaf 19.00 uur open is.

Grote Sportinstuif
Wil je je eens lekker uitleven in de
kerstvakantie? En ben je tussen de
6 en 18 jaar? Kom dan naar de
Sportinstuif van Sport en Gymver-
eniging Steenderen met gym, sport
en spel. Op woensdag 4 januari
2006 tussen 14.00 en 1630 uur kun
je terecht in Sporthal Het Hooge
Wessel in Steenderen.

Er is van alles te doen tijdens de sport-
instuif.Klimmen, klauteren, springen,
dansen enzovoorts onder deskundige
begeleiding. Tussen door is er wat te

drinken en na afloop kunnen de ou-
ders en andere belangstellenden ko-
men kijken wat er gedaan is. De kos-
ten zijn € 1,00 per deelnemer. Heb je
een logé en/of wil je een vriendje mee
nemen? Dat kan allemaal. Het is niet
nodig om SGV-lid te zijn. Om mee te
kunnen doen is het wel handig gym-
schoenen mee te nemen en gemakke-
lijk zittende kleding.

Meer informatie over dit evenement
bij Annet Worm, Daliastraat 12 in
Steenderen, telefoon (0575) 45 23 92.

Bingo
Iedere derde maandag van de maand
wordt er door de activiteitencommis-
sie van S.V. Steenderen een bingo-
avond georganiseerd. De eerstvolgen-

de avond is maandag 19 december
2005, aanvang 20.00 uur in de voetbal-
kantine van S.V. Steenderen aan de
Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen.
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Helmink heeft

een uitgebreide

collectie relax-

fauteuils voor alle

leeftijden, van

modern tot

klassiek.

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

Leverbaar met ver-

stelbare rug/zitting,

zit- offauteuillift of

hoog/laag instellingen

en in diverse kleuren

stof of leer. Eventueel

uitgevoerd met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

ofhandbediening.

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

El BERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ

HELMINK
meubelen ERKEND

WWW.HELMINKM£UBeLEN.NL

THUIS

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

GEEN LUCHT.
GEEN LEVEN.

STEUN HET ASTMA FONDS. f£

GIRO 55055

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

nsen „De Smid"
Bteekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Koopzondag
18 december

- v a n 10.00 tot 17.00 uur

In een gezellige kerstsfeer kunt u heerlijk
winkelen in onze uitgebreide speciaalzaak

Wij willen deze feestvreugde graag met u delen:

* Tof 50% korting op onze positie/baby/kinderkleding
* Showroombabykamers flink afgeprijsd
* In onze vernieuwde kinderwagenafdeling zijn

verschillende -aanbiedingen
* Let op onze actiefolder boordevol actieprijzen

Extra koopavonden:
donderdag 22 december tot 21.00 uur
vrijdag 23 december tot 2],00 uur
zaterdag 24 december tot 16.00 uur

Welkom bij:

oo

't Kraamparadijs
voor moeder, baby en peuter
De Hoven 27, Aalten,Telefoon 0543-476632
www.babyspeciaalzaak.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wilt tf de volledige administratie uitbesteden?

Of alleen de loonadministratie?

Dan zijn wij het adres voor u,

Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Home cinema uit slechts twee
zichtbare luidsprekers en een
uit het zicht te plaatsen basmodule
Het BOSE 3-2-1 Special Edition

DVD home entertainment-systeem

De sensatie van home cinema

De belevenis van een

"live" muziekuitvoering

Verkoopprijs € 995,-

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

Af ter sales service

eitpert (®) Eliesen Electro
Nieuwstad 45 - 7201 NL Zutphen - Tel. 0575 - 54 32 02

Overtuig uzelf.
Vraag nu om een demonstratie.

Better sound through research»

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 25.- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder don 15 jaar het

lage BlW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

f* een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Bessels
SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en de

groenteman te bieden
hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar

g e s p e l d .

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21
Mobiel : 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg



Met het oog op...

• Hengelo (Gld.) • Toldijk • Ruurlo
• Vorden • Zelhem • Zieuwent

internetadres: www.welkoop.nl

Prettige kerstverlichting en gelukkig goed vuurwerk:

Welkoop Idaar voor kerst en oud- en nieuw

Welkoop is helemaal klaar voor de kerst.

Welkoop is helemaal klaar voor kerst en oud- en nieuw. Het afgelo-
pen weekend is bij de meeste Welkoopwinkels in deze regio de kerst-
verkoop officieel van start gegaan. Naast een uitgebreide collectie
kerstbomen en kerstdecoraties is er dit jaar ook opvallend veel keus
op het gebied van kerstverlichting. Zowel voor binnen als buiten. Ver-
der kunt u bij Welkoop terecht voor uw vuurwerk. Tijdens de grote
vuurwerkdemonstratie afgelopen maandag in Vorden heeft u kennis
kunnen maken met de nieuwe collectie van Welkoop. In de voorver-
koop kunnen klanten tot ruim dertig euro aan gratis siervuurwerk
ontvangen. De bestelformulieren hiervoor dienen uiterlijk zaterdag
24 december te worden ingeleverd.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan
zijn. De Welkoop is helemaal klaar
voor de kerst. Afgelopen weekend wer-
den bij de verschillende Welkoopwin-
kels in de regio de jaarlijkse kerstacti-
viteiten gehouden en in Ruurlo vindt
zondag de Reurlse Winterdag plaats.
Welkoop heeft dit jaar een uitgebreide
collectie kerstbomen en kerstdecora-
ties. Bij de kerstballen is er gekozen
voor een basic assortiment bestaande
uit de kleuren rood, goud en zilver die
het erg goed doen. Ook opvallend
veel keus op het gebied van
kerstverlichting. Zowel voor
buiten als binnen. Het assor-
timent buitenverlichting be-
staat onder andere uit driedi-
mensionale figuren zoals ren-
dieren, sneeuwmannen, lan-
taarns en allerlei soorten ver-
lichting om de gevel van het
huis of de tuin zo gezellig mo-
gelijk aan te kleden.
Op het gebied van kunstkerst-
bomen is dit jaar dé trend een
kant-en-klaar verlichte kunst-
kerstboom. U hoeft dus niet
meer te stoeien om de

verlichting in de boom te hangen. U
hoeft de boom alleen maar uit te vou-
wen en de stekker in het stopcontact
te steken. Verder bestaat het kunst-
boomassortiment van Welkoop uit de
kwaliteitsbomen van Triumph Tree.
Deze bomen voldoen aan de strengste
eisen op het gebied van brandveilig-
heid en u krijgt maar liefst tien jaar
garantie. Daarnaast heeft Welkoop na-

tuurlijk ook een ruime
keuze op het ge-

bied van echte kerstbomen. Vanzelf-
sprekend in alle soorten en maten.

VUURWERK
Ook voor vuurwerk bent u bij Wel-
koop aan het juiste adres. De afgelo-
pen maandag heeft u al kennis kun-
nen maken met het nieuwe assorti-
ment tijdens de grote vuurwerkde
monstratie in Vorden gepresenteerd
en van muziek voorzien door nie-
mand minder dan dj Riek van Velthuy-
zen van Radio 538.

Vanzelfsprekend bestaat het vuurwer-
kassortiment weer uit allerlei sier-
vuurwerkpakketten maar natuurlijk
zal ook het betere knalvuurwerk niet
ontbreken. Nieuw in het assortiment
zijn de Poison, Virus en Hot Fever. Drie
fenomenale combinaties van een ke-
gelfontein met een 10 schots komeet.
En wat dacht u van de Wild Wave? Een
woeste waaierbatterij van 30 schoten,
verdeeld in een zestal heftige salvo's
van 5 schoten. Telkens vertrekken de
kometen met fel zilver lichtspoor en
barsten achtereenvolgens uiteen in al-
lerlei felle kleuren. Uitmondend in
een imposante vuurzee bij het laatste
salvo.

Klanten kunnen in de voorverkoop tot
ruim dertig euro aan gratis siervuur-
werk ontvangen, afhankelijk van de
grootte van de bestelling. Ook ont-
vangt men bij bestellingen boven de
vijftig euro een gratis bez.em. Deze ac-
tie is bedacht na overleg met de orga-
nisatie Consument en Veiligheid. Wel-
koop moedigt hiermee haar klanten
aan de vuurwerkresten na de jaarwis-
seling direct op te ruimen. De bestel-
formulieren, die in de winkel verkrijg-
baar zijn, kunnen tot zaterdag 24 de-
cember worden ingeleverd. Ook be-
staat er de mogelijkheid om via inter-
net te bestellen: www.next-generati-
on.nl. Op deze site staan naast het
complete assortiment ook veiligheids-
tips. Tenslotte kunnen er in de laatste
week van december in de uitzendin-
gen van Radio 538 gratis vuurwerk-
pakketten worden gewonnen bij Wel-
koop.

BUITENLEVEN
Naast kerstartikelen en vuurwerk zijn
er bij Welkoop natuurlijk ook allerlei
andere artikelen te koop. Onder ande-
re op het gebied van het buitenleven.
De slogan van de winkel is niet voor
niets 'Beleef het buitenleven'. Zo heeft
Welkoop ruime keuze op het gebied
van blokhutten en paviljoens die veel-
al worden gebruikt als tuinhuisjes. De
blokhutten zijn leverbaar in allerlei
verschillende typen en maten en ver-

Btj de kerstballen is er gekozen voor een basic assortiment bestaande uit de kleuren rood,
goud en zilver.

vaardigd uit Noord-Europees geselec-
teerd blank onbehandeld kwaliteits-
vurenhout. Goed om te weten is dat al-
le grote artikelen zoals blokhutten en
paviljoens door Welkoop gratis thuis-
bezorgd worden.

Verder heeft Welkoop ruime keus op
het gebied van metalen sierhekwerk.
Een metalen sierhekwerk verfraait uw
tuin en is onderhoudsarm/Het meta-
len sierhekwerk wordt gefabriceerd
van staal dat na productie 'volbad'
wordt verzinkt en daarna wordt voor-
zien van een poedercoating die UV-be-
stendig en harder is dan normale lak.
De levertijd van een sierhekwerk be-
draagt ongeveer 10 werkdagen. Met
uitzondering van de inrijpoorten. Die
hebben een levertijd van 8 werkdagen.

Op het hekwerk zit 5 jaar garantie.
Ook het vermelden waard is dat Wel-
koop een eigen kledinglijn heeft. Zo-
wel voor mannen, vrouwen als kjjide-
ren. Bij Welkoop ziet u de laatste
trends waarbij de prijs-kwaliteitver-
houding nooit uit het oog wordt verlo-
ren.

THUIS BAKKEN
Een ware rage is tenslotte het thuis
bakken van brood. De broodbakma-
chine van Welkoop maakt het voor ie-
dereen mogelijk om op een eenvoudi-
ge manier een heerlijk vers brood te
bakken. Het makkelijkste is om hier-
voor de All-in-mixen van Soezie te ge
bruiken. Water toevoegen en de ma-
chine doet de rest!
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Maak eens een wereldreis
door een kerstkerk

Een aandoenlijke kerstgroep uit Peru, gemaakt van twee kalebassen en een stukje jute. Het
vervaardigen van kerstgroepen is in ontwikkelingslanden voor veel gezinnen een belangrij-
ke bron van inkomsten.

Een bijzondere kerstkerk... zo mag
je de Antoniuskerk op de Kranen-
burg in deze decembermaand best
noemen. Honderden uren hebben
vrijwilligers gewerkt aan deze
nieuwe presentatie in het 'Museum
van Heiligenbeelden' van rond drie
honderd kerstgroepen uit de hele
wereld. Verzameld door het bereis-
de echtpaar Ida en Peter Diemer
uit Veenendaal dat werkelijk uit al-
le delen van de wereld de mooiste
uitingen van deze volkskunst heeft
bijeengebracht. De technische
groep van het museum zorgde
voor de versiering samen met het
vormgevingsteam dat de duizen-
den figuurtjes van de groepen een
artistiek verantwoorde plek heb-
ben gegeven.

Wie rondwandelt langs al dit moois
ontdekt hoe internationaal deze col-
lectie is en datje er met recht een we
reldreis langs kunt maken. Uit Afrika
komen aandoenlijk mooie groepen
die uit hout zijn gesneden. Tegen-
woordig wordt ook vaak zeepsteen ge
bruikt om daarmee het gebruik van
zeldzame houtsoorten te beperken.
Uit Alaska zijn enkele eskimogroepen
te zien waarbij het kerstgebeuren
wordt uitgebeeld op ijsschotsen met
een iglo als stal en pinguins als bezoe
kers die het Kind begroeten. Frankrijk
is ruim vertegenwoordigd met san-
tons (kleine heiligen), die bestaan uit
tientallen kleurrijke figuren. Allerlei
mensen uit het dagelijkse dorpsleven
stromen toe en vormen een vrolijke
optocht naar de stal. Duitse kunste
naars zorgen voor fraaie, uit hout ge
sneden kerstgroepen en Poolse huis-
vrouwen werken vooral 's winters aan
hun szopka's. Eerst wordt een karton-
nen frame van een kerk gemaakt,
soms wel manshoog. Daarna wordt de
kerk beplakt met vele duizenden klei-
ne propjes goud- en zilverpapier met
als centraal element de Heilige Fami-
lie.

INTERESSANTE LANDENINFOR-
MATIE
Het was een goed idee van de verzame
laars om bij bijna alle voorwerpen het
land van herkomst te vermelden en
aan de muur allerlei informatie door
te geven over hoe er in de diverse lan-
den een eigen kerstgroepencultuur is
ontstaan. Zo wordt in Portugal veel ge

werkt met een haan omdat deze in
een legende een belangrijke rol heeft
gespeeld. Italianen zijn beroemd om
hun houtsnijwerk dat vooral in de
streek rond Napels tot grote bloei
kwam. In Tsjechië met zijn vele tinmij-
nen werden kerstgroepen vaak in tin
uitgevoerd en ook die zijn op de ten-
toonstelling te bewonderen. Opval-
lend is dat de engel hier is vervangen
door een nachtwaker die ervoor moet
zorgen dat ongure typen de kerstkrib-
be niet kunnen bereiken. Uit Scandi-
navië zijn de groepen meestal heel
simpel maar erg mooi vormgegeven.
En zo kan nog veel meer worden ver-
teld. Over Amerikaanse indianengroe
pen met een wigwam als stal. Óver
kleurige Peruaanse re trado's, eeuwen-
oude kerstvoorstellingen die door een
hele familie, soms zelfs een compleet
dorp, worden opgebouwd. Ze komen
oorspronkelijk uit Spanje en de wijzen
arriveren op een paard, een olifant en
een kameel.

VELE MATERIALEN
Niet alleen de vormgeving van de
voorstellingen is verrassend. Ook de
gebruikte materialen zijn zeer ver-
schillend: hout en gips, metalen (bijv.
blik), glas en plexiglas, kantwerk en
steen, papierknipwerk en kurk..., de
fantasie van de makers is onbegrensd
En al rondwandelend en genietend
van al dat moois bedenk je dat dit toch
wel een heel bijzondere manier is om
kerstfeest te vieren. 'Kerst op de Kra-
nenburg' is het resultaat van het jaren-
lang verzamelen van twee mensen die
door deze volkskunst zijn geboeid en
geheel belangeloos een deel van hun
prachtige collectie kerstgroepen tijde
lijk beschikbaar hebben gesteld. Dit
evenement werd ook mogelijk dankzij
de inzet van de vrijwilligers die in een
koude kerk dagenlang bezig zijn ge
weest om deze presentatie in te rich-
ten. Er is nog een reden om er in de
komende decemberweekenden een
bezoek aan te brengen. De vele bezoe
kers helpen door hun komst en (zeer
bescheiden) toegangsprijs namelijk
mee aan het instandhouden van de
fraaie Antoniuskerk.

De openingstijden zijn vermeld op de
vele raambiljetten die in de gemeente
Bronckhorst zijn verspreid of ze zijn
op te vragen bij de Vordense VW (tele
foon 0575-55 32 22).

Midwinterwandeling
rond kasteel Wildenborch
Goede belangstelling midwinter-
wandeling rond kasteel Wilden-
borch.

De kapelcommissie in het buurtschap
Wildenborch organiseerde zondag-
middag voor het 15e achtereenvolgen-
de jaar een midwinterwandeling
rondom kasteel Wildenborch. In to-
taal vertrokken er 440 wandelaars

vanaf de Kapel voor een wandeling
van of 7 of 14 kilometer.

De inwendige mens werd niet verge-
ten; onderweg kregen de deelnemers
glühwein of chocolademelk en erw-
tensoep aangeboden. Op een aantal
plaatsen bliezen midwinterhoornbla-
zers uit Ruurlo hun 'boodschap' over
bossen en velden.

Winterwandeling in de
omgeving van Ruurlo
Een wandeling die voorafgaat aan
de Reurlse Winterdag op zondag
18 december a.s. De Reurlse winter-
dag is een evenement in Kerstsfeer,
die ieder jaar gehouden wordt op
de zondag voor Kerst. Op deze dag
kunnen een aantal prachtige rou-
tes gelopen worden in Ruurlo,
Hartje Achterhoek.

Gewandeld wordt in een gebied dat
zich kenmerkt door een uniek coulis-
senlandschap, prachtige bossen, na-
tuurgebieden. Her en der verspreid in
het landschap liggen de karakteristie-
ke boerderijen. Al met al een oase van
rust; die zeker ook in de winter zijn be-
koringen heeft. En dan te bedenken
dat het na deze wandeling heerlijk en
gezellig toeven is in het centrum van
het dorp.

Het dorp Ruurlo dat dan bol staat van
activiteiten in Kerstsfeer. De winter-
wandeling start tussen 11.00 en 12.00
uur bij de VW aan het Kerkplein. Er
kan gewandeld worden tussen 11.00

en 16.00 uur. Onderweg wordt voor
koek en zopie gezorgd. De afstanden
zijn 6 km, 9 km en 12 km. Deelname
prijs aan de wandeling is n 3,- p/p incl.
consumptie.

Inlichtingen: VW Ruurlo, Kerkplein
18, Ruurlo. Tel. 0573 453926, e-mail:
info@vwruurlo.nl

Op de Reurlse Winterdag is er na de
wandeling voor ieder wat wils: -Hobby-
beurs bij de twee zalencentra de Tap-
perij en de Luifel. -In de straten optre-
dens van dweilorkesten en smartlap-
penkoor. -Muziek in de Tapperij (de
Sleppers) en de Noaber (de Daltons) -
Levende Kerststal en Kerstman in arre
slee. -Van kniepertjes bakken tot wijn
proeven of bokbier drinken; het kan
allemaal! -Voor de kinderen draaimo-
lens/luchtkussens. -Nordic Walking,
motortryel of boogschieten. Dit is een
greep uit de vele Reurlse Winterdag
activiteiten op zondag 18 december
2005. En de winkels zijn op deze
dag geopend !!!

Lezers schrijven ..
Buiten verantwoording van de redactie

'Wind en energie,
een schone
gedachte!"
Al rijdende in de trein, me t m'n voor-
deelurenkaart op weg naar Den Haag,
om daar weer eens een bezoek aan de
Tweede Kamer af te leggen, ontdekte
ik in het Zuid-Hollandse landschap tal
van molens. Dit deed me denken aan
windmolens, welke zo links en rechts
staan opgesteld in Nederland, ter op-
wekking van 'groene stroom'.

Bij bewoners van het buitengebied Ie
ven gedachten, om zelf ook een wind-
molen op hun grondgebied te mogen
plaatsen, ter verwerving van nevenin-
komen.
In het ontwerpbestemmingsplan bui-
tengebied Vorden-Hengelo Gld. als on-
derdeel van Gemeente Bronckhorst
(dat ter inzage ligt), staan meerdere
aanvragen voor het opstellen van een
windmolen genoteerd.

Niet iedere plek is daarvoor geschikt
en als zodanig niet genoteerd!

Een verstandig idee de krachten te
bundelen, en gezamelijk de mensen
voor een windmolenopstelling aan el-
kaar te koppelen, en dus samen te pro-
fiteren wanneer de ontwikkeling van
een dergelijke molen wel ergens kan
opgestart worden.

Ook in dit geval geldt het devies: "Een-
dracht maakt macht", en kan eventu-
eel een mogelijk gewin opleveren.

Albertus Lubbers
Kastanjelaan 21
7255 AM Hengelo Gld.

Het Kacheltje

Vincent Spiegelenberg tussen de kachels

'Een poos geleden kocht ik een ka-
chel, eigenlijk een beetje te voorba-
rig want de schoorsteen in mijn
woning was nog niet klaar. Toen
heb ik de kachel maar weer ver-
kocht.

Paar maanden later hetzelfde ritueel,
een kachel gekocht en weer verkocht.
Ik dacht toen bij mijzelf hé, dat is
leuk, waarom zou ik geen 'handeltje'
in kachels beginnen? Ik heb mij er ver-
der in verdiept en sinds l augustus

heb ik hier aan de Oude Zutphense
weg 5A een verkoopbedrij f in kachels',
zo vertelt Vincent Spiegelenberg, die
gebruik mag maken van een deel van
de loods van zijn vader (pompoenen-
kwekerij Martin Spiegelenberg). Intus-
sen heeft Vincent Spiegelenberg voor
zijn klanten een keuze uit 15 tot 20
verschillende merken. Allerlei soorten
kachels, hout, speksteen, antieke ka-
chels noem maar op. Om enkele mer-
ken te noemen: kachels van 'Austro
Flamm' uit Oostenrijk. Het merk 'Wi-

king' uit Denemarken, 'Saeys' uit Bel-
gië ( kachels van dit merk zijn ook op
gas leverbaar). Datzelfde geldt voor
het Engelse merk 'Stovax'. Verder nog
kachels van het Noorse merk 'Dovre'.
Vincent verkoopt rechtstreeks aan
particulieren. Voor een afspraak kan
men bellen 06-17236100. Behalve het
verkopen van kachels, is Vincent Spie
gelenberg tevens snoeispecialist voor
tuinen, bomen en fruitbomen.
Voor nadere informatie zie website
www.hetkacheltje.nl



Christmas Fair in kasteel Vorden gezellig en sfeervol

Arnhemse meisjes

Ruim een jaar geleden nam de ge-
meenteraad van Vorden de beslis-
sing om kasteel Vorden te verko-
pen. Nu stond er in de voormalige
raadszaal een grote kerstboom en
zongen mezzo sopraan Florence en

sopraan Daphne 'Stille Nacht, Hei-
lige Nacht' en nog een aantal kerst-
liederen. Zo maar een onderdeel
van de Christmas Fan* die de huidi-
ge eigenaars van het kasteel, Karin
en Ronald Rodink, de afgelopen da-

gen in het kasteel organiseerden.
Een Fair waarbij de bezoekers te-
vens de gelegenheid werd geboden
om ook een kijkje in een aantal
privé vertrekken te nemen.

Door het gehele kasteel stonden diver-
se stands opgesteld, waar van alles op
het gebied van kerstartikelen te koop
was. Opvallend het aantal Vordense
deelnemers.

Bijvoorbeeld beelden en sieraden van
Henk Eggersman uit Vorden, cadeau-
accessoires van 'Josephine' eveneens
uit Vorden. Rilde Besseling uit Vierak-
ker gaf met een fraai getekend portret
van haar dochter duidelijk haar visite
kaartje af. De stand van Frida Pelgrum
uit het buurtschap Delden stond vol-
op in de belangstelling.

Een prachtige collectie handgemaakte
hoeden onder het motto ' Goed ge-
mutst met een hoed van Frida'. Zelf
droeg ze een oranjekleurige vouw-
hoed. (Tussen twee haakjes, zaterdag-
avond ̂ keken 500 miljoen mensen uit
de gehele wereld naar de loting van
het wereldkampioenschap voetbal
waar ook het Nederlands Elftal aan
mee zal doen.

Dan zal Nederland weer geheel in het
oranje gekleed gaan. Voor veel vrou-
wen breken dan moeilijke tijden aan,
want de heer des huizes zal aan de TV
gekluisterd zijn. Wellicht kan manlief
dan ter compensatie, zijn partner op
moederdag (15 mei 2006) verassen
met een Oranjekleurige vouwhoed,
gemaakt door Frida Pelgrum!)

'Het Winkeltje' uit Doesburg was op de
Fair present met artikelen uit groot-
moeders tijd. 'Eigenlijk is dit assorti-
ment een uit de hand gelopen hobby,
zo vertelde de verkoopster. Evelien

Goedkoop, ook in Vorden woonachtig,
liet het publiek zien hoe je figuren
kunt boetseren. Jacqueline (sieraden ),
Ans (huisdecoraties) en Wilma (die
zich zelf vanwege de vele potjes sjam
die ze in de aanbieding had, 'de sjam-
koningin' noemde). Deze drie zussen
Lubbers, afkomstig uit de Gelderse
hoofdstad, hadden duidelijk plezier
op deze fair." Met de verkoop gaat het
ook goed' aldus de echte ' Arnhemse
Meisjes'.

De Bloemenkamer uit Rheden showde
een collectie zijden boeketten, op
maat gemaakt. Het rijke culturele ver-
leden van zuidelijk Afrika was terug te
vinden in de stand van Mutufa Rain-
bow Keramiek, een breed assortiment
van hand geschilderde gebruiksartike-
len en unieke voorwerpen. Vanaf het
bordes was er bij binnenkomst in het
kasteel de looproute aangegeven. De
pijlen volgend kwam je vanzelf bij Ka-
rin Rodink terecht die de gasten een
heerlijke Glühwein aanbood.

Karin: 'Ik heb tijdens de voorbereiding
een paar keer gedacht 'waar ben ik
aan begonnen'. Een Christmas Fair
kun je nu eenmaal niet weken van te-
voren in orde maken. Toch ben ik dik
tevreden. Weetje wat zo leuk was, we
kregen diverse suggesties van bezoe-
kers, hoe of je dingen beter of anders
kunt doen. Veel bruikbare tips. Ook
enthousiaste mensen die spontaan
aanboden bij komende evenementen
te willen helpen. Eén ding is zeker,
ook in 2006 zullen we een dergelijke
Christmas Fair organiseren', aldus
Karin Rodink.

Zangeressen in voormalige raadszaal Eetzaal in kasteel Vorden

Gl NDA V O R D E N

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
14 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
14 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
14 ANBO klootschieten bij Camping

de Kleine Steege.

15 Bejaardenkring Dorpscentrum,
.Kerst.

15 Klootschietgroep de Vordense Pan.
16 ANBO*, leven en werken met een

schaapskudde.
16 ANBO, "Een bijzondere gast...., met

hond" (dialezing) in het Dorpscen-
trum, zaal 't Stampertje.

19 Vordense bridgeclub, Dorpscen-
trum.

20 Chr. vrouwenbeweging Passage
Kerstmaaltijd en kerststallen.

21 Vordense bridgeclub, Dorpscen-
trum.

21 's avonds Kerstviering NBvP in de
Herberg.

21 HVG Linde Kerstviering.
21 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
22 PCOB Kerstbijeenkomst m.m.v. ds.

H. Westerink in 't Stampertje.
22 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

EXOTYNG Vips:
Wïnston Post
Een speciale editie van Excityng a.s.
zaterdagavond 17 december in City
Lido Groenlo met in het City Thea-
ter Winston Post als Vip DJ.

Winston gaat sinds 1999, naast model
en acteur, ook door het leven als VIP
DJ. Hij draait als Club DJ in binnen- en
buitenland (Tsjechië, Turkije, Spanje,
Japan & UK).
Daarnaast werkte hij samen met o.a.
Mark van Dale & Erik de Koning mee
aan radioprogramma's bij Stadsradio
Rotterdam genaamd Turbulentie Live
en op Fresh FM genaamd Floorfillers
en is regelmatig te gast bij radiostati-
ons.

Zijn favoriete DJ's zijn alle dj's waar
hij wat van kan leren en dat zijn er
een hele hoop, één van hen is resident
Milo.nl

In Club de Reau laat Big D de beste
Urban en Latin horen. Herkenbare en
dansbare 70s/80s en 90s ervaar je in
The Soulkitchen gemixed door DJ
Michel.

Amnesty Vorden
750 handtekeningen
De werkgroep van de afdeling Vor-
den van Amnesty International
kreeg op de dag van de "Rechten
van de Mens", onderdak in de su-
permarkt van Yvonne en Wilbert
Grotenhuys.

"We stonden er warmpjes bij en ook de
reacties van het winkelend publiek
waren hartverwarmend", aldus de re
actie van één van de vrijwilligsters van
Amnesty. Vele mensen kwamen door
berichten in de pers gelijk al naar de
stand van de werkgroep om daar een

handtekening te zetten. Het werd zelfs
een record, in totaal 750 handtekenin-
gen. De actie stond dit jaar in het te
ken van gewetensgevangenen in Syrië,
Soedan en Turkmenistan. De hand te
keningen worden doorgestuurd naar
het hoofdkantoor van Amnesty in Am-
sterdam. Zaterdag 17 december staat
de werkgroep Vorden met een kraam
op de Kerstmarkt. Daar kan men infor-
matie krijgen over het werk van Am-
nesty en de werkgroep Vorden. Ook
zijn er voor het goede doel allerlei
kerstartikelen te koop.

Nieuwe trommels
De oliebollenactie die de muziekver-
eniging 'Concordia' het afgelopen
weekend huis- aan- huis in Vorden
hield is geslaagd. De verkoop verliep
prima waardoor er een flink bedrag in
liet instrumentenfonds kon worden
gestort. De bedoeling is dat er op korte
termijn twee nieuwe parade trommels

met accessoires zullen worden aange
schaft. Deze trommels zullen tijdens
het Nieuwjaarsconcert op zondag 15
januari voor het eerst worden ingezet.
Het bestuur van Concordia is iedereen
erkentelijk die aan het welslagen van
deze oliebollenactie heeft meege-
werkt.
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G R O E NS P E C l A L I S T

K E R S T B O M E N
DUUR,
HELEMAAL NIET
AL VANAF € SgOO
SUPER VERS VAN EIGEN KWEKERIJ!

In vele soorten en maten, o. a.
Servische Spar - Nordman - Koreaspar
Kluit Pot Gezaagd Wortel

Bij aankoop van een kerstboom
gratis Kerstgroen uitzoeken
zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (geen verkoop op zondag)
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

iisse paviljoen

'Eerste en 'Tweede 'Kcrstdaau
rnvsnüYmi wij cc n ufaK&reid

(wud m warm (Juffet md. feestelijk dcswt
vii) ui ƒ 17.00 - 21.00 uw buffet

IJsselkade 1
7201 HAZutphen
Tel. 0575-514518
www.ijsselpaviljoen.nl

r e server e 11 flewens t

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van
Hout- en Gaskachels

op afspraak
06-17236100

Vonten

www.hetkachettje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw
tuin, bomen en fruitbomen

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen
wij met verschillende

edities in de gemeente
Bronckhorst

U bent van harte welkom
op onze

GRANDIOZE
KERSTSHOW

In onze kassen:
KERST-Bloemwerk
in alle stijlen, voor elk wat wils U

KERSTBOMEN voor kleine prijzen,
diverse soorten in Pot of met Kluit.
De HELE VOORRAAD
KERSTMATERIALEN
voor HALF GELD, *
a//es moef nu weg !! \£

Kweker i j-Tui n een t rum

HUBERS
Baak (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06

Dagelijks open 8.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur
en zaterdag tot 16.00 uur.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2006.

CITROEN CADEAUWEKEN
BIJ RUESINK.

De Citroen C2 The Url

Normaal vanaf: € 11.690
Cadeaukorting: € 700

Nu vanaf €10.990
; . : • . - . . .

De Gtroen C3 Sky Radio
Jer met be ian de

stuurl : ••• ondihonmg.

m in 12/M
Of r •!•»<• muztokml»

Nu vanaf € 15.000*
i C3 vanaf: € 12.390"

De Citroen \*>*\. Technologie komt tot leven.

l. 500'

Nu vanaf € 18.490

De Citroen v^D. Techno- r uwafaa

Extra inruil boven ANWB/Bovag koersljjst: €2.500"

Nu vanaf €26.990

Eurocasïon

Wanneer u tussen nu en 15 december bij
Ruesink een occasion aanschaft
dan krijgt u bij aankoop van een

occasion:

tussen de € 2.000 en € 4.500
gratis een l -jarig abonnement op

Autowcck

tussen de € 4.500 en € 7.500
een gratis X-BOX spelcomputer

boven de € 7.500
gratis een set van 4 winterbanden
of een TomTom navigatiesysteem

en een Uitstel van betaling
van 6 maanden voor
maximaal € 10.000

Bel of kom langs en vraag naar de
voorwaarden

Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

E RUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500

De Venterkamp 11, Ruurlo, tel. 0573-452004.

De Stoven 16a, Zutphen, tel. 0575-570075.

Hendrik ter Kuilestraat 175-b, Enschede, tel. 053-4308006.

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN

Lichttherapie ter
bestrijding van

winterdepressies

Verhuur van
speciale lamp

MARIA
van RIJSEWIJK,

Shiatsu-therapeute
Warnsveld

(0575) 54 39 24

Zojuist gepubliceerd:
www.barendsen-fixet.nl

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite's

Softwareontwikkeling Systeembeheer

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP -:•:-
TUINAANLEG (RENOVATIE)

-:•:- TUINONDERHOUD *
(SIER)BESTRATING -:•:-•T»

VIJVERS

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl
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Kunstkerstexpositie in Bronkhorst

Annie Elissen en Wil van den Hoek hadden in de kapel van Bronkhorst een
expositie met zeer fraaie keramische beelden en schilderijen met kippen
en koeien en ook mensenfiguren ingericht. Op 9,10 en 11 december was
de expositie geopend.

De kapel werd voor deze drie expo-
sitiedagen voorzien van lichtslangen

en kerstversieringen om de kerst-
sfeer te verhogen en ook het fraaie

orgel dat in deze kerk staat was voor
deze gelegenheid te zien in de staat
zoals het bespeeld wordt.
Deze twee Brummense exposanten
die de kapel in Bronkhorst al vaker
voor hun exposities gebruikten,
kunnen terugkijken op een geslaag-
de kunstkerstexpositie.

Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen

Gezellige dagen, ook voor hen?*.? t/

kinderen komen in de zomer
2006 van 22 juli tot 11 au-
gustus.
Hebt u plaats voor een Berlijns
kind, of wilt u meer informatie,
bel dan met één van de mede-
werkers in uw regio, Jacquelien
van Dillen, tel. 0314-684408, of
Milko van Heusden, tel. 0314-
365223. Ook kunt u terecht op
de website www.paxkinder-

Op het bureau van Milko van
Heusden ligt de foto van drie kinde-
ren, spelend in bad. De kinderen,
Jürgen, Dennis en Michael wonen
sinds een aantal jaren niet meer
thuis. Vanuit Berlijn komt de vraag
of het mogelijk is deze kinderen een
onvergetelijke vakantie aan te bie-
den in een Nederlands gastgezin. De
kinderen zijn volgens het begelei-
dend schrijven onafscheidelijk. Door
alles wat ze meegemaakt hebben in
hun nog jonge leven zijn ze een geza-
menlijk blok gaan vormen. De
opvoeders van de kinderen zouden
hen tijdens vakanties graag
geplaatst zien bij gastgezinnen.
"Een lastige vraag", aldus Milko. Hij
is één van de tien vrijwilligers van
Pax Kinderhulp die in deze regio al
jaren kinderen uit Berlijn in gastge-
zinnen plaatst. De vraag naar gastge-
zinnen vanuit Berlijn blijft komen,
terwijl de bereidheid om gastgezin
te worden de afgelopen jaren min-
der is geworden. Door vakantiesprei-
ding, tweeverdieners en mogelijk
ook vanwege onbekendheid is het
aantal kinderen dat naar Nederland

komt de afgelopen jaren met ruim
tweehonderd verminderd.
In onze regio is het aantal kinderen
afgelopen jaren redelijk stabiel. Om
dat zo te houden is Pax Christi op
zoek naar nieuwe gastgezinnen. In
deze weken tussen Sinterklaas en
Kerst zijn veel mensen bezig met het
geven van cadeaus. Wat zou het
mooi zijn om ook kinderen zoals
Dennis, Jürgen of Michael te verblij-
den met een cadeau. Weliswaar zal
dat cadeau pas in de zomer van 2006
werkelijkheid worden, maar u kunt
er nu al voorpret van hebben.
Milko gaat ervan uit dat deze drie
belhamels uit Berlijn geplaatst gaan
worden, hopelijk met nog tientallen
andere kinderen uit Berlijn.
Hij vraagt u namens Pax Christi eens
na te denken over het aanbieden van
drie weken gastvrijheid aan een
Berlijns kind in de komende zomer.
De vrijwilligers van Pax Kinderhulp
vertellen u er graag meer over, zodat
u weloverwogen uw keuze kunt
maken. Informatie vragen verplicht
u tot niets. Van belang is dat u een
open hart en open huis heeft. De

Freestyle cursus
met paarden

inde
kerstvakantie

Freestyle instructeur Daan Simoons
geeft op woensdag 28 december
2005 een basiscursus Freestyle bij
Stal Schennink in Zelhem. De cur-
susdag duurt van 9.30 uur tot
ca.17.00 uur. Er is maximaal plaats
voor 6 personen/paarden.

Tijdens deze dag leer je hoe je je
lichaam kunt gebruiken om met je
paard te 'praten' en hoe je naar hem
kunt 'luisteren' door te kijken naar
zijn lichaamssignalen. Eerst wordt
de basistheorie van het loswerken en
grondwerk uitgelegd en daarna ga je
tijdens de les aan de slag met je
paard.

Iedereen kan net zoveel toepassen
van de Freestyle methode in zijn
eigen manier van omgaan met zijn
paard als zij maar wil. En het mooie
is: je kunt nog gewoon blijven doen
wat je het liefste doet. Springen,
recreëren, western, dressuur.... Alles
wordt er alleen maar leuker van,
omdat je elkaar beter gaat begrijpen
Informatie en opgave kunt u krijgen
bij Katy Geluk, tel. 0314-625605 of
www.ruitertochten.nl.

Kersttentoonstelling
in 't Kerkje van

Laag-Keppel
Hobbycentrum 't Kerkje in Laag-
Keppel organiseert ook dit jaar weer
de in wijde omtrek bekende
Kersttentoonstelling. Vier volle
dagen achtereen is 't Kerkje omgeto-
verd in kerstsfeer en zijn de deuren
geopend voor alle belangstellenden.
Ter verhoging van de kerstsfeer zijn
Benno en Joke Rosema uitgenodigd.
Zij exposeren de religieuze artikelen
en geschenken uit hun webwinkel
'www.religieuzeart.nl', zoals kersl-
stalletjes en diverse beelden.
Het zelf maken van (kralen-)kettin-
gen is helemaal in. Diverse voorbeel-
den worden tijdens deze dagen
getoond en op bepaalde uren wordt
deze hobby gedemonstreerd. Verder
is er een verloting, een puzzel voor
de jeugd en staan er spelletje opge-
steld waar jong en oud zich op uit
mogen leven.
Maar natuurlijk is het grootste
gedeelte gereserveerd voor alle,
voornamelijk van hout vervaardigde
producten van dit hobbycentrum.
Het afgelopen jaar hebben weer vele
enthousiaste mensen hun vrije t i jd
in 't Kerkje doorgebracht met het
maken van loopfietsjes, poppenhui-
zen, vrachtauto's, stoeltjes, lampjes,
kaarsenstandaards etc. Met de ver-
koop van deze spullen kunnen door
de stichting weer nieuwe materia-
len en machines worden aange-
schaft.
Het hele Kerkje zal deze dagen weer
heerlijk ruiken naar de versgebak-
ken wafels. U kunt ook hiervan
genieten samen met een kopje kof-
fie en tevens een gezellig praatje
maken in de 'koffiekamer'. Dit kerk-
gebouw bestaat dit jaar overigens
125 jaar en is in de afgelopen maan-
den grondig opgeknapt aan de bui-
tenzijde.

Kom ook op de Kersttentoonstelling
van Hobby-centrum 't Kerkje aan de
Hummeloseweg 4 in Laag-Keppel
van donderdag 15 tot en met zondag
18 december a.s. De openingstijden
zijn: donderdag en vrijdag van 9.00
tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De
toegang is bovendien gratis.

Workshop in Dorpshuis
Drempt

Wilt u zo voor de feestdagen nog
een leuk en goedkoop cadeautje
(geven)? U kunt 'm zelf komen
maken tijdens de workshop, die op
14 december vanaf 19.30 uur wordt
gehouden in het Dorpshuis te
Drempt. De workshop is gratis. U
betaalt alleen voor het materiaal
(vanaf € 5,-). Neem zelf een punt
tangetje en een plat tangetje mee.
Verder is alles aanwezig. Zoals ver-
schillende kleuren draad en heel
veel soorten en kleuren kralen.
Voor nadere informatie en opgave
kunt u contact opnemen met Genie
Bosveld, tel. 0313^173230 of Angola
Booltink, tel. 06-51935793.

Advents-vesper in
Drempt

In de Nederlands Hervormde kerk te
Drempt wordt vrijdag 16 december
het laatste Advents-vesper gehou-
den. Tussen 19.30 en 20.00 uur ver-
leent het Anerio-kwartet haar mede-
werking aan een kort meditatie-
moment, waarbij Ds. Dirk Engelage
de lezingen en gebeden verzorgt en
Jan Hessels Mulder de vleugel
bespeelt.

HYPOTHEEK
S\ D V l E S C t N l R U M

HansRijntjes

www.hansrijntjes.nl
KOOPHUIS

m a k e l a a r s
REGIQ ĵÉ* BANK

'Rondum Hummel1 herdrukt!
Geboren en getogen in Hummelo en
begenadigd met een talent om de
verhalen uit zijn directe omgeving
in onversneden Achterhoeks op te
schrijven, dat is Gerrit Lusink ten
voeten uit. Het is natuurlijk ook een
gave om in de ogenschijnlijk alle-
daagse gebeurtenissen het bijzonde-
re en vaak humoristische aspect te
ontdekken. 'Getman' (onder de
naam schrijft hij) Lusink kan het als
geen ander.
Dat moest wel resulteren in een
boekje. In november 2005 verscheen
'Rondum Hummel', een boekje vol
'verhaaltjes, praotjes en riemkes',
die Lusink als Hummeloer in hart
en nieren eigenlijk al zijn hele leven
verzamelt en schrijft. Dat Lusink
verbaal begaafd is, lijdt geen twijfel.
Hij treedt sinds jaar en dag op als de
'praotebuul', dat is degene die de
muziekstukken 'aan elkaar praat',
van boerenkapel 'De Weppel Kapel'.
Daarnaast speelt hij al sinds 1958 bij
de plaatselijke fanfare 'De
Eendracht'. Toen hij in militaire
dienst zat begon hij al met optreden
voor publiek en sedertdien heeft hij
veel op het podium gestaan, ook in
toneelstukken die de Hummelose
Oranjevereniging op de planken
brengt.
Gerrit Lusink: 'Ik ben er al heel lang
mee bezig om alle verhalen die ik in
de loop der jaren heb verzameld op
te schrijven, eigenlijk al vanaf 1992.
En er is nog zo veel te doen, er zijn
nog zo veel anekdotes en zulke
mooie uitdrukkingen.' In het voor-

woord spreekt Bennie Jo l ink , jaren-
lang de buur jongen van Gerri t
Lusink, de hoop uit dat dit boekje
het begin is van meer, 'want bi'j/.un-
dere figuren bunt der nog zat; in
onze herinneringen althans'. Elke
dag verdwijnt er wat van dit erfgoed
en wordt het aantal mensen dat nog
dialect spreekt kleiner. Gerrit
Lusink realiseert zich dat heel goed.
Hij is dan ook vaak te vinden in het
Hyndendael, waar hij niet alleen uit
hoofde van zijn functie als coördi-
nator van het biljarten komt, maar
ook regelmatig voorleest. Dat hij
daarbij ook weer veel verhalen te
horen krijgt, die hij weer kan
opschrijven, is natuurlijk een mooie
bijkomstigheid.
Dhr. Lusink maakte zelf ook de
illustraties en gaf 'Rondum
Hummel' in eigen beheer uit. Hij
werd daarbij begeleid door het
Staring Instituut. De eerste druk, in
een oplage van 200 exemplaren, was
ongeveer binnen een maand uitver-
kocht. Er is echter goed nieuws voor
de mensen die te horen kregen dat
het boekje uitverkocht was. Vrijdag
9 december verschijnt de tweede
druk. Net als de eerste uitgave, zal
ook dit boekje op drie locaties te
koop zijn. U kunt ervoor terecht bij
de Spar in Hummelo, in het kan-
toortje van de Stichting Welzijn
Ouderen in Hyndendael en bij dhr.
Lusink thuis. Hij woont aan de
Beatrixlaan 11 in Hummelo. Het
boekje kost € 4,50.
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'Beschermvrouwe'

Onthulling kunstwerk bij pontje Olburgen

"Burgemeester Aalderink en Dijkgraaf Van Brink trotseerden de kou door in pak de officiële onthulling van het beeld te doen."

Burgemeester Henk Aalderink onthulde bij de afmeerlocatie van het
pontje van Olburgen naar Dieren het bronzen beeld 'Beschermvrouwe',
gemaakt door kunstenares Marga Brey. Het kunstwerk werd aan de inwo-
ners van Olburgen en Rha aangeboden door het Waterschap Rijn en IJssel,
in verband met de opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ol-
burgen.

Het was een koude middag, die zesde
december, waar rond drie uur in de
middag de genodigden zich verzamel-
den bij de afmeerlocatie van het pont-
je van Olburgen naar Dieren. Aanwe-
zig waren de heren Henk Aalderink,
burgemeester van de gemeente
Bronckhorst, Henk van Brink, dijk-
graaf Waterschap Rijn en IJssel en Pe
ter Glasbergen, wethouder kunst en
cultuur, de dames van de kunstcom-
missie en mevrouw Marga Brey, de
kunstenares die het beeld vervaardig-
de. Daarnaast waren enkele belang-
stellenden gekomen.Het was voor bur-
gemeester Aalderink de eerste onthul-
ling. "Ik voel vlinders in de buik," zei
hij lachend tegen de aanwezigen.

De heren Aalderink en Van Brink trot-
seerden de kou door in pak naast het
beeld te gaan staan. De onthullingtoe
spraak van de Dijkgraaf was bijzonder
kort. De burgemeester verrichte hier-
na de officiële onthulling met het
doorknippen van het lint en het ver-
wijderen van het doek. Een welge-
meend applaus voor het prachtige
beeld volgde. De burgemeester zei nog
enkele lovende woorden, waarna het
beeld door de aanwezigen van dichtbij
werd bekeken. Iedereen werd uitgeno-
digd om naar Kraantje Lek in Olbur-
gen te komen.

Dijkgraaf Van Brink nam na een warm
kopje koffie het woord. Hij vertelde
dat het uniek is, dat een Waterschap
een kunstwerk aanbiedt. Hij zei trots
te zijn op het zuiveringsschap ooste-
lijk Gelderland, die oordeelde dat als
er een rioolwaterzuivering wordt
neergezet, het goed is om iets terug te
doen aan de gemeenschap vanwege de
overlast. "Het zijn meestal niet de
leukste objecten wat betreft vormge-
ving, die worden gebouwd. Wat
'schaamgroen', groenbeplanting er-
omheen en dan ziet niemand het
meer, maar het is nog wel te ruiken, "
aldus de heer Van Brink.Olburgen had
een hele slechte naam op dat gebied.
De mensen in Olburgen en Rha wisten
de weg om de klachten te uiten. Dan
werden er besprekingen gehouden,
destijds met burgemeester S. Bud-

dingh' en wethouders.Na Etten en Zut-
phen, was Olburgen als laatste instal-
latie aan de beurt om te verbouwen.
Tientallen miljoenen heeft het gekost.
Omdat de gemeente Steenderen niet
meer bestond, moest het cadeau aan
de gemeente Bronckhorst worden aan-
geboden. Besloten werd om het beeld
niet in Steenderen te plaatsen of Rha,
die heeft al een mooie molen, maar in
Olburgen.Er werd een commissie inge-
steld om een beeld, maar ook een plek
uit te zoeken. "Bij de pont komen vre
selijk veel mensen langs. Dat is hart-
stikke leuk en dan valt het tenminste
veel meer op," eindigde dijkgraaf
Henk van Brink."We zitten om drie
uur in een gezellig café te praten over
het aanbieden van een kunstwerk
voor een gemeente Bronckhorst, vanaf
l januari ontstaan," opende burge-
meester Aalderink. Er worden wat
hem betreft ambtelijk goede vorderin-
gen gemaakt. "De sfeer waarin we hier
zitten is de sfeer van Bronckhorst. Be-
houd van het gemoedelijke, maar wel
duidelijk."Collega André Baars praatte
de nieuwe burgemeester bij.

Zeven jaar geleden begon het Water-
schap Rijn en IJssel na te denken over
uitbreiding en verbouw, vanwege kwa-
liteit en watercapaciteit. Men nam ver-
antwoordelijkheid om de installaties
technisch te verbeteren, ook qua mi-
lieueisen. Er zijn waterstromen over-
genomen en de situatie rond Aviko is
via deze zuivering ook geregeld. Het
behouden van de werkgelegenheid in
dit gebied is van belang.Er werd een
commissie gevormd die binnen de ver-
bouwingbegroting van 80 miljoen een
mooi kunstwerk kon uitzoeken. De ti-
tel 'Beschermvrouwe' vind hij heel
mooi gekozen.

"Kunst moet je niet uitleggen. Kunst
moet je gewoon beleven, er een eigen
gevoel bij hebben," aldus de burge-
meester. Het Waterschap zorgt al eeu-
wen voor de kwaliteit en kwantiteit
van water. Naast Dorothea Visser is er
nu ook een 'Beschermvrouwe' die uit-
kijkt over Olburgen. Van de andere
kant bekeken, dan kijkt ze over het
water. "Als je één van de statige poor-

ten van Bronckhorst binnenkomt dan
zie je de 'Beschermvrouwe' die over de
Veluwe én over het water kijkt," vult
burgemeester aan. Als gedeputeerde
had de heer Aalderink te maken met
'hoog water crisismanagement'. De
laatste weken werd gesproken over
'laag water crisismanagement'. Boe
ren moeten erop kunnen rekenen dat
in beide situaties kan worden gezorgd
dat het water op niveau blijft en ze
hun water hebben."Ik vind het een
prachtig beeld," zei de burgemeester.
"En straks als het voorjaar wordt en
het bankje komt, kunnen de bezoe-
kers die de gemeente verlaten of die
de gemeente binnenkomen er bij gaan
zitten. En op de pont folders neerleg-
gen van de kunstenares, Marga
Brey."Kunst is een van de elementen
die ook belangrijk is in de samenle-
ving en hij uitte complimenten aan
het waterschap voor de wijze waarop
ze dit hebben aangepakt.

"We kunnen trots zijn dat wij het Wa-
terschap Rijn en IJssel in onze gemeen-
te Bronckhorst hebben," aldus burge-
meester Aalderink.De kunstcommis-
sie, bestaande uit een aantal dames
ging op atelierbezoek. De kunstenaar
moest liefst uit de omgeving komen,
maar in elk geval uit de Achterhoek.
Ze gingen onder andere naar Winters-
wijk, Drempt, oud inwoner van Olbur-
gen Frans Gerritsen, Hengelo, S. Brink-
horst en Tolkamer, Marga Brey. De da-
mes kozen het beeld van Marga Brey
en samen met de dijkgraaf gingen ze
nog eens terug. Maar dat was het, per-
fect.

De commissie was niet verdeeld. Het
beeld stond in was en moest nog in
brons worden gegoten. Nadat de
kunstcommissie eruit was, moesten
de voorbereidingen voor het plaatsen
van het beeld op 17 oktober klaar zijn.
Daarna mag men niet meer aan de
dijk klussen, dat is zo geregeld. Ze
moesten zich houden aan Europese
aanbestedingsregels. De vergunning
werd snel verleend.Marga Brey werd
bedankt voor het mooie beeld.

Arend van de Pol van Middenbeemster
werd bedankt voor zijn werk. Hij zorg-
de voor de aanleg van de plaats van
het beeld. Er werd zelfs een lantaarn-
paal voor verzet naar de andere kant
van de weg. Het was een idiote op-
dracht eigenlijk. "Wat is leuker of be-
ter dan een beeldje van de kunstena-

res te geven!" zo stelde de dijkgraaf en
deelde cadeautjes uit, beeldjes van
Marga Brey. De reactie van de dames
"Ik ben een beetje overdonderd!" en
"Beeldschoon!". "Jullie hebben het ver-
diend," aldus dijkgraaf Van Brink.Voor
de burgemeester had de dijkgraaf ook
een presentje. "Ik wil in gesprek ko-
men met mensen," citeerde hij de bur-
gemeester. "Maar hij zorgt ervoor dat
daar ruimte voor is." Dit beeld was het
eerste kunstwerk dat door burgemees-
ter Henk Aalderink werd onthuld en

daarvoor kreeg ook hij een kunstwerk
van Marga Brey aangeboden: 'Het Ge-
sprek'.De burgemeester wilde eigen-
lijk niet het laatste woord hebben,
maar kreeg het toch. "Zowel ambtelijk
als bestuurlijk zegt de Raad 'We gaan
voor Bronckhorst!
We willen de snelste gemeente worden,
want burgers willen snel en goed ge
holpen worden!" zo eindigde burge
meester Aalderink. Het beeldje krijgt
een plek op het bureau van de burge
meester.

Heleen Romonesco opent
nieuwe hiüpverlemngspraktijk

j
Heleen Romonesco uit Ruurlo heeft sinds kort een particuliere hulpverle
ningspraktijk aan huis opgestart. De naam van haar praktijk aan de
Boomgaard is: 'Praktijk voor Psychotherapeutische Consulten'. Ze is ge-
specialiseerd in partnerrelatietherapie.

Na ruim een halfjaar volop genoten te
hebben van haar pensioen begon het
bij Heleen Romonesco (62) toch weer
te kriebelen en heeft zij met de haar
eigen voortvarendheid een particulie
re hulpverleningspraktijk aan huis op-
gestart. Men kan bij haar terecht met
individuele problemen als men zich
gedeprimeerd voelt, angst- en span-
ningsklachten heeft, een burn-out of
problemen op het werk heeft. Maar
ook als men onzekerheid heeft over de
toekomst, verdriet en rouw of identi-
teitsproblemen of een trauma heeft.
Maar haar specialiteit is partnerrelatie
problematiek zoals slechte communi-
catie (er wordt niet meer gepraat), ru-
zies, sleur, langs elkaar heen leven,
seksuele problemen, dreigende
(echt)scheiding, uit elkaar groeit of
problemen heeft met de (schoon)fami-
lie of driegeneratieproblematiek. Als
maatschappelijk werkende met voort-
gezette opleiding heeft Heleen Romo-
nesco zich vooral gespecialiseerd als
systeemtherapeut, waarvoor zij een
driejarige opleiding volgde. Een sys-
teemtherapeut werkt voornamelijk
met systemen als partners, gezin en fa-
milie. In de Achterhoek heeft zij de
laatste 20 jaar van haar loopbaan als
systeemtherapeut gewerkt bij de Ri-
agg en later voor GGNet in Doetin-
chem en Groenlo. Mevrouw Romones-
co merkte daar dat op het gebied van
partnerrelatieproblemen er maar wei-
nig gespecialiseerde hulpverleners in
de Achterhoek en de Liemers zijn. De
ze wetenschap gaf haar mede de im-
puls om 'dat gat in de markt' nu te
gaan bewerken in een bescheiden pri-
vé-praktijk. Zij wil zich nog nuttig ma-
ken met de ervaring die ze in de loop
der jaren in de Achterhoek heeft opge
bouwd. De Ruurlose heeft sinds kort
haar nieuwe praktijkruimte ingericht,
een folder en een aantrekkelijke web-
site gemaakt. Huisartsen en eerstelijns
hulpverleners, zoals maatschappelijk
werkenden en psychologen, zijn door
haar geïnformeerd over haar praktijk.
"Maar het loopt nog niet meteen
storm. Dit om de doodeenvoudige re
den, dat de mensen me nog niet we
ten te vinden", zo verklaart Heleen.
Maar dat kan snel veranderen, denkt

zij als er van meer kanten aandacht
aan haar praktijk wordt besteed.
"Maar het moet ook niet te gek wor-
den, want ik wil ook nog tijd overhou-
den voor andere zaken die mijn inte
resse hebben, zoals muziek, zang,
schilderen, museumbezoek, wande
len en niet te vergeten haar partner en
(klein)kinderen. Voorlopig werkt ze al-
leen op dinsdag en donderdag. Telefo-
nisch kan er een afspraak gemaakt
worden voor een eerste gesprek. "Dit
gesprek is gratis. Mensen kunnen be
kijken of het klikt en ik kan beoorde
len of ik wat voor hen kan betekenen
of dat het toch beter is te verwijzen
naar een instelling met een andere
doelgroep", zegt Heleen. De daarna
volgende afspraken moeten wel wor-
den betaald. Tarieven voor individuele
gesprekken of relatie gesprekken zijn
op aanvraag te verkrijgen. Zij hanteert
de gangbare tarieven in de geestelijke
gezondheidszorg. Maar o.a. omdat He
leen geen academische titel heeft wor-
den de gesprekken niet door de ziekte
kostenverzekeraars vergoed. Heleen:
"Er bestaat natuurlijk wel een moge
lijkheid dat de werkgever de kosten
vergoedt in het kader van ziektever-
zuim. Dit bijvoorbeeld als er sprake is
van een burn-out en/of problemen op
het werk. En bij echtparen?

Een collega zei het laatst heel kernach-
tig: scheiden is duurder!" Heleen Ro-
monesco komt tot de slotconclusie dat
haar praktijk eigenlijk voor gewone
mensen met gewone alledaagse pro-
blemen is, die er geen genoegen mee
nemen daarmee door te moeten mod-
deren. "Maar zeker ook voor mensen
die bewust iets aan hun situatie willen
doen maar niet goed weten hoe. En ze
ker ook voor mensen die niet in de bu-
reaucratie van een grote instelling ten
onder willen gaan maar persoonlijke
aandacht prefereren en daarvoor ook
iets over hebben." Leeftijd en
(levens)ervaring van de hulpverleen-
ster staan borg voor kwaliteit. Het
praktijkadres van Heleen Romonesco
is Boomgaard 12, 7261HB in Ruurlo,
telefoon 0573 453906. Haar internetsi-
te is: www.heleenromonesco.nl. (zie
advertentie)
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu. Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 -497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30-19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30 -12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg. Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt. kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750250.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. 10575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel .(0575)750250
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.

leder jaar weer zorgen de feestdagen voor veel gezelligheid en vertier.
Kerstboom, kerststukjes, fonduen, kaarsen, vuurwerk, etc. Dat deze zaken
kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zal u bekend zijn. Het gebeurt elk
jaar weer dat er slachtoffers vallen door het onvoorzichtig omgaan met
brandgevaarlijke situaties. De afdeling preventie van de brandweer heeft
voor u een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Kerstboom
De kerstboom in de kamer is een
naaldboom (spar] of een kunststof
boom. Sparren hebben een hoog ge-
halte aan (zeer) brandbare hars. Al
bij een geringe hoeveelheid vuur
staat de boom binnen enkele secon-
den in brand. Kunststof bomen zijn
veelal gemaakt van kunststof die
niet direct in brand vliegt. Maar toch
is ook hier voorzichtigheid op z'n
plaats. Het plaatsen van kaarsen in
kerstbomen is elk jaar weer aanlei-
ding voor de nodige woningbranden.
Gebruik daarom kunstverlichting!
Test ook of de kerstboom stevig
staat. De kerstboom heeft een ma-
gische aantrekkingskracht op kleine
kinderen en katten. Als de boom op
een brandende kaars valt kan dit
ernstige gevolgen hebben. Zet daar-
om geen brandende kaarsen in de
buurt van de boom.

Kerststukje
U kent ze wel. De kerststukjes voor
op tafel of in de vensterbank. Door
uzelf kunstig in elkaar gezet of op
school gemaakt door uw kinderen.
Deze traditionele kerststukjes kun-
nen verraderlijk zijn. Het materiaal
waarvan de bodem van het kerst-
stukje is gemaakt (oase), is zeer
brandbaar en geeft bij verbranding
giftige gassen af. Zorg er daarom
voor dat deze altijd vochtig is. Dit be-
vordert bovendien de levensduur
van het kerststukje. Laat de kaars
nooit te ver doorbranden in het stuk-
je. De kans is groot dat het dan in
aanraking komt met takjes, etc. Let
er ook op dat de kerststukjes niet in

een omgeving staan die snel vlam
kan vatten.

Kaarsen
De brandduur van een kaars is af-
hankelijk van de dikte, lengte en
kwaliteit van de kaars. Houd een
kaars die bijna opgebrand is extra
goed in de gaten: houten kaarsen-
standaards zijn brandbaar en ook
rozetten om kaarsen zijn een groot
risico. Let er ook op dat de kaars
stabiel staat. Verder zijn gordijnen
en vitrages zeer brandbaar. Let er
dus op dat brandende kaarsen hier
niette dichtbij staan.

Fonduen
Kaas- en vleesfondue staan vaak op
het menu tijdens de feestdagen. Pas
goed op met de met spiritus gevulde
brandertjes. Om deze bij te vullen,
moet u er zeker van zijn dat de bran-
der uit is. Als er een rookmelder
zich in de buurt van het fonduestel
bevindt, kan het zijn dat die alar-
meert door de rook. U kunt dan tij-
delijk een stukje aluminiumfolie of
huishoudfolie over de brandmelder
doen, maar vergeet niet dit erna
meteen weer af te halen!

Vuurwerk
Kleding wil tijdens het ontsteken van
vuurwerk nogal eens vlam vatten en
ongewild voor grote problemen zor-
gen. Trek daarom nooit nylonkle-
ding aan tijdens het afsteken van
vuurwerk. Neem ook nooit grote
hoeveelheden vuurwerk in één keer
mee naar de plaats waar u het gaat
afsteken. Lees voor gebruik altijd

Rectificatie
Vorige week vermeldden we op deze pagina dat 14-jarigen vanaf 1 janu-
ari 2006 in aanmerking komen voor eenmalig een gratis identiteitskaart.
Niet vermeld stond dat de regeling alleen geldt voor personen die op of
na 1 januari 1992 geboren zijn. Degenen die in 2005 al H jaar werden
komen dus niet in aanmerking.
NB: de regeling is éénmalig, dus bij verlies of diefstal wordt geen gratis
identiteitskaart meer verstrekt.

eerst de handleiding door. Vuurwerk
in kinderhanden kan onherstelbaar
leed veroorzaken. Zowel bij het kind
(lichamelijk) als bij de persoon die
het vuurwerk heeft gegeven
(schuldgevoel). Ga nooit zelf experi-
menteren met het maken van vuur-
werk. Elk jaar weer zijn er in Neder-
land mensen die een paarvingers,
een hand of zelfs hun leven verlie-
zen. Ook zij dachten dat dit hun nooit
zou overkomen.
Zorg ook dat uw huis tegen vuur-
werk beschermd is. Brievenbussen
zijn vaak een geliefd object om vuur-
werk in te deponeren. Een klosje
hout in of een plankje tegen de brie-
venbus aan de binnenzijde van uw
deur kan deze verrassing buiten uw
deur houden. Vuurpijlen en ander
vuurwerk met het doel hoog in de
lucht te ontploffen, kunnen door di-
verse oorzaken een onverwachte
wending nemen. Het gevolg hiervan
kan zijn dat het vuurwerk tegen ra-
men of ventilatieroosters aankomt
of zelfs in huis komt. Met alle gevol-
gen van dien (kapotte ruiten, schade
aan meubilair, brand). Het is aan te
bevelen ramen en roosters tijdens
de jaarwisseling zo veel mogelijk
gesloten te houden.

Huisdieren en vuurwerk
Onze huisdieren worden vaak erg
bang van het geknal van vuurwerk.
Het gehoorvan bijvoorbeeld honden
is aanzienlijk scherper dan dat van de
mens. Zij nemen trillingen waar, die
wij niet kunnen horen. Het is dus
logisch dat het snerpend fluiten of
knallen van vuurwerk voor dieren
bedreigend is. Het is uw taak ervoor
te zorgen dat uw huisdieren ook een
goede jaarwisseling hebben. Uw kat
kunt u rond de jaarwisseling beter
binnen houden en bij het uitlaten van
honden moet u er rekening mee hou-
den dat er altijd vuurwerk (bedoeld of
onbedoeld) in de buurt van de hond
terecht kan komen. Voor dieren die
een vreselijke angst voor vuurwerk
hebben, is een kalmerend middel
verkrijgbaar bij de dierenarts.

Laten we er samen voor zorgen de
feestdagen veilig te vieren! Vragen?
Neem contact op met de afdeling
preventie van de brandweer
Bronckhorst in het gemeentehuis,
te l . (0575)750228.

Wapen voor
Bronckhorst
De gemeenteraad heeft afgelopen
zomer b en w gevraagd gericht on-
derzoek te doen naar de mogelijk-
heden voor een wapen voor de ge-
meente Bronckhorst. Aan de Hoge
Raad van Adel is daarom om advies
gevraagd. De Hoge Raad van Adel
stelt voor om het oude wapen van
het stadje Bronkhorst hiervoor als
basis te gebruiken. De omschrijving
van het wapen is: "in keel een leeuw
van zilver, getongd, genageld en ge-
kroond van goud. Het schild gedekt
met een gouden kroon van drie bla-
deren en twee parels." De gemeen-
teraad beslist waarschijnlijk in
januari over aanschaf van dit wapen.

Kampioenenen
vrijwilliger van
het jaar
In Contact van 29 november en
6 december heeft u kunnen le-
zen hoe u vrijwilligers van het
jaar of kampioenen kunt aan-
melden. Denkt u eraan om kan-
didaten aan te melden voor
16 decembera.s.? Meer infor-
matie en het aanmeldingsfor-
mulier kunt u vinden op onze
websitewww.bronckhorst.nl, of
tel. Ans Steenblik, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling
(0575) 75 02 50, of e-mail:
a.steenblik@bronckhorst.nl.

Afval-informatielijn

Deze week is voor de gemeente
Bronckhorst een apart telefoon-
nummer voor afval ingevoerd:
(0575) 75 03 10. Dit telefoonnummer
kunt u gebruiken voor:
• het aan huis laten ophalen van

oud huisraad en nog bruikbare
spullen door de kringloopbedrij-
ven 'De Omloop' en 'Aktief';
inzameling op afroep

• reparatie containers en overige
afvalinformatie

Het telefoonnummer voor Kringloop
'De Omloop' is gewijzigd. De inwo-
ners van de voormalige gemeente
Vorden, die goederen willen laten
ophalen door 'De Omloop' moeten
dit vanaf nu op het nieuwe nummer
doorgeven. De afvalinformatielijn is
alleen bereikbaar tijdens kantoor-
uren: ma t/m do van 08.30 - 17.00
uur en vr van 08.30 -12.30 uur.

Dierenopvang
Bronckhorst in
Doetinchem

Vanaf 1 januari 2006 kunt u voor
zwerfdieren en gewonde dieren in het
gehele gebied van Bronckhorst con-
tact opnemen met de Stichting
dierenambulance Doetinchem en
omstreken. Deze Stichting brengt de
dieren per dierenambulance naar
dierenasiel 'de Oude IJssel' in Doetin-
chem. U kunt de Stichting dierenam-
bulance bereiken, tel. (0900) 02 45.



Op 1 december jl. heeft de Program-
maraad Gelderland Oost het defini-
tieve radioadvies opgesteld voor de
periode 2006-2007. Voor de 16 zen-
ders van het basispakket waarover
de Programmaraad mag adviseren
is gekozen voor: Arrow Rock Radio.
Arrow 90.7. BBC World Service. BNR
FM, Classic FM, Concertzender.
Deutsche Welle. Hot Radio. NDR 2.
Radio France International. Radio 10
Gold. Radio 538, Sky Radio. Yorin
FM.WDR3enWDR4.
Tevens zijn verplicht: Radio 1. Radio
2. Radio 3FM. Radio U, Radio 7474
AM, 2 Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en de
lokale publieke zender voor uw ge-
meente. Voor de Belgische zenders
zijn VRT RVI 1 en VRT Radio Donna
gekozen.
Met het advies voor het basispakket
meent de Programmaraad een zo

groot mogelijke verscheidenheid
aan programmatypen te waarbor-
gen. Daarnaast heeft de Program-
maraad een voor kabelexploitant
UPC geheel vrijblijvend advies voor
het standaardpakket opgesteld, te
weten: BBC Radio 2, FunX. Juize FM,
Kink FM. Radio Noordzee, Radio
Veronica. RTL FM. Today FM. Twee-
de Kamerlijn en WDR 2.
De ingangsdatum van het advies is
1 april 2006 en de looptijd van het
advies is één jaar. Indien een door u
gewenste zender niet in het basis-
pakket is opgenomen kunt u een ver-
zoek bij kabelexploitant UPC indie-
nen om de zender alsnog in het stan-
daardpakket op te nemen.
De Programmaraad mag zich niet
bemoeien met de tarieven die door
kabelexploitant UPC zijn vastgesteld.
Indien u daar klachten over heeft,
moet u contact opnemen met UPC.

Gemeenteraadsvergadering
15 december 2005
Op donderdag 15 decembera.s.
behandelt de gemeenteraad de be-
groting 2006 en de programmabe-
groting 2006-2009. De vergadering
begint om 16.00 uur (let op: aange-
past tijdstip!) en is in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat. In de afgelopen drie
weken heeft u achtereenvolgens
kunnen lezen over de voorstellen
van b en w voor de begroting, de
algemene beschouwingen van de
fracties van de partijen en de reac-
tie van b en w hierop. Zoals voor
iedere raadsvergadering geldt,
bent u ook bij de vergadering van
15 december van harte welkom.
U kunt beide begrotingen, de alge-
mene beschouwingen en de reactie
van b en w inzien bij de recepties
van het gemeentehuis en -kantoor
tijdens de openingstijden van de
gemeente.

Spreekrecht
Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat
(max. 5 minuten). Het spreekrecht
is nadrukkelijk niet bedoeld voor
vragen, klachten en bezwaren. Ook
onderwerpen met een privé-belang
en onderwerpen waarover tijdens
de huidige raadsperiode een besluit
is genomen, zijn uitgesloten van dit

inspreekrecht. Het gaat dus vooral
om het naar voren brengen van
nieuwe onderwerpen, die tot de
bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur horen. U kunt zich hiervoor
bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering aan-
melden bij de Griffie onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Aanmelden kan via
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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.

Aanvragen
Evenementen
• Wichmond, 18 december 2005 vanaf 13.00 tot 18.00 uur, wandeltocht met midwinter-hoornbla-

zers i.s.m. Natuurmonumenten en Kasteel Hackfort, start camping Kleine Steege, Hackforter-
weg 33

• Zelhem, 21 december 2005 vanaf 14.00 tot 17.00 uur. snuffelmarkt. gebouw Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB. Piersonstraat 4

•Jfterakker, 31 december 2005 vanaf 09.00 tot 17.00 uur, carbid schieten, weiland tegenover
Kapelweg 2

• Keijenborg. 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, particulier terrein
Wolsinkweg 6

• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, Lankhorster-
straat/Wichmondseweg

• Hengelo Gld.,31 december 2005 vanaf 12.00 tot 17.00 uur, carbid schieten, Bremweg 3
• Keijenborg, 31 december 2005 vanaf 12.00 tot 19.DO uur, carbid schieten, Weeninkweg 7
• Hengelo Gld.. 31 december 2005 vanaf 12.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, Beekstraat 8
• Vorden, 31 december 2005 vanaf 13.00 tot 19.00 uur, carbid schieten, Wildenborchseweg/

Galgengoorweg
• Wichmond, 31 december 2005 vanaf 13.00 tot 19.00 uur, carbid schieten, Lindeselaak
• Hengelo Gld., 25 mei 2006 vanaf 11.00 tot 14.00 uur, Keizersschieten met muziek,

Café Wolbrink aan de Bleekstraat 3

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. b en w. Voor meer
informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid,
tel. (0575)750224/29.

Monumentenvergunning
• Hummelo, Dorpsstraat 30, voor het aanbrengen van isolerende dakplaat op het woonhuis

(gemeentelijk monument)
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56. voor het aanbouwen van een veranda aan de achterzijde van het

woonhuis (gemeentelijk monument)
• Steenderen, Oltmanstraat 10, verbouw en uitbreiding van de voormalige huisartsenwoning

(gemeentelijk monument)

Van 15 december t/m 28 december 2005 liggen deze drie bouwplannen voor de wijziging van een
monument tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ken-
baar maken aan b en w.

Bouwvergunningen
• Drempt, Gildeweg 37, slopen oude schuur en carport, bouwen garage/berging
• Drempt, Kerkstraat 92, bouwen garage
• Halle, Dorpstraat 2, gedeeltelijk veranderen/vergroten autogarage
• Halle, Halseweg 59b, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw/silo tot woning
• Hengelo Gld.. Sletterinkdijk ong., bouwen woning
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, gedeeltelijk vergroten woning
• Laag-Keppel, Rijksweg 68, bouwen woning
• Rha. Rhabergseweg 19. oprichten dierenverblijf
• Steenderen, Covikseweg 3a, bouwen kapschuur, agrarisch hulpbedrijf
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 10, verbouwen en uitbreiden woning
• Vorden, Joostinkweg 8, bouwen woonboerderij met bijgebouw
• Vorden, Netwerkweg 5, oprichten hal met kantoor
• Vorden. Ruurloseweg 3, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Banninkstraat 2, gedeeltelijk vernieuwen van een wagenloods

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dorpsstraat 31. voor het vergroten van een woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van art. 3, lid 8 van de planvoorschriften (geldend bestemmingsplan 'Steenderen
1987')

Het bouwplan ligt van 15 t/m 28 december 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u rich-
ten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu.

Verleende vergunningen
Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 12 december 2005:
• Hummelo, Kasteellaan 1, buitenplaats Enghuizen, voor de restauratie van drie bruggen

Mogelijkheden voor beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 2 december 2005:
• Laag-Keppel. Rijksweg 91. 'De Gouden Leeuw' voor het plaatsen van een serre onder de

veranda (gemeentelijk monument)

Plaatsing op de lijst met gemeentelijke monumenten
Verzonden op 6 december 2005:
• Laag-Keppel. de keer- en schutsluis met draaibrug gelegen in de Oude IJssel nabij de

Dorpsstraat

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 december 2005:
• Wichmond, Dorpsstraat 21, gedeeltelijk veranderen aantal buitenkozijnen woning
Verzonden op 7 december 2005:
• Baak, Leeuwencamp 5, bouwen dakkapel met aangekapt dak op de zolder van de woning
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 16a, bouwen dakkapel op de woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4. geheel plaatsen veranda. Verleend met vrijstelling op grond

van art. 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 11, plaatsen luifel aan vakantiewoning. Verleend met toepassing van art.

50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 december 2005:
• Keijenborg. Branderhorstweg 3, oprichten loods voor werktuigen. Verleend met toepassing

van art. 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers

Verzonden op 6 december 2005:
• Keijenborg, Hogenkampweg ongen.. vernieuwen droogloods
• Hengelo Gld.. Ruurloseweg 36b. oprichten van woning
Verzonden op 7 december 2005:
• Vorden. Ruurloseweg 75. bouwen berging met carporten dierenverblijf. Verleend met vrijstel-

ling op grond van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 december 2005:
• Hengelo Gld.. Vordenseweg 33. veranderen berging en bouwen twee terrasoverkappingen.

Verleend met vrijstelling op grond van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening



Openbare bekendmakingen -- vervolg

• Hummelo, Beatrixlaan 16, vergroten woning. Verleend met vrijstelling op grond van art. 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van art. 1.11., lid 1 en 2 van het Bouwbe-
sluit/wegens gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning ontheffing van
art. 4.11, lid 1, wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe binnendeurkozijnen
dan 230 cm, en van art. k.24, lid 3 en art. 4.28, lid 3, wegens een kleinere vrije hoogte van een
nieuwe verblijfsruimte dan 260 cm; ontheffing van deze artikelen: - tot 200 cm voor de vrije
doorgangshoogte van de nieuwe binnendeurkozijnen en - tot 240 cm voor de vrije hoogte van
de nieuwe verblijfsruimte

• Zelhem, Priesterinkdijk 12, bouwen woning Verleend met toepassing van art. 50, lid k van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 6 december 2005:
• Vorden, Nijverheidsweg 3, vergroten bedrijfshal

Sloopvergunningen
Verzonden op 6 december 2005:
• Keijenborg, Wolsinkweg 3, geheel slopen woning
• Zelhem, Eckhorsterstraat 7, slopen achterhuis

Kapvergunningen
Verzonden op 8 december 2005:
• Hengelo Gld., Banninkstraat 39, voor het vellen van één inlandse eik. Noodkap en herplant-

plicht
• Vorden, begraafplaats Kranenburg, voor het vellen van diverse bomen als de onderhoudsmaat-

regel dunning. Herplantplicht
Verzonden op 9 december 2005:
• Zelhem, Troelstrastraat 1, voor het vellen van één esdoorn. Geen herplantplicht
• Zelhem, Irisweg 16, voor het vellen van twee esdoorns. Geen herplantplicht
• Zelhem, Terborgseweg 10a, voor het vellen van één eik. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Berkenlaan 16, voor het vellen van één ceder. Geen herplantplicht
• Olburgen, Olburgseweg 17, voor het vellen van één notenboom en één watercypres.

Herplantplicht
• Vorden, Industrieweg 1, voor het vellen van meerdere fijnsparren, één kastanje en één eik.

Geen herplantplicht
• Vorden, Kerkhoflaan 1a, voor het vellen van meerdere fijnsparren en één esdoorn.

Herplantplicht
• Keijenborg, Koldeweiweg 9a, voor het vellen van twee berken. Geen herplantplicht
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15, voor het vellen van één populier. Herplantplicht
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 7, voor het vellen van één lijsterbes en één conifeer.

Geen herplantplicht
• Vorden, Mispelkampdijk 1, voor het vellen van dertig sparren. Herplantplicht
• Steenderen, Wehmestraat 14, voor het vellen van vijf coniferen. Herplantplicht
• Vorden, de Horsterkamp bij de oversteekplaats naast de Bleek, voor het vellen van twee

beuken. Geen herplantplicht
• Baak, Wichmondseweg 6, voor het vellen van één esdoorn. Geen herplantplicht
• Achter-Drempt, Molenweg 38, voor het vellen van veertien beuken. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Rondweg 12, voor het vellen van één eik. Noodkap en herplantplicht

Horecavergunning
Verzonden op 6 december 2005:
• Zelhem, Ruurloseweg 1, voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen 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 (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 Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (monumentenvergunningen). Bouwen en milieu (bouw-, sloop- en
kapvergunningen) en in het gemeentehuis bij de afdeling Openbare orde en veiligheid (horeca-
vergunning). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gron-
den van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Bestemmingsplannen

Aanwijzing Rijksmonument
De staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap heeft op 25 november 2005 de histo-
rische buitenplaats, 'Huis Vorden', De Horsterkamp 8, Vorden aangewezen als beschermd com-
plex als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Dit besluit ligt van 15 december 2005 tot en met 25 januari 2006 tijdens de openingstijden voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Op grond van art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks
bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt (10 november 2005), een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften.
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Velswijk, in verband met herstratingswerkzaamheden is de Roesinkweg tussen de Kruisberg-

seweg en de Velswijkweg vanaf week 48 2005 t/m week 8 2006 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden zullen zoveel mogelijk, zij het met
enige hinder, bereikbaar blijven.

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 november 2005 besloten een herziening van het
bestemmingsplan voor te bereiden voor
• Vorden, Hoge Slagdijk 2
Het Voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het bouwen van een extra woning op dit perceel
(oude 'Ruimte voor ruimte regeling').

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de gemeente-
raad. Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arron-
dissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden
verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.19 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 15 december 2005 t/m
25 januari 2006 tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van de
meldingen op grond van art. 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Schuttestraat 26, voor het veranderen van de rundveekrachtvoeropslag en het

verplaatsen van de sleufsilo's
Deze verklaring is op 13 december 2005 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft
geen aanleiding tot toepassing van de art. 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Melding art. 8.41, lid U Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 15 december 2005 t/m
25 januari 2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van art. 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:

• Hengelo Gld., Hazenhutweg 2, voor het van toepassing worden van het besluit Opslag en
transport milieubeheer voor een al aanwezige inrichting

• Steenderen, Burg. Smitsstraat 2, voor het veranderen van een inrichting waarvoor het Besluit
woon- en verblijfsgebouwen milieubeheervan 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 bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Verleende vergunningen (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 15 december 2005 t/m
25 januari 2006 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Broekstraat 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

melkveebedrijf
• Vorden, Larenseweg 1. voor een oprichtingsvergunning voor een camping met stoeterij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu. Het besluit voor de Larenseweg 1 te Vorden is gewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
• degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen c.q. bedenkingen hebben ingebracht
• degenen die zienswijzen c.q. bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerpbesluit
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen c.q. bedenkingen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging (vóór 26 januari
2006) worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking of 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.



k o o p
Ruim assortiment KERSTBOMEN
in verschillende maten en soorten

Tevens ruime keuze in
KERSTBAKJES, WANDSTUKKEN, GRAFTAKKEN, KRANSEN e.d.

Speciale aanbieding:

THE; UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

Strodijk 4, Vorden
Tel. (0575) 55 32 83

Meubels
op maat

v) Restauratie

Keukens

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Glazen vaas
Kaarsen
Kransen

€ 1,50
€ 0,25
€ 3,75

Zolang de voorraad strekt.

Mededeling

N.a.v. onze jaarvergadering waarin statutair besloten is door de leden
de contributie te verhogen van € 0,45 naar € 0,75 per maand ingaan-
de 1 januari 2006 het volgende;
Daar ProWonen de contributie van onze leden gelijk int met haar huur
zal er een verhoging waarneembaar zijn op uw nota. Heeft u vragen
hierover: Neem dan geen contact op met ProWonen! maar richt u
vraag schriftelijk aan:

Secretariaat Huurdersvereniging HeVo
Postbus 122 7250 AC Vorden of
mail: secrhevo@planet.nl

Het bestuur wenst al haar leden en contacten

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een VOORSPOEDIG 2006

Grillpoelier Van Hunen
Winkel Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Wild nodig?
Wij hebben:

Weekaanbiedim maandag/dinsdag aanbiedinc.

"

• Haas-

biefstuk
pepervlees
rug
bout

biefstuk
poulet
rollade

heel
filet
pepervlees
bout
rug
hazepeper

Herten biefstuk
500 gram

Verse worst kilo € 3.
„ . fln

€ 1 1 .5° Hamburgers 4a.f1.80

Tamkonijn- heel
bouten

Zwijn- rollade
haasjes
boutvlees

Fazant - wilde eend -
duif - en de filet's

Wild gourmet
onze topper puur natuur
ben A
haas

Herten poulet
500 gram € ^

Kipfilet
uit eigen uitsnederij

woensdaa aanbiedinc

99
Gekruid gehakt
500 gram € 2.

"

extra weekaanbieding

kilo

2 kilo

Bami
kilo

5." Gebakken kip
lekker bekken p/st. € 1.,to.-

3 99
•

Hot wings 500 gram € 3.50

Buffelo wings
500 gram € 1.

"

Vaste maandag aanbieding • Scharrelkip kilo € 5.50

Gegrilde kip p/st. € 1." l Maiskip kilo € 4.7S

Geldig van maandag 12 december t/m zaterdag 17 december

Kip/kalkoen gourmet rund/varken gourmet

zwijnhaas
struisvogel

per 250 gr.

mini hamburgers
mini saté stokjes
mini kip-kaasburgers

mini cajun schnitzels
mini kipfilet steak
gekruid reepjes vlees j

mini slavink

mini gehaktbal
mini vink

per 300 gr. mini hamburger
,€3.99

= p,p,
shoarma
gehakt cordon bleu >

€3."
per 300 gr.

= p.p.

Gourmetschotels 2 dagen van te voren bestellen

Wild nodig of zware kalkoen?
Wij hebben dit allemaal voor u!

EST l

ZATERDAGAVOND 22 JULI
MS SONGIFiSïWAl

OPGAVE VIA (0575) 55 63 20

(tussen 18.00 en 19.00 uur)

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkttoeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Fournituren

interieuradviseur

f P /"P(»> m& (l,- (m^'
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gord ij n stofte n van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Sftiotsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen, wie kent
dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met
een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde
energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is
deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
• maag/darmklachten
• rug/nek/schouderklachten
• stress
• menstruatieklachten
• spierpijn
• depressie
• slapeloosheid
• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om
te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een
behandeling op afspraak:

sfaatsutfierapeut
Jet Sdiofcz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (O575) 55 65 OO



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

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITV

Ons oogf uw veiligheid

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen

• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met Konden

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

Tel. 0315 29 83 45
E-mail info@globegroup.nl

Internet www.globegroup.nl

Ruurloseweg 1, Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1227

't Witte Paard
Z A L E N C E N T R U M

OUDEJAARSNACHT
Entree € 7 . 50

Kaarten vanaf nu
verkrijgbaar
in het café

Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie

DO CO

Klus Bedrijf
Rembrandtstraat 48 7021 DB Zelhem
WWW.doco-klus.nl docoklus@tiscali.nl

0314-623185

Winterschilder
Ijskoude kortingen op het binnenschilderwerk

Voor woningen ouder dan 15 jaar wordt het

btw-tarief van 6% gerekend op de uren.

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen Dakkapellen Sierpleister

Kerst ^eegverkooop
40 tot 60 %

Korting

Beke mode

tijdens de verbouwingsopruiming

gehele herfst/winter collectie!
m.u.v. basisbroeken.

ëötie Zelhem
Frankenwiilder - Rosner - Roberto Sarto - Rabe - ïence - Erib - Goldix - Finn Karelia - Gardeur - Lebek

HANS MEMLINGSTRAAT 12

Deze ruime, uitgebouwde HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met veel extra's waaronder een grote kelder, is zeer gunstig
gelegen nabij het centrum en voorzieningen.
Beg. gr.: Entree/hal, Z-vormige woonkamer, nieuwe keuken
v.v. apparatuur, bijkeuken, garage en toegang tot kelder.
1° Verd.: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.
2° Verd.: Vaste trap naar 5* slaapkamer en bergzolder.
Bouwjr. 1978; Inh. ± 480 m3; Opp. 243 m2.
VRAAGPRIJS € 269.000,= K.K.

Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
Keppelseweg 25, Telefoon 0314 - 33 56 77
of doetinchem@rabomakelaars.nl

Klik voor mMr dan
MO woningen op

Didam, Dottinchwn, s-H«arenb«irg.
Var»Mv«td-üm. Winterswijk an 2utph«n

U
DE HOGE VOORT

Q AUTOWASCENTRUM

O TANKSTA T l O N

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

KOOPZONDAG
18 DECEMBER (9.00 uur tot 17.00 uur.)

Elke werkdag koopavond tot 21.00 uur
Kerstshow in moderne kleuren.

AANBIEDING:
Kerstbomen groen 100/200 2 stuks €

Koreana-Nordmann-Omorika-Blauwspar
Kerstbakjes alles uit eigen binderij

De vuurwerk folder is binnen, kom en geniet
- al van de DVD-uitzending -

• Lid van het

Tuincentrum

loemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Houtvezel los
hout vezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

HOUTVEZELBEDRUF

ALL,

afvalhout
houtchips

houtffrees
hout schillen

manegebodems

ROUNBBV
ZELHEM

tel. 0314 - 62 12 04 • info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

Thuiszorg

Rijn en j|ssel

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag te woord voor informatie of
documentatie.
Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

*OON • ZOROVOOKZULNINC

www.thuiszorgrijnenijssel.nl



Spuiterij
Vos Vorden

voor;

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg u'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mall: info@vos-vorden.com

e
DECEMBERMAAND AKTIEMAAND»

Tot eind januari '06 bij reservering van een tafel
op zaterdag avond Een fles wijn cadeau!!

Van dinsdag 20 t/m zaterdag 31 december
ONBEPERKT spareribs, schnitzels en karbona-
des eten, incl. friet en rauwkost voor

€ 7.50 p.p. (kerstdagen uitgezonderd)

De hele maand december bij aankoop van een

snack een portie friet voor € 0.50!!

Elke tpeek een nieuw 2 gangen menu voor € 7.50,
dit menu kan ook afgehaald worden voor € 6.00

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons
langs: Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

•JflfflilSi
Electronics

m

~j

, ' • l

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
'7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachjl
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL,ennetwerkomgevingen

,< * •-
iJDutchPC Electronics

Brummen-Vorden

Help elk meisje
naar school, alleen dan
hebben ze een toekomst.

Word nU lid Op Unlcef.nl KINDEREN EERST

Proefstol

• 375nu€

De enige èfchte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

VAN ASSELT
De Echte Bakker

Appelkaneel- Alleen deze week
12-12 tot 17-12

Suiker-
kransjes

350•
Amandel-
kransjes

365•
h

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

EVERY SATURDAY

ÏHEATÉR r: CLUB BE BEAU ;• SOULKITCHEN
i BAR n CLASSIC CAFÉ

17 DEC
WINSTON POST

23 DEC
AFTERWORK
X-MAS PARTY

25 DEC
LOCO LOCO DISCOSHOW

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
ii 0944 46 13 08 :: INFO@CITYUDO.NL :

:: WWW.CITYUDO.NL::

:: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THÉ HJGHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

15 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

In donkere maanden brengt
licht ook de warmte in huis!
Laat u eens adviseren over manieren om meer licht in uw woning te krijgen

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 -17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 -17.30 uur
Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 -17.00 uur
Zaterdag van 8.00 -12.00 uur

RUIMTE EN
DAGLICHT-

r ^

Vrijdag 16 dec.
Zaterdag 17 dec.

• Dakraamsystemen

• Solar Tubes

• Kozijnen/schuifpuien

Dakkapellen

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem,

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl



v Tevreden gezichten tijdens kerstmarlct Vierakker Kunstenaar Armando exposeert

Alleen maar tevreden gezichten op
Kerstmarkt in Vierakker De kerst-
markt die zondag in- en rondom
het Ludgerusgebouw in Vierakker
werd gehouden, is in alle opzich-
ten geslaagd.

Na afloop van de kerkdienst was het al
direct vanaf 11.00 uur gezellig druk op
de kerstmarkt. Behalve dat er diverse
demonstraties werden gehouden,
ging het er voor onder meer de deel-

nemende verenigingen om, produc-
ten te verkopen waarmee de clubkas
gespekt kan worden. De muziekver-
eniging 'Jubal' bakte aan de lopende
band oliebollen. De opbrengst wordt
gebruikt voor de aanschaf van nieuwe
muziekinstrumenten. Onder het mot-
to Voor wat, hoort wat' trakteerde Ju-
bal de bezoekers aan de kerstmarkt
muzikaal op kerstliederen en andere
prettig in het gehoor liggende melo-
dietjes. De Welfare afdeling van het

Rode Kruis deed eveneens goede za-
ken. Datzelfde gold voor de Hervorm-
de kerk in Wichmond/ Vierakker.

Vrijwilligers zetten zich middels de
verkoop van zelf gebakken nieuw-
jaarsrolletjes en zelf gemaakt kerst-
kaarten in voor een kinderproject. De
erwtensoep, de kerstbomen, vuurkor-
ven, glühwein en dergelijke zorgden
ervoor dat de Kerstmarkt in opperbe
ste stemming en sfeervol verliep.

Kunstenaar Armando in galerie Agnes
Raben Vorden. Kunstenaar Armando
es poseert van 18 december tot en met
19 februari aanstaande in de galerie
van Agnes Raben aan de Nieuwstad
20. Armando woont en werkt in Am-
sterdam en Berlijn en behoort tot de
belangrijkste na- oorlogse Nederland-
se kunstenaars. Zowel nationaal als in-
ternationaal wordt hij gewaardeerd
als beeldend kunstenaar, schrijver,
film- en documentairemaker en vio-
list. Zijn persoonlijke ervaring van de
Tweede Wereldoorlog in Amersfoort
vormt de basis van zijn werk.
Armando maakt iedereen met zijn
werk deelgenoot van zijn niet aflaten-
de zoektocht naar het doorgronden

van het kwaad, dat van alle tijden is.
Op deze expositie zijn zowel recente
als oudere werken met als titels "Die
Fahne'V'Das Geweh","Das Tier","Der
Kelch e.d. te zien. Zij vertellen over "de
verraderlijke schoonheid van het
kwaad". De opening van de expositie
van Armando is zaterdag 17 december
om 15.00 uur. Dan zal literatuurwe-
tenschapper Trudie l;avié een inlei-
ding houden over haar onder/nek
naar bijbelse en mythologische motie-
ven in de poëzie van Armando. Op dit
onderzoek hoopt zij in hel voorjaar
2006 aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam te promoveren. De expositie
van Armando is vanaf 18 december
geopend.

1200 deelnemers jubileum veldrit
Het kostte de deelnemers aan
de veldrit van de VRTC 'De Acht-
kastelenrijders' zondagmorgen de
grootste moeite een parkeerplaats
te vinden.

Deze 25e jubileum veldtoertocht trok
namelijk een record aantal deelne-
mers, namelijk 1200. Opvallend daarbij
de vele vaders die met hun kroost aan
de tocht deelnamen. De rijders kwa-
men niet alleen uit de regio, maar ook
van 'heinde en verre' Een teken dat de-
ze veldrit inmiddels een bekend sport-
evenement is geworden. De start was
bij de accommodatie van de voetbalver-
eniging Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg. De wegen in de onmiddellijke

nabijheid stonden daardoor mudjevol
met geparkeerde auto's. Harry Eggink
We werden als organisatie door dit gro-
te deelnemersveld wel een beetje ver-
rast. Een dergelijk aantal veldrijders is
toch wel het maximale wat wij aan
kunnen. Wat te denken van al deze rij-
ders die zich via bospaden en zandwe-
gen een weg moesten banen. In de bos-
sen was soms sprake van files' aldus Eg-
gink. De deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden 25 of 45 kilometer. De
overgrote meerderheid koos voor de
langste route door de omgeving van
het Galgengoor, de Wildenborch, het
Grote Veld en het Waliën. Onderweg
kregen de rijders een drankje, bouillon
en gehaktballetjes aangeboden.

Opvoeden zonder straffen
en belonen
Het GezondheidsInformatiePunt
van de bibliotheek Vorden organi-
seert op donderdag 15 december
een interactieve lezing over Opvoe-
den.

"Autoritair opvoeden past niet bij kin-
deren van deze tijd", stelt Justine Mol,
trainer Ontwapenend Communice-
ren en schrijfster van het onlangs ver-
schenen boek "Opgroeien in vertrou-
wen". Kinderen kunnen opgevoed
worden en grenzen kunnen worden
gesteld zonder straffen en belonen.
Justine ziet meer heil in een houding
van betrokkenheid en respect voor de
eigenheid van ieder kind. Zij ver-
trouwt erop dat kinderen met het
voorbeeld en de steun van hun opvoe-
ders discipline en verantwoordelijk-
heid zullen leren. "Belonen en straffen
zijn vormen van manipulatie. Door
een kind te belonen met een snoepje,
hoop je dat het kind zich een volgen-
de keer weer 'goed' gedraagt. Het re-
sultaat is slechts datje kinderencondi-
tioneert, dat ze bepaald gedrag verto-
nen om snoepjes te verdienen en niet
vanuit een innerlijke motivatie."

"Als we belonen vervangen door waar-
deren", zegt Justine, "als we belang-

stelling tonen en stimuleren, kan die
innerlijke motivatie weer terugko-
men." Kinderen die opgroeien zonder
straffen en belonen, leven volgens
haar in het nu, durven fouten te ma-
ken, blijven nieuwsgierig en open,
hebben zelfvertrouwen en als iets mis-
lukt gaan ze rustig ontdekken hoe het
anders kan. "Opgroeien in vertrou-
wen" is geschreven ter inspiratie van
ouders, leerkrachten, groepsleiders,
verplegers, eigenlijk iedereen die te
maken heeft met kinderen. Het geeft
uitleg en voorbeelden en gaat uitge
breid in op alternatieven voor belo-
nen en straffen, ieder hoofdstuk ein-
digt met oefeningen. Schrijfster Justi-
ne Mol is internationaal gecertifi-
ceerd trainer en coach Ontwapenend
Communiceren (Nonviolent Commu-
nication volgens Marshall Rosenberg).
Eerder had zij als logopediste 25 jaar
lang een eigen praktijk. Zij werkte ook
in het onderwijs. De bijeenkomst
vindt plaats in de Openbare Biblio-
theek Vorden, Dorpsstraat 3, 7251 BA
Vorden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de Bibliotheek Vorden, tel. (0575) 55
15 00. De aanvang is om 20.00 uur, het
einde is rond 22.00 uur. Tijdig reser-
veren wordt aanbevolen, vanwege de
beperkte capaciteit van de zaal.

GE IN LUCH' , GE IN EVE-N.

Lichttherapie
Stemmingsproblemen in najaar en winter zijn voor veel mensen elk jaar
een terugkerende bron van ongemak en verdriet. Vaak gaat het ook ge-
paard met een aantal andere narigheden, zoals neiging om veel koolhy-
draatrij k voedsel te eten, lang slapen en toch moe zijn, enz. De gezond-
heidszorg kent een doeltreffende behandeling, die voor de meeste men-
sen uitkomst biedt, namelijk lichttherapie.

De oorzaak van winterdepressies
wordt gezocht in de ontregeling van
het biologisch rithme dat onder ander
van invloed is op de slaap en de ge
moedsstemming. Het hormoon mela-
tonine speelt een grote rol bij het ont-
staan van stemmingsstoornissen met
een seizoensgebonden patroon.

Dit hormoon wordt 's avonds en in de
nacht aangemaakt voor een goede
slaap; de aanmaak wordt 's ochtends
en overdag weer onderdrukt door het
daglicht.Voor sommige mensen is het

zwakke winterlicht echter niet vol-
doende. Daardoor ontstaat een teveel
aan melatonine, samen met een te
kort aan serotonine (een ander hor-
moon) en kunnen zogenaamde win-
terdepressies ontstaan. Lichttherapie
onderdrukt de aanmaak van teveel
melatonine en bevordert de produktie
van serotonine.

Daardoor is het een veilige en effectie
ve behandeling van winterdepressies.
De therapie houdt in dat de persoon
die last heeft van zulke depressies, een

aantal dagen (bv. 10) een halfuur extra
licht krijgt. Dit licht moet qua golf-
lengte (kleur) op zonlicht lijken. Daar-
voor zijn speciale lampen ontwikkeld.
Een speciale coating zorgt ervoor dat
men geen zonnebrand krijgt door te
veel UV. Zulke lampen zijn duur, maar
kunnen tegen betrekkelijk geringe
kosten worden gehuurd bij Maria van
Rijsewijk.

Zij is Shiatsu-therapeute in Warnsveld
en heeft, toen zij de lamp aanschafte,
ook een cursus lichttherapie gevolgd.
Tijdens het gebruik van de lamp (naar
eigen keuze 's ochtends of op de mid-
dag) kan men lezen, tv-kijken, met
huisgenoten praten, enz. De therapie
is dus nauwelijks storend voor het da-
gelijks leven. (Zie ook de advertentie in
dit blad).
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Kerst bij Wel koop
Zitzak
Kleur lime, oranje,
rood of fuschia
Van 69,95

voor 49,95
Verlengbare kerstverlichting
Maak uw kerstverlichting zolang als u maar wilt
100 lampjes. Voor buiten. Lengte 10 meter

Van 21,95 voor 14,95

Kerstboom Twine
Moderne trendy metalen
boom voor buiten en binnen
Voorzien van 288 lampjes,
hoogte 180 cm

34.95

• Hengelo (Gld.) • Toldijk • Ruurlo

• Vorden • Zelhem • Zieuwent
Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 17 december.

Netverlichting
Netverlichting 360 lampjes.
Afmeting 1,20 x 2,70 meter
Met trafo, voor buitengebruik

29.95

Verlichtingsframe
Model rendier/slee of trein

Voor binnen, met meerdere functies

Van 24.95 voor 1 9.95

Pyramide salim
Met goudgliter

Van 31.85 voor 24.95

Slangverlichting helder
Voor buitengebruik
15 meter, van 17.95 voor 1 2.95

25 meter, van 27.95 voor 19.95

Tonny Jur
AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagen*
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 -FAX (0573) 45 41 80

KESEKVEER VOOK

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

- en/ x3w^%elk£ia*t € 15,00 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

Ke*'tf;biifftów(wm/+koiAcl'€ 28,50 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 1 2,50 p.p.
vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de grill en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-het2warteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Nieuwe openingstijden:
wo, do en vr vanaf 16.00 uur - za en zo vanaf 12.00 uur

Aan lJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Psychotherapeutische
consulten

• Individueel

• Partnerrelatie
Systeemtherapeut

Praktijkadres: Boomgaard 12, 7261 HB Ruurlo
Tel.: 0573 - 453906 • E-mail: info@heleenromonesco.nl
Internet: www.heleenromonesco.nl

Gratis kennismakingsles

Nordic Walking
Woensdag 28 december

9.30-11.00 11.00-12.30 uur
reserveren verplicht

voor meer informatie:

wheel

(0575) 55 42 28
www.freewheel.com

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Cadeau voor uzelf!!
Wilt u zelf Reiki leren of een (kennis-
makings) behandeling, neem dan con-
tact op met Rianne Leijten.
tel: 0575-55 35 28 (na 18.00 uur).

OOK VOOR STRAATWERK
MASSELINK

Masselink is gevestigd in Steenderen
en is een gerenommeerd loon-,
sloop- en grondverzetbedrijf,
dat al ruim 50 jaar garant staat
voor ervaring en kwaliteit.
Vanuit deze bestaande werkzaam-
heden wordt door ons ook de
mogelijkheid geboden straatwerk
uit te laten voeren. Zowel voor de
particulier als voor bedrijven. Een to-
taalpakket, want behalve voor het
graafwerk zorgt Masselink ook voor
afvoer van oude grond en levering
van schoon zand en materialen.
Er kan gekozen worden uit een
breed assortiment sierbestrating, te-
gels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

We beschikken over een uitgebre.
park en diverse transportmogelijkheden. Voor
het grondwerk hebben we ondermeer dr-

soorten kranen, hydraulische graafmach
bobcats, tril- en lijplaten en een ir

breker. Onze transportmiddelen b<
andere uit vrachtauto's, diepladers, trai

opnemen (0575-451502) of kunt u
onze website (www.masselinkbv.nl).

AAASSI INK
Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,

E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl



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

Twee boeken van Vordenaren:

'Stilte gonst van het leven' door
Rob Stoeckart en 'Focke en de belegerde stad'
door Martine Letterie

Aanbod van de Rabobank aan haar leden

Korting op basisverzekering
én aanvullende verzekeringen

Wie voor de kerst nog iemand een boek cadeau wil doen, kan bij de boek-
handel onder meer terecht voor twee boeken die zijn gemaakt door de
Vordense kinderboekenschrijfster Martine Letterie en de eveneens in Vor-
den woonachtige Rob Stoeckart. Het contrast is groot. Rob Stoeckart heeft
als titel voor zijn exemplaar gekozen voor ' Stilte gonst van het leven'
(ruimte, ritme en vergankelijkheid op een Gelders landgoed), terwijl Mar-
tine Letterie met haar boek 'Focke en de belegerde stad' al aangeeft dat er
veel 'strijd' geleverd wordt!

Het boek van Rob Stoeckart is in feite
een fotoboek met schitterende foto' s
waarbij alle jaargetijden rondom kas-
teel Kieftskamp (waar hij woont) in
beeld zijn gebracht. Een landschap in

»• herfsttooi, wintertooi, het voorjaar en
de zomer; dieren en vogels, alles wat
een landschap zo indrukwekkend kan
maken, is door de fotocamera van Rob
Stoeckart, vakkundig en sfeervol gere-
gistreerd. Bij gesloten in het boek een
cd met vogelgeluiden, die op het land-
schap Kieftskamp zijn opgenomen. De
teksten in het boek bestaan uit korte
gedichten, ook door Rob Stoeckart zelf
gemaakt. Ze worden 'Haiku' gedichten
genoemd, dat wil zeggen gedichten
van drie regels en zeventien lettergre-
pen.

Om er enkele te noemen: ' Bedaard
ontlokt hij, zachte klanken aan het
hout, de specht op leeftijd' en ' Alleen
het gespet, van druppels op het herfst-

' blad, hoor, een groene specht'; ' Uit al
zijn sporen, zeker één miljard per dag,
groeit wellicht een zwam'; 'De dwarse
naaktslak, is niet meer te ontwijken,
een fietsband als een zeis'.

En zo heeft Rob Stoeckart bij de reeks
foto 's prachtige 'Haiku' s ' gepubli-
ceerd. Zelf zegt hij over ' Stilte gonst
van leven':' Sommige mensen associë-
ren stilte met iets vervelends. In wer-
kelijkheid is het helemaal niet stil in

* de bossen. Het lijkt wanneer je er door

heen wandelt stil, maar in werkelijk-
heid zijn er miljarden diertjes, insec-
ten e.d. die in de natuur leven en die
druk bezig zijn. De voortdurende aan-
eenschakeling van stilte en 'leven' dat
zich in de natuur afspeelt is fascine-
rend ', zo zegt Rob Stoeckart.
De liefde voor het fotograferen ont-
stond bij hem al op 15 jarige leeftijd.
Wanneer je het fotoboek van Rob
Stoeckart doorbladert zou je bijna
denken dat hij altijd een camera bij
zich heeft.'

Als ik ga wandelen heb ik bijna nooit
een fotocamera bij me. Neem bijvoor-
beeld de foto die ik van een zwam heb
gemaakt. Toen ik deze prachtige
zwam zag, ben ik wel direct naar huis
gegaan om de camera op te halen en
om vervolgens een foto te maken', zegt
Rob. ' Het landgoed Kieftskamp dat
toebehoort aan het Gelders landschap
en de Geldersche Kasteelen, ligt in een
gebied, rijk aan verleden met akkers,
hoeven en kastelen.

Ruimte gekenmerkt door het zachte
samengaan van bos en cultuurgrond.
Deze uitgave is dan ook een ode aan
de eenvoudige schoonheid van een
Gelders landgoed', zo schreef Rob
Stoeckart in zijn inleiding. ' Stilte
gonst van het leven' is in Vorden onder
meer te koop bij foto Willemien en bij
de Bruna en kost inclusief CD 22,50
euro.

RIDDERLIJKE AVONTUREN VAN
FOCKE
Kinderboeken schrijfster Martine Let-
terie heeft zich de afgelopen jaren de
geschiedenis van een groot deel van
de provincie Groningen eigen ge
maakt. Aanleiding daartoe was een
verzoek van ' De Stichting Oude Gro-
ninger Kerken', om een spannend kin-
derboek te schrijven. Genoemde Stich-
ting beheert in Groningen circa 60
kerken die rond de elfde en twaalfde
eeuw zijn gebouwd. In eerste instantie
allemaal katholieke kerken. Martine:'
Ik was best vereerd met het verzoek
van de Stichting. Ik ben direct begon-
nen met heel veel te lezen over de ge
schiedenis van Groningen. Vervolgens
meerdere malen ter plekke rond geke
ken, veel plaatsen en kerken bezocht.
Op gegeven moment ontdekte ik dat
er in 1398 in de kerk in Westeremde
een veldslag had plaatsgevonden.
Twee partijen, de één ' Schieringers'
genaamd en de andere partij de ' Vet-
kopers'. Duidelijke rivalen van elkaar.
De Vetkopers' wilden zich bij 'Holland'
aansluiten. De 'Schieringers' moesten
daar helemaal niets van hebben. Re
den te over om elkaar te lijf te gaan', zo
zegt Martine Letterie lachend, die als
titel voor haar boek koos ' Focke en het
geheim van Magnus'. Een boek over
Focke van Nittersum, wiens vader echt
heeft bestaan. In het boek wordt ver-
teld over de speurtocht die Focke heeft
gedaan om te trachten een belangrijk
document van Karel de Grote terug te
vinden. Martine Letterie; ' Intussen is
deze Focke een bekend figuur gewor-
den in Groningen. Het boek is in 150
scholen besproken, terwijl ook een
prentenboek van mij genaamd 'Ridder
in één slag' op nog eens 80 scholen
aan de orde is geweest'. Van het boek '
Focke en het geheim van Magnus is
vrij recent de derde druk verschenen.
Intussen is ook een tweede boek over
Focke in de boekhandel verkrijgbaar.
Een boek met als titel' Focke en de be
legerde stad'. Focke de oudste zoon
van een Groninger edelman wilde op
gegeven moment niet meer strijden,
maar toen de vrijheid van de omme
landen in het gedrang kwam, werd
het toch even anders. Focke kreeg op
het sterfbed van zijn leraar een boek
met een geheim. Mocht Focke het ge
heim weten te ontraadselen, kon hij
de stad Groningen redden! Dus?? Het
boek voor kinderen vanaf 10 jaar is on-
der meer in de plaatselijke boekhan-
del verkrijgbaar en kost 13,95 euro.
Momenteel werkt Martine Letterie
aan een boek van een geheel andere
strekking. Een boek dat betrekking
heeft op het kamp Westerborrk en de
'beruchte' kristalnacht! Martine:' Een
heel gevoelig onderwerp en voor mij
zelf ook heel spannend om te schrij-
ven. Het boek is bestemd voor kinde
ren in de bovenbouw van de basis-
school. Dit boek dat volgend jaar no-
vember tegelijkertijd met de herden-
king van de kristalnacht verschijnt,
berust niet op waarheid. Dit kinder-
boek gaat over Jacob, een joodse jon-
gen, die naar Nederland is gevlucht.
Wel heel spannend allemaal', zo ver-
klapte Martine op voorhand!

Veel deelnemers GOW-cross
In Vorden op landgoed Kamphui-
zen werd door RTV Vierakker-
Wichmond een cyclo-cross wed-
strijd voor de GOW-competitie ge
organiseerd. De deelname was
groot.

Meer dan 120 renners streden in de
verschillende categorieën om de
eer.Voor de RTV stonden ook verschil-
lende renners aan de start.

Bij de dames behaalde Greta Klein
Brinke een zeer mooie tweede plaats.

Susanne de Leizer werd in haar eerste
wedstrijd voor haar nieuwe club vijf-
de.

Bij de junioren was het Rens te Stroet
die naar een derde plaats reed. Bij de
veteranen stonden Rudi Peters, Garjo
Kamphuis en Frans de Wit aan de
start. Zij werden respectievelijk 7e, lle
en 20e.

De overwinning ging naar Bonnie
Leemreize.Het sluitstuk van deze cross
was de Elite/neo/amateurs. Ook hier

stonden verschillende RTV-renners
aan de start. Jan Weevers werd achter
winnaar Joost Posthuma (beroepsren-
ner bij Rabobank) netjes vierde. Ri-
chard Sleumer werd 13e, Peter Mak-
kink 14e en Bart Bezemer ISe.Thijs
van Amerongen reed in Zwitserland
een wedstrijd voor de Wereldbeker.

Op een zeer nat en zwaar parcours
was hij de tweede Nederlander die
over de streep kwam. Hij behaalde een
lle plaats. De overwinning ging naar
de Belg Kevin Pauwels.

Op l januari 2006 is de nieuwe
basisverzekering van kracht. De 1,5
miljoen leden van de Rabobank
krijgen 7,5% korting op de basis-
verzekering en 10% korting op
aanvullende verzekeringen en ge
bitsverzekeringen van Interpolis
ZorgActief, de zorgverzekering van
Interpolis. Half december krijgt ie
dere Nederlander van zijn huidige
verzekeraar een nieuw aanbod.
Een mooi moment om een verge
lijk te maken waar je het beste en
voordeligste uit bent. De leden van
de Rabobank ontvangen deze kor-
ting omdat ze deel uitmaken van
één van de grootste collectiviteiten
van Nederland.

Met de komst van de basisverzekering
verdwijnt het verschil tussen de huidi-
ge ziekenfonds- en particuliere verze
kering. De basisverzekering is voor ie
dereen verplicht. Zorgverzekeraars
moeten op hun beurt iedereen accep-
teren. Maar Interpolis gaat verder. Zij
accepteert ook iedereen voor de aan-
vullende verzekering. Alleen voor de
twee meest uitgebreide gebitsverzeke
ringen waagt Interpolis om gegevens
van de klant.
Op de basisverzekering, de aanvullen-
de verzekeringen en de gebitsverzeke
ringen krijgt de klant korting als hij
lid is van de Rabobank. Per volwassene
bedraagt de korting al snel € 100,- per
jaar. Voor kinderen tot en met 18 jaar
hoeft sowieso geen premie te worden
betaald.
De aanbieding is vooral interessant
voor leden die bij kleine bedrijven wer-
ken, voor zelfstandige ondernemers,

ondernemers die hun bedrijf al heb-
ben beëindigd en voor senioren. Deze
mensen hebben geen toegang tot kor-
ting via één van de grote werknemers-
collectiviteiten en hebben dus veel
profijt van de ledenaanbieding van de
Rabobank.
Het afsluiten van een verzekerings-
contract kan via de site van de Rabo-
bank. Op www.rabobank.nl staat de
ZorgActief adviesmodule. Met deze
module kan iedereen zijn polis sa-
menstellen, de premie berekenen en
de verzekering direct afsluiten. Leden
kunnen dus meteen zien hoe groot
het voordeel is ten opzichte van het
aanbod van hun huidige aanbieder.
Leden die geen internet hebben kun-
nen bellen met de Interpolis Help-
desk: (0900) 722 69 67.

GRATIS LIDMAATSCHAP
De korting op de basisverzekering is
één van de voordelen van het lidmaat-
schap van de Rabobank. Uit onder-
zoek blijkt dat ongeveer de helft van
de 1,5 miljoen leden vanwege de fi-
nanciële en materiele voordelen lid is
geworden. Andere voordelen zijn het
Rabobank Ledencertificaat en het
blad U, een kleurrijk en informatief
magazine boordevol met nieuws en
exclusieve aanbiedingen. Ook imma-
teriële zaken speelden voor de huidige
leden mee om lid te worden. Zoals de
lokale maatschappelijke betrokken-
heid van de Rabobank en de uitnodi-
gingen voor seminars en ledenbijeen-
komsten. Veel leden zeggen bovendien
invloed en zeggenschap belangrijk te
vinden, waardoor steeds meer banken
ledenraden invoeren.

Schuttersgilde St. Jan en
muziekvereniging St. Jan
in voorbereiding tot fusie
Het bestuur van het Schuttersgilde
St. Jan Keijenborg en het bestuur
van de R.K. Muziekvereniging St.
Jan zijn in vergaande gesprekken
om toe te werken naar een fusie
tussen beide verenigingen. Een fu-
sie tussen verenigingen met wel de-
zelfde naam, maar twee verschil-
lende doelstellingen.

Tijdens de diverse gesprekken werd
echter toch ook duidelijk dat de doel-
stellingen behoorlijk kort bij elkaar
liggen. Zoals bij velen bij u bekend is,
kent Keijenborg al sinds jaar en dag
een muziekvereniging St. Jan en een
drumfanfare van het Schuttersgilde
St. Jan die los van elkaar functioneren
en af en toe, met bijvoorbeeld sinter-
klaasintocht en Koninginnedag geza-
menlijk voor de muzikale rondgang
zorgen. Misschien is bij velen van u
ook niet bekend dat er nu twee ver-
schillende verenigingen zijn. De mu-
ziekvereniging (met de blauwe unifor-
men) is destijds opgericht om op een
behoorlijk niveau muziek te maken
door onder meer een muziekoplei-
ding, repetities en het geven van con-
certen. De drumfanfare (de geel-blau-
we Gildepakken) kent haar geschiede
nis vooral als een marching-band bij
de diverse optochten en schutterscon-
coursen, waarbij ook onder andere de
vendeliers hun folklore tonen. De mu-
ziekvereniging heeft het afgelopen
jaar diverse oproepen gedaan voor
nieuwe leden, in verband met het te

ruglopend ledenbestand. Helaas is
daar bijna geen reactie op gekomen.
In ieder geval niet voldoende om voor
de komende jaren een balans te krij-
gen in een muziekvereniging. Van-
daar dat zij toenadering zocht tot het
Schuttersgilde St. Jan voor een fusie
met de drumfanfare. Tijdens de diver-
se gesprekken met de onderlinge be
sturen en met de leden van de beide
verenigingen werd al snel duidelijk
dat er voor beide partijen zeer veel
voordelen zijn bij een fusie en dat er
volop mogelijkheden zijn om de doel-
stellingen, de opgebouwde tradities
en de geschiedenis van beide vereni-
gingen te laten voortbestaan in één
nieuwe vereniging.
Door deze fusie zal er voor Keijenborg
een • nieuwe muziekvereniging ko-
men met een bezetting van maar
liefst 50 muzikanten- nieuwe muziek-
vereniging komen waarbij de geschie
denis en tradities van beide huidige
verenigingen zoveel mogelijk in stand
gehouden wordt- waarborg blijven be-
staan voor een muzikale (jeugd-)oplei-
ding met diplomamogelijkheden- een
vereniging komen die in staat is aan
diverse verzoeken voor muzikale on-
dersteuning te voldoen, zoals een op-
tocht, een serenade, een concert, een
taptoe en diverse andere optredensln
de maand december zullen de ge-
sprekken voor een fusie worden afge
rond met de intentie in 2006 de nieu-
we vereniging "St. Jan" aan Keijenborg
te tonen.

Kerstconcert in Hengelo
Op dinsdag 20 december wordt weer
het traditionele kerstconcert gegeven
in de St. Willibrorduskerk door het
Hengelo's Gemengd Koor en het Vor-
dens Mannenkoor. Het concert begint
om 20.00 uur. De kerk aan de Spal-
straat is open vanaf 19.30 uur. Het

Dubbel Kwartet Vocalista uit Lichten-
voorde verzorgt een gastoptreden. Bij
alle drie koren, geven inwoners van
Hengelo hun inbreng. Gezien het pro-
gramma, wordt het een zeer gevari-
eerd concert. Om de kosten te dekken
is er na afloop een deurcollecte.
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'Openbare' begrotingsvergadering massaal aan het Schatgraven in Orangerie Ruurlo
gemeente Bronckhorst
Op 15 december aanstaande worden
de verschillende begrotingsvoorstel-
len behandeld tijdens een 'openbare'
vergadering. Grappig dat het tijdstip is
verzet naar 16:00 uur. Het 'openbare' is
er daarmee wel een beetje af. Mensen
met een baan werken namelijk op dat
tijdstip! \k krijg het akelige gevoel dat
na alle commotie in de media de afge-
lopen weken, de raad niet veel zin
meer heeft in nog meer gedonder.
Vandaar dit 'plotselinge' verzetten van
het tijdstip. Ik zou als criticus van het
eerste uur graag aanwezig zijn, maar

om de verhoging van de OZB met
maar liefst 45 % te betalen moet er ge
werkt worden en dat doe ik dus ook.
Wederom kan ik het niet laten om te
zeggen dat het hier gaat om een ge-
meentelijke dwaling (lees blunder)
waarvoor de burgers clan maar moe-
ten boeten. Ik roep de inwoners van
Bronckhorst (voor zover aanwezig) op
zich te verzetten tegen deze belachelij-
ke maatregel.

Lex van Glabbeek, De Koppel 9, 7251
VN Vorden, tel. 0575-550774.

Uitbater Gerritjan van Enck:

Eetcafé De Vierjaargetijden

Het team met rechts bedrijfsleider Gerritjan van Enck, Annemiek Horst en Imro Wolf.

"Ik wil van De Vierjaargetijden een Achterhoeks eetcafé maken. Met een
goede kwailiteit en een gemoedelijke sfeer. Iedereen, jong en oud moet
zich hier thuis voelen en gewoon binnen kunnen lopen". Dat zegt Gerrit
Jan van Enck, die sinds l oktober bedrijfsleider is van het eetcafé De Vier-
jaargetijden in Hengelo.

Natuurlijk heeft hij de tijd nodig om
daar aan te werken. Maar de nieuwe
uitbater heeft er alle vertrouwen in
dat het gaat lukken. Gerritjan ziet het
als een uitdaging om er een gezellig
eetcafé van te maken voor jonge en
oud. Van Enck wordt bij zijn werk on-
dersteunt door een team van mede-
werkers. Imro Wolf is de eerste mede-
werker. Annemiek Horst is voor de da-
gelijkse bezigheden en voor de lunch.
Zij is vooral overdag het gezicht van
De Vierjaargetijden. Verder is er een
enthousiast team van oproepkrachten
die ingezet worden bij feestelijke acti-
viteiten en drukke periodes. De nieu-
we man van De Vierjaargetijden heeft
een drukke tijd achter zich. "Het café
is ook niet gesloten geweest", zegt hij.
Meteen toen hij begon is het interieur
veranderd en heeft het een andere uit-
straling gekregen. Het geheel is over-
zichtelijk en oogt ruimtelijk. Gerrit
Jan van Enck heeft er zin in om van
het eetcafé iets moois te maken. Hij
komt uit de horeca en heeft vroeger
zijn werk gecombineerd met zijn gro-
te hobby paardrijden.

In de paardenwereld is hij dan ook
geen onbekende. Met veel passie praat
hij over zijn geliefde hobby. Hij rijdt
ook nu nog op hoog niveau. Als spring-
ruiter deed Van Enck, met zijn vijfjari-
ge hengst Speedy Gonzales, in septem-
ber van dit jaar mee aan het WK voor
jonge paarden in het Belgische Lana-
ker. De nieuwe uitbater heeft veel
plannen voor de toekomst. Hij pro-
beert hetmet zijn aanpak iedereen
naar de zin te maken. Zo zal er iedere
maand een live band optreden. "Je
moet zorgen dat mensen zich bij ons

gaan thuis voelen. Daar is gewoon tijd
voor nodig", weet hij. "Maar dat het
gaat lukkenweet ik zeker", zegt Gerrit
Jan overtuigend. Het restaurant van
De Vierjaargetijden is beide kerstda-
gen geopend. Voor nog geen dertig eu-
ro wordt er een uitgebreid driegangen
wildbuffet voorgezet. Wie niet van
wild houdt kan een andere keuze ma-
ken uit het buffet. (Wel vooraf reserve-
ren). Voor een Hollandse schotel kunt
u iedere dag terecht tussen 17.00 uur
en 19.30 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u
er terecht voor een heerlijke lunch. Op
oudejaarsnacht wordt het gezellig in
De Vierjaargetijden. Drive-In Sounlab
zorgt voor een muzikale jaarwisseling
voor jong en oud. Van 9 tot en met 13
januari wordt er een \'10 van rood bil-
jarttoernooiY gehouden. De aanvang-
stijden zijn om 20.00 uur. De hoofd-
prijs is een lialf varken dat helemaal
klaar gemaakt is. Opgeven kan vanaf
heden bij De Vierjaargetijden.Voor
meer informatie en reserveringen
kunt u terecht bij: Eetcafé De Vierjaar-
getijden, Spalstraat l in Hengelo. Tele-
foon: 0575-462616. De openingstijden
zijn: Dinsdag tot en met donderdag
van 12.00 tot 24.00 uur. Vrijdag en za-
terdag van 12.00 tot 02.00 uur en zon-
dag van 12.00 tot 24.00 uur. (Maandag
gesloten).

De meest uiteenlopende voorwerpen werden aangeboden op de taxatiedag

Leden van de nieuwe fusiebank Rabobank Achterhoek Noord lieten zater-
dag massaal hun antieke voorwerpen taxeren tijdens een taxatiedag die
de bank in de Orangerie van Kasteel Huize Ruurlo had georganiseerd.
Meer dan zevenhonderd 'leden' uit ondermeer Steenderen, Hengelo, Vor-
den en Ruurlo hadden zich aangemeld voor de taxatiedag. De taxatiedag
vond plaats naar de formule en met het taxatieteam van het TV Gelder-
land programma Schatgraven, en was exclusief toegankelijk voor alleen
leden van Rabobank Achterhoek Noord.

Van de taxatiedag werden geen TV op-
namen gemaakt. Wel werden enkele
'inbrengers' uitgenodigd om aan-
staande zondag naar Ellecom te ko-
men waar het taxatieteam onder lei-
ding van coördinator en presentator
van Rob Zandvoort een opnamedag or-
ganiseert.

Vanaf 's morgens tien uur tot 's mid-
dags vier uur stonden zaterdag tien
taxateurs in de Orangerie klaar om te
bekijken en na taxatie te vertellen hoe
oud bijvoorbeeld antieke voorwerpen
waren en wie het vervaardigd had en
welke veilingwaarde het had. En dat
leverde enkele leuke verrassingen op.
Zo bracht een Ruurlo's echtpaar een
klein eenvoudig schilderijtje in. Tot

grote verrassing werd het op een waar-
de van vijfduizend euro geschat. Het
bleek een schilderijtje te zijn van schil-
der Hermans Koekoek sr. Het zee aan-
zicht met twee scheepjes dateerde uit
1815. Het bleek echter niet het meest
waardevolle object van de dag te zijn.
Een glazen schaaltje van glaskunste-
naar Daum uit de Franse glasstad Nan-
cy uit 1900 was met tienduizend euro
het absolute topstuk van de dag.

Ook argeloos ingebracht door een in-
woonster uit het gebied van Rabobank
Achterhoek Noord. Taxateur Saco Kei-
kes kreeg het in handen en was uitma-
te verrast. De Leeuwarder taxateur
nam het schaaltje mee naar zijn art-
shop en kunstsalon om het voorlopig

in beheer en verzekering te houden.
Puur uit veiligheidsgedachten omdat
de waarde veel te hoog is om weer ar-
geloos mee naar huis te nemen. Op die
manier valt het onder zijn verzekering
en is het kleine object verzekerd. Kei-
kes had er absoluut geen commerciële
bedoelingen mee. Rabobank mede-
werker Reinier Klein Brinke was na af :

loop zeer tevreden over het verloop
van de taxatiedag.

Klein Brinke: "We hebben op een zeer
prettige wijze samengewerkt met Rob
Zandvoort en de taxateurs. Het grote
voordeel van deze taxatiedag was dat
de mensen niet lang moesten wach-
ten voordat hun object getaxeerd
werd. Dit in tegenstelling tot de taxa-
tiedagen die voor TV Gelderland wor-
den opgenomen.

De 'leden' hadden zich vooraf aange-
meld. Per postcode gebied hadden we
de mensen vervolgens gefaseerd uitge-
nodigd. Lange wachttijden werden zo-
doende vermeden. En dat vonden de
mensen wel prettig."

STEP kijkt tevreden terug
Vijfjaar STEP, vijfjaar ondersteuning aan het schoolproject in Burkina Fa-
so. Tijd om zo aan het eind van 2005 terug te kijken op de afgelopen jaren.
Er is veel bereikt sinds de start van het schoolproject in het dorpje Tan-
walbougou.

*STEP heeft een trouwe achterban in
Hengelo Gld. en een aantal zeer gemo-
tiveerde vrijwilligers in Burkina
Faso.*Sinds de oprichting van STEP in
2000 is het aantal scholieren op de ba-
sisschool in Tanwalbougou verdub-
beld. *Er zijn voldoende schoolmateria-
len voor alle kinderen op school en het
oudste schoolgebouw is helemaal op-
geknapt. *Er gaan nu tien jongens en
meisjes uit Tanwalbougou op kosten
van STEP naar het voortgezet- en be-
roepsonderwijs. "Een grote wens van
STEP is dit jaar verwezenlijkt. Het twee
de STEP huis is gebouwd, zodat de jon-
gens en meisjes nu een eigen huis heb-
ben.

De bouw van het tweede huis is tot
stand gekomen dankzij een royale gift
van het Ulenhof College in Doetin-
chem, de collecteopbrengst in de N.H.
Kerk te Hengelo, de statiegeldactie bij

AH. en bijdragen van bedrijven in Hen-
gelo. Ook verkoop van eigengemaakte
jam, kerststukken en paasbloemen
bracht het nodige in het laatje. Deze
opbrengsten, aangevuld met een subsi-
die gegeven door de N.C.D.O. (Nationa-
le Commissie voor Internationale Sa-
menwerking en Duurzame Ontwikke-
ling), maakte dat het huis dit jaar al ge
bouwd kon worden. Met dit onderwijs-
project levert STEP een kleine maar ef-
fectieve bijdrage aan de millennium-
doelen van de Verenigde Naties. In
2000 hebben 189 landen afgesproken
dat voor 2015 belangrijke wereldpro-
blemen zijn aangepakt. Een van die
doelen is: in 2015 volgen alle kinderen
basisonderwijs. En belangrijk is daarbij
dat zowel jongens maar vooral ook
meisjes onderwijs gaan volgen.Ook
STEP geeft voorrang aan meisjes als die
kans zich voordoet. Onderwijs voor
meisjes is in Burkina Faso nog niet zo

vanzelfsprekend.Voor het komende
jaar heeft de stichting STEP zich weer
een doel gesteld. Heel graag wil zij de
basisschool afbouwen in het dorp Tan-
walbougou. Door slechte begeleiding
bij de bouw, een project van een grote
ontwikkelingsorganisatie, dreigt het
gebouw al een ruïne te worden voordat
het ooit gebruikt is. Graag wil STEP er
voor zorgen dat het schooltje afge
bouwd wordt, zodat het alsnog in ge
bruik kan worden genomen.Wilt u ons
project ondersteunen dan kunt u dat
doen door in januari onze statiegeld-
bonnetjes-actie bij AH. te steunen. Hei-
ko Wansink geeft ons ook in 2006 de
ruimte om op deze manier aandacht te
vragen voor STEP.

Wilt u meer weten over STEP of ons on-
dersteunen dan kunt u altijd bij ons te
recht. Penningmeester: Maria Kuipers,
De Heurne 45 Hengelo Gld. Tel. 0575-
467481.Voorzitter: Anneke Duitemeijer
van Doorn, Kervelseweg 6 Hengelo Gld.
Telefoon: 0575-462471.Secretaresse:
Marion Zielhorst, Jachtweg l Varssel.
Tel. 0575-467463.



Hrm
I leeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Brondchorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

Riek stapt bie Genie uut d'n au-
to en praot nog efkes nao
En dat efkes kan dan wel is wat
oetlopen. Gerrie:" Wanneer wie
is vaker op stap wilt? Ik kan
meest d'n auto wa met kriegen.
Gert krummelt meestal rond 't
huns, karweitjes doonde en is
neet zo vuile op pad as oewn
Hendrik. Wiej vrouwleu mot er
an wennen dat onze verlangens
net zo belangriek bunt as die
van 't manvolk. D'r bunt zovulle
vrouwleu die zik allenig red."
Riek:"O goete goed daor wik
neet an denken, ja een hoop
vrouwleu komt er allenig veur
te staon. Wie vrouwleu kunt ons
yulle better allenig redden dan
een man. Ik denke da'k neet zo
vlot an ne niejen man zol begin-
nen. " Gerrie:"O nee, gaddarrie
ik mot er neet andenken. Wiej
bunt an onzen eigen 'Gradus'
ewend, met ziene nukken en
kuurn, umme dan met n'n an-
dern wear an te pappen. D'r met
naor bedde en zo .. Van de eigen
leaftied liekt ze al zo old en ze
hebt misschiens stiekum kwaol-
tjes en dan op niej dat geknuffel
en geflikflooi?
Ik geleuve, dat heb ik neet mear
zo neudig. lej least het weilis, op
leaftied nog ne niej e liefde, ma-
or nee, ik geleuven d'r neet in.
Manvolk wil trouwens meestal
wat jongers, dat streelt hun ego,

in onze leaftied klasse is er een
vrouwen overschot." Gerrie:"
Laatst zundag nog naor de karke
ewest? Alle namen bunt eleazen
van de gestorvenen van dit jaor.
Tante Marie was d'r ene van. Ma-
or dat is gin tante van oew. Och
het heurt zo, maor ik denke dat
het vake ne opluchting is dat ze
de eindstreepe hebt bereikt. En
evenzo veur vuile kindre die
zelf al op leaftied bunt. Soms j a-
orn lang moi d'r achteran. Men-
sen wordt gemiddeld old maor
is dat altied wel zo geweldig? Ze
zegt weilis, iej mot op 't hoogte-
punt van 't feest vertrekken., dat
spruk mien wel an. Doodgaon is
d'r veur ieder, dat maakt mien
neet bange. Vrogger vuile bang
makerieje. Wat waren wie greun
en onnozel. Wie mochten maor
weinig in onze jonge dage. Ai
zeet wat er no gebeurt? Enorm,
zo vuile vriejheid en wat ze no
vuile bier zoept. Ze begint d'r al
vrog met en ok de jonge meikes
gaot d'r an mee doon.

No weet ik wal dat het neet van
de leste tied is. Dat boek van
'Normaal' leazend, dan bunt ze
via grof taalgebruuk, schreeu-
wend, vleukend ,bier gooiend en
zoepend an de top gekommen.
Dat veurbeeld hef zich indertied
vaste zet en kreeg vuile bewon-
deraars." En dan, vanuut d'n

enddeure schreeuwt Gert:" Kom
ie nog ne keare binnen? Het is
hier binnen een stuk angena-
mer umme te praoten". De
vrouwleu kiekt mekare an en
met een wetend lachjen 'och
dat manvolk..ze bunt neet te
wiezer' nemt ze afscheid van
mekare. Gerrie schuf, van al 't
praoten kold, dichte biej de ka-
chel.Gert:"Ik heb Hendrik an 'n
telefoon ehad. Gevraogd of wiej
samen een ingezonden breef
zult schrieven. Die gemeente
belasting zit mien dwars. Hen-
drik den kan better schrieven.
Maor hij dacht , het helpt ons
toch niks. Ze trekt zich nargens
wat van an. Met het smoesjen,
'argens anders is het nog duur-
der." Gerrie:" Ze hebt no wear
een dagelijks bestuur met alle-
nig mannen. Ok gin vrouw as
burgemeester. Vrouwleu kunt
better op de centen passen. D'r is
ja sprake van ewest dat ze neet
allenig de OZW belasting van de
huurders afschaft, maor hele-
maols. Um'dat het in wezen een
onrechtvaerdige belastng is. En
hier in Bronckhorst hoger! Um-
me niej beleid te betalen? Kom
ik as huusvrouw geld te kort
dan koop ik gin niej e meubels,
begin ik niet an niej beleid?"

De Baron van Bronckhorst

Scrooge en Marley

Tussen prul en pronkstuk

Op zaterdag 17 (20.00 uur) en zondag 18 (1430 uur) december speelt en ver-
telt Gery Groot Zwaaftink weer het wereldberoemde kerstverhaal van
Charles Dickens.

Deze voorstelling gaat over de oude
vrek Scrooge die op kerstavond bezoek
krijgt van zijn overleden zakenpartner
Marley. Deze waarschuwt hem om een
ander leven te gaan leiden want an-
ders zal het hem slecht vergaan. Om
hem te helpen stuurt Marley hem drie
geesten nl. de geest van het verleden,
het heden en het toekomstige kerst-
feest. Dit maakt een diepe indruk op
de oude man. De duur van deze vertel-
ling is plm. 70 minuten.

Na de pauze speelt Gery uit zijn trou-
badours voorstelling enige liedjes en
vertelt hij anekdotes in kerstsfeer.

Voor deze gelegenheid wordt de deel
van deze prachtig verbouwde boerde
rij omgetoverd tot een theater. De eige-
naren Albert-Jan en Renee Lubbers zul-
len u daar als gastheer/vrouw hartelijk
ontvangen. Er is elk jaar veel belang-
stelling voor deze voorstelling en het
is dan ook raadzaam om van te voren
kaarten te bestellen.

U kunt inlichtingen over de voorstel-
ling verkrijgen en reserveren op 0575-
556216 of dekranenburg@planet.nl.
De Landgoedboerderij 'De kranen-
burg" ligt aan de Bergkappeweg 2 in
Kranenburg (Vorden).

Ouderenkerstfeest
De ouderencommissie Veldhoek ver-
zorgt op zaterdag 17 december a.s. een
Kerstviering voor de ouderen in en om
de Veldhoek. De Kerstviering duurt
van 14.00 tot 16.00 uur en wordt ge
houden in het buurt en verenigings-
gebouw achter de P.C.B.S Veldhoek.
Als u problemen heeft om er te ko-
men, dan kan er eventueel voor ver-
voer gezorgd worden. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Mevr. D. Dijk-
man tel. 0573^61393.

Op zondag 10 december jl. stond
Rabobank Berkeiland exclusief
voor haar leden geheel in het teken
van kunst, kitsch, antiek en curio-
sa. Vrijwel iedereen nam een kunst-
voorwerp of antiquiteit mee waar-
over hij of zij meer wilde weten.

In Orangerie in Ruurlo stond een aan-
tal gerenommeerde experts klaar om
de ingebrachte voorwerpen aan een
kritische blik te onderwerpen. 'Voor
het evenement was een enorme be
langstelling", aldus de directeur. "De
gehele dag door was er een enorme
toeloop en de bezoekers waren heel
enthousiast. Tussen de 350 en 400 Ie
den en klanten van de 100-jarige Rabo-
bank bezochten 'Tussen prul en
pronkstuk'. Uit de reacties was regel-
matig te horen dat men dit initiatief
heeft ervaren als iets wat specifiek
past bij de Rabobank. Zij laat daarmee
daadwerkelijk zien dicht bij haar klan-
ten te willen staan. En natuurlijk zijn
we daar behoorlijk trots op!"

Alle meisjes
moeten

naar school
Wie niet naar school gaat, kan zich
niet optimaal ontwikkelen. Want op
school ontdekken kinderen hun
kwaliteiten, zodat zij zich later, als
volwassenen, verder kunnen ont-
plooien.

Dat is nodig voor de ontwikkeling van een land.
Toch gaan wereldwijd 115 miljoen kinderen niet
naar school. Meer dan 62 miljoen zijn meisjes.
Terwijl juist voor hen onderwijs zeer belangrijk
is; zij gebruiken de kennis later bij de opvoeding
van hun kinderen. Unicef, de kinderrechtenorga-
nisatie van de Verenigde Naties, zorgt samen
met lokale organisaties en met overheden voor
meer en beter onderwijs wereldwijd.

Afghanistan
In Afghanistan hebben 1,4 miljoen meisjes nooit
lessen gevolgd. Dat komt omdat er weinig scho-
len zijn, ouders onderwijs onbelangrijk vinden
voor hun dochter of de school ver weg is.
Samen met anderen zet Unicef hier kleine
schooltjes op in dorpen. Nu de scholen dichtbij
zijn, gaan meer meisjes naar school. Daarnaast
krijgen leraren trainingen en lesmaterialen en er
is veel voorlichting over het belang van onder-
wijs voor meisjes. Straks krijgen 500.000 meer
meisjes educatie.

Word lid!
Het schoolgeld van een hele Afghaanse KBfr
klas is maar £ 10,- per maand. Word daar- -=.-
om nu lid van Unicef en zorg ervoor dat 20
meisjes naar school kunnen! Kijk op: www.uni-
cef.nl

Help elk meisje naar school, alleen dan hebben
ze een toekomst

unicef1
KINDEREN EERST



Volleybal

Dames l behaalt 3e overwinning
Vol goede moed gingen de dames l
van Dash naar Lichtenvoorde. De eer-
ste set kwamen ze op een kleine voor-
sprong en het samenspel liep erg
goed. maar voorbij de 20 ging Dash
verkrampt spelen dat voelde de dames
van Longa en maakten daar gebruik
van, deze set verloor dash met 24-26.
De tweede set ging gelijk op maar de
dames van Dash wisten toch enige
druk uit te oefenen op Longa. Door het
goede aanvalspel van Dash trokken ze
deze set naar zich toe met 25-22.

De derde set ging Dash goed van start
door de goede servicebeurt van Marti-
ne Slutter. Longa maakte zelf veel fou-
ten en wederom voelden ze die druk
weer. Deze set won Dash zonder veel
moeite met 25-12.

De vierde set ging heel gelijk op tot de
18 daarna maakten de teams om de
beurt een paar punten maar het was
Dash die aan het langste eind trok de-
ze set wonnen ze met 25-22. Volgende
week spelen de dames een uitwed-
strijd om 17.00 tegen Orion dames 2.

Voetbal

SOCII NIEUWS
Socii nam het afgelopen zondag op te
gen 't Peeske en ging na eerst de poppet-
jes op de juiste plaats gezet te hebben
goed van start in een gelijk op gaande
wedstrijd met kansen op en neer. Het
zal na ongeveer een half uur zijn ge-
weest dat de op sommige plaatsen bete-
re en handige spelers van de gastheren
de doorslag gaven en zo snel achtereen
de 1-0 en 2-0 via een strafschop wisten
te scoren.

Met deze ruststand zat er voor Socii
niets anders op dan meer risico te gaan
nemen een op een spelen en dit leek na
de rust zijn vruchten af te werpen al-
leen tot doelpunten kwam het niet, wel
wist de thuisclub nog een keer het net
te vinden zodat de eindstand op 3-0
werd bepaald. Zondag 18 december
speelt Socii thuis tegen Zeddam, aan-
vang 14.00 uur.

Verdere uitslagen:
SBC BI - Almen BI 9-1; WL Cl - SBC Cl
5-1; Vorden C3 - SBC C2 2-6; Socii 2 -
Schalkhaar 6 1-0; Socii 3 - Helios 5 5-7;
Zutphen 3 - Socii 4 7-0; SCS l - Socii 5 2-2.

Boekenverkoop
Zaterdag 17 dec. van 10.00 -15.00 uur is
er tijdens de kerstmarkt de halfjaarlijk-
se boekenverkoop. Om de collectie actu-
eel te houden schrijft de bibliotheek
Vorden elk halfjaar een bepaald deel
van het boekenbezit af. Voor deze over-
tollige boeken zoeken wij nieuwe eige
naren met voldoende kastruimte. Dit
keer veel informatieboeken zoals kunst-
boeken, hobbyboeken, geschiedenisboe-
ken, reisboeken en dichtbundels en en-
kele bijzondere oude exemplaren. Daar-
naast verkopen ze oude tijdschriften.

Raad van kerken Vorden

Jong Gelre
Jong Gelre De afd. Vorden/Warnsveld
van Jong Gelre gaat zondag 18 decem-
ber karten op de kartbaan in Nijverdal.
Voor nadere bijzonderheden kan men
bellen met Martij n Kornegoor tel. (06)
22 8611 96. Vorige maand heeft de afde-
ling in het Dorpscentrum te Vorden een
revue opgevoerd. Vrijdagavond 13 jan.
zal de revue op een groot scherm in het
dorpscentrum voor de leden vertoond
worden. De avond die begint om 20.00
uur zal geopend worden met een
nieuwjaarsborrel.

Politie start tevredenheidsonderzoek www.politie.nl
De komende drie weken kunnen
bezoekers van de website van de
politie, www.politie.nl, meedoen
aan een online enquête. De uit-
komsten van dit onderzoek wil de
politie gebruiken om de site te ver-
beteren.

Naast vragen over de verwachtingen bij
de website van de politie wordt tevens
de mening van de bezoeker gepeild
over de inhoud en kwaliteit van de ge-
boden informatie. Het invullen van de

digitale enquête neemt ongeveer tien
minuten in beslag. Bij het verlaten van
de website verschijnt de enquête auto-
matisch, ook is het mogelijk om via
een link op de voorpagina in de vragen-
lijst terecht te komen. De website van
de politie, die maandelijks ongeveer
een half miljoen bezoekers trekt, be-
staat in de huidige vorm ruim twee
jaar. Naast nieuws uit de verschillende
politiekorpsen kan de bezoeker er te
recht voor bijvoorbeeld contactgege-
vens van het meest nabijgelegen poli-

tiebureau, achtergrondinformatie over
het politiewerk, het online invullen
van een aangifte of het nalezen van ac-
tuele opsporingsberichten. Voor de re
gio Noord- en Oost-Gelderland staan
naast de dagelijkse persberichten op
dit moment drie speciale politieonder-
zoeken op www.politie.nl en wel het
onderzoek naar de vermissing van Ma-
ria van der Zanden, de vermissing van
Apeldoorner Henk Wildeman en vra-
gen naar aanleiding van een overval op
een Winterswij kse antiquair.

Hierbij brengen wij u de traditionele
KERSTSAMENZANG onder uw aan-
dacht. Deze wordt gehouden op zon-
dagavond 18 december en wel in de

DORPSKERK. aanvang 19.00 uur. Dit
jaar zal medewerking verlenen het
R.K. gemengd koor Cantemus Domi-
no. Graag tot ziens in de dorpskerk.

Einde van een goede
Vordense traditie?
Sinds jaar in jaar uit houden wij in
Vorden een kerstattentie-aktie als
een gebaar van Vordense meele-
vendheid.Met die meelevendheid
van de Vordense bevolking valt het
best wel mee, onze honderden col-
lectanten weten elk jaar weer een
flink bedrag op te halen om dit om
te zetten in een "kerstgroef'aan
mede-Vordenaren van 80-jaar en
ouder, ziek zijn of in het afgelopen
jaar een overlijden te betreuren
hadden.

Maar vanwege de "Wet op de Privacy"
mag de gemeente Bronckhorst ons
geen namen meer geven van mensen
die 80-jaar en ouder zijn. Ook onze
doktoren mogen geen gegevens meer
verschaffen over zieken en ziekenhuis-
patiënten!! Dat betekent dat "onze
doelgroep" (de ontvangers van de

kerstgroet) voor ons onzichtbaar
wordt. Zeker in deze situatie mag je
geen fouten maken zoals b.v. attenties
bezorgen bij mensen die al overleden
zijn! Wij hebben uitgebreid met onze
werkgroepen hierover gepraat, maar
de conclusie was: Jammer, maar we
moeten er vanaf het jaar 2006 mee
stoppen; het risico van het maken van
pijnlijke fouten is te groot. Dat stoppen
geldt niet alleen voor de kerstattentie
actie maar ook voor de Bloemen
dienst. Wij zien geen andere oplos-
sing. In de uitnodiging voor de Kerstsa-
menzang op zondag 18 december a.s.
in de Dorpskerk is het volgende ge-
dicht opgenomen: "Vergeet niet om-
hoog te kijken er is een ster, die de weg
wijst die de wijzen gingen

Als u geachte lezer een betere oplos-
sing weet, laat het ons dan weten.

120.000 mensen met Laat ze niet vallen
f Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid. Ieder moment kunnen zij een
aanval krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet te genezen. Meer
onderzoek is hard nodig. Laat mensen met epilepsie niet vallen.
Help mee en geef aan de collectant.

$fe Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.Bpitepsic.nl
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Freddie Wolsink
kijkt met voldoening terug

Kerstsamenzangavond

Zoals vorige week gemeld kon ook de Zelhemse ambtenaar Welzijnszaken
Freddie Wolsink gebruik maken van de mogelijkheid om vervroegd zijn
loopbaan te beëindigen. De gemeentelijke herindeling was hem namelijk
niet echt meegevallen. Na vijfentwintig jaar het brede terrein van welzijn
binnen de gemeente Zelhem te hebben ingevuld, moest hij in de nieuwe
gemeente genoegen nemen met een veel beperktere opdracht Een grote-
re gemeente kent meer specialismen en het bestaande ambtenarenkorps
moest natuurlijk worden ingepast, maar een plekje bij de afdeling toe-
risme en dan ook nog de planologische inpassing was niet Freddie's beeld
van het voortzetten van zijn carrière.

Toch kijkt Freddie niet in wrok
achterom, want de vijfentwintig jaar
Zelhem waren "prachtige jaren",
aldus Freddie, "maar ook tropenja-
ren", want er was natuurlijk van
alles aan de hand. Maar eerst terug
naar het begin.
Freddie: "Ik ben geboren in
Enschede en kwam als ambtenaar
via Eibergen in Borculo terecht.
Eigenlijk wilde ik terug naar
Enschede en toen er twee mogelijk-
heden waren om te solliciteren
(Enschede en Zelhem), koos ik voor
Enschede. Die vacature bleek twee
weken later niet door te gaan en ik
meldde bij een collega, dat ik het
jammer vond dat ik niet op Zelhem
gereageerd had. Die collega adviseer-
de mij om eens te bellen om te horen
of de sollicitatieprocedure al afge-
rond was. Toen ik belde hoorde ik,
dat ik nog kon meedoen als ik nog
diezelfde dag een sollicitatiebrief in
Zelhem had liggen".
En zo begon hij op 16 november 1980
als ambtenaar Welzijn in Zelhem. In

die tijd was de Rijksoverheid bezig
met het decentraliseren van allerlei
taken. Gemeenten werden doorge-
licht op de aanwezigheid van
gemeentelijke voorzieningen op het
gebied van welzijn en via die check-
list bleek Zelhem een onderontwik-
keld gebied en dus kwam er geld
voor extra ambtenaren.
Freddie: "Er was in Zelhem al wel
veel, maar dat werd niet door de
gemeente georganiseerd. De kerk
nam een groot deel van de weizij n-
sactiviteiten voor haar rekening. Het
idee van de Rijksoverheid was, dat
het een plaatselijke publieke organi-
satie moest worden, zodat de gehele
gemeenschap er gebruik van kon
maken".
Welzijn is een breed terrein, want
naast cultuur vallen bijvoorbeeld
ook sport, recreatie en onderwijs
onder deze afdeling. Cultuur en cul-
tuurhistorie is daarin wel de groot-
ste liefde van Freddie. Zo begon hij
ooit met het inleveren van foto's
over het Zelhem van vroeger bij de

redactie van (toen nog) Journaal
Zelhem Halle. Deze rubriek 'Oud
Zelhem' wordt nu al weer een aantal
jaren ingevuld door de
Oudheidkundige Vereniging
'Salehem'. Ook de kreet 'Zelhem, het
groene hart van de Achterhoek'
werd mede door hem vormgegeven.
Freddie: "Er is zo veel gebeurd in die
25 jaar. Noem maar op: Het ontstaan
van 'de Boerderij', de moeilijke weg
van gebouw Dennenlust naar 'de
Brink', muziekcentrum 'Union', het
veldnamenonderzoek, Zelhem 1200,
de gemeentelijke herindeling. En
alles heeft z'n verbinding met wel-
zijn".
Zijn voorliefde voor cultuurhistorie
bracht hem er ook toe om zijn eigen
stamboom te onderzoeken en dat
bracht hem tot verrassende ontdek-
kingen. Zo bleek de overgrootvader
van Freddie in Zelhem geboren te
zijn. Gedurende zijn leven verhuisde
hij via Borculo en Eibergen naar En-
schede. Freddie zelf legde de omge-
keerde weg af. Maar de overeen-
komst is nog groter, want overgroot-
vader huwde in 1871, terwijl Freddie
dit precies een eeuw later deed.
Kortom de geschiedenis heeft zijn
loop gehad en de cirkel is rond.
Nu hij met FPU is kan Freddie zich
nog meer gaan toeleggen op cultuur
en nu niet als ambte-naar, maar als
liefhebber, alhoewel dit bij hem als
ambtenaar ook wel eens door elkaar
liep.

Het logeerkoffertje
van de

Bibliotheek
Krijgt u een logeetje? Kom naar
bibliotheek Zelhem en leen het
logeerkoffertje van de Bibliotheek.
Het is moeilijk om voor uw logeetje
iets leuks te kiezen uit de grote col-
lectie boeken, tijdschriften en DVD's
van de bibliotheek.
Daarom biedt de bibliotheek u de
helpende hand door een logeerkof-
fertje aan te bieden. In dit koffertje
vindt u 5 prentenboeken, een tijd-
schrift, een CD met kinderliedjes,
een DVD, een kleurplaat en een
klein cadeautje.
Het logeerkoffertje is er in twee leef-
tijdscategorieën: voor kinderen van
anderhalf t/m 3 jaar en voor kinde-
ren van 4 t/m 6 jaar.

^ Wanneer u in het bezit bent van een
bibliotheek abonnement kunt u het
koffertje één week lenen voor € 2,-.
Bent u geen lid van de bibliotheek
dan betaalt u € 4,- voor een week.

Het is aan te bevelen het koffertje
minimaal een week van tevoren te
reserveren bij de bibliotheek, zodat

de inhoud aangepast kan worden
aan de leeftijd van het kind.

Boelekeerls
Lampionwandeling
ook voor kinderen

Heel veel wandelaars namen in de
afgelopen jaren deel aan de
Boelekeerls Nieuwjaarswandeling.
Dit jaar besloot de organisatie om
het eens anders te doen dan voor-
gaande jaren en maakte er een Lam-
pion-avondwandeling van. Voor vol-
wassenen, maar vooral ook voor kin-
deren.
De Boelekeerls Lampionwandeling
wordt gehouden op vrijdag 6 januari
(Driekoningen) van 18.30 tot 20.30
uur. Er wordt gewandeld op een deel
van het Boelekeerlspad, tussen
Zelhem en Halle. De start is bij
Boerderij Boldiek aan de Boldijk nr 6
in Halle. Er is een route van circa 3
km uitgezet. De route is sfeervol ver-
licht en langs het pad staan vuur-
korven. Bovendien laten de midwin-
terhoornblazers van d'n Olde Roop

uit Zelhem zich horen.
Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze zichzelf bijlichten met een
lampion, fakkel of zaklantaarn.
Lampionnen zijn bij de start ver-
krijgbaar. Onderweg kunt u uit-
rusten bij de Boelekeerlsbar en u
tegoed doen aan een glaasje
Glühwein. Trek bij nat weer goede
schoenen of laarzen aan, want het
Boelekeerlspad is geen asfaltweg. En
als het weer zo slecht is dat u er aan
twijfelt of de wandeling doorgaat,
kijk dan op de website.

Boerderij Boldiek speelt op het eve-
nement in door vanaf 16.30 uur een
stampot- en soepbuffet te serveren.
Na het eteri kunt u dan de lampion-
wandeling maken. Als u zeker wilt
zijn van een plekje aan de stamppot-
en soeptafel, dan wordt u geadvi-
seerd om te reserveren via tel. 0314-
631370. En na de wandeling kunt u
natuurlijk ook terecht voor koffie
en/of een hartversterker.

Parkeren en deelname aan de wan-
deling zijn gratis. Meer informatie
over het Boelekeerlspad vindt u op
www.boelekeerlspad.nl.

Het Christelijk Mannenkoor Zelhem
organiseert ook dit jaar weer haar
jaarlijkse Kerstsamenzangavond.
Dit jaar wordt de samenzangavond
gehouden op zaterdag 17 december
in de Lambertikerk in Zelhem vanaf
20.00 uur.

Het Mannenkoor zal een gedeelte
van het programma voor haar reke-
ning nemen met het zingen van een
aantal bekende maar ook minder
bekende kerstliederen onder leiding
van dirigent Henk Peppelman.
Yvonne Beeftink zal hierbij begelei-
den op de piano. Ook het 'Kleinkoor'
bestaande uit leden van het
Mannenkoor zal een aantal liederen
voor u zingen.
Er is ook gelegenheid tot het samen
zingen van bekende advents- en

kerstliederen. Daarbij zal het orgel
bespeeld worden door Klaas van
Marie. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd voor deze voorbereiding
op de kerst met zang, samenzang en
muziek.
Verder zal het Chr. Mannenkoor
Zelhem op 24 december meewerken
aan de Open-Deur Kerstnacht-dienst
in de Catharinakerk in Doetinchem
(aanvang 23.00 uur).
Op donderdag 5 januari houdt het
Mannenkoor voor de leden, partners
en donateurs een gezellige Nieuw-
jaarsbijeenkomst in cultureel cen-
trum 'De Brink' in Zelhem. Vanaf
19.30 uur kan men elkaar een goed
nieuw jaar toewensen en vanaf
20.00 uur wordt het genieten van
'Onbekend talent uit eigen kring'.

Verkoop kerststukjes in
Hummelo
Onder het motto: 'Hummelo maakt
zich sterk voor de dorpskerk' vindt
op vrijdag 16 en zaterdag 17 decem-
ber bij de kerk in Hummelo van
10.00 tot 16.00 uur een verkoop van
kerststukjes plaats.

In een paar sfeervolle kramen wor-
den fraaie kerststukjes te koop aan-

geboden. Ook koffie, warme choco-
lademelk, glühwein en versgebak-
ken wafels zijn verkrijgbaar.
Deze verkoop is de start van de actie
Kerkrestauratie Hummelo, waar-
mee geld wordt bijeengebracht
voor de restauratie van de uit 1838
daterende dorpskerk van Hummelo.

Reünie tijdens jubileum
Nutsbasisschool Wolfersveen
Op zaterdag l april 2006 bestaat
Nutsbasisschool Wolfersveen 75
jaar. Dit gaat de school uiteraard
vieren met onder andere een recep-
tie, een fototentoonstelling en een
feestavond.

Voor de fototentoonstelling is de
jubileumcommissie op zoek naar
foto's. Mocht u leuke foto's hebben
voor deze tentoonstelling dan kunt
u contact opnemen met Wim
Eenink. Ook wil de jubileumcom-
missie proberen om een boek of fee-
stelijke schoolkrant te maken met
verhalen, anekdotes, rapporten enz.
enz. uit de afgelopen 75 jaar. Dus
mocht u de commissie kunnen hel-
pen aan materiaal ook dan kunt u

contact opnemen met Wim Eenink.
Als u familieleden of kennissen
treft, die ook op de
Wolfersveenschool hebben gezeten,
maar nog geen officiële aankondi-
ging hebben ontvangen dan wordt u
verzocht contact op te nemen met
de commissie, zodat alsnog contact
met deze mensen opgenomen kan
worden. Tevens kunt u alle informa-
tie over het jubileum op de website
nalezen.
U kunt zich melden bij de jubi-
leumcommissie Nutsbasisschool
Wolfersveen, Wim Eenink, Heister-
boomsdijk l, 7021HG Zelhem; tel;
0651858830, www.oudzelhem.nl,
wolfersveen@oudzelhem.nl

Een gezonder leven
voor kinderen

Yunio steunt
indianenkinderen
Evenals vorig jaar heeft Yunio beslo-
ten om geen kerstkaarten aan exter-
ne relaties te sturen maar een pro-
ject van Unicef financieel te onder-
steunen. De werkzaamheden van
Yunio richten zich voornamelijk op
ondersteuning van (aanstaande)
ouders en hun kinderen via de dien-
sten kraamzorg, jeugdgezondheids-
zorg, kinderopvang en peuterspeel-
zalen. Hierdoor voelt Yunio zich
nauw verbonden met kinderen en
heeft er dan ook voor gekozen de
indianenkinderen in het Boliviaan-
se Amazonegebied te ondersteunen.
Inmiddels heeft Yunio de daad bij
het woord gevoegd.

Gezonder leven voor kinderen
Het leven voor de indianenkinderen
in het Boliviaanse Amazonegebied is
hard. Eén op de 48 kinderen wordt
niet ouder dan vijfjaar. Zij sterven
aan ziektes die voorkomen hadden
kunnen worden. En ze zijn vaak
zwak door slechte voeding. Om de
ziekte- en sterftecijfers te verlagen,

heeft Unicef in Bolivia - met steun
van donoren in Nederland - enkele
grootschalige gezondheidsprojecten
opgezet voor deze indianen.

De resultaten
Er zijn al resultaten: de gezond-
heidszorg is nu gratis, verpleegkun-
digen worden opgeleid, en er wordt
een plan van aanpak ontwikkeld om
ziektes te bestrijden. Kinderen die
jonger zijn dan vijf jaar worden
gevaccineerd tegen mazelen, polio,
tetanus en kinkhoest. Bovendien
krijgen ze, om blindheid te voorko-
men, vitamine A en om hun weer-
baarheid te verhogen ijzer.
Malariacontrole en preventieve
maatregelen tegen hiv/aids moeten
ervoor zorgen dat de kinderen ook
als ze ouder zijn, gezond blijven.
Unicef werkt daarnaast aan veilig
water voor alle kinderen en spant
zich in voor basisgezond-heidszorg
en betere hygiënische omstandighe-
den op school. Met dit programma
worden 80.000 kinderen uit 24
gemeenschappen bereikt.
Ook worden verpleegkundigen
opgeleid.
Yunio hoopt op een gezonder leven
voor de jonge indianenkinderen.

.•
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SMIDSSTRAAT 8B

Wilt u zeer ruim wonen in het centrum van Zelhem in de nabij-
heid van winkels en voorzieningen, dan is dit APPARTEMENT
van 2 verdiepingen met royaal dakterras iets voor u!
Bouwjr. 1993; Opp. ca. 130 m2.
VRAAGPRIJS € 194.000,= K.K.

VERZET 9

Deze verrassend ruime HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met berging en carport is zeer gunstig gelegen in een
kindvriendelijke woonomgeving nabij het centrum.
Bouwjr. 1984; Inh. ca. 440 m3; Opp. 235 m2.
VRAAGPRIJS € 264.000,= K.K.

Informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem, Keppelseweg 25, Telefoon 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl
Kijk voor meer dan DJdafI1| Doetjnchem) 's-Heerenberg, @

Varsseveld-Ulft, Winterswijk en Zutphen unv300 woningen op
www.rabomakeiaars.nl

We gaan voor kwaliteit H!
Aanbiedingen deze week

Volop Boerenkool vers van 't land
Conference peren of

Giezerwilderman stoof peren 3 kilo 1.50
Bintjes aardappelen v/d klei 10 kilo 1.99

Nieuw Bronkhorstersalade 300 gram 0.99
Fruitschalen-kokers of streek-zuivelpakketen

Naar wens op bestelling v.a. 4.99

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel en streekproducten

Garritsen
té Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
U Telefoon 0575-45 1361

WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Vrouwe van Reurle
Makelaardij £ Taxatiebureau

Krinkkum- W
7261 JH RUURLO
T: 0573 -45 19 89
F: 0573 - 45 35 Oh
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W: vvwvv.vrouuev,inreurUvnl

E: ml u" vrouwevan a-urle.nl
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ZONDER UW HULP
KOMEN WE NERGENS

Het Diabetes Fonds zoekt

3000 nieuwe collectanten.

Dat is hard nodig met

65.000 nieuwe patiënten

per jaar. Met slechts 2 uur

van uw tijd kunt u mee-

helpen aan de oplossing...

De collectebussen staan

al klaar.

Bel (033)4226520

of ga naar

www.diabetesfonds.nl

""^vyDiabetes Fonds

mMMgtt̂  ^ÊSj^ ^jSSSjfa Mjjjjjjjjm jjjjjajji mjjjjmfa ^SjÊjfa.

full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3l, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

msen „De Smid"
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP,

Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

rabomakelaars
In het centrum van Halle op het terrein van de voormalige discotheek "De Woage" wordt een nieuwbouwplan gerealiseerd.

Het plan bestaat uit twee commerciële ruimten met tien bovengelegen appartementen alsmede een drietal grondgebonden woningen.
De landelijke ligging maken van Halle een rustig en veilig dorp en een ideaal uitgangspunt voor toeristische uitstapjes in de

groene omgeving. Halle is een dorp met diverse eigen voorzieningen. Ruimere voorzieningen treft u in Zelhem, Varsseveld of
Doetinchem. Daarnaast heeft Halle een prima ontsluiting via de A18 bij Varsseveld.

HALLE
PLAN "DE WOAGE'

3 GRONDGEBONDEN WONINGEN

j Percelen ca. 250 m2, vrijstaand ca. 260 m2

j Inhoud woning ca. 495 m3, vrijstaand ca. 508 m3

j Inhoud buitenberging (garage) ca. 65 m1

j Tuingerichte woonkamer
j Keuken met erker .
j Drie slaapkamers en badkamer op de verdieping
j 2" verdieping middels vlizotrap bereikbaar
j Achtertuin gelegen op zuid-oosten en ook te bereiken via

achtergelegen parkeerplaats
j Stelpost keuken € 5.000,=
j De woningen worden verkocht met GIW garantie

PRIJZEN VANAF € 239.000,= V.O.N.

10 APPARTEMENTEN

j Één 2-kamerappartement van ca. 71 m2

J Zes 3-kamerappartementen van ca. 90 tot 100 m2

j Appartementen voorzien van loggia van ca. 6,5 m2

J Drie penthouses van ca. 100, 116 en 152 m2 met terrassen
j Alle appartementen hebben een eigen, afsluitbare

parkeerplaats
j Elk appartement heeft een berging, zowel in het

appartement als op de begane grond
j Centrale hal met trappenhuis en lift
J Fraai uitzicht op dorpsplein
j Stelpost keukens variërend van € 4.000,= tot € 7.000,=
j De appartementen worden verkocht met GIW garantie

PRIJZEN VANAF € 153.000,= V.O.N.
Informatie:
Rabomakelaars, kantoor Doetinchem, Keppelseweg 25, Telefoon 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl

Didam, Doetinchem, 's-Heerenberg,
Varsseveld-Ulfl, Winterswijk en Zutphen

KJkvoor
300 woningen op

AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KLHUISH.

De kerstbezoeken zijn simpel met
de navigatiesystemen van

Eliesen Electro!
NAVMAN

NAVIGATIESYSTEEM
De Navman iCN 510 is een uiterst

compacte en lichte navigatieoplossing,
onmiddellijk gebruiksklaar en met
instelbare snelheidswaarschuwing.

PRIJSSTUNT! 399,-

399,-

JVC LCD BREEDBEELD
66 cm. LCD-breedbeeld tv met o.a. tele-

tekst, 2 SCARTs en tafelstandaard.

TOMTOM
NAVIGATIESYSTEEM

De combinatie van bekroonde software,
nieuwste kaarten, gebruiksvriendelijk

touchscreen en een stijlvol ontwerp maken
van TomTom ONE één van de meest

populaire portable autonavigatiesystemen.

SHARP LCD BREEDBEELD
80 cm. Breedbeeld LCD TV met o.a.
Sharp Picture System, Hoog Contrast

ratio 800:1, grote inkijkhoeken en Dolby
Virtual Surround Sound.

< 80 CM LCD >

AQUOS
**£^t

S JAAR GARANTIE

KülVOOÜ

1499;

FUJITSU-SIEMENS LAPTOP
Handige notebook met o.a Intel Celeron M 340 processor, 15,4"
WXGA TFT scherm, 256 MB SDRAM geheugen, DVD-brander en ,

besturingssysteem Windows XP Home. J

749,-
PHILIPS

SUNMOBIEL
De Innergize combineert [PHILIPS STOOMSTRUKIJZER

Stoomstrijkijzer met o.a. vermogen van
2000 Watt, stoomopbrengst

^ 80 gram/minuut, variabele
stoominstelling en

inhoud l liter.

bruining en infrarood
warmte met natuurlijke geuren

en geluiden voor heerlijke
ontspanning. Innergize is

opvouwbaar en lichtgewicht.

GRATIS BIG BAG

1099,-

ELIESEN
ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

*

,

...en een nieuwe toekomst

Na de tsunami heeft Mensen in Nood/Cordaid enorm veel

giften ontvangen via giro 555. Wij laten u graag zien wat we

hiermee doen. Kijk daarom nu op www.nadetsunami.nl

Mensen in Nood
Cordoitl



Voetbal

VORDEN - REUNI 3-2
Vorden heeft een belangrijke overwin-
ning geboekt op het bezoekende Reu-
ni. Beide ploegen presteerden echter
onder de maat, dus een wedstrijd om
snel te vergeten. Het resultaat, de drie
punten, bleef in Vorden en daar waren
de geelzwarten dik tevreden over.
Het bleek ook zondag dat het een goe

• de beslissing van het bestuur van de
W Vorden is om 14.00 uur de wedstrij-
den te laten aanvangen in plaats van
14.30 uur, want de wedstrijd eindigde,
mede vanwege bijna 15 minuten bles-
suretijd, in het schemerdonker.

Vorden had iets recht te zetten tegen
Reuni, want de uitwedstrijd werd in
de laatste minuut verloren en de geel-
zwarten waren gebrand op revanche.
Daar was overigens niet veel van te
merken, want de Vordenaren zaten
slecht in de wedstrijd. Een geluk was
dat ook Reuni in die malaise deelde,
zodat het een gelijkopgaande wed-
strijd werd. Er werd wel strijd geleverd,
maar goed voetbal werd er niet op de
mat gelegd.
In de 20e minuut kwam Vorden op
voorsprong door een doelpunt van Ar-
nold Norde. Hij was uiteindelijk dege-
ne die in een scrimmage het laatste de
bal beroerde. 1-0
Lang kon Vorden niet genieten van de-
ze voorsprong, want even later teken-
de Reuni de 1-1 aan. Vorden had duide-
lijk moeite met de kopsterke spitsen
van Reuni en doelman Mark Borgon-
jen moest dan ook op een fraaie kop-
bal capituleren.
Drie Vorden spelers posteerden zich
achter de bal bij een vrije trap en het
was Joris Platteeuw die nagenoeg uit
stand de 2-1 aantekende.
De tweede helft was nog maar slechts
vijf minuten oud toen Reuni de stand
weer gelijk trok. De spits schermde de
bal goed af en legde terug op een me
despeler die onhoudbaar binnenknal-
de. 2-2
Vijf minuten later nam Vorden op-
nieuw de leiding door een fraaie vrije
trap van Erik OLdenhave. 3-2
Reuni wenste zich niet bij een neder-
laag neer te leggenenzetteïvoraen on-
der druk. Vorden beperkte zich tot het
verdedigen van de voorsprong en
kwam er af en toe via een counter er
nog uit. Overigens legde Reuni ook te
weinig creativiteit aan de dag om de
Vordense defensie te verrassen.
Ook een overwinning na een slechte
wedstrijd wordt beloond met drie
punten en daar was Vorden zeer con-
tent mee.

UITSLAGEN W VORDEN
Zaterdag 10 december
Vorden Al - Bon Boys Al 1-3; csv Apel-
doorn B2 - Vorden BI 34; Vorden B2 -
Loenermark B2 6-0; Diepenveen Cl -
Vorden Cl 2-6; Vorden C3 - SBC '05 C2
2-6; Vorden Dl - Dinxperlo Dl 0-0;
Doesburg SC Dl -Vorden D2 11-0.

Uitslagen zondag 11 december:
Vorden l - Reunie l 3-2; Vorden 2 - Ulft-
se Boys 2 2-2; Vorden 3 - Be Quick Z. 4
2-3;SHE 6-Vorden 5 2-2.

Programma zaterdag 17 december
Vorden BI - WHCZ B2 13.00; Steende
ren B2 - Vorden B2 14.30; WHCZ C2 -
Vorden Cl 11.00; Vorden Dl - WG '25
Dl 11.00; Vorden D2 - DVC '26 D4M
09.00.

Programma zondag 18 december
Dinxperlo l - Vorden l 14.30; Bon Boys
2-Vorden 2 10.00.

Politie

Vorden - 102 bestuurder rijden te
hard
Agenten hebben maandagmiddag en -
morgen 5 december bij een controle
op de Wildenborchseweg 34 bestuur-
ders bekeurd. Van 199 bestuurders
werd de snelheid gemeten. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 101 km. Er
is hier 60 km toegestaan.
Op de Ruurloseweg in Kranenburg re
den maandagmiddag 68 van de 708
gecontroleerde bestuurders te hard.
De hoogst gemeten snelheid bedroeg
73 km. Er is hier 50 km toegestaan.

Paardensport

UITSLAG DRESSUUR LAAG SOEREN
10/11 december
Het afgelopen weekend stond er voor
de ponymiters van PC De Graafschap
uit Vorden een dressuurwedstrijd op
het programma. In Laag Soeren was er
voor iedereen de mogelijkheid om
twee proeven te rijden, een goede voor-
bereiding op de wedstrijd van volgen-
de week in Brummen. Daar vindt dan
de afsluiting van de dressuurselectie
voor het regiokampioenschap plaats.
In Laag Soeren wist Sebastiaan Hamer
in de klasse B-D een goede proef neer
te zetten met zijn pony Sunshine of
Toys. Hij kreeg daar 167 punten voor
en dit was goed voor de eerste prijs. An-
ke Woerts kwam met haar pony Ta ma-
ra uit in de klasse MI-DE. Zij behaalde
zelfs tweemaal de eerste prijs met resp.
166 en 162 punten. In de klasse M2-DE
was het Marit Kouwenhoven die de
eerste prijs kreeg. Zij behaalde 147
punten met haar pony Sara.

Voetbal
NOORDIJK l - RATTI l
Na een aantal afgelastingen mochten
de heren van Ratti l op zondag 11 de
cember de wei weer in voor de uitwed-
strijd tegen Noordijk 1. De thuiswed-
strijd had Ratti ongelukkig en onte
recht verloren met 0-1. De heren van
Ratti hadden dus wat recht te zetten.
De groen-witten uit Kranenburg be
gonnen dan ook goed aan de wedstrijd.
Bij vlagen werd goed combinatievoet-
bal gespeeld, waarmee Noordijk terug-
gedrongen werd. In de 10e minuut Ie
verde dat de verdiende openingstreffer
op. Een vlot lopende aanval over de
rechterflank werd knap voorgezet
door spits Mathijs Nijhof. Zijn pass be
reikte de inlopende Oscar Overbeek,
die met een fraaie volley de doelman
van Noordijk kansloos liet, 0-1. Kort na
de treffer kwam Noordijk echter al-
weer op gelijke hoogte. Onzorgvuldig
uitverdedigen van Ratti leverde Noor-
dijk een hoekschop op. Deze hoek-
schop werd door de linksback van Rat-
ti ongelukkig van richting veranderd
waardoor de bal onhoudbaar achter
Ratti'-doelman, Sander Roelvink, in ei-
gen doel verdween. Ratti liet zich door
de tegenvaller niet uit het veld slaan en
bleef in de eerste helft de betere ploeg.
Ratti creëerde een aantal uitstekend
uitgespeelde kansen, maar deze bleven
helaas onbenut. De rust werd bereikt
met een 1-1 tussenstand, terwijl Ratti
gezien het aantal doelpogingen de
wedstrijd al beslist had moeten heb-
ben. Na rust ontspon zich een gelijkop-
gaande wedstrijd, waarin Noordijk de
betere kansen had. Ratti had de tweede
helft nog steeds een veldoverwicht,
maar wist nauwelijks nog een gaatje in
de Noordij k-defensie te vinden. Noor-
dijk daarentegen kwam er een aantal
keer gevaarlijk uit in de counter. Geluk-
kig voor Ratti keepte Sander Roelvink
een uitstekende wedstrijd. Bovendien
haalde verdediger Arjan Berenpas met
een uiterste krachtsinspanning nog
een bal van de doellijn. Daarmee redde
hij een punt voor Ratti. Na 90 minuten
stond er een 1-1 eindstand op het score
bord, een uitslag waarmee beide teams
gezien het spelbeeld tevreden moesten
zijn. De heren van Ratti l ontvangen
komende zondag sportclub Rekken op
sportcomplex De Eik te Kranenburg.
Hopelijk weet Ratti de wisselvallige eer-
ste seizoenshelft dan goed af te sluiten.

Voetbal
UITSLAGEN SV RATTI WEEKEND
10-11 DECEMBER
Ratti Fl - Longa'30 F7 1-2 Ratti El -
SDZZ E3 12-0 Warnsveldse Boys C3 -
Ratt Cl 3-2 Ratti BI- Columbia B3 20-2
Noordijk l - Ratti l 1-1 Ratti 2 - Pax 10
3-12 Ratti 3 - Reunie 4 1-6 Ratti 4 -
DZC'68 7 4-7.

PROGRAMMA SV RATTI
WEEKEND 17-18 DECEMBER
THUIS: 18/12/2005 14:00 16849 Ratti l -
Rekken l 18/12/2005 13:00 120418 Rat-
ti DA1 - Voorwaarts T DA1
UIT Zaterdag 17/12/2005 12:30 71067
WHCZ 10 - Ratti 4 17/12/2005 12:30
62901 Erica '76 B2 - Ratti BI.

Lady en de Vageband: Bergafwaarts

De bronckhorster band Lady en de Vageband houd dit jaar voor de 3e keer
een oudej aarstour. Hierbij zullen ze op oudejaarsdag op verschillende
plekken in Bronckhorst een optreden weggeven. Tevens organiseert de
band speciaal voor haar fans een wintersport vakantie! Dit alles wordt in
een apres-ski thema gegoten.

DE BERGAFWAARTS TOUR
Wat 3 jaar geleden als een geintje
begon, is inmiddels uitgegroeid tot
een serieuze traditie.

Elk jaar, op oudejaarsdag toert rock
coverband Lady en de Vageband gaat
op wintersport vakantie, en neemt al
haar fans mee.

De reis gaat naar Slowakije, in het ski-
gebied van Jasna. (Aspirant-)fans die
meewillen genieten dan ook een fikse
korting. De vakantie periode zal zijn
van 25 februari tot 5 maart. De band
zal die periode 3x een optreden geven.

Voor meer informatie zie de site of
neem contact op met Geert Menkveld:
(06) 519 55 106.

Beter met Homeopathie door
Frans Quirijnen, klassiek homeopaat
te Warnsveld
DE PATIËNT AAN HET WOORD OVER ASTMA

Astma en luchtwegklachten, naar ma-
te de kou en de winter vorderen zie en
hoor ik deze klachten altijd enorm
toenemen. Overgeleverd aan de dage
lijkse pufjes en andere medicatie is
het voor de astmapatiënt vaak niet te
geloven dat aanzienlijke verbetering
en vaak zelfs genezing van de klach-
ten mogelijk is met een goede home
opathische behandeling.

Bij deze laat ik graag een moeder aan
het woord wiens kinderen dit aan den
lijve hebben ondervonden: Antibioti-
ca, Corticosterolden, en dan? "Als
moeder van 2 kinderen met astma
kom je snel bij de reguliere zorg te
recht. De kinderartsen begeleiden
mijn kinderen deskundig maar er
wordt erg snel naar zware medicatie
gegrepen. Niks mis mee, maar antibi-
otica moet niet te vaak gebruikt wor-
den.

Corticosterolden kunnen helpen
maar als je dit dagelijks aan je kind
moet geven en merkt dat de klacht het
niet werkelijk verbetert (maar ook niet
verslechtert) ga je vanzelf op zoek
naar alternatieven. Mijn zoon van an-
derhalf was altijd moe en ondanks
zijn medicijnen veel benauwd.'s
Nachts snurkte hij als een oude man
en zijn ademhaling stokte vaak. De
luchtwegverwijderaar hielp wel iets.
Een operatie aan zijn neusamandel
gaf ook wat verlichting, maar je kon
aan zijn gehijg en gepuf altijd horen
waar hij op dat moment was.

Door zijn benauwdheid sliep hij
slecht, en rustte hij niet uit van zijn
nacht slapen. Hij was een klein man-
netje dat veel wilde ondernemen,
maar de energie er niet voor had. Op
naar "Dokter Frans"! Via via kwam ik

bij Frans Quirijnen terecht. Na een uit-
gebreide intake, waarin we samen op
zoek gingen naar het totaalbeeld van
Yuri, is Frans op zoek gegaan naar een
homeopathisch middel wat speciaal
bij Yuri paste, zowel bij zijn klachten
als bij zijn karakter. Na één dosis sliep
Yuri 's nachts goed en we hoorde hem
niet meer hijgen en puffen. Heel
vreemd als je dat gehijg gewend bent.
Zijn energie groeide met de dag en
eindelijk speelde hij, in plaats van dat
hij op de bank hing. Het werd een za-
lig ondernemend mannetje. Een te
rugval, wat nu? Hierna kreeg Yuri heel
zwaar de waterpokken. Dit verliep zo
slecht dat zijn hele weerstand weg
was. Ieder voorbijkomend griepje of
snotneusje velde hem. Hij werd mager
en weer was zijn energie op.

De arts schreef langdurig antibiotica
voor, anderhalfjaar iedere dag 2 spuit-
jes vol. Door de antibiotica werd Yuri
niet zo snel ziek maar zonder kon hij
niet. Zijn energie nam niet toe, dus
weer een hangertje op de bank. Na een
uitvoerig gesprek met Frans kreeg Yu-
ri een probioticum. Een omgekeerde
behandeling die er voor zorgde dat hij
zijn eigen afweer.weer opbouwde, zo-
dat zijn eigen lijf een virus aanpakte
in plaats van dat de antibiotica in zijn
lijfje het werk deed.

Hij is nu een gezonde kleuter die de
hele wereld aankan en is niet moe te
krijgen. Opnieuw raak. Ook mijn
dochter van zes heeft astma. Haar
vorm van astma geeft problemen bij
koud vochtig weer. De winter is dan
ook erg slecht voor haar. Vorig jaar
was de winter zo extreem vochtig dat
dit 3 longontstekingen opleverde en
dus 3 antibioticakuren. Daarna ging
Sanne dus mee naar Frans. Weer een

uitgebreide intake, en dat is voor een
ouder zo'n verschil met de korte ge
sprekjes bij een reguliere arts. Sanne
kreeg een voor haar specifiek home
opathisch geneesmiddel en weer was
het raak. Sanne bloeide op, voelde zich
veel beter en heeft sindsdien weer
kleur op haar wangen. Ze is nu goed
gehumeurd en dat is een hele verade
ming na tijden van een heel kort lont-
je door slaapgebrek.

Na de eerste vorst ging het weer slech-
ter met haar, Frans schreef een iets an-
der middel voor en nu, na 2 dosissen,
loopt ze weer fluitend naar school
zonder gebruik van een luchtweg-ver-
wij deraar. De winter is nog lang niét
voorbij maar voor het eerst zien wij er
niet tegen op (na 6 jaar). Als scepti-
sche, nuchtere moeder ben ik geheel
overtuigd van de werking van home
opathie.

Bij een kind kan je niet spreken van
een 'placebo-effect'. De homeopathi-
sche middelen die mijn kinderen krij-
gen voelen veel kindvriendelijker aan
en geef ik zonder schuldgevoel. Mijn
kinderen zijn er zeer bij gebaat en ik
kan het iedereen aanraden. Dat doe ik
dan ook onder vrienden, en bij hun
zijn ook zware problemen -zoals ern-
stig eczeem- opgelost, iets wat niet
door de reguliere middelen lukte. En
dat allemaal door naar het totaalplaat-
je te kijken en niet alleen naar de
kwaal, en door de natuur zijn werk te
laten doen". Frans bedankt. Tot de vol-
gende keer.

Frans Quirijnen Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst' De Gaikhorst 2
7231 NB Warnsveld
email: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575-) 526476 / 06-14517842
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appeltaart
960 gram.
Van 6.99 voor

DAT IS 4.OO KORTING

Kïpschnitzels
Diverse soorten.
10 stuks

Grolsch
Herfstbok
Krat 24 flesjes

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 7261 BG Ruurlo tel. 0573-453552

Geld ig t /m za te rdag 17 december 2005. P r i j sw i j z ig ingen , ze t fou ten en/o f u i t ve rkoch t voorbehouden.
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L U 9 Opgeteld de beste !



TOPPER V 'OPPI

Naturel.
Kilo
ELDERS 7.49

KIWI'S
Mand 1 kilo

«us:
de scherpste
actieprijzen

* wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PLUS
Chileense huiswijn

Cabernet Sauvignon
of Chardonnay Semillon.

Fles 1 liter
NORMAAL 3.89

Mus:
de scherpste
actieprijzen

Grote mango's
2 stuks

NORMAAL 1.98
Nu 2 stuks 0.99

Grolsch
Pils

Krat 24 pijpjes a 30 cl.
of 16 beugelflesjes a 45 cl.
ELDERS 8.29-8.99

49
Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

Ptus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Varkensfilet-
rollade

Kilo
ELDERS 13.98

PLUS
Waldkornbrood

Classic, vital
of donker volkoren.

Heel ca. 800 gram
NORMAAL 1.55

Douwe Egberts
Koffie Aroma Rood

Snelfilter- of grove maling
of bonen.

Pak 250 gram
ELDERS 1.74

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242 EC Lochem v^9 *™*]™
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

::PLUS 50/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 december.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'

UPLUS
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