
De opkomst was dan ook groot. De
avond begon om 18.30 uur in de Chris-
tus Koningkerk. Al snel was het een
drukte van belang en waren alle kerk-
banken gevuld. Terwijl de leerkracht

van groep 8, Roel Pasman, het Kerst-
verhaal vertelde, beeldden de leerlin-
gen van groep 3 het verhaal uit. Het
geheel werd muzikaal begeleid door
de leerlingen van groep 8. Om de
warmte en het licht van de viering
vast te houden, kregen alle kinderen
en ouders bij de uitgang van de kerk
een brandend sterretje dat zij meena-
men naar het schoolplein. Een mooie

slinger van licht bereikte zo het
schoolplein. Daar aangekomen, kon-
den de kinderen deelnemen aan diver-
se activiteiten zoals o.a. marshmal-
lows roosteren, wenskaart schrijven
en sneeuwballen gooien. De volwasse-
nen konden zich warmen bij de vuur-
korven en genieten van een lekker
glaasje glühwein, warme chocolade-
melk of een kop koffie/thee. Ook aan
iets lekkers was gedacht. Met vrolijke
Kerstmuziek op de achtergrond en
een kleine muzikale bijdrage van Tim-
my van Lingen was het een gezellig sa-
menzijn. Kortom, er kan teruggeke-
ken worden op een sfeervol Kerstfeest! 

Bent u benieuwd naar de gemaakte fo-
to's? Kijk dan op de site: www.devorde-
ring.nl. Hier vindt u naast foto's van de
Kerstviering, ook foto's van andere ac-
tiviteiten die op school hebben plaats-
gevonden.

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
archief: www.contact.nl
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Kerstviering 'De Vordering'

Alle ingrediënten waren aanwezig voor een prachtig Kerstfeest: sneeuw,
vuurkorven, sfeervolle verlichting etc. En, een prachtig Kerstfeest dat was
het! Leerlingen, broers/zussen, ouders, opa's en oma's, iedereen was wel-
kom om het Kerstfeest op 'De Vordering' bij te wonen.

Sugar Mama is inmiddels bekend in
Ierland, Engeland, Duitsland en speel-
den in de jaren '80 voor het eerst in de
achterhoek in café 'Schiller' - Aalten.
Ze speelden op veel festivals en zijn be-
kend op radio en televisie. Ook speel-
den ze o.a. in het voorprogramma van
Rory Gallagher en Dr. Feelgood. In

1997 brachten ze hun eerste CD "Don't
fade away" uit. Ze spelen hun eigen
stijl van Blues en Boogie. Daarnaast
maken ze gevoelige muziek, o.a. van
wijlen Johnny Cash. 

Het trio bestaat uit bas, gitaar en
drums. Sugar Mama staat garant voor
een avondje onvervalste blues rock
waarbij eetcafé De Slof 'op z'n grond-
vesten zal trillen'. Kortom een goed al-
ternatief voor koude zondagmiddag.

Live in DE SLOF

Blues band Sugar Mama
Zondagmiddag 27 december treed
wederom Bas de Jong en zijn band-
leden op in De Slof.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen

€5.00
Wij wensen u 

prettige feestdagen!

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden - Tel: 0575 - 553100

Ook bij deze weersomstandigheden staan we
van de Raadhuisstraat altijd voor u paraat

Wij brengen alle Kerstbestellingen 

gratis bij u thuis

Raadhuisstraat 11
7251 AA Vorden - Tel: 0575 - 555222 

Wij wensen u fijne feestdagen.

Runderrollade 
zo groot als u hem wil, vraag de slager. Per kilo € 7.50

Riblappen 500 gram € 3.00

Tonino 3 flessen nu € 10.00

Champignons grote bak € 0.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Deze week
in Contact
AutoContact

Verschijning 
Weekblad Contact

Weekblad Contact Warnsveld verschijnt niet in week 53
In week 52 verschijnt de krant op donderdag 24 december. 

De overige edities van Weekblad Contact verschijnen 
op de gewone tijdstippen
Gaarne tijdige inlevering van advertentiemateriaal voor Nieuwjaars-
wensen, etc.

De redactie.

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
“Doar krieg i-j ’n heit geveul van”

Heerlijke jachtschotel van rundvlees met
champignons, ui, spek en prei.

***
“Glas ies” Pangasius omwikkeld met

katenspek en omgeven door een witte
wijnsaus

***

€ 14,50



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

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

�

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 24 december Kerstavond 19.00 uur Kinderkerstfeest,
22.30 uur ds. F.W. Brandenburg, kerstnachtdienst in de Dorps-
kerk. Vrijdag 25 december Kerstfeest 10.00 uur ds. J. Kool. Zon-
dag 27 december 10.00 uur ds. H. Westerink, gezamenlijke dienst
in de Geref. Kerk met Duo de moeite waard.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 24 december Kerstavond 19.00 uur Kinderkerstfeest,
22.30 uur ds. F.W. Brandenburg, kerstnachtdienst in de Dorps-
kerk. Vrijdag 25 december Kerstfeest 10.00 uur ds. F.W. Bran-
denburg. Zondag 27 december 10.00 uur  ds. H. Westerink, ge-
zamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 24 december 21.00 uur ds. Marianne Benard, kerst-
avond. Vrijdag 25 december 10.00 uur ds. Marianne Benard, 1ste
Kerstdag Zondag 27 december 10.00 uur Zangdienst

R.K. kerk Vorden
Donderdag 24 december 19.30 uur Kerstavond Woord- en com-
munieviering, vrijdag 25 december Kerstmis 10.00 uur Eucharis-
tieviering Zondag 27 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 24 december 19.00 uur familieviering Kerstavond,
21.30 uur Woord- en communieviering Nachtmis Vrijdag 25 de-
cember 1ste Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering. Zondag 27
december 10.00 uur Woord- en communieviering.

Tandarts
21 t/m 24 december en Kerst 25 en 26 december B.W.A.M. Pol-
man Lochem tel. 0573 – 25 14 83, 
27 t/m 30 december R.C. Boersma, Vorden tel 0575 – 55 19 08
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische-
en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden. Tel.nr.
(0575) 84 27 27.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. Zel-
hem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag be-
reikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   E-mail: in-
fo@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel.
(0900) 88 56 (lokaal tarief). Wijkverpleegkundig spreekuur, elke
dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wo-
nen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. E-mail: 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 aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Slager is nog op zoek
naar een oude van BERKEL
SNIJMACHINE met hand-
wiel. prijs notk. tel;
0544352476

�

Te koop: Stalen en hou-
ten magazijnkasten, zeecon-
tainers voor opslag 6 meter,
dekkleden, balkhout, plank-
hout, hardhout, werkbank,
bureaus, tafels en stoelen, 2
lounge stoelen, bankstel, rie-
ten stoeltjes, antiek dressoir,
wagenwielen, decoratieka-
chels, keukenkastjes, antiek
servies, emaille opbergdo-
zen, deuren, tegels, straat-
klinkers, dakpannen, oude
stenen, plavuizen, houten
wanden met en zonder glas,
aluminium overhead deur,
houten schaarhekjes, kinder-
fietsen, herenfietsen, vouw-
fiets € 95,-, gaskachel, gas-
fornuis. Op = op. Stations-
straat 18, Ruurlo, 0573-
451426.

�

Te koop: Oliekachel, zon-
neschermen, luxaflex, kan-
toorunit dubbelwandig, tuin-
set met tafel, fietsendrager,
houten wandmeubel, boe-
ken, computer, computer-
schermen, faxapparaat,
magnetron, kinderledikanten,
Ip's, cassettebandjes, cd's,
Ferrari T-Shirts, Ferrari pos-
ters, keukenaccessoires,
lampen, dekens, kussens,
antieke klokken, stofzuigers,
kleding, bed, cavia/hamster-
hok, duivenhok, spinnenwiel,
oude schilderijen. Op = op.
Stationsstraat 18, Ruurlo,
0573-451426.

�

Te koop: Papierversnip-
peraar, elektrische orgel, pa-
pegaaienkooi, aanhanger +
dekkleed, piano, zonnewij-
zer, bladblazer, hogedrukrei-
niger, opvouwbare picknick-
tafel, elektrische typemachi-
ne, planborden, visnet, ep-
son matrix printer, wasmachi-
ne, tosti-ijzer, kinderstoel, ko-
nijnenhok, stalen damwand-
panelen + dakgoten, partij
Ferrari modelauto's. Op = op.
Stationsstraat 18, Ruurlo,
0573-451426.

�

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

Vlaai van de week

Kerstvlaai 
met kirsch,-of aardbeibavaroise

6-8 pers € 6,95
Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Kerstlekkernijen

Hazelnootrol
ca. 350 gram € 3,95

Pudding 
aardbei of hazelnoot 500 cc € 6,95

Wij wensen u fijne kerstdagen

Aanbiedingen geldig van di. 22 t/m za. 26 december.

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

�

Wilt u Openhaardhout
gezaagd hebben of andere
zaag- en snoeiklussen?
Eventuele takken kunnen in
overleg afgevoerd worden.
06-12375165.

�

Te koop of te huur per di-
rect in Veldhoek, groot huis
met 2x douche, 7 slaapk.
ged. gemeub. en ruime tuin.
Huur 1250,-- ex, koop
325000,00 B Bulten 0573
461255

�

Wereldwinkel.vorden.
Korting op alle Kerstartikelen
met een kortingssticker tot 1
januari a.s.

�

Dagmenu’s
23 december 2009 t/m 5 januari 2010

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags
vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten

bezorgen € 8,50. Veranderingen in het menu €1,25 per ver-
andering. Dagmenu bij ons te consumeren € 9,50.
(Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 23 december
Mosterdsoep / Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 24 december
geen dagmenu.

Vrijdag 25 december
geen dagmenu, 1e Kerst geopend van 14.00 uur tot 23.00 uur.

Zaterdag 26 december
geen dagmenu, 2e Kerst geopend van 12.00 uur tot 23.00 uur.

Zondag 27 december
geen dagmenu, geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Maandag 28 december
Champignonsoep/1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkost-
salade en appelmoes.

Dinsdag 29 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / Bavarois met
slagroom.

Woensdag 30 december, donderdag 31 december,
vrijdag 1 januari, zaterdag 2 januari, zondag 3 januari
en maandag 4 januari gesloten.

Gelukkig Nieuwjaar • Alle beste wensen voor 2010

Dinsdag 5 januari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak.

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of
opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-

551519 of u komt even binnen op de
Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Landbouwgrond gezocht
voor akkerbouw. Kleine per-
celen zijn ook welkom. Diver-
se constructies zijn mogelijk.
Info
schrijversmate@gmail.com
Tel. 06-51033909.

�



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

Eindelijk echt   
    tijd  gevonden

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l
T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Alleen op afspraak.

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

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

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Uw welgemeende handdruk, even een arm om ons
heen of een bakje koffie samen.
De vele, vele kaartjes en telefoontjes, uw aanwezig-
heid bij het condoleren en bij de crematieplechtig-
heid. Zoveel aandacht en liefde, steun en warmte
aan ons gegeven.

Voor al uw getoonde medeleven tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van 

Wim Zuurveld

willen wij u hartelijk bedanken.

Uw warmte en aandacht  heeft ons getroost en diep
ontroerd. 

Dilly Zuurveld-Wullink

John en Deirdre
Patrick en Suzanne

En kleinkinderen

Vorden, december 2009

Na een moeilijke periode van achteruitgang is over-
leden onze zwager en oom

Hendrik Hissink
echtgenoot van G.W. ten Have

Vorden: M.J. ten Have

Vorden: J. ten Have-Scholtens

Vorden: fam. de Greef-ten Have

Vorden: G. Hartemink-ten Have

Vorden: fam. Romp-ten Have

Wichmond: L. ten Have

Sassenheim: fam. Markus-ten Have

Neven en nichten

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

FEESTJE? 
Verhuur van 

Party/feesttenten,
DJ, Karaoke- en 

geluidsapparatuur

0575 - 559223
www.party-service-achterhoek.nl

Wil je 5 of meer kilo 
afslanken?
Reageer op

www.wlcbronckhorst.nl

Heden is in alle rust van ons heengegaan onze
broer, zwager en oom

Hendrik Hissink
echtgenoot van Gerrie ten Have

in de leeftijd van 82 jaar.

Wichmond: L. ten Have

Vorden: J. Hissink-Bouwmeester

Wichmond: E. Hissink-Rietman

Veldhoven: P. Hissink
J. Hissink-van Acht

Neven en nichten

Hengelo Gld., 17 december 2009.

Jordy
Hendrik Jan Albert

Hij is geboren op 9 december 2009 om 22.58 uur,
weegt 4400 gram en is 52 cm lang.

Mama en papa:
Sandy en Bert Hissink

De Steege 35, 7251 CK  Vorden
Tel.: 0575 - 55 13 68

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het
overlijden van

Albertus Johannes Derksen

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze wij-
ze onze oprechte dank voor de belangstelling die
wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam:
J. Derksen-Wolsheimer

Hengelo Gld., december 2009

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het
heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en trotse opa

Hendrik Hissink
echtgenoot van Gerritjen Willemina ten Have

op de leeftijd van 82 jaar.

G.W. Hissink-ten Have

Ineke Ruiken-Hissink
Jan Ruiken

Jaap, Cas

Henk Hissink
Angelique Breukink

Jelle, Rens

Peter Hissink
Marisca Hissink-Rossel

Niek, Lott, Noor

17 december 2009 

Slotsteeg 9, 7255 LH  Hengelo Gld.

Onze dank gaat uit naar Dr. Eyck en de mede-
werkers van Buurtzorg voor de liefdevolle zorg en

aandacht.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
dinsdag 22 december te Hengelo Gld. plaatsge-
vonden.



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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruit reparatie

Velgen reparatie
Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Wij wensen u 
fijnee 

Kerstdagenn 
enn eenn 

voorspoedigg 
2010

Spot-repair

Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.
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  Nu 20% korting t/m Januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00

W
ij 
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n 
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ig 

20
10

!

Ervaren allround klus-
senman b.z.a. voor 22,50

p.u.(2009) 0651980809
info@tukky.nl (zie adv.)

http://link.marktplaats.nl/
220694968

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 26 dec.

X-Mass
Party

Glitter X-Mass 
Party!



Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting - 
Kantoorruimte - Kasten

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Praktijk voor de
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Energierijk 2010

J.E. Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel. (0575) 55 65 00

Iedereen Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2010

Gediplomeerd Pedicure, Manicure. Gespecialiseerd 
in de diabetische, reumatische en risico voeten. 

Aangesloten bij provoet. Erkend door de zorgverzekeraars.
Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor de 

voetverzorgingsbranche.

A. MOKKINK-KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08
Beh. volgens afspraak bellen tussen 18.00-19.00 uur

KIA                                                        o.a.
Kia Picanto 1.0i M-Bition Airco 5-drs 2006
KIA Picanto 1.0i Light 5-drs. 2007
Kia Picanto 1.0i Light 5-drs nieuw
Kia Rio 1.3i GS 5-drs 2002
Kia Rio 1.3i RS 5-drs Airco Navi 2004
Kia Rio 1.5i LS 5-drs 2004
Kia Mentor 1.6i LS Airco 4-drs 2001
Kia Carens 2.0 EX VGT diesel MPV 2006
Kia Carens 2.0i Executive 7-zits MPV 2006
KIA Magentis 2.7 V6 EX Full Options 2006
Kia Sportage 2.0i Executive Leer SUV 2006
Kia Sportage 2.0i X-ception Leer SUV 2007
Kia Sorento 2.4i Adventure 2003
Kia Sorento 2.5 Adventure diesel 140pk 2006

OVERIGE MERKEN                               o.a.
Toyota Yaris 1.0i Sport 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3i Terra Stationwagon 2000
Toyota Corolla 1.3i Terra Liftback 5-drs 2001
Toyota Corolla 1.6i Terra Airco 4-drs 1998
Subaru Justy 1.5i G3X 5-drs AWD nieuw
Subaru Impreza 1.6i GL 4-drs AWD 2000
Subaru Impreza 1.6i GL Plus 5-drs 2000
Opel Astra 1.6i Pearl Airco 5-drs 2000
Renault Clio 1.2 Authetique 5-drs 2002
Daihatsu Gran Move 1.6i CX Airco 2000
Mazda 6 2.0i Sport 5-drs. Hatchback 2004
Alfa Romeo 147 1.6i TS Progression 2002
AUTOMAAT                                           o.a.
Daewoo Lanos SX 1.5i 5-drs Automaat 1998 

DE NIEUWE KIA VENGA

Vanaf  € 14.995,00 

Ruurloseweg 13, GROENLO. Tel. 0544-46 45 55

WWW.AUTOARINK.NL

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

Runneboom 2a - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Wij wensen iedereen 

smakelijke en prettige Kerstdagen

en een gezond 2010

De Echte Bakker

Het bestuur van de ANBO afd.

Hengelo/Steenderen wenst al haar

leden, begunstigers en alle ouderen,

een gezond en vredig kerstfeest en 

voor 2010, de allerbeste wensen,

met heel veel gezondheid.



De belangstelling groeide in de loop
van de middag alleen maar verder uit.
De bezoekers konden genieten van
een non- stop programma met optre-
dens van gospelkoren, muziekvereni-
gingen, folkloristische dansgroep,
mannenkoor e.d. Tussen de bedrijven
door waren op alle hoeken van de
kerstmarkt de sonore geluiden van de
groep midwinterhoornblazers uit Lo-
chem hoorbaar. Martin Gabriël ont-
popte zich op de kerstmarkt als een
voortreffelijk opperspreekstalmeester.
Ook hield hij de muziekvereniging
Concordia na hun optreden nog even
aan ‘de praat’. In het geheim was na-
melijk afgesproken dat het orkest na
de koninklijke onderscheiding voor
Wim Polman, het ‘lang zal hij leven’
zou aanheffen.

En zoals het ‘draaiboek’ aangaf, ge-
beurde dat ook en zongen de bezoe-
kers op de kerstmarkt uit volle borst
mee . Een bezorgde Martin Gabriël tot
dirigent Berjan Morsink: ‘ Door de kou
en het wachten zijn de instrumenten
toch niet bevroren geraakt’? Dat bleek
gelukkig niet het geval.Want koud
was het wel! Gelukkig voor de aanwe-
zigen was er glühwein, erwtensoep,
warme broodjes ham, oliebollen, cho-
colademelk zodat men van ‘binnen‘
warm kon blijven. Voor de kinderen
was het ook volop feest. Zo konden de
hele kleintjes bij tante Riek (wat had
zij het overigens koud!) genieten van
de rondjes in de draaimolen. Boven
het kampvuur dat door scouting Vor-
den brandend werd gehouden, kon de

jeugd zelf broodjes bakken. De kerst-
markt werd traditioneel afgesloten
met het nuttigen van een gezamenlij-
ke boerenkoolmaaltijd met worst. De
dorpskerk was deze middag ook open.
Daar konden de bezoekers onder meer
allerlei in Israël gemaakte producten
kopen.

Afgelopen zaterdag 19 december was
het weer tijd voor de altijd prachtige
sfeervolle muzikale Kerstmarkt in Vor-
den.
Tevens was hier ook de prijsuitreiking
van de alom bekende EINDEJAARSAK-
TIE.
Ruim 140 consumenten vielen in de
prijzen, 8 families kregen een mooie
(kerst)mand met een waarde van 85
euro mee naar huis en de BUREN met
dezelfde postcode gingen naar huis
met een waardebon van 15 euro en
een bos prachtige tulpen.
Namens de VORDENSE ONDERNE-
MERSVERENIGING allemaal van hart
gefeliciteerd.

Koud en bere-gezellig Kerstmarkt

Het bleek een uitstekend idee van de Vordense Ondernemers Vereniging
om alvorens voorzitter Marcel Leferink zaterdag de kerstmarkt officieel
ging openen, Wilbert Grotenhuys daarvoor de prijzen van de ‘eindejaars-
actie‘ uitreikte. Daardoor ontstond er al direct een gezellige drukte op het
marktplein.

Prijswinnaars eindejaarsactie.

Kerststukjes maken.

Broodjes warme ham: goed voor de kou.

Echt een winterse Kerstmarkt.

Vanaf 1983 t/m 1993 voorzitter en tot
op heden is hij nog altijd vrijwilliger
van deze vereniging gebleven, waarbij
het belang van de vereniging altijd
centraal stond. Dan pas op het tweede
plan, zijn eigen bedrijf. Ook was Wim
Polman de inspirator van activiteiten
rond de kerst. Zoals het versieren van
het dorp met een paar honderd kerst-
bomen en de grote kerstklok bij de
kerk. Ook was hij betrokken bij het or-
ganiseren van de kerstmarkt’, zo sprak
burgemeester Henk Aalderink. Wim
Polman was in 2005 ook de inspirator
van het grote ‘bevrijdingsfeest’. (Vor-
den herdacht toen op grootse wijze
dat het 60 jaar geleden van het Duitse
juk was bevrijd). Ook was Wim Pol-
man initiatiefnemer bij de oprichting
van het Cultuurfonds Vorden. Ook is
hij bestuurslid van de Stichting Vor-
dense Molen.

Wim Polman was best trots op deze
hoge onderscheiding. ‘Ik zie het toch
wel als een vorm van erkenning. Ik
ben echter niet iemand die graag op

de voorgrond treedt’, zo zegt hij be-
scheiden als altijd. Een kwart eeuw ge-
leden kwam Wim Polman op het idee
om in de maand december in het cen-
trum van het dorp verlichte kerstbo-
men te plaatsen. Wim: ‘Ik liep al een
tijdje met dit plan rond, ik wilde ge-
woon iets doen. Op gegeven ogenblik
heb ik een plan voorbereid, een begro-
ting gemaakt en heb ik gesprekken
met het toenmalige gemeentebestuur
van Vorden gevoerd. De leden van de
(destijds) Vordense Winkeliersvereni-
ging zagen het idee wel zitten en leg-
den allemaal geld op tafel.

Er ging natuurlijk wel wat aan vooraf.
Er moesten snoeren aan elkaar wor-
den gemaakt, ook de aansluitingen
naar de panden toe. Toch wel een hele
klus. Gelukkig kregen we bij die werk-
zaamheden hulp van een aantal werk-
loze Vordenaren. En wat te denken
van de badmintonvereniging Flash,
waarvan de leden nu 25 jaar later, nog
steeds in weer en wind de kapotte
lampjes in de kerstbomen vervangen.

Daar zijn wij deze club zeer dankbaar
voor. Toen destijds alles klaar was en
de lampjes in de kerstbomen voor het
eerst waren ontstoken, reden Alie en
ik 's nachts in de auto door Vorden.
Het is maar goed dat ze ons toen niet
zagen, we gilden het uit van plezier,
zo mooi vonden we het .En natuurlijk
hartstikke trots dat het gelukt was.

Het kon natuurlijk niet missen dat
ook in andere plaatsen ons initiatief
werd overgenomen. De meeste dorpen
hielden het na een paar jaar al weer
voor gezien en hier in Vorden doen wij
het al onafgebroken 25 jaar en dat
geeft een goed gevoel. Het plaatsen
van de kerstbomen was in de beginja-
ren voor het bestuur echt een ‘uitje’.
Onderweg kregen we overal van alles
te eten’, zo zegt Wim Polman die een
kwart eeuw geleden samen met Geurt
Harmsen en Appie Klein Brinke het
initiatief nam om in Vorden ook de
kerstmarkt te introduceren. Zaterdag-
middag werd het drietal op ‘hun eigen
kerstmarkt’ door Marcel Leferink en
de kerstmarktcommissie in het zonne-
tje en in de bloemetjes gezet!

Burgemeester Henk Aalderink maakte
in zijn toespraak tot Wim Polman te-
vens van de gelegenheid gebruik om
de VOV te feliciteren met het 60-jarig
bestaan. ‘Hier in Vorden wordt door
heel veel mensen vrijwilligerswerk
verricht. In verenigingsverband in de
zorg, de brandweer noem maar op.
Waar zouden wij zonder hen zijn? Ik

denk nergens’, aldus Aalderink die te-
vens een beroep deed op de jongeren
en ouderen, om samen te proberen
Vorden mooi en leefbaar te houden!

Ook deze middag een trotse Marion
Polman (dochter van Alie en Wim Pol-
man). Zij had het plannetje opgezet
om alles voor haar vader geheim te
houden. Marion: ‘Ik woon al 25 jaar sa-
men met Jan Paul. Ik heb pa en ma ver-
teld dat wij vandaag een feestje gin-

gen bouwen. Eerst nog even met zijn
allen naar de Kerstmarkt en dan naar
hotel Bakker, zo spraken wij af. Dus
nergens over gerept, pa had niets in de
gaten. Mijn vader is ‘goud‘ waard, ik
ben hartstikke trots op hem. Hij heeft
het echt verdiend’, aldus dochterlief.
En dat vond ook de ‘goe-gemeente Vor-
den’. Alom op de kerstmarkt dezelfde
geluiden: Wim Polman heeft de Ko-
ninklijke Onderscheiding ‘dik en dik
verdiend‘.

'Dik en dik' verdiend!

Koninklijke Onderscheiding Wim Polman
‘Nadat ik door Marcel Leferink naar voren werd geroepen en ik tegelijker-
tijd plotseling burgemeester Aalderink compleet met ambtsketen zag,
toen pas drong het tot mij door dat er iets te gebeuren stond’, zo sprak
Wim Polman zaterdagmiddag, tussen de vele felicitaties door, na afloop
bij hotel Bakker. Burgemeester Henk Aalderink was zaterdag speciaal
naar de kerstmarkt in Vorden gekomen om Wim Polman de versierselen,
behorende bij de Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) op te spelden. Hij schetste daarbij in het kort de verdiensten van
Wim Polman voor de Vordense samenleving. ‘ De heer Polman was vele ja-
ren voorzitter van de plaatselijke ondernemersverenging. Een bescheiden
voorzitter die vocht voor de ondernemers in Vorden.

De onderscheiding uit handen van burgemeester Aalderink.



Ze spelen onderlinge wedstrijden op
de donderdagavond in het prachtige
sportcentrum de Kamp in Hengelo

GLD. We hebben een "alle leeftijden"
team en een "alle niveau" team. Kom
eens een wedstrijd meevoetballen en
proef de gezellige sfeer. De sponsorspe-
lers Köhler -Wissink en Raterink zul-
len je van harte welkom heten. Info en
reacties zijn welkom: rcwkuip@hot-
mail.com

zvv 't Bleijkhuusken
Voor de roemruchte zaalvoetbal-
vereniging 't Bleijkhuusken, opge-
richt in 1978, zoekt men nog enke-
le enthousiaste voetballers.

Mensen van 55 jaar en ouder met lich-
te geheugenklachten die belangstel-
ling hebben voor deze cursus kunnen
zich melden bij Marijke te Hennepe,
GGNet Preventie, telefonisch bereik-
baar op nummer 0575-58 24 50. Voor-
af vindt er een kennismakingsgesprek
plaats waarin een korte geheugentest
wordt afgenomen. Omdat de cursus
nieuw is, is er een effectiviteitsonder-
zoek aan gekoppeld. 

De geheugencursus is geen geheugen-
training: het doel van de cursus is ver-
groting van het zelfvertrouwen waar-

door men beter om kan gaan met ge-
heugenklachten. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek blijkt dat dit de meest
effectieve aanpak is van geheugen-
klachten. De cursus bestaat uit 6 bij-
eenkomsten en bedraagt 24 euro. 

GEHEUGEN EN ZELFVERTROU-
WEN
Mensen met geheugenklachten kun-
nen in een neerwaartse spiraal te-
rechtkomen. Men kan afzien van leu-
ke bezigheden omdat men bang is
‘door de mand te vallen’ of men spant
zich teveel in om maar geen fouten te
maken. Te weinig of te veel inspan-
ning staat echter een optimaal ge-
bruik van het geheugen in de weg. De
cursus zal ingaan op de werking van
het geheugen, denkpatronen rond ge-
heugen en vergeten en praten met de
omgeving over geheugenklachten. Na-
tuurlijk krijgt men geheugentips. Het
hoofddoel van de cursus is echter het
vergroten van het zelfvertrouwen zo-
dat men het geheugen optimaal kan
benutten.

Nieuwe geheugencursus
In januari 2010 starten de kennis-
makingsgesprekken voor de nieu-
we geheugencursus ‘Met zelfver-
trouwen omgaan met geheugen-
klachten’. De cursus wordt gehou-
den in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Ouderen Zelhem in de
Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zel-
hem op woensdagochtend van 9.30
– 11.30 uur. De cursus gaat ook in
Doetinchem van start.

In de gemeente Bronckhorst werd de
samenwerking gezocht met de Hamo-
ve uit Hengelo (Gld) en een tocht geor-
ganiseerd. Deze succesvolle samen-
werking heeft erin geresulteerd dat de
TC Keiaosers gebruik kan maken van
een unieke startlokatie, namelijk de
Hamove molen aan het welbekende
stratencircuit de Varsselring. De naam
van de tocht is dan ook toepasselijk

Rondum de Mölle.  Zou het droog
weer zijn, of wellicht komt koning
winter al langs? In ieder geval gingen
zondagochtend 13 december 652 fiet-
sers van start. Door de vele regen de af-
gelopen weken was het parcours een
stuk zwaarder dan vorig jaar. Maar ve-
len lieten zich daar niet door ontmoe-
digen en hebben genoten van een
prachtige tocht. Een vaste deelnemer

is inmiddels ook Robert Gesink van de
Rabobankploeg, hij greep de mogelijk-
heid aan om wat extra kilometers te
maken dit jaar. 
De warme soep en krentebollen bij de
pauze gingen er wel in, voordat men
terug keerde naar de Molen van Vars-
sel waar de fietsers nog werden getrak-
teerd op een beker warme chocolade-
melk.
De organisatie kijkt terug op een suc-
cesvol weekend en hoopt u volgend
jaar weer te ontmoeten voor haar 6e
veldtoertocht. Wellicht staat u nog op
de foto, kijk eens even op www.keia-
osers.nl

Veldtoertocht Rondum de Mölle

Eerste lustrum

De veldtoertocht van de TC Keiaosers uit Keijenborg viert dit jaar haar eer-
ste lustrum. Het is alweer 5 jaar geleden dat een aantal enthousiaste leden
van de fietsclub Keiaosers het plan vatten om naast de succesvolle fiets-
tocht Omloop van de Graafschap ook een tocht te organiseren voor veld-
rijders.

De organisatie verwacht gezien het
aantal deelnemers in voorgaande ja-
ren, dat er ruim drie honderd lopers
aan de start zullen verschijnen. Start
en finish zijn op de accommodatie
van de voetbalvereniging Vorden aan
de Oude Zutphenseweg 11. Daar kan
ook van de douche- en kleedkamers
gebruik worden gemaakt. Het par-
cours bestaat voor alle afstanden uit
één grote ronde en gaat over fraaie

bos- en zandpaden. 

De 15 km start om 13.30 de 10 km om
13.40 uur en de 5 kilometer om 13.50
uur. De kosten bedragen voor alle af-
standen vier euro ( inschrijven t/m 24
december). Aanmelden via www.oude-
jaarscrossloop.nl en vijf euro op de
wedstrijddag. De organisatie heeft be-
sloten om dit jaar geen herinnerings-
medaille aan de lopers uit te reiken. In
plaats daarvan wordt de opbrengst
over gemaakt naar de stichting ‘Spie-
ren voor Spieren’ www.spierenvoor-
spieren.nl Het startschot wordt gelost
door mede- oprichter van deze Oude-
jaarscross Johan Pardijs. Supporters
die bij start en finish aanwezig zijn
kunnen zich warmen aan de vuurkor-
ven. Henk Landkroon zorgt voor live
accordeon muziek.

Oudejaarscrossloop

Zondag 27 december organiseert
de stichting ‘Oudejaars Crossloop
Vorden ’voor de 30e keer de cross-
loop met dezelfde naam. Normali-
ter vindt deze cross op de laatste
zaterdag van het jaar plaats. In ver-
band met Tweede Kerstdag ( zater-
dag) is de cross voor één keer ver-
plaatst naar de laatste zondag van
het jaar.

Afgelopen weekend nam de se-
lectie deel aan de 2e Grand Prix
International. De wedstrijden
vonden plaats op de hoogst gele-
gen (1200m) kunstijsbaan van
Europa. In open lucht en bij tem-
peraturen van -10 en lager wer-
den toch goede tijden gereden.
In een internationaal veld wist
Sander Meijerink in de klasse ju-
nioren B de 1e plaats te bemach-
tigen. Het klassement bestond
uit een 3-tal wedstrijden ver-
deeld over 500, 1000 en 1500 me-
ter. Sander wist de eerste twee af-
standen winnend af te sluiten
met twee dikke persoonlijke re-
cords: 39,42 en 1.18,11. Zijn 5e
plaats op de 1.500m bracht zijn
eindoverwinning niet meer in
gevaar. Luuc Bugter uit Elden
werd 3e en bij de dames werd An-
na Julia Jansen 4e in het klasse-
ment dames B.

S c h a a t s e n

SOCIÏ NIEUWS 
Sociï ging in Beltrum op bezoek
bij VIOS. Een club met gelijk aan-
tal punten en waar het dan maar
weer eens moest gebeuren.
Vanaf de aftrap een gelijk op-
gaande strijd over en weer met
een hele goede kans voor Teun

Vo e t b a l

Loman die via de vinger toppen van de
doelman en lat tot hoekschop werd
verwerkt. Kort erop een schot van de
thuisclub werd nog van richting ver-
anderd en daardoor onhoudbaar voor
Henri Vreeman maar wel de 1-0 op het
bord. Sociï kwam nog voor de rust op
1-1 door een terechte goed ingescho-
ten strafschop van Jan Willem Krijt.
Na de rust niet op een hand te tellen
kansen voor de 1-2 maar of de doel-
man of het niet op de juiste wijze van
afronden kwam het er niet van. Hal-
verwege de tweede helft had het ge-
woon gezien het voetbal 1-3 moeten
staan laat dit nu de eindstand zijn

maar dan wel in het voordeel van de
thuisclub.
Voor Sociï breekt nu de tijd aan alles
weer op een rijtje te krijgen waar men
nu in de winterstop mooi tijd voor
heeft en dan in het voorjaar er weer
met frisse moet tegen aan.

verdere uitslagen.
Activia 3-Sociï 2 1-0, EDS 2 -- Sociï 3 1-0,
Warnsveld 4 -Sociï 4 2-2, Sociï 5 -Ratti 3
2-2.

programma 20 dec.
Baak 3 -Sociï 3

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEENPrettige Feestdagen en een Goed en Gezond 2010

Wij zijn 1e en 2e Kerstdag gesloten

Op zondag 27 december 
zijn wij geopend 

van 16.00 - 20.00 uur
(met beperkte kaart)

Bij besteding vanaf € 5,00 grote beker 
fritessaus gratis + dubbele spaarzegels*

*Alleen op zondag 27 december

Oudejaarsdag en 
nieuwjaarsdag gesloten

Team Plaza Leesten wenst 
u fijne feestdagen!

PLAZA VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55
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3. Kerstsfeer op het Kerkplein.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 27 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Centrum Vorden anno 1910.

1. Afscheid Marktvereniging
V.l.n.r: dhr. Henk Bloemendaal, 
Bertus Boers en A.J. Zweverink.

2

3



De Weight Loss Challenge is een 12 we-
kelijkse bijeenkomst van een uur,
waarbij elke deelnemer wordt begeleid
door een professionele coach. Iedereen
mag zijn eigen afslankprogramma blij-
ven volgen. Tijdens de bijeenkomsten
wordt er gemeten en gewogen. Daar-
naast leren de deelnemers hoe ze door
gezond te eten en regelmatig te bewe-
gen hun gewicht blijvend kunnen be-
heersen. Aan het eind van de 12 weken
worden de procentueel grootste afval-
lers beloond met een geldprijs.

De vorige deelnemers hebben de infor-
matie enthousiast toegepast.Ook de
nieuwe bijeenkomsten zullen in het
teken staan van informatie, gezellig-
heid en gezonde competitie. De bijeen-
komsten zullen plaatsvinden op
woensdagavond en bij voldoende deel-
name zal er overdag nog een challen-
ge georganiseerd worden.

De nieuwe Weight Loss Challenge
start op woensdagavond 13 januari in
't Warnshuus, Dreiumme 43 te Warns-
veld. Bel voor informatie naar (0575)
522326 of kijk op www.wlczutphen.nl

Weight Loss groot succes!

WLC - Zutphen Warnsveld start binnenkort weer een nieuwe Weight Loss
Challenge. Professionele coaches staan klaar om de deelnemers te bege-
leiden. Hun doel is om zo veel mogelijk mensen te leren op een gezonde
manier gewicht te verliezen en op gewicht te blijven!

De afgelopen WLC was voor alle deelnemers een groot succes, iedereen verloor gewicht.
Samen verloren de deelnemers 230 kg.

DE LEKKERSTE GERECHTEN
"Of de klant nu komt voor een lekker
Hollands wintergerecht voor de koude
decemberavonden of een uitgebreid
kerstdiner met mooie AH Excellent-
producten, Albert Heijn heeft dit jaar
alles in huis voor de heerlijke decem-
beravonden". Van Hollandse winterge-
rechten zoals ovenschotels met de ver-
geten groenten pastinaak en schorse-
neer, oma's appelmoes en traditionele
hangop met stoofpeertjes tot een vol-
waardig kerstdiner met prachtige
voor- hoofd- en nagerechten. Bijvoor-
beeld verse zalmtorentjes met pijn-
boompitten en Parmezaanse kaas en
ovenklare rosbief met verse aardappel-
gratin torentjes. Ook de vernieuwde
Kerst AllerHande biedt inspiratie en
heerlijke recepten. Daarnaast kunnen
klanten op onze internetsite
www.ah.nl gemakkelijk en snel een
kerstmenu. En natuurlijk staan mijn
medewerkers en ik altijd klaar om
klanten te adviseren. We hebben echt
zin in kerst", zegt Eric van Duuren. 

EEN VOORPROEFJE OP KERST
Afgelopen donderdag hadden wij een
speciale proeverij georganiseerd van
de lekkerste gerechten speciaal voor
de kerst. "We lieten uiteenlopende pro-
ducten proeven zoals bijv. het stroop-
wafeltaartje met appel en kaneel,
stoofperenmoes of de bananasplitpud-
ding met chocoladeversiering zegt su-
permarktmanager Eric van Duuren.
Zo doen klanten extra inspiratie op en
komen ze meteen in de kerstsfeer.
Naast de proeverij geven we bovendien
tips voor het kerstdiner. Natuurlijk
mag u van ons verwachten dat wij u
ook de laatste dagen voor de kerst uit-
stekend van dienst zijn. Samen met al
mijn medewerkers zijn wij van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat in touw
om u kerstboodschappen tot een suc-
ces te maken. Om u nog beter van
dienst te kunnen zijn hebben wij onze
openingtijden nog eens extra uitge-
breid. Maandag 21 december t/m
woensdag 23 december zijn wij ge-
opend van 8:00 t/m 22:00 uur. Donder-
dag kerstavond zijn wij geopend t/m
19:00 uur. 

Naast voldoende en gratis parkeergele-
genheid bieden wij u nog meer. Bij ons
kunt u gebruik maken van ons zelfs-
cansysteem. Hiermee kunt u zelf uw
boodschappen scannen tijdens het
winkelen en heeft u slechts 1 minuut
nodig om af te rekennen. Tijdens het
winkelen, kunt u de boodschappen al-
vast in uw tas stoppen. Dit scheelt u
veel tijd. Geen lange wachtrijen bij de
kassa's! Op deze dagen hebben wij ook
een aantal service medewerkers rond-
lopen die u kunnen helpen met bij-
voorbeeld het inpakken van uw bood-
schappen of als het voor u te zwaar is,
graag uw boodschappen naar uw auto
brengen! Mede namens al mijn mede-
werkers wil ik u van harte uitnodigen
in onze mooie ruime winkel", aldus de
heer van Duuren.

Kerstwensboom Albert Heijn
December is de maand om terug te
kijken op het afgelopen jaar. Het is
ook de maand van lekker eten en
drinken. Daarom geeft Albert
Heijn in Warnsveld klanten de
kans om een familielid, vriend of
kennis die dit jaar een extra'tje
heeft verdiend een gratis kerstdi-
ner te geven. "In onze winkel staat
t/m maandag 21 december een
kerstwensboom", aldus super-
marktmanager Eric van Duuren
van Albert Heijn Warnsveld. "Iede-
re klant kan hier een kaartje in
hangen waarop hij schrijft wie hij
in het zonnetje wil zetten en waar-
om. Degene met de mooiste wens
mag bij Albert Heijn een pakket sa-
menstellen met producten voor
een kerstdiner ter waarde van € 100
dat hij of zij zelf aan de gelukkige
overhandigt".

Een groep kinderen in de leeftijd van
4-12 jaar. Jongens en meisjes uit zowel
hervormde als gereformeerde gezin-
nen. Die komen wekelijks (circa 33
jongelui) in het Achterhuus (achter de
gereformeerde kerk) bijeen. Als bij-
voorbeeld de jongens en meisjes op
kamp gaan, verzorg ik de viering. Een
bijbels verhaal voorlezen en bespreken
met daarbij het accent toch ook op het
zingen van kinderliedjes. De afgelo-
pen weken zijn de kinderen elke
maandagavond al vroeg bijeen. Dan
wordt er met veel inzet en plezier voor
de Kerstmusical geoefend’, zo zegt Ma-
rije van der Wilt.

De musical wordt op Kerstavond (24
december) in de dorpskerk opgevoerd.
De mensen die deze musical bezoeken
krijgen veel te zien en te horen, zo ver-
telt Marije op enthousiaste wijze. ‘Het
is mij intussen opgevallen dat er hier
in Vorden met veel vrijwilligers veel
positieve dingen worden georgani-
seerd. Met name op muziekgebied.
Kijk naar de musicals die hier de afge-
lopen jaren zijn opgevoerd waarbij vrij
recent nog de musical Paulus’, zo zegt
Marije van der Wilt. Bij de groep tie-
ners (12 tot 16 jaar) vervult zij de rol
van coach/adviseur. Zegt ze: ‘Deze
groep noemen we ‘Meet & Greet‘ (‘ont-
moeten en groeten’) De leiding is in
handen van enkele ‘ oudere ‘jongeren.
Af en toe help ik bij een jongeren-
dienst mee.

Voor de 16 plus jongeren (tot 25 jaar)
was er hier in eerste instantie niks
voorhanden. Dat is gelukkig veran-
derd. Thans heeft dit groepje jongeren
bij een familie een eigen ruimte op
zolder. Daar houden ze dan een zoge-

naamd ‘Heilig avondje’. Dan komen
allerlei thema’ s aan de orde en wordt
er volop gediscussieerd over o.m. ‘wat
doet het geloof met je’, bidden, mi-
lieuzaken e.d. Deze jongeren kunnen
ook heel goed naar andermans stand-
punt luisteren en dat maakt die avon-
den ook zo leuk. Het praten over het
geloof gebeurt op een luchtige ma-
nier. Ik vind het werken met jongeren
heel erg leuk. Zeer afwisselend, de ver-
schillende leeftijdsgroepen. Erg boei-
end allemaal’, zo zegt ze.

Dat Marije van der Wilt zeer met kin-
deren is begaan, is niet zo verwonder-
lijk. Zij woont samen met haar man
Herco en de tweeling van één jaar (Jel-
mer en Elora) in Silvolde. Daar is haar
man predikant. ‘Wij kunnen onze
werkzaamheden prima op elkaar af-
stemmen’, zo zegt Marije. Overigens
kan de 29 jarige jongerenwerker bin-

nenkort ook zelf als predikant beroe-
pen worden. ‘Nog één klein detail en
ik kan aan de slag bij de PKN (Protes-
tantse Kerk Nederland). Hoe onze toe-
komst verder zal uitpakken weet ik
nog niet. Hangt er ook vanaf hoe de
carrière van mijn man verloopt’, zo
zegt Marije van der Wilt.

Geboren in Elspeet bezocht zij na de
basisschool de VWO (atheneum) in El-
burg. Daarna gedurende één jaar (ba-
sisjaar) de Evangelische Hogeschool.
Marije: ‘Ik wist op dat moment name-
lijk nog niet welke richting ik zou
gaan kiezen. Psychologie, geneeskun-
de, ontwikkelingswerk, het trok mij
allemaal. Uiteindelijk besloot ik om in
Utrecht theologie te studeren. Een leu-
ke tijd en bovendien heb ik daar mijn
man Herco ook leren kennen’, zo zegt
Marije van der Wilt lachend.

Marije van der Wilt Jongerenwerker Hervormde Gemeente

'Prachtig om met jeugd te mogen
werken'
Marije van der Wilt is sinds januari
2008 een bepaald aantal uren per
week als JOP jongerenwerker aan
de Hervormde Gemeente Vorden
verbonden. JOP (Jeugd Organisatie
Protestantse Kerk) is een landelijk
bureau. De Hervormde Gemeente
Vorden heeft daar aangeklopt met
het verzoek om een jongerenwer-
ker. Marije: ‘Ik word door deze or-
ganisatie begeleid en gecoacht. Ik
werk wekelijks voor JOP 22 uur,
waarvan bijna de helft van de tijd
in Vorden. Hier hou ik mij met een
drietal groepen jongeren bezig.

Marije van der Wilt.

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
23 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
30 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink

JANUARI
6 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink

7 Klootschietgroep de Vordense pan
13 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
13 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

14 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
27 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
28 Klootschietgroep de Vordense Pan

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

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

Per 15 december is Herwers in Henge-
lo ook officieel Renault-dealer. Tijdens
de Eindejaarsshow wordt deze uitbrei-
ding gevierd (meer over deze uitbrei-
ding leest u elders in deze krant).
Komt u gerust een kijkje nemen in de
vernieuwde showroom. Tijdens de
Eindejaarsshow is ook de nieuwe uni-
versele compacte bestelauto Nissan
NV200 te bewonderen. De NV200 on-

derscheidt zich van andere modellen
in zijn segment door met bescheiden
afmetingen de laadcapaciteit van een
hogere klasse te bieden. De Nissan
NV200 is uitgeroepen tot 'Internatio-
nal Van of the Year 2010'. 

STRAATJE OUDEJAARSLOTEN
CADEAU
Besluit u tijdens de Eindejaarsshow bij
Herwers een auto te kopen, dan ont-
vangt u gratis een straatje Oudejaar-
sloten t.w.v. ¤ 130,-!  Op zon- en feest-
dagen gesloten.  De snert en glühwein
staan klaar bij Herwers. Daarnaast ligt
er voor iedere bezoeker van de Einde-
jaarsshow een leuke attentie klaar. 
U bent van harte welkom. 
www.herwers.nl

Eindejaarsshow Herwers
Van 18 t/m 31 december vindt bij
Herwers de traditionele Einde-
jaarsshow weer plaats. Met bijzon-
der aantrekkelijke aanbiedingen,
nieuwe modellen en een groot aan-
bod aan occasions. Daarnaast
wordt de Renault uitbreiding ge-
vierd.

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

In galerie 't Koetshuis van museum
Margaretha is een tentoonstelling
geopend van Engelenbeeldjes. De
galerie is elke dag te bezoeken

van13.30 uur tot 16.30 uur.

De beeldjes zijn nog te bewonderen
tot 3 januari en u vindt galerie ‘t

Koetshuis aan de Rijksweg 75 te Laag-
Keppel. Meer informatie kunt u opvra-
gen via tel. 0314-381725.

Museum Margaretha Engelenbeeldjes



Het kerstdiorama vonden de kinderen
prachtig, maar ook de stal van Playmo-
bil en Little People viel hen op. 
Na dit educatieve gedeelte in de och-
tend en een vrije middag, mochten ze
's avonds weer naar school voor de
kerstmarkt.
Buiten was het ijzig koud, maar bin-
nen was het lekker warm en gezellig
druk. In de sfeervolle versierde hal
met grote kerststal, kerstboom en
kerstman stonden verschillende
stands waar artikelen werden ver-
kocht, die de leerlingen gemaakt had-
den. De waxinelichthoudertjes, choco-

laatjes, kerststukjes en geverfde gip-
sen engeltjes zagen er prachtig uit en
gingen als zoete broodjes over de toon-
bank. De verkoop van de overheerlijke
verse warme wafels, chocolademelk,
drank en worst liep ook als een trein.
Degene die thuis nog niet voldoende
kerstsfeer had, kon hier zijn slag slaan.
Tweedehands spullen als kaarsen,
kerstballen, kerstserviesgoed, slingers
e.d. gingen voor een klein prijsje naar
een nieuwe eigenaar. 
De bezoekers van de markt kregen (bij-
na) gratis entertainment van de kinde-
ren van groep 1 tot en met 8. Ze zon-

gen bekende en minder bekende, Ne-
derlands- en Engelstalige kerstliedjes
en begeleidden zichzelf hierbij op
blokfluit, keyboard en trommel.
Groep 8 kwam tot leven en ging zin-
gen als er geld in de jukebox gestopt
werd. Natuurlijk werd ook het kerst-
verhaal verteld en uitgebeeld. De
sneeuw buiten maakte de avond, met
name voor de kinderen helemaal com-
pleet. Een sneeuwballengevecht kon
dan ook niet uitblijven.
Rond de klok van acht was de laatste
bezoeker van deze gezellige kerst-
markt vertrokken. Voor groep 1 en 2
was de kerstvakantie nu begonnen.
Groep 3 tot en met 8 mochten de vol-
gende dag nog een paar uurtjes naar
school en daarna was voor hen ook
twee weken lang vrije tijd aangebro-
ken.

Kerstmarkt St. Martinusschool

Donderdagmorgen jl. hebben groep 3 tot en met 8 de kerststallententoon-
stelling in Kranenburg bezocht. In een programma van ongeveer een uur
kregen ze een klankbeeld te zien, waarin de geschiedenis van de kerststal
werd verteld. Aan de hand van vragen mochten ze daarna in kleine groep-
jes de verschillende stalletjes in de kerk bekijken.

De deelnemende scholen hebben zich
met veel enthousiasme op deze kerst-
boodschap geworpen en kwamen met
verrassende ontwerpen. Een uit vier
personen bestaande onafhankelijke
jury heeft de volgende beoordelings-
criteria gehanteerd: Is aan de op-
dracht van het thema “ Kerstmis, een
blijde boodschap “ voldaan?De aan het
project bestede tijd. De creativiteit
Heeft de inzending ook vandaag aan
de dag nog iets te zeggen, m.a.w. is de-
ze boodschap nog steeds actueel? De
school “De Kraanvogel” op de Kranen-
burg kwam als eerste uit de bus. De
schoolklas (groep 7 en 8) had een TV-
Nieuws uitzending gemaakt waarin
zelfs acht blijde boodschappen  waren
opgenomen, zoals b.v. een boer die
een vrouw zoekt en ook vindt, een sol-
daat die gelukkig heelhuids terug-
keert uit Afghanistan, het feit dat Eu-

ropa al meer dan een halve eeuw ge-
vrijwaard is van oorlog, en uiteraard
ook de geboorte van een wel heel ge-
zonde baby! De Jozef Kennedyschool
uit Zutphen kwam als tweede uit de
bus. De kinderen van de hoogste klas-
sen hadden foto’s van zichzelf ge-
maakt en die uitgeknipt en in een
kijkkast geplaatst. De klas was als het
ware in de huid van de kerstfiguren
(Maria, Jozef, herders etc.) gekropen.
Heel origineel en ook actueel. De
school de Garve uit Wichmond ging
met een derde prijs naar huis. Met be-
hulp van dia’s hadden de kinderen
een mooi schilderstuk gemaakt zoals
zij zich althans de boodschap van de
engel hadden voorgesteld. Daarvóór
hadden zij echte figuren als schapen
en herders neergezet.

Alle deelnemende scholen waren op
maandag 14 december met de kinde-
ren in grote getale naar de Antonius-
kerk gekomen waar zij ook konden ge-
nieten van de landelijk bekende en
grandioos mooie kerststal van Fred
van der Zwet en Roel den Dulk uit Fer-
werd en in groepsverband een span-
nende speurtocht ondernamen door
het heiligenbeeldenmuseum, een leu-
ke maar vooral leerzame bezigheid.

Scholen doen ook mee

Kerstexpositie in de
Antoniuskerk
Het was een primeur van het heili-
genbeeldenmuseum om ook scho-
len in de omtrek te vragen een
kerst-inzending te verzorgen rond-
om de “kerstboodschap”van de en-
gel aan Maria:  “vreest niet want ik
breng u een blijde boodschap:he-
den is een kind geboren….een ver-
losser”.

Uniek aan deze actie was ondermeer dat de jongeren via Hyves op de hoog-

te waren gebracht van deze ludieke ac-
tie. Naast de Opel Vectra, waar uitein-
delijk 12 personen in pasten, stonden
de onlangs gelntroduceerde nieuwe
Opel Astra en de Chevrolet Cruze.

Plaza en autobedrijf Groot Jebbink op de kerstmarkt

Ludieke actie

Door eerst met zoveel mogelijk mensen een auto vol te proppen kon je als
team een waardebon van 100 euro winnen om je vervolgens samen vol te
proppen bij de Plaza in Vorden.

Het winnende team tijdens de uitreiking van de waardebon

KORTE WACHTTIJDEN
Ook dit jaar zal de consument dus on-
getwijfeld zijn weg weer naar Welkoop
Vorden weten te vinden, want ook de
service in de winkel en de korte wacht-
tijden bij de kassa zijn inmiddels we-
reldberoemd in Nederland. Wie tij-
dens de voorverkoop vuurwerk bestelt
(tot 28 december), krijgt bovendien
gratis vuurwerk cadeau. Via
www.goedvuurwerk.nl kan ook onli-

ne vuurwerk worden besteld, dat ver-
volgens vanaf 29 december klaarligt
bij Welkoop Vorden. 

VEILIGHEID
Om het afsteken van vuurwerk zo vei-
lig mogelijk te laten verlopen, heeft
Welkoop Vorden een keur aan artike-
len in de winkels liggen die daarbij
helpen, zoals afsteeklont, veiligheids-
brillen, lanceerbases en vuurwerk-
klemmen. In een speciale waterafsto-
tende, brandwerende tas kan knal-
vuurwerk veilig worden bewaard.
Kortom: wie maar 1 keer per jaar Chi-
nees haalt, gaat daarvoor natuurlijk
naar Welkoop. Om met onze vuurwer-
kinkoper Wan Li Pang af te sluiten:
"Lontje bij?"

De grootste afhaalchinees van Nederland!

Welkoop

Welkoop is in december de groot-
ste afhaalchinees van Nederland.
Want in ruim 160 van de in totaal
230 winkels wordt dit jaar weer het
grootste vuurwerkassortiment van
Nederland aangeboden. Van zeer
goede (en goedgekeurde) kwaliteit,
veilig en voor zeer scherpe prijzen.

Ds.J.Kool hield de Kerstmeditatie n.a.v.
een gedeelte van Mattheüs 1, met als
thema "gewoon anders is anders dan
gewoon". Hij gaf prachtige vergelijkin-

gen tussen het "gewone"en het "an-
ders" zijn, bijv. een kind van gewone
komaf en het als Geroepene geboren;
het op kraamvisite gaan, niet door be-
kenden, maar door wildvreemden. De
geboorte van dit Kind is een nieuw be-
gin, maar betekent ook het einde; het
einde van het oude leven.
Na de pauze met traktatie volgde een
prachtig en eigentijds kerstverhaal, ge-
titeld Margje, levendig vertelt door
mevr.A.Prins. De toehoorders luister-
den met overgave naar dit boeiende
verhaal. Ds.Kool besloot dit samenzijn
met dankgebed. 

Voorzitter Midden bedankte aan het
eind allen die aan deze geslaagde bij-
eenkomst hebben meegewerkt . Hij
riep de aanwezigen op de jaarvergade-
ring op 28 januari 2010 met aanslui-
tend de traditionele koffietafel bij te
wonen.

Kerstviering PCOB

Vrijdagmiddag jl. hield de PCOB af-
deling Vorden in het Stampertje
haar jaarlijkse Kerstbijeenkomst.
Voorzitter F.Midden kon een groot
aantal aanwezigen welkom heten
in een prachtig versierde zaal. De
liturgiewerkgroep bestaande uit
de dames G.Wullink, H.Vlablom,
A.Prins en dhr.Joh.Bobbink had-
den een afwisselende liturgie sa-
mengesteld. Samen werden kerst-
liederen gezongen, begeleid door
dhr.C.vanDusseldorp op het orgel.
Deze werden afgewisseld met het
lezen van het Kerstevangelie en
Kerstgedichten die door de 93-jari-
ge mevr.A.Prins prachtig werden
voorgedragen.

Met Kerst, op Nieuwjaarsdag en op za-

terdag 2 januari is er geen openstel-
ling. Kijk op de website van de biblio-
theek: www.bibliotheekwestachter-
hoek.nl

Bibliotheek Vorden

Op 24 en 31 december is de biblio-
theek tot 16.00 uur open.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Het gaat maandelijks om ruim 12.000
polissen, met een traditioneel zwaar-
tepunt in december. Dit lijfrentekapi-
taal kan via overdracht worden uitge-
keerd door een andere verzekerings-
maatschappij dan waar de opbouw
van het kapitaal heeft plaatsgevon-
den. Dit leidt vrijwel altijd tot een ho-
gere pensioenuitkering. Echter 40%
van de polishouders weet dit niet en
maakt hier nog geen gebruik van.
De verschillen in uitkering zijn afhan-
kelijk van de verzekeraar. Iedere verze-
keraar wil een zo groot mogelijk aan-
deel in de markt. Consumenten kun-
nen hiervan profiteren door te kiezen
voor de verzekeringsmaatschappij
met de hoogste uitkering. Dit kan lei-
den tot een flink hoger pensioen. Veel
mensen zijn echter niet op de hoogte
van de mogelijkheid dat ze kunnen
kiezen voor een andere verzekeraar
dan waar ze hun kapitaal hebben op-
gebouwd. Of ze vinden het gewoon-
weg te veel rompslomp om bij alle ver-
zekeraars  op te vragen wat ze voor
pensioen kunnen krijgen. Dat is jam-
mer, want een onafhankelijk financi-
eel adviseur kan ervoor zorgen dat je
vele jaren een hoger pensioen krijgt
uitgekeerd. 
De meeste babyboomers beschikken

over een lijfrente die valt onder het ou-
de regime waarvan de bestedingsmo-
gelijkheid veel ruimer is dan in het
huidige regime is toegestaan. Het zijn
polissen die zijn afgesloten voor 16 ok-
tober 1990, of als het een koopsompo-
lis betreft voor 1 januari 1992. Tijdens
de uitkeringsfase kan de polishouder
zelf bepalen hoe en wanneer de lij-
frente-uitkeringen ontvangen worden
en gelden er minimale voorschriften.
Zo is het zelfs mogelijk om uw lijfren-
te-uitkeringen ten goede te laten ko-
men aan uw kinderen of kleinkinde-
ren. Mocht u dus zelf de extra lijfrente
niet echt nodig hebben, maar wilt u
uw kinderen of kleinkinderen  een fi-
nanciële ondersteuning geven dan
kunt u de lijfrente-uitkeringen perio-
diek aan hen laten uitkeren. 

Indien u zelf zo'n vrijkomende verze-
keringspolis bezit die binnenkort vrij-
komt dan is het altijd handig om eerst
met een onafhankelijk financieel advi-
seur uw mogelijkheden eens rustig te
bekijken. Wellicht    wordt uw aanvul-
lende pensioenuitkering een stuk ho-
ger dan u zelf dacht.  Hiervoor gaat u
natuurlijk niet naar uw eigen bank
waar ze alleen hun eigen product ad-
viseren maar gaat u naar het onafhan-
kelijke intermediair voor alle inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst ge-
naamd Hypotheekadvies Bronckhorst.
De financieel adviseur is geheel onaf-
hankelijk en kan vrijblijvend voor u
een vergelijking maken tussen alle
verzekeringsmaatschappijen en sa-
men met u de beste verzekeraar uit-
zoeken. 
Dus voor een goed financieel advies
belt u Hypotheekadvies Bronckhorst ,
bereikbaar onder telefoonnummer
0575-460038 of 06-16673986. Uiteraard
kunt u ons ook mailen op mailadres
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl.

Lijfrentepolissen massaal vrij
Babyboomers zorgen ervoor dat in
2009 voor ruim 10 miljard euro aan
lijfrente expireert. Een record en
een verdubbeling ten opzichte van
de laatste vijf jaar. Lijfrentepolis-
sen worden meestal afgesloten om
extra pensioen op te bouwen of
eerder te stoppen met werken. Po-
lishouders die vlak na de oorlog
zijn geboren , bereiken vanaf 2009
massaal de pensioengerechtigde
leeftijd. Hierdoor expireert dit jaar
voor ruim 10 miljard euro aan lij-
frente.

Ook de vertegenwoordiging op de
kerst-in op 13 december, voor de Willi-
brord kerk in Hengelo Gld., jongleden
was weer gezellig en goed. Op vrijdag
18 december heeft men samen met
cliënten, collega's, vrijwilligers en be-

langenbehartigers genoten van een
sfeervolle kerst- inloop waarbij de
Kerstman en een midwinterhoorn bla-
zer niet ontbraken. 

Samen heeft men het afgelopen jaar
nog eens besproken en concluderen
dat het opnieuw een goed jaar is ge-
weest bij en voor Puur Natuur. Maar in
de winkel staan nog steeds prachtige
kerstartikelen en deze gaat men op-
ruimen, op woensdag 23 en donder-
dag 24 december.

Puur Natuur
Er is volop drukte bij Puur Natuur.
Met man en macht is er gewerkt
om alle bestellingen klaar te krij-
gen en met veel voldoening en te-
vreden over het resultaat gaat men
richting de kerstdagen.

HALLE - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit een
verwoed roker. Aan stoppen dacht hij niet en als hij daarop
aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle bekende
rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo lekker, je
moet toch ergens dood aan gaan... Dat is verleden tijd. De
straffe roker van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit
meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen
van het roken af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen
aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een
overweldigende hoeveelheid nominaties van tevreden klan-
ten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteu-
ner van Nederland.

AURICULO THERAPIE
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectie-
ve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de
geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookge-
woonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling, een
week later, worden de puntjes verwijderd en krijgt u een
nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen. Gaat het
ondanks alles tóch even wat minder makkelijk? Dan kunt
u gewoon tussendoor contact opnemen met de heer Vloet
voor een extra duwtje in de rug. 

LEVENSLANG GARANTIE!
eraCare is zo overtuigd van de
werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst le-
venslange garantie geeft. 

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERING
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig thera-
peut aangesloten bij de BATC en werkt volgens de vijf
natuurgerichte principes, waardoor zijn behandelingen
door de meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed
(zonder eigen risico). O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis,
Agis en Ohra. Kijk op onze website of informeer bij uw zorg-
verzekeraar naar de vergoeding voor een natuurgenees-
kundige behandeling. 

DE PRAKTIJK IN MALDEN
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.

Zat. 9 januari in zaal Lovink in Halle
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze
website)

Stoppen met roken? Dat kunt u ook!
Want met eraCare kan iederèèn probleemloos stoppen, definitief en zonder bijwerkingen mét vergoeding door
de zorgverzekeraar.

Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke afhankelijkheid en
de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak de-
finitief en zonder bijwerkingen vaarwel te zeggen. Oók degenen die al diverse pogingen ondernomen hebben.

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro 
gekozen tot beste stopondersteuner van NL

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar

024-3880457 of kijken op www.eraCare.nl

Hans Rietman had de ontwerpwed-
strijd voor basisschoolleerlingen uitge-
schreven ter gelegenheid van het 25-ja-
rige jubileum van zijn atelier en win-
kel aan de Kerkweg in Zelhem. Alle
scholieren in de gemeente Bronck-
horst kregen via hun basisschool een
deelnameformulier en een groot aan-
tal kinderen stuurde een ontwerp in.
In de afgelopen weken vulden de ont-
werpen de ‘waslijnen’ die door de win-
kel waren gespannen.

De jury had een moeilijke taak, want
niet alleen het idee, maar ook het ver-
haal erachter en de haalbaarheid om
gemaakt te kunnen worden speelden
een rol. Elma’s ontwerp werd uiteinde-
lijk als winnend ontwerp gekozen. Het
ontwerp van Rick Klumper uit Zelhem
eindigde op de tweede plaats en Romy
de Hoog uit Hengelo (G) won met haar
ontwerp de derde prijs. Naast de prij-
zen voor de ontwerpers persoonlijk
werd het winnende ontwerp vervaar-

digd.
Aan de hand van het ontwerp had
goud- en zilversmid Hans Rietman de
armband in zilver uitgevoerd. Hij no-
digde ontwerpster Elma twee keer uit
om te laten zien hoe het werk vorder-
de en te horen of het werd, zoals Elma
zich had voorgesteld.
Elma was samen met de andere prijs-
winnaars uitgenodigd om de prijs in
ontvangst te nemen.
Elma’s moeder was zeer verrast met
haar sieraad, omdat Elma haar niet
verraden had dat ze gewonnen had.
Naast de prijzen was er voor iedere
winnaar en hun ouders nog een leuke
attentie.
Op de foto de prijswinnaars met cen-
traal in het midden de door Elma ont-
worpen armband.

Elma Greven wint
ontwerpwedstrijd Hans Rietman

Het ontwerp van een sieraad dat Elma Greven uit Halle voor haar moeder
in gedachten had, werd door de jury als eerste prijs aangewezen. De jury
was onder de indruk van het ontwerp, maar zeker ook van het verhaal
achter het ontwerp dat zo goed aansloot bij het ontwerp. Elma wilde al
haar liefde in het sieraad stoppen om moeder te steunen, die voor haar
werk een moeilijke cursus moest volgen en daardoor minder aandacht
voor haar had. Het sieraad werd een armband met een opengewerkt hart.

De organisatie is in handen van vrij-
willigers van de afdeling Doetinchem
en Omstreken van Alzheimer Neder-
land. De regionale Alzheimerafdeling
is sinds enkele jaren actief in de ge-
meenten Doetinchem, Oude IJssel-
streek, Montferland, Bronckhorst en
Doesburg. Naast het maandelijkse
Alzheimer Café in Het Borghuis in
Doetinchem verzorgt zij ook lezingen
en geeft ze voorlichting waar nodig is.
Daarnaast neemt zij deel aan het Lan-
delijk Platform Dementie.

Met wandelen als een van de activitei-
ten meent de afdeling in te spelen op
een behoefte. Het komt voor dat men-
sen gewend waren samen veel te wan-
delen, maar dat door de dementie van
één van hen het er minder of hele-
maal niet meer van komt. Ook hebben
mensen die met dementie in aanra-
king komen, behoefte aan gezellig-
heid en aanspraak van een groepje
mensen, om met elkaar van gedach-
ten te wisselen of ervaringen te delen.

Ook kinderen of andere mantelzor-
gers van mensen met dementie zijn
van harte welkom bij de wandelingen.
De wandelingen duren ongeveer een
uur, maar kunnen eventueel aange-
past worden al naar gelang de behoef-
te. Zijn er rolstoelgebruikers onder de
belangstellenden, dan kan er eventu-
eel gebruik gemaakt worden van het
rolstoelpad.

Na de wandeling is er in de Orangerie
gelegenheid gezamenlijk koffie of
thee te drinken. De deelname is gratis;
de consumptie is voor eigen rekening.
Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor
nadere informatie kunt men bellen,
tel. 0314-650138 of tel. 0314-334518.
Ook op doetinchem@alzheimer-ne-
derland.nl kunt u nadere informatie
vragen. 
Op de internetsite www.alzheimer-
nederland.nl/doetinchem vindt u veel
informatie over de Alzheimer stich-
ting.

Nieuwjaarswandeling

Elke laatste zaterdag van de maand wordt voor mensen met dementie en
hun naasten een boswandeling gehouden in de Kruisbergse Bossen. Een
uitzondering daarop is de decembermaand. De wandeling wordt dan ver-
schoven naar zaterdag 2 januari 2010. Een soort Nieuwjaarswandeling
dus. Om twee uur ’s middags is de start bij de Orangerie van de havezathe
‘de Kelder’ aan de 2e Loolaan, achter het Slingelandziekenhuis in Doetin-
chem. Na afloop is er in de Orangerie een feestelijk samenzijn, met de vie-
ring van het nieuwe jaar en wellicht ook nog een terugblik op het oude
jaar.
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Wat is: A. Giezel.
B. Kroelzand.
C. Afpraoten.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Velen maakten gebruik van de moge-
lijkheid die dit keer voor het eerst ge-
boden werd, het bezoeken van de over-
zichtstentoonstelling " Zie door "bo-
men" het bos weer" van alle deelne-
mende locaties op het centrale punt,
GalerieBibliotheekVorden. De bezoe-
kers werden hier aangenaam verrast
door de bijzondere sfeer van de ten-
toonstelling, de diversiteit aan werk
en uiteraard door de verrassende in-
richting. Men vond de overzichtsten-
toonstelling een erg goed idee. Zo kan
nog bewuster gekozen worden welke
locaties men wil bezoeken op KZV. Bo-
vendien krijgt iedere bezoeker aan de
tentoonstelling een beeld wat Vorden

en het buitengebied allemaal aan
kunst te bieden heeft. 

Ondanks de vrieskou waren veel men-
sen al vroeg op pad.Men wilde graag
zoveel mogelijk kunstenaars ontmoe-
ten. Velen vonden ook hun weg naar
het buitengebied, waar twee nieuwe
deelnemers te bezoeken waren en
waar bij een vertrouwde deelnemer,
Galerie A-quadraat, door de daar expo-
serende kunstenares een demonstra-
tie zilvergieten werd gegeven. Op an-
dere locaties kon men, tijdens de ge-
animeerde en serieuze gesprekken
over kunst en werkwijze van de kun-
stenaar, zich verwarmen met koffie en

Gluhwein. Overal was het sfeervol, ge-
animeerd en gezellig : er werd ge-
praat, gekeken, gepast en gekocht. Be-
zoekers en deelnemers kunnen terug-
kijken op een geslaagde dag met naast
ervaren bezoekers ook veel nieuw ge-
interesseerden wier nieuwsgierigheid
gewekt was.

De volgende KunstZondagVorden
vindt plaats op 14 maart 2010. Op de
site www.kunstzondagvorden.nl kunt
u zich vast verdiepen in de nieuwe ver-
rassingen die de kunstenaars dan
weer voor u in petto hebben. Het be-
stuur van KZV nodigt belangstellende
professionele beeldend
kunstenaars/vormgevers uit Vorden
en buitengebied uit zich te melden bij
voorzitter Will(emijn) Colenbrander-
tel.nr. 0575-552297.

KunstZondagVorden Geluk(t)

Zondag 13 december j.l trok een stroom aan kunstminnend publiek uit
de regio en uit het westen van het land door Vorden en buitengebied om
de exposities van deze dertiende KunstZondag te bezoeken.

1E PRIJS á € 45,-:
Mevrouw W. Koopman Nieuwstad 11
Vorden
2E PRIJS á € 22,50:
H. Lenselink Molenweg 19 Vorden
3E PRIJS á € 12,-:
A. Voskamp kremerskamp 13 Warns-
veld

UITSLAG
SINTERKLAASKLEURPLAAT
WEEKBLAD CONTACT
1e prijs á € 15,-:
Fenne te Boekhorst Varsselseweg 155
Doetinchem
2e prijs á € 10,-:
Kelly Burghout Hoetinkhof 104 Vor-
den
3e prijs á € 7,50:
Sophie Talla de Varentuin 7 Zutphen
4e t/m 15e prijs á € 5,-:

Pamela Berendsen De Voornekamp 9
Vorden
Esmee Aaldering Koepelweg 4 Keijen-
borg
Noëlle Schimmel Janneke van de
Plaatstraat 2 Zutphen
Ninja Pleune Loverendale 13 Zutphen
Mees Addink Hoetinkhof 37 Vorden
Remco Eulink Vloed 8 Hengelo
Tess Hoogendoorn Ardinckhoek 5 Zel-
hem
Lizze Wesselink Landlustweg 2 Steen-
deren
Joris van Wensveen Raadhuisstraat 28
Vorden
Sven Poelsweg 1 Keijenborg
Marleen van Gerner Gerstekamp 13
Warnsveld
Nikky Wesselink Prins Clausschool
Zutphen

Prijzen zijn af te halen tot en met 22
januari 2010 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag Sinterklaaspuzzel
Uitslag Sinterklaaspuzzel week-
blad Contact

Het werk van de penningmeester
gebeurt per computer waarvoor
een eenvoudig pakketje is ge-
maakt door de afdeling financiën
van de Zonnebloem, Nationaal Bu-

ro. Regio IJsselstreek betreft het ge-
bied waarin afdelingen Zutphen,
Warnsveld, Wichmond, Vorden,
Hengelo-Keyenborg, en Steenderen
zijn vertegenwoordigd.

Als U de Zonnebloem een warm
hart toedraagt en belangstelling
hebt voor invulling van een vaca-
ture, en U bent in dit gebied woon-
achtig, willen we graag met U in
contact treden. W. Hermsen, tele-
foon 0575 520845.

Op zoek naar bestuursleden

Zonnebloem
De Zonnebloem Regio IJssel-
streek zoekt op korte termijn
naar personen die gelnteres-
seerd zijn in het werk van de
Zonnebloem om de vacature in
te vullen als bestuurslid pen-
ningmeester of als bestuurslid
PR.

De ca. 80 genodigden, dinsdag 15 de-
cember jl. samengekomen bij NEDAP
in Groenlo, mochten vier presentaties
van elk een halfuur bijwonen. 
Een jury van acht personen koos het
winnende ontwerp door de campag-
nes te beoordelen op herkenbaarheid,
toepasbaarheid door derden en de 
mate van 'exposure' bij doelgroepen:
jongeren uit de Achterhoek die elders
studeren, toeristen, bedrijven die zich
mogelijk in de Achterhoek willen ves-
tigen en de Achterhoekers zelf. 
De andere drie bureaus (Profilers, Abel
en TVA!) uit Doetinchem presenteer-
den stuk voor stuk kwalitatief zeer
goede ideeën voor het promoten van

de Achterhoek. De relatieve eenvoud
van het winnende ontwerp paste vol-
gens de aanwezigen echter het best bij
de nuchterheid van de Achterhoekers.
Zij waren dan ook redelijk eenslui-
dend in hun keuze voor 'ECHT Achter-
hoek'. Alleen de kleur viel niet meteen
bij iedereen in de smaak.

Het beeldmerk is multi-toepasbaar en
is niet alleen gericht op de wereld bui-
ten de Achterhoek maar ook bedoeld
om de bedrijven, instellingen en bewo-
ners zelf meer bewust te maken van
de kwaliteiten van de Achterhoek:
natuurlijk, dynamisch en eigenzinnig.
En met natuurlijk worden dan behal-
ve de mooie Achterhoekse natuur ook
het naoberschap, de saamhorigheid
en loyaliteit van de inwoners bedoeld. 

'Pas als wijzelf de geweldige kwalitei-
ten van onze regio meer en duidelij-
ker in beeld hebben, kunnen we die
met trots naar buiten brengen' was
niet alleen bij Frappant het kernidee.
Volgend jaar worden beeldmerk en
campagne geïntroduceerd en ten uit-
voer gebracht. Vandaag is er al vraag
naar bij Achterhoekse bedrijven.

Bedrijfsleven, instellingen en ge-
meente die samen één beeldmerk
en slogan gaan gebruiken om de
Achterhoek te laten zien en te pro-
moten, daar maakt de Regio Ach-
terhoek zich al enige tijd hard
voor. Daarin is gisteren een flinke
stap voorwaarts gezet. Vertegen-
woordigers van genoemde groe-
pen kozen uit vier presentaties van
een beeldmerk gekoppeld aan een
marketingcampagne voor wonen
& werken een winnend ontwerp:
ECHT Achterhoek van Frappant uit
Aalten.

Het nieuwe beeldmerk en slogan voor de regio

ECHT Achterhoek

De Bronkhorster Molen, te vinden aan
de Spaensweertweg 1 tussen Steende-
ren en Bronkhorst, is vanaf 2 januari
2010 weer elke zaterdag gratis te be-

zichtigen. In januari en februari van
10.00 tot 15.30 uur, van maart tot en
met november van 10.00 tot 17.00 uur.
Het is ook mogelijk op andere dagen

de molen te bezoeken. Maak hiervoor
een afspraak met Knud Jensen, tele-
foon (0313) 414175, fam.jensen@het-
net.nl, Geert Buys, telefoon (0575)
452734 of Dirk Koopmans, telefoon
(0575) 451344. Meer informatie staat
op de site www.bronkhorstermolen.nl.

Kerstster brandt in de Bronkhorster Molen

Tweede kerstdag gesloten

Ook de Bronkhorster Molen is in kerstsfeer gebracht. De kerstster in de
molenwiek brand als het donker is. De pas gevallen sneeuw maakt het
een nog mooier winters tafereel. Aanstaande zaterdag, tweede kerstdag is
de molen echter gesloten voor bezoekers.
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Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

Prettige Feestdagen en een

Gezond en Pechvrij 2010

Wij gaan knallend het jaar uit met een grandioze EINDEJAARS SHOW in Zutphen

Van zondag 27 t/m donderdag 31 december
Voor meer informatie: www.groot-jebbink.nl

555705 kerstkrt Gr Jebbink.indd    1 11-12-2009    11:41:07
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  Nu 20% korting t/m januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00

W
ij w

ensen u een zonnig 2010!

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

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

ZELHEM  vr.pr. q 279.000,- k.k.

Verzet 46 - In een zeer gewilde woonwijk gelegen, een 
keurig onderhouden ROYAAL HELFT VAN EEN DUBBEL WOON-
HUIS met aangebouwde berging, carport en diepe achtertuin.
Bouwjaar 1984. Inhoud ca. 410 m³ (incl. berging). Perc.opp.
370 m². Schilderwerk 2008. Verdieping grotendeels v.v. lami-
naat. Slaapkamers 1e verdieping resp. groot, 13 m², 8 m² en 
8 m². CV-ketel 2005. Platte daken 2007 vernieuwd. Ideale 
gezinswoning!

NIEU
W 
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VER

KO
OP

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU GEHELE
WWWIIINNNTTTEEERRRCCCOOOLLLLLLEEECCCTTT III EEE
VRIJE-TIJDSKLEDING

vanaf

222555%%% korting

Van Zeeburg Makelaardij wenst u  
        

prettige kerstdagen en een voorspoedig 
  2010 met veel woongenot & gezondheid! 

 

        
Gerrit van Zeeburg            Gerrit van Zeeburg 

Marco Wiggers 
              Gerda Wezinkhof 

       Cindy Hazewinkel        
Anja Besselink 

 

 
Adres: Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden 
Telefoon: (0575) - 55 57 33 
E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl 
Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl 
 

Zondag 27 december (3e Kerstdag)

Live muziek

DE BANKDIRECTEUREN

Aanvang: 21.00 uur.

Toegang gratis

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
PIERSONSTRAAT 2, ZELHEM

Gunstig in het centrum gelegen semi-bungalow met
aangebouwde garage en houten schuur, op een
royale kavel, met ideale zonligging en veel privacy.

Kijkdagen: maandag 28 en dinsdag 29 december
van  15.00 tot 17.00 uur. 
Onderhandse verkoop: mogelijk tot 7 januari 2010.
Sluitingstermijn inschrijving: 21 januari 2010. Uitge-
breide brochure, inschrijfformulier en voorwaar-
den  via www.kempers-velthorst.nl

Keppelseweg 14, 7001 CG  DOETINCHEM
Tel. 0314-323404 / info@kempers-velthorst.nl

www.prowonen.nl

Wist u dat
ProWonen niet
alleen woningen
verhuurt maar ook
verkoopt? Voor 
iedereen en elke
portemonnee!

Deze onderhoudsvriendelijke hoekwoning, een
zogenaamde ‘trapjeswoning’, is in 2009 compleet
gerenoveerd! Via een trapje bereikt u de entree/
hal, toilet, keuken en woonkamer. Onder de hele
woning is er een kelderruimte, die geschikt is als
berging en bijkeuken. Op de verdieping vindt u
drie slaapkamers en de badkamer. Via een
(smalle) vaste trap bereikt u de zolderberging.

€ 180.000,00 k.k.

Te koop in Zelhem
Bergstraat 55

Op vrijdag 8 januari van 15.00 tot 
15.45 uur kunt u zonder afspraak
deze woning bezichtigen! 
Meer informatie? Bel met 
Gerrits Makelaardij in Hengelo,
telefoon (0575) 46 55 25 of kijk op
www.gerritsmakelaardij.nl.

C
Huurders van ProWonen krijgen 
10% korting op de koopsom.



ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

SCHEFFER KEUKENS 
GAAT HET 
EINDEJAAR NOG 
EVEN KNALLEN!
Scheffer gaat het jaar afsluiten met

verrassend keukenvoordeel en

knallende eindejaarsacties.

Tijdens onze Lucky Deal Dagen

van 27 december t/m 2 januari

hebben we spectaculaire uitverkoop

van showroomkeukens en inbouw-

apparatuur.  Breng de maten mee

van uw keukenruimte om te bepalen

welke keuken er in past en maak

uw keuze.

En wanneer u de surprisecoupon

onderin de advertentie uitknipt en

inlevert ontvangt u van ons een

leuke en handige surprise.

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:

• DINSDAG 22 DEC. VAN 09.00 - 15.00 UUR

• WOENSDAG 23 DEC. VAN 09.00 - 18.00 UUR

• DONDERDAG 24 DEC. VAN 09.00 - 13.00 UUR

• TWEEDE KERSTDAG GESLOTEN

• ZONDAG 27 DECEMBER VAN 11.00 - 17.00 UUR

LHEM Gild 1 T l (0314) 62 36

www.schefferkeukens.nl

SURPRISECOUPON
Tegen inlevering van deze coupon, voorzien van uw 

postcode ontvangt u een handige surprise.

Uw postcode:

Maximaal 1 bon per bezoeker/gezin

Alleen geldig op zondag 27 december en zolang de voorraad strekt

�

ENORME KORTINGEN
TOT WEL 85%

Showroomkeukens
voor knallende
veilingprijzen!

            15 showroomkeukens van topmerken
waaronder              voor bodemprijzen vanaf €900.-

ZONDAG OPEN
27 DECEMBER GEOPEND VAN 11 - 17 UUR

OOK SENSATIONELE UITVERKOOP VAN INBOUWAPPARATEN!

SLA VANAF 27 DECEMBER UW SLAG 
TIJDENS DE LUCKY DEAL DAGEN  

SCHE

ZONDAG DOORLOPEND 
KOOKDEMONSTRATIES

CO



Deze kerst volop 
winkelgemak bij Albert Heijn 

en HEMA Warnsveld
Met de feestdagen haalt u sfeer en gezelligheid in huis. Leuke presentjes en natuurlijk lekker 

eten en drinken. AH en HEMA maken u het winkelen zo gemakkelijk mogelijk.

• Allereerst met verruimde openingstijden.

• Natuurlijk hebben we ruim voldoende parkeerplaatsen (en nog gratis ook).

•  Nog meer gemak? Bij Albert Heijn heeft u de mogelijkheid om tijdens het winkelen 

zelf uw bood schappen te scannen. U bent binnen een minuut klaar met afrekenen 

en kunt gelijk beginnen met inpakken. Dat scheelt u veel tijd bij de kassa. Heerlijk toch?

Openingstijden 

Albert Heijn Warnsveld

Maandag 21 t/m woensdag 23 december 

08.00 – 22.00 uur

Kerstavond tot 19.00 uur geopend

Eerste en tweede kerstdag gesloten

Zondag 27 december 16.00 - 20.00 uur

Openingstijden

HEMA Warnsveld

Maandag 21 t/m woensdag 23 december 

08.00 – 21.00 uur

Kerstavond tot 17.00 uur geopend

Eerste en tweede kerstdag gesloten

Heel Warnsveld profiteert.
Gewoon bij Albert Heijn en HEMA.



Belangrijke informatie over het nieuwe gemeentehuis en onze dienstverlening daar

Hoe het begon…. 
Hoe het begon…. De gemeente startte na de herindeling
in 2005 vanuit twee locaties in Hengelo. Het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat en het gemeentekantoor aan
de Banninkstraat, een tijdelijke huisvesting voor vijf jaar.
Het was steeds de bedoeling een nieuw gemeentehuis
voor de gehele gemeentelijke organisatie te bouwen in
Hengelo, dat een centrale ligging heeft in Bronckhorst.
Met de aankoop van grond aan de Elderinkweg werd een
goed bereikbare en zichtbare locatie gevonden.

Architect en bouwer
Atelier PRO uit Den Haag heeft het nieuwe gemeentehuis
ontworpen. Zij ontwierpen een gebouw met een ontspannen
ligging in de groene omgeving en lieten zich inspireren door
de typische, geknikte lijnen van het Bronckhorster land-
schap. Een centraal atrium vormt het hart van het gebouw en
geeft uitzicht op het landschap en gedeelten van het pand.
We hopen dat het gebouw openheid uitstraalt en een plek is
waar inwoners met plezier komen en goed geholpen worden.
Het moet ook een prettige werkomgeving, onderhoudsarm
en duurzaam zijn. Bouwbedrijf Bam Utiliteitsbouw uit
Arnhem kozen we uit om het ontwerp om te zetten in een
daadwerkelijk gebouw waar wij trots op zijn.  

Diensten 
U bent onze klant, dus in ons gemeentehuis draait het
allemaal om u. Daarom was het voor ons heel belangrijk
een gemeentehuis te bouwen waar we u zo goed
mogelijk van dienst kunnen zijn. Het nieuwe gemeente-
huis is zoals gezegd geïnspireerd op het lijnenspel in het
landschap. Twee geknikte gebouwen (vleugels van 2 en 3
hoog), verbonden door een atrium, staan midden in het
weidelandschap. In de twee vleugels liggen de kantoren.
In het atrium daartussen zijn de balies voor de contacten
met u. Op de begane grond, in één van de vleugels is ook
de raadzaal gevestigd. Vanuit die raadzaal – die ook als
trouwzaal te gebruiken is – kijkt u uit op de Oosterwijkse
vloed, het dorp en de kerk. Bezoekers hebben vrije
toegang tot het atrium. Ambtenaren ontvangen u hier. 
Bij de balies, in de diverse spreekkamers, in het
vergadercentrum, voor een huwelijksplechtigheid, een
raadsvergadering, recepties, of voor een kopje koffie in
het bedrijfsrestaurant. In het voorste deel van de rech-
tervleugel op de begane grond komen de functies die ook
vaak buiten kantoortijden gebruikt worden. De gemeen-
teraadsleden en ook het Hengelose wijkbureau van de
politie huizen hier. 

Ruimere openstelling vanaf
5 januari
In het nieuwe gemeentehuis hebben wij ruimere ope-
ningstijden dan u gewend bent. Maandag tot en met
woensdag zijn onze openingstijden verruimd van 08.30
tot 16.30 uur (in plaats van tot 15.00 uur). Donderdag zijn
we van 08.30 uur tot 19.30 uur geopend en op vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur. Deze tijden gelden zowel voor
klanten die voor één van onze producten aan de
publieksbalie komen als voor telefoongesprekken
hierover. 

Het nieuwe gemeentehuis is bijna klaar!
Wij zijn u hier vanaf 5 januari a.s. heel graag van dienst
Eind 2006 ging de gemeente aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis 
en op 5 januari a.s. openen we onze deuren.

Dicht i.v.m. verhuizing
Om de verhuizing zo geordend mogelijk te laten verlopen
is de gemeente van 24 december 13.00 uur t/m 4 januari
gesloten. Alleen voor aangifte van geboorte en overlijden
kunt u in deze periode op 28, 30 en 31 december tussen
08.30 en 09.30 uur terecht in het oude gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat en op 4 januari tussen 09.00 en 10.00
uur in het nieuwe gemeentehuis aan de Elderinkweg. In
plaats van donderdag 24 december heeft de gemeente
dit jaar nog een laatste avondopenstelling tot 19.30 uur
op woensdag 23 december! Op 5 januari zijn wij u graag
weer van dienst.
Wij vragen uw begrip voor eventuele aanloopproblemen
en wachttijden die daardoor kunnen ontstaan. Als u uw
vraag telefonisch kunt stellen, raden wij u aan ons te
bellen.

Nieuwjaars-
receptie
De gemeente organiseert jaarlijks
een nieuwjaarsreceptie voor inwo-
ners, instellingen, bedrijven en ver-
enigingen om elkaar in een onge-
dwongen sfeer het beste toe te wen-
sen. Ook dit jaar slaan we dat niet
over.

De nieuwjaarsreceptie is op 11 janu-
ari a.s. vanaf 19.30 uur en vindt
plaats in het centrale atrium.
De avond biedt geen gelegenheid
om  het nieuwe gemeentehuis
nader te bekijken, daarvoor orga-
niseren we in februari een open
dag.

Officiële opening 
in februari
Zo'n uniek nieuw gemeentehuis wil-
len we natuurlijk op een bijzondere
manier tonen. Hiervoor organiseren
we eind februari een open dag waar
we u als inwoner, organisatie of
bedrijf graag verwelkomen.
We laten u dan graag het hele
gemeentehuis en zullen u dan
zeker uitgebreider informeren
over het gebouw en onze dienst-
verlening van hieruit. U hoort
hierover begin 2010 meer. 



Het meest duurzame
gemeentehuis van ons land! 
De gemeente vindt duurzaamheid en het zo goed mogelijk
omgaan met het klimaat belangrijk. We bouwden daarom
een zeer energiezuinig gemeentehuis, dat op dit moment
zelfs het meest duurzame van Nederland is! Door gebruik te
maken van de principes van passief bouwen verbruikt het
gebouw maar liefst 64% minder energie dan een standaard
kantoorpand! Passieve gebouwen zijn extreem goed geïso-
leerd, volledig kierdicht en hebben vrijwel geen zogenaamde
koudebruggen, waardoor het energieverbruik sterk daalt. De
weinige energie die wel nodig is, wordt bovendien duurzaam
opgewekt. Dit alles zonder concessies te doen aan het com-
fort in het gemeentehuis. De ramen kunnen bijvoorbeeld
open en door vloerkoeling met een bodemopslagsysteem
blijft het gemeentehuis 's zomers koel. De luiken voor de
ramen – die gesloten kunnen worden als het gebouw niet in
gebruik is – zijn de meest zichtbare energiebespaarders.
Kunstenaar Jaap Drupsteen heeft ze voorzien van speciale
reliefs die onze gemeente en haar kernen verbeelden.

Aankleding buitenterrein 
Ook met het buitenterrein vorderen we. Aan de achterkant
van het gebouw zijn parkeerplaatsen van waterdoorlaten-
de verharding aangelegd. Hierdoor komt het hemelwater
in de ondergrond, wat goed is voor het milieu. Het is de be-
doeling het gebouw in de omgeving in te passen en de aan-
kleding van het buitenterrein gaat hieraan bijdragen. Zo
plaatsen we bijvoorbeeld geen sierheesters, maar behou-
den we het weiland en planten we een aantal knotwilgen
(van ca. 50 jaar oud), waar de steenuilen die op het terrein
huizen een natuurlijke plek kunnen vinden. We hebben
twee sloten aangelegd om het regenwater dat op het dak
wordt opgevangen weg te leiden. Aan de voorkant van het
gemeentehuis komt ook veel grasland, dat deels tevens
ruimte biedt als parkeerplaats mocht de parkeerruimte
aan de achterkant vol zijn. Verder staat het klimaatbosje,
dat vorig jaar tijdens de boomplantdag is geplaatst, er en
blijft de grote esdoorn langs de weg een blikvanger.

Wethouder en projectleider 
André Baars is verantwoordelijk wethouder voor de
nieuwbouw en Barbara de Leeuw projectleider namens
de gemeente.  

Baars: “Ik ben heel trots op het eindresultaat. We heb-
ben in Bronckhorst een uniek gemeentehuis gebouwd,
waarmee we onze inwoners en klanten de komende
jaren uitstekend van dienst kunnen zijn!” Barbara de
Leeuw vult aan: “Het gemeentehuis is natuurlijk een
groot gebouw in het landschap. We vonden het daarom
belangrijk dit zodanig vorm te geven dat het past bij het
landschap en ook omwonenden die ons als nieuwe
buurman krijgen tevreden kunnen zijn met het eindre-
sultaat.

Het bestuur van de
gemeente Bronckhorst

wenst u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2010

De vloer in de ontvangsthal

Het mossedumdak heeft een isolerende werking.



In 2010 combineren we de kerst-
boominzamelingsactie wederom
met een vuurwerkafvalinzameling.
Ook dit keer vragen wij weer de me-
dewerking van de schoolkinderen in
Bronckhorst! Jullie ontvangen
€ 0,50 per ingeleverde kerstboom.
Ook voor elke volle zak vuurwerkaf-
val, die ingeleverd wordt, ontvang je
€ 0,50. De speciale vuurwerkafval-
zakken worden dit jaar niet huis-
aan-huis verspreid maar zijn te krij-
gen bij de basisscholen en de vuur-
werkverkooppunten. Doe mee en
verdien wat extra zakgeld. Zo voor-
komen we samen zwerfvuil in onze
woonomgeving!

Op 6 januari 2010 kunnen schoolkin-
deren tussen 13.30 en 15.30 uur de
kerstbomen en de zakken vuurwerk-
afval brengen naar:
• Baak: speelplaats Bobbinkstraat
• Halle: speelplaats Abbinkskamp
• Hengelo (Gld): parkeerplaats ge-

meentehuis, Raadhuisstraat
• Hoog-Keppel: zwembad Hessen-

hal, Monumentenweg
• Hummelo: parkeerplaats, Dorps-

straat 1
• Keijenborg: parkeerplaats tegen-

over kerk, Pastoor Thuisstraat
• Steenderen: Burgemeester

Buddinghplein
• Toldijk: nabij speeltuin, Russer-

weg
• Velswijk: speelplaats de Boom-

gaard

• Voor-Drempt: parkeerplaats
Dorpshuis, Kerkstraat 86

• Vorden: gemeentewerf, het Hoge
65A

• Wichmond: evenemententerrein,
Baakseweg

• Zelhem: stationsplein en gemeen-
tewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente
kunnen wij niet voorkomen dat in
sommige gevallen de afstand die de
schoolkinderen moeten aflegggen
wat groot is. Wellicht zijn in deze
situatie ouders bereid hun kinderen
te helpen.

Tot 15 december jl. heeft iedereen
personen of groepen aan kunnen
melden die de titel 'Vrijwilliger van
het jaar' verdienen. We kregen in
totaal 16 aanmeldingen. Onlangs
zijn de drie genomineerden bekend
gemaakt. Dit zijn in willekeurige
volgorde:

Henk Samberg
Henk Samberg uit Baak. Hij is een
gedreven en maximaal gemotiveer-
de vrijwilliger die multi-inzetbaar is.
Van het filmen en monteren van vrij-
willigersactiviteiten, tot het timmer-
werk bij het openluchtspel of de ker-
miswagen, computerles geven en
vrijwilliger bij het sinterklaasfeest
voor onder andere de plaatselijke
basisschool. Ook staat hij bestuurlijk
zijn mannetje. Henk is één van de
gangmakers in Baaks Belang om de
leefbaarheid in stand te houden en
waar mogelijk uit te breiden. Tevens
heeft hij zich als bestuurslid van
Stichting Concordia opgeworpen als
een kundig en veelzijdig inzetbaar
persoon. Buiten Baak bezorgt Henk
nog enkele dagen per jaar bij de
Zonnebloem anderen een heerlijk
dagje uit. 

De vrijwilligerscommissie van
De Bleijke
De vrijwilligerscommissie van de
Bleijke uit Hengelo, in de personen
van Toos Bijenhof, Betty Veldhuizen,

Janny Bretveld, Hanneke Groot
Roesink en Hennie Lubbers, verte-
genwoordigt sinds 1991 de 120 vrij-
willigers van De Bleijke. Zij vormen
het aanspreekpunt voor de vrijwilli-
gers en vaste medewerkers voor tal
van vrijwilligersactiviteiten. Doel is
dat de bewoners van De Bleijke
evenveel en voldoende aandacht
krijgen en dat de saamhorigheid en
het 'wij'-gevoel binnen De Bleijke
versterkt wordt. De dames van de
vrijwilligerscommissie zijn onder de
bewoners graag geziene gasten!

Arie Makkink
Arie Makkink uit Drempt ontplooit
sinds 1994 vele activiteiten in
Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel.
Bij de kermiscommissie, waarvan hij

sinds jaren lid is, is hij onder meer
verantwoordelijk voor het vogel-
schieten. Voor de gewerencommis-
sie is hij beheerder en verzorgt hij de
geweren zodat deze jaarlijks inzet-
baar zijn in de gemeente Bronck-
horst. Hij is verkeersregelaar bij de
Hessenrun en steekt omstreeks de-
ze tijd weer vele uren in de ijsbanen
in Drempt en Laag-Keppel, om de
ijspret voor de bewoners te garande-
ren. In het verleden was hij als (be-
stuurs)vrijwilliger actief bij de open-
bare Gildeschool in Drempt en de
stichting Dorpshuis Drempt. Ook
een gekwalificeerde multi-inzetbare
vrijwilliger die een belangrijke bij-
drage levert aan de leefbaarheid in
zijn woonomgeving. 

Bekendmaking 'Vrijwilliger van
het jaar'
Wie 'Vrijwilliger van het jaar 2009'
wordt, maken we bekend tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 11 januari 2010. 

De 'Vrijwilliger van het jaar 2009'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat,
ontvangt de groep een geldbedrag
van € 500,-. De andere twee geno-
mineerden krijgen een oorkonde van
€ 50,-. 

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder Glasbergen en de
heer Glandrup van de gemeente vor-
men de commissie die op basis van
de vastgestelde criteria uit de inzen-
dingen drie genomineerden heeft
geselecteerd. Daarbij is ook gekeken
naar de tijdsperiode dat het vrijwilli-
gerswerk is verricht, de verscheide-
nheid en de omvang van het vrijwilli-
gerswerk. 

Belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van 'Vrijwilliger
van het jaar' laten b en w hun waar-
dering blijken voor het vrijwilligers-
werk. De benoeming is een symboli-
sche prijs en de verkozen vrijwilliger
representeert alle vrijwilligers.

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 52, 22 december 2009 Drie genomineerden voor 'Vrijwilliger van het jaar' bekend

De vrijwilligers 2008 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zetten.

In verband met de verhuizing naar het nieuwe
gemeentehuis verschijnen volgende week geen

gemeentepagina's in Contact.

Volgende week geen
gemeentepagina's

Kerstboom- en vuurwerkafval-
inzameling op 6 januari a.s.
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en
verdien een extra zakcentje

Boerderijmuseum Smedekinck in
Zelhem was 15 december jl. het to-
neel voor de jaarlijke Naturalisatie-
dag in onze gemeente. Deze lande-
lijke ceremonie vierden we in
Bronckhorst met 17 nieuwe Neder-
landers. De aanwezigen maakten in
dit fraaie museum kennis met oud-
Hollandse cultuur en veel oude
(hand)werktuigen. Verder zagen ze
hoe een midwinterhoorn gemaakt
wordt en konden ze er op blazen. Erg
in de smaak viel de oudheidkundige
vereniging met haar opgravingen uit

Zelhem. De tentoongestelde oude
ambachten en voorwerpen brachten
vele herinneringen naar boven bij de
nieuwe Nederlanders. Een oude
schoenmakersmachine bleek de-
zelfde te zijn waarmee één van hen
in zijn land van herkomst nog ge-
werkt had. Burgemeester Aalderink
gaf, namens Hare Majesteit koningin
Beatrix, aan vier mensen de Neder-
landse nationaliteit. De dag werd af-
gesloten met een Hollandse maaltijd
en de gezinnen kregen een Hollands
pakket mee naar huis.

Naturalisatiedag in Bronckhorst



De gemeente heeft ook voor 2010
met zorgverzekeraar Menzis een
collectieve ziektekostenverzekering
afgesloten. Deze collectieve verze-
kering omvat een natura basiszorg-
verzekering, aanvullende en tan-
dartsverzekeringen. Als u een inko-
men heeft tot 120% van de geldende
bijstandsnorm en uw vermogen (bij-
voorbeeld geld op een spaarreke-
ning, overwaarde eigen huis, auto)
blijft onder het vrij te laten vermogen,
dan kunt u deelnemen aan deze
collectieve verzekering. 

U kunt in aanmerking komen voor
de collectieve verzekering als uw
inkomen en vermogen maximaal
het volgende zijn:
Inkomen:
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.481 
• echtpaar (beiden 65+): € 1.567
• echtpaar 

(één beneden 65 jaar): € 1.567
• alleenstaande 65+: € 1.139
• alleenstaande ouder 

vanaf 21 jaar: € 1.333
• alleenstaande 

vanaf 21 jaar: € 1.037
(de bedragen zijn exclusief vakantietoeslag)

Vermogen:
• alleenstaanden: € 5.480
• alleenstaande ouders: € 10.960
• gehuwden en 

samenwonenden: € 10.960

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale maandelijkse premie vanaf
1 januari 2010 wordt per persoon:
• € 104,16 (basisverzekering + 

Garant 1 + TandVerzorgd 1 
vanaf 22 jaar)

• € 118,26 (basisverzekering +
Garant 2 + TandVerzorgd 2 
vanaf 22 jaar)

• € 146,56 (basisverzekering +
Garant 3 + TandVerzorgd 3 
vanaf 22 jaar)

Premie kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle
aanvullende verzekeringen gratis
meeverzekerd. 

Kinderen tot 10 jaar zijn voor alle
tandartsverzekeringen gratis
meeverzekerd. Voor kinderen van 
10 tot 22 jaar geldt voor de tandarts-
verzekeringen (vanaf pakket Tand-
Verzorgd 2) een  premie vanaf € 6,-
tot € 7,- per maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u een aantrekkelijk
garantpakket daar bovenop krijgt.
De premie daarvoor betaalt de
gemeente voor u. Het garantpakket
geeft u recht op extra vergoedingen
als:
• 100% van de voor eigen rekening

gebleven tandheelkundige kosten
tot maximaal € 350,- per kalender-
jaar per verzekerde vanaf 22 jaar

• hogere vergoeding voor brillen of
contactlenzen

• aanvullende vergoeding voor prui-
ken en orthopedisch schoeisel

• vergoeding batterijen voor hoor-
toestellen tot € 50,- per verzeker-
de per kalenderjaar

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor kraamzorg

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor psychologische zorg

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2010 gebruik
maken van de collectieve verzeke-
ring van onze gemeente? Als u al
verzekerd bent bij Menzis dan hoeft
u alleen een wijzigingsformulier in
te vullen waarbij u aangeeft gebruik
te willen maken van de collectieve
verzekering van de gemeente
Bronckhorst (collectiviteitsnummer
20403 van de gemeente vermelden).
Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari
2009 doen!

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan
Menzis, dan kunt u zonder voor-
behoud uw huidige verzekering per 
1 januari 2010 schriftelijk opzeggen. 

U kunt de opzegging zelf doen, maar
u kunt ook Menzis machtigen uw
huidige verzekering voor u op te
zeggen. 

Informatie over collectieve
verzekering
Voor vragen of meer informatie over
de collectieve verzekering kunt u
contact opnemen met Menzis, 
via tel. (088) 222 40 40 of via
www.menzis.nl. 

Betaling premie collectieve
verzekering
De gemeente heeft met Menzis
afgesproken dat zij met u recht-
streeks de premiebetaling regelt. 
Op het aanmeldings- en wijzigings-
formulier kunt u echter Menzis
machtigen tot automatische incasso.
Dit betekent dat Menzis uw premie
automatisch van uw bank- of giro-
rekening afschrijft. Op die manier
heeft u er geen omkijken naar.

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering

De gemeenten in de Achterhoek,
waaronder Bronckhorst, gaan één
systeem hanteren om jongeren met
problemen te signaleren: de Ver-
wijsindex Achterhoek. Een conve-
nant waarin de samenwerkingsaf-
spraken en het gebruik van het sys-
teem zijn vastgelegd, is op 17 de-
cember op het gemeentehuis in Aal-
ten ondertekend door de acht ge-
meenten en de regionale en lokale
instellingen die daar actief zijn.
In de verwijsindex werken mede-
werkers van de regionale en lokale
instellingen in de Achterhoekse ge-
meenten samen. Daardoor kunnen
hulpverleners hun zorg in de Ach-
terhoek beter op elkaar afstemmen.
Wethouder Boers van onder meer

jeugd is enthousiast over het sys-
teem: "Om jongeren goed te kunnen
helpen, is het noodzakelijk dat par-
tijen in de jeugdzorg efficiënt met el-
kaar samenwerken en dat de instan-
ties en professionals elkaar weten
te vinden”. In het eerste kwartaal
van 2010 sluiten de lokale organisa-
ties van Bronckhorst aan, zoals on-
derwijs, voorschoolse voorzieningen
etc. Daarna, in de loop van 2010,
sluiten ook andere regionale organi-
saties aan.
De Verwijsindex Achterhoek bevat
géén inhoudelijke dossiergegevens
(over wélke problemen de jongere
tot 23 jaar heeft) maar wel dát een
instelling bij een jeugdige betrokken
is. Zodra twee hulpverleners dezelf-

de jongere registreren, worden ze
via de verwijsindex van elkaars be-
trokkenheid met de jongere op de
hoogte gesteld en worden afspraken
gemaakt om de hulpverlening te
coördineren. Dankzij de verwijsindex
raakt geen jongere meer tussen wal
en schip in de veelheid aan instan-
ties en kunnen hulpverleners hun
activiteiten op elkaar afstemmen.

In heel Gelderland is gekozen voor
de aanschaf van één en hetzelfde
systeem voor de verwijsindex, waar-
door in de toekomst alle instanties
op dezelfde manier geïnformeerd
worden. Wilt u meer lezen over de
verwijsindex? Kijk dan op www.ver-
wijsindex.nl

Bronckhorst krijgt volgsysteem voor risicojongeren
Eén verwijsindex voor hele Achterhoek

Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsrecep-
tie op 11 januari 2010 om 19.45 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) in het nieu-
we gemeentehuis aan de Elderink-
weg 2 in Hengelo. Alle inwoners,
instellingen, verenigingen en be-
drijven zijn van harte welkom. Een
prima gelegenheid om in onge-
dwongen sfeer onder het genot van
een hapje en een drankje elkaar
het beste toe te wensen. Tijdens de
avond is ook de verkiezing 'Vrijwil-
liger van het jaar' en de huldiging
van een aantal bijzondere Bronck-
horster kampioenen. De bijeen-
komst is in het atrium. 

N.B. De bijeenkomst biedt geen
gelegenheid om het nieuwe ge-
meentehuis nader te bekijken!
Hiervoor is eind februari een spe-
ciale open dag.  

Wij heten u graag van harte wel-
kom op 11 januari!

Met vriendelijke groet, 
Henk Aalderink, Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie
op 11 januari a.s.
Komt u ook?

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen ...
nog 10 weken te gaan

CDA
Bronckhorst moet het huidige
beleid ten aanzien van startende
bedrijven voortzetten. We staan in
de top van de Achterhoekse
gemeenten waar startende bedrij-
ven zich vestigen. (bron KvK). Er
zijn mogelijkheden voor starters op
bedrijfsterreinen, in vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen.
Ruimte dus voor thuiswerkers
zoals ICT, consultancy, etc. De
gemeentelijke lasten zijn de laag-
ste van Gelderland. Het economi-
sche beleid van de gemeente waar
het CDA voor staat heeft dit waar
gemaakt en zal zo moeten worden
voortgezet. 

D66
Economische activiteit is cruciaal,
want werk houdt onze gemeen-
schap vitaal. Bronckhorst kan ge-
weldig profiteren van onze groene
en schone uitstraling; een imago
dat jonge bedrijven ook willen
uitstralen. De gemeente moet
‘ademen’ dat ze hier aan het goede
adres zijn. Door te ondersteunen
op het gebied van kennis, vesti-
gingsbeleid en techniek,
bijvoorbeeld door snelle breed-
bandverbindingen, zoals glasvezel
aan te bieden. Daarnaast wil D66
met één aanspreekpunt voor
bedrijven werken aan een goed
ondernemersklimaat.

GBB
Met deze stellingname is
Gemeentebelangen Bronckhorst
het oneens. Wij bezien de vraag-
stelling vanuit de startende onder-
nemer. En dus moet de gemeente
slechts dienstverlenend en voor-
waardenscheppend bezig zijn.
Dat is de basis waaraan dient te
worden voldaan. Om aan de basis
te voldoen is goede communicatie
en transparant handelen een voor-
waarde.

GroenLinks
Het starten van een bedrijf is span-
nend en vol risico. Belangrijk is
gunstige omstandigheden te
kiezen. Bronckhorst kan die niet
bieden. Een starter is beter af in
een andere omgeving bijvoorbeeld
dichtbij een universiteit of met
andere starters in een gezamenlij-
ke huisvesting. In de Achterhoek
neemt de werkende bevolking af. 

Een zorg voor de bestaande bedrij-
ven. Hoe we op een positieve
manier met deze krimp om kunnen
gaan is de echte uitdaging voor
onze gemeente.  

PvdA
De PvdA staat voor een vernieu-
wende aanpak én creatieve oplos-
singen om nieuwe, intelligente,
groene bedrijven binnen te halen. 
De gemeente speelt een belangrij-
ke rol bij het aantrekken van deze
bedrijvigheid. Bedrijven kunnen
naar bestaande bedrijventerreinen
of naar het buitengebied in boerde-
rijen die een andere bestemming
krijgen: een zorgboerderij, soft-
warebedrijf, websitebouwers,
architecten- of adviesbureau. De
PvdA ziet een goede kans om een
positief ondernemersklimaat te
creëren voor deze bedrijven. Een
volledig glasvezelnetwerk is dan
van levensbelang.

SGP-ChristenUnie
Ja, natuurlijk! De gemeente moet
zich onderscheiden door naast de
startkansen ook de groeimogelijk-
heden goed in beeld te brengen.
Actief ondersteunen is belangrijk.
Woon-werk locaties moeten
optimale ruimte krijgen. 
Startende innovatieve ondernemin-
gen op allerlei gebied (bijvoorbeeld
op het gebied van duurzaamheid)
zou speerpunt in het profiel
moeten zijn. Deze bedrijven passen
in de cultuur en bij de ambities van
de gemeente Bronckhorst.
Voor grotere bedrijven biedt het
(regionale) bedrijfsterrein
uitstekende mogelijkheden.

VVD
In het buitengebied van
Bronckhorst ontstaat steeds meer
leegstand. Gebruik die mogelijkhe-
den voor startende ondernemers.
Veelal gaat het hier om ZZP-ers,
ondernemers op kleinere schaal.
Aan de buitenkant zie je vaak niet
eens dat er een bedrijf zit, waar-
door het landelijk karakter behou-
den blijft. Daarnaast is het voor
starters van belang, dat er een
paar grote ondernemingen zijn, die
starters aantrekken of een spin-off
creëren. Dit betekent leefbaarheid
en werkgelegenheid, dus economi-
sche groei in Bronckhorst.

Stelling

Reacties

Bronckhorst moet zich profileren
als gemeente waar startende
bedrijven kansen hebben

Kijk voor meer informatie op: www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Bestuur en organisatie � Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Verkiezingskalender 2010

• 28 januari en 25 februari: jongeren als speciale gast bij de
raadvergadering 

• 30 januari: gezamenlijk plakken campagneposters
door politieke partijen

• begin februari: speciale bijlage in Contact, waarin
partijen hun programma toelichten

• 17 februari: verspreiding kiezerspassen
• 24 februari: verkiezingsdebat 

• 3 maart: gemeenteraadsverkiezingen
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c.Veel mensen spoelen wel eens fri-
tuurvet door de wc, gooien een
doekje in het toilet, of spoelen hun
verfkwasten uit in de gootsteen.
Zonder daarbij na te denken. Het
water uit de gootsteen en het toilet
stroomt door het riool weg en thuis
is iedereen er van af. Toch is het ver-
standig eens stil te staan bij wat u
doet. U bent niet de enige die wel
eens een doekje door het toilet
spoelt. In de grote rioolpijpen komen
die doekjes samen en hopen zich op
tot grote kluwen. Of het doekje komt
bij een pomp terecht. Omdat een
pomp geen doekjes kan verwerken,

loopt deze vast. Frituurvet stolt wan-
neer het afkoelt. In uw eigen riool of
in het openbare riool ontstaan grote
klonten gestold vet, dat er net zo uit-
ziet als stalagmieten en stalactieten
in druipsteengrotten. Uiteindelijk
kan het afvalwater niet meer door
het riool stromen en blijft het staan
in uw wc-pot of gootsteen. 

Verstopping kost veel geld 
Om de verstoppingen te verhelpen
en de zuivering te verbeteren, is geld
nodig. Veel geld. Alleen met de bij-
drage via de rioolheffing en de ver-
ontreinigingsheffing kunnen ge-

meenten en waterschappen zorgen
voor een goede afvoer van uw afval-
water en het schoon houden van de
rivieren, meren en sloten. Als uw ei-
gen riool is verstopt, kost het u zelf
veel geld om een ontstoppingsbe-
drijf de problemen op te laten los-
sen. U heeft dus invloed op de kos-
ten die u betaalt voor het afvoeren
en zuiveren van uw afvalwater. Door
goed te letten op wat wel en wat niet
in het riool thuis hoort. Wat wel en
wat niet in het riool kan, leest u
hieronder en meer informatie vindt
u ook op www.nederlandleeftmet-
water.nl

Help mee ons water schoon te houden 
Gooi geen troep in het riool

Het riool: wat mag en wat mag niet?

Het beste Een redelijk alternatief Zeker NIET doen Reden/achtergrond

Etensresten, olie- en vetresten, 

(vloeibaar) frituurvet.

GFT-bak voor zover mogelijk, de rest 

in de afvalbak

Alles in de afvalbak Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken en extra 

kosten rioolwaterzuivering

Vast afval als schoonmaak-

doekjes (ook wegwerp!), katten-

bakkorrels, maandverband, 

condooms, etc.

Scheiden voor zover mogelijk Alles in de afvalbak Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken, ze zijn 

niet afbreekbaar in de 

rioolwaterzuivering

Vochtig toiletpapier In de afvalbak -- Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken

Oude medicijnen Inleveren bij de apotheek Inleveren als chemisch afval Door het toilet spoelen Verontreiniging vijvers en sloten, 

verstoring rioolwaterzuivering

Verf (ook waterverdunbare) Wegwerpkwasten en -rollers    

Kwasten en rollers afgesloten met 

een beetje oplosmiddel bewaren

-- Kwasten en rollers onder de 

kraan uitspoelen of resten door 

het putje in de straat

Ontploffingsgevaar, verontreiniging 

van vijvers en sloten, verstoring 

rioolwaterzuivering

Latex, muurverf Wegwerpkwasten en -rollers 

Invriezen of afgesloten bewaren 

(zonder schoon te maken)

Goed droogrollen en vervolgens 

uitspoelen

Spoelwater door het putje in de 

straat

Vervuiling van de grond en van 

vijvers en sloten

Klussen Alles gescheiden inleveren Alles behalve chemisch afval in 

de afvalcontainer

Resten door het putje in de 

straat spoelen (resten cement, 

gips, verf,  etc.)

Rioolverstopping en vervuiling  van 

de grond en vijvers en sloten

Reinigen van stoep en terras Vegen of borstelen Gebruik van afbreekbare (bijv. 

groene) zeep

Gebruik van agressieve mid-

delen, bijvoorbeeld chloor

Via droge reiniging wordt alle vuil 

afgevoerd. Voorkomt vervuiling van 

water en grond.

Autowassen en -onderhoud Auto wassen op autowasplaats of -

wasserette

Auto met biologisch 

afbreekbare zeep wassen

Olie/koelvloeistof op straat/in 

putjes, auto wassen met niet of 

slecht afbreekbare zeep

Vuil, vet, olie en moeilijk afbreek-

bare zeep vervuilen de bodem en 

vijvers en sloten

Vuurwerk Niet of bescheiden vuurwerk afsteken 

op stoep en oprit en direct opvegen

Bescheiden met siervuurwerk 

en resten direct of de volgende 

ochtend opruimen

Vuurwerk in een wadi, bij open 

water of rietkragen afsteken. 

Afval laten liggen

Vuurwerk bevat kruit en chemische 

stoffen. Vooral zware metalen uit 

siervuurwerk zijn schadelijk voor 

plant en dier

Onkruid verwijderen Met de hand verwijderen, 

wegbranden of -borstelen

Bestrijden met milieuvriende-

lijke middelen (organische 

vetzuren)

Chemische bestrijding Chemische bestrijdingsmiddelen 

vervuilen de bodem en zijn 

schadelijk voor mens, plant en dier

Tuin(ontwerp) De hele tuin waterdoorlatend, terras 

en paden van bijvoorbeeld grind, gra-

vel of cacaodoppen

Paden en terras van stenen of 

tegels die niet op het riool 

aangesloten zijn

Paden en terras op het riool 

aansluiten, tenzij nodig om 

wateroverlast te voorkomen

Regenwater kan beter niet in het 

riool. 

Onder vijvers en sloten worden in dit overzicht ook grachten, kanalen en rivieren verstaan.

Binnenkort vieren we oud en
nieuw. De jaarwisseling is een
mooie traditie. Ook u gaat waar-
schijnlijk de straat op om vuur-
werk af te steken en elkaar goed
jaar te wensen, zoals zoveel
mensen in Bronckhorst. Helaas
is er ook ieder jaar weer veel
schade na de jaarwisseling.
Vorig jaar is in Bronckhorst voor
ongeveer € 21.000,- schade
veroorzaakt aan publieke eigen-
dommen! Er werden o.a. ver-
keersborden, afvalbakken,
straatnaamborden en een speel-
toestel vernield. Niet meegeno-
men in dit schadebedrag is de
(vuurwerk)schade die door de
particulieren is geleden. Een
vervelende zaak en we hopen
dat het dit jaar een stuk minder
zal zijn! 

Vuurwerkregels
• Vuurwerk (ver)kopen mag in

2009 op: 29, 30 en 31 december
• Vuurwerk mag verkocht wor-

den aan personen van 16 jaar
of ouder

• Vuurwerk afsteken mag op
31 december vanaf 10.00 uur
's ochtends tot 02.00 uur.
's Nachts (afsteken voor oude-
jaarsdag is dus verboden)

Illegaal vuurwerk
• Koop vuurwerk alleen bij de

gecontroleerde en goedge-
keurde vuurwerkverkooppun-
ten. Deze zijn herkenbaar aan
de poster aan de deur

• Bezit van illegaal vuurwerk is
strafbaar

Carbid schieten
Van 31 december 10.00 uur tot
1 januari 02.00 uur mag carbid
worden geschoten.
De voorwaarden zijn:
• Er wordt gebruik gemaakt van

bussen met een maximale in-
houd van 40 liter

• Het carbidschieten vindt plaats
buiten de bebouwde kom op
een afstand van ten minste:
100 meter van woningen en
300 meter van gebouwen en
andere voorzieningen waarin
dieren verblijven

• Het schootsveld bedraagt ten
minste 100 meter en binnen dit
schootsveld bevindt zich geen
publiek of andere personen en
zijn geen openbare wegen of
paden gelegen

• Degene die met carbid schiet,
neemt alle redelijkerwijs mo-
gelijke maatregelen om elk
gevaar voor mens en dier te
voorkomen

Hoe steek je vuurwerk veilig
af?
Veilig omgaan met vuurwerk be-
gint al voordat je het afsteekt: 
• Experimenteer niet zelf met

vuurwerk: maak vuurwerk
nooit open! 

• Steek vuurwerk nooit los in
jas- of broekzakken 

• Trek kleding aan die tegen een
stootje of vonk kan (dus geen
nylon). En ook niet iets 
met een capuchon 

• Lees de gebruiksaanwijzing
van tevoren. In het donker kun
je niet lezen 

Tips voor het afsteken
• Zorg dat siervuurwerk altijd

stevig en stabiel staat. Zet pij-
len altijd in een fles, half ge-
vuld met zand. Sla voor grote
vuurpijlen een pvc-buis in de
grond 

• Zet vuurwerkpotten altijd klem
tussen twee stenen 

• Steek vuurwerk aan met een
aansteeklont, sigaret of sigaar.
Gebruik nooit lucifers of een

aansteker 
• Steek geen vuurwerk uit je

hand af 
• Steek weigeraars (vuurwerk

dat niet is afgegaan) nooit op-
nieuw aan 

• Zorg dat anderen minstens zes
meter afstand houden 

• Gooi nooit vuurwerk naar ie-
mand toe. Ook niet naar die-
ren! 

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de
rommel op. Laat geen vuurwerk
op straat liggen. En helemaal
geen vuurwerk dat niet is afge-
gaan. Veel kleine kinderen zoe-
ken de volgende dag naar vuur-
werkresten en proberen die op-
nieuw af te steken. Probeer dit
zoveel mogelijk te voorkomen!

Bescherm je ogen met een
vuurwerkbril
Elk jaar lopen honderden men-
sen ernstig oogletsel op door
vuurwerk. Je kunt je ogen be-
schermen met een speciale
vuurwerkbril. Die kun je rond de
jaarwisseling voor een paar euro
kopen bij veel opticiens.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling ma-
ken we met z'n allen. Ziet u iets
verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets ver-
nielt? Meld dit dan:
• Bij spoed, bijvoorbeeld als u

getuige of slachtoffer bent van
een misdaad of een ongeluk,
belt u: 112

• Heeft het geen haast, dan belt
u: (0900) 88 44

• Wilt u anoniem blijven omdat u
bijvoorbeeld bang bent voor
vervelende reacties, dan belt u
Meld Misdaad Anoniem: (0800)
70 00

Oud en nieuw schadevrij

Houd het gezellig,
maak niets kapot

en knal veilig.

 

Gezellige 
feestdagen & een

happy 2010!

555291 gem. Bronckhorst poster A3.indd   1 24-11-2009   14:32:36

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Deze kaart overhandigden we onlangs aan een groot aantal jongeren met het verzoek om veilig vuurwerk

af te steken.



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
17 december 
Op 17 december jl. vergaderde de
gemeenteraad voor de laatste keer
in de raadzaal van het oude ge-
meentehuis, onder grote publieke
belangstelling. De raadzaal, de raad
en het college waren geheel aange-
kleed in de stijl van de eerste offi-
ciële raadsvergadering in 1936. 
De actie Kerkrestauratie Hummelo
maakte gebruik van het spreek-
recht om het beleid van de gemeen-
te voor tijdelijke reclameuitingen
aan te kaarten. De raad besloot dit
punt nader te bekijken. Tijdens de
raadsvergadering stonden onder
meer de volgende onderwerpen op
de agenda: 
• Burgerinitiatief Havo terrein
Vorden
De raad verklaarde dit burgerinitia-
tief niet-ontvankelijk en zegde toe
het burgerinitiatief aan het college
te sturen. In het burgerinitiatief

wordt voorgesteld om een onpartij-
dige en deskundige bemiddelaar te
benoemen om het plan om 30 zorg-
appartementen, 37 starterswonin-
gen en appartementen te realiseren
op het Havo-terrein in Vorden vlot
te trekken
• Bestemmingsplan 'Landgoed
De Biezen'

De raad stelde dit plan om een
nieuw landgoed te realiseren tus-
sen de Terborgseweg en de Heiden-
hoekweg in Zelhem ongewijzigd
vast
• Verordening Inrichting
Antidiscriminatievoorziening
gemeente Bronckhorst
De raad stelde in deze verordening
de inrichting en uitvoering van de
gemeentelijke Antidiscriminatie-
voorziening vast, om te voldoen aan
de wettelijke bepalingen van de Wet
Gemeentelijke Antidiscriminatie-
voorzieningen 
• Bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden

2008; functiewijziging
Ganzesteeg te Vorden'
De raad stelde dit bestemmings-
plan ongewijzigd vast, waarbij een
voormalig agrarisch bedrijf als niet-
agrarisch bedrijf bestemd wordt
• Bestemmingsplan 'IJselweg
13 in Vierakker'
De raad stelde het bestemmings-
plan ongewijzigd vast. Het betreft
de wijziging van een niet-agrarisch
bedrijf in een ander niet-agrarisch
bedrijf met de functies horeca, re-
creatie, vergaderaccommodatie en
cultuur 
• Verordeningen Wet investe-
ren in jongeren (WIJ)
Ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid wil het kabinet jongeren
stimuleren hun school af te maken,
werken en leren te combineren of
een baan te aanvaarden. Eén van de
maatregelen is de Wet investeren in
jongeren (WIJ) die op 1 oktober 2009
in werking is getreden. De raad stel-
de de verordening vast, als kader

voor de uitvoering van de WIJ met
betrekking tot het werkleeraan-
bod, de inkomensvoorziening en
de participatie van de jongeren bij
de uitvoering van de WIJ
• Kadernota regionalisering
brandweer VNOG
De raad stemde unaniem in met
de uitgangspunten voor de ver-
dere inrichting van de brandweer
in het cluster Achterhoek West,
binnen de Veiligheidsregio
Noord- en Oost- Gelderland
• Leerplichtjaarverslagen
2007-2008 en 2008-2009
De raad stelde de leerplichtjaar-
verslagen vast, waarmee zij op de
hoogte wordt gebracht van de
uitvoering van de Leerplichtwet in
onze gemeente
• Belastingverordeningen
Bronckhorst 2010
De raad stelde de tarieven van de
gemeentelijke belastingen en
heffingen voor het nieuwe belas-
tingjaar vast.

De nestor van de raad, de heer H.
Gosselink, sloot de raadsvergade-
ring af met een terugblik op de acti-
viteiten van de afgelopen vijf jaar als
gemeente Bronckhorst.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
www.bronckhorst.nl � Bestuur en
organisatie� Vergaderstukken �
Gemeenteraad). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
28 januari a.s.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, parkeerplaats Braambergseweg, innemen standplaats voor de verkoop van snacks,

frisdrank, snoep en patat, wekelijks op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 19.30 uur, snack-
bar Oost

• Hengelo (Gld), 17 maart 2010, Ruurloseweg 91, boomfeestdag van 10.00 tot 12.00 uur, afsluiten
Ruurloseweg, tussen de Zelledijk en de Abbinkdijk, en instellen omleidingsroute via de Scharf-
dijk en de Sarinkdijk van 09.30 tot 12.30 uur, gemeente Bronckhorst

• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visprodukten, wekelijks
op donderdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs Vis

• Zelhem, ontheffing verbod genoemd in artikel 2, lid 1 onder a en b van de Winkeltijdenwet,
openstelling supermarkt Coop op alle zon- en feestdagen van 16.00 tot 21.00 uur, CoopCodis
winkelbedrijven BV

• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, 31 januari, 11 april, 10 oktober en 21 november 2010
van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet, tijdelijke gebruiksvergunning, Notmai
producties

• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks
op woensdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, H. Nagel

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Wolfersveenweg 14, bouwen terrasoverkapping en schuur
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 50, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, verbouwen ontmoetingscentrum
• Hengelo (Gld), Rondweg 12A, verbouwen woning
• Steenderen, Esdoornstraat ong., bouwen woning
• Steenderen, Paardestraat 1, bouwen agrarische bedrijfsruimte
• Vierakker, Koekoekstraat 12, verbouwen woning
• Vorden, Dienstenweg 15, veranderen bedrijfsgebouw
• Vorden, Hoetinkhof 265, plaatsen twee tuinhuisjes
• Vorden, Okhorstweg 3, bouw melkveestal en werktuigenberging
• Wichmond, Dorpsstraat 27, veranderen garage
• Zelhem, Ambachtsweg 10, gedeeltelijk vernieuwen bedrijfshal
• Zelhem, Huusakker 1, bouwen woning en garage
• Zelhem, Huusakker 28, vergroten woning
• Zelhem, Schooltinkweg 14, bouwen bergruimte

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving 
Verzonden op 15 december 2009:
• Zelhem, Het Witte Paard, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaarsfeest, 1 januari 2010 van

02.00 tot 05.00 uur, mevrouw Baardwijk-Van Schijndel
Verzonden op 17 december 2009:
• Vorden, Kerkstraat, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor, wekelijks op

dinsdagen van 1 januari t/m 28 februari 2010 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis
• Vorden, sporthal 't Jebbink, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor, we-

kelijks op dinsdagen van 1 maart t/m 31 december 2010 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis
• Hengelo (Gld), Spalstraat 10, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen, 30 en 31 de-

cember 2009, Heijerman de Bakker

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 december 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 34, bouwen paardenstalling annex bergruimte, verleend met vrij-
stelling van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verzonden op 17 december 2009:
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 27, gehandicaptenparkeerplaats 

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 17 december 2009:
• Vorden, de Leuke 6, voor het verbouwen van de schuur tot woning met een expositieruimte

Kapvergunningen
Verzonden op 17 december 2009:
• Drempt, Waardeel 16, het vellen van een metasequoia, geen herplantplicht
• Zelhem, Cosmeastraat 14, vellen van een eik, geen herplantplicht
• Zelhem, Jan Steenstraat, het vellen van twee Rbinia pseudo Acacia's

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van land-
schappelijke onderhoud, voor:
• Vorden, Vosterweg 1, afgegeven op 16 december 2009

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Keijenborg, tijdens het ANWB-project Streetwise is de Sint Bernardusstraat op 29 maart 2010

van 07.30 tot 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

• Vorden, tijdens de weekmarkt op 24 december 2009 is het marktplein aan de Dorpsstraat van
23 december 21.00 uur tot 24 december 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis,
Elderinkweg 2, bij de afdeling Dienstverlening. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 11 december 2009:
• Hengelo (Gld), Hofstraat 36, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 11 december 2009:
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, aanbrengen lichtreclame 

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

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

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Tot en met 3 februari ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis,
Elderinkweg 2, het volgende ontwerpbesluit: 
• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, ontwerpvergunning voor het verbouwen van een voormalige

slagerij tot atelier, bouwen van een tussensluis en verbouwen van een woning

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 4 februari 2010. Indien u dat wenst, worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer C. Hofs,
tel. (0575) 75 03 52. 
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpprojectbesluit 'Boeyinkweg 1, Zelhem' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Boeyinkweg 1, Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen t/m 3 februari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis,
Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Dienstverlening, via tel.
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Het projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpprojectbe-
sluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A,
Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A, Hengelo' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage t/m 3 febru-
ari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling Dienstverlening, via tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw landgoed (Vossebos), dat globaal ligt
tussen de Roessinkweg, Pinselweg, 1e Berkendijk en de Venneweg in Hengelo (Gld).

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 17 december 2009 de volgende bestemmingsplan-
nen vast:
• 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; functiewijziging Ganzensteeg 7, Vorden'. Het plan biedt de

planologische basis om een deel van de bebouwing van een voormalige boerderij aan de Gan-
zensteeg 7 in Vorden te verbouwen en te benutten voor een aantal nieuwe functies, te weten
een school, ICT- en yogacursussen en een recreatiewoning

• 'Buitengebied 2009; IJselweg 13, Vierakker'. Het plan heeft betrekking op de wijziging van een
niet-agrarisch bedrijf in een ander niet-agrarisch bedrijf met de functies horeca, recreatie,
vergaderaccommodatie en cultuur op het perceel IJselweg 13 in Vierakker

• ‘Landgoed De Biezen’. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed aan
de Terborgseweg in Zelhem

Bij de vaststelling van de plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpen.

De bestemmingsplannen liggen t/m 10 februari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling
Dienstverlening, via tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Natuurontwikkeling
Riethuisweg, Vorden'
B en w stelden op 22 december 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Natuurontwikkeling
Riethuisweg, Vorden’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de realisatie van natuurontwikkeling op
een perceel nabij Riethuisweg 3 ten zuidwesten van Vorden. De bestemming wordt gewijzigd van
agrarisch naar natuurterrein.

Het wijzigingsplan ligt t/m 10 februari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling
Dienstverlening, via tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wiersserbroekweg
10, Vorden'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wiersserbroekweg 10, Vorden' is onherroepelijk gewor-
den. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische functie in wonen op het perceel
Wiersserbroekweg 10 in Vorden.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis,
Elderinkweg 2. 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 Dienstverlening, via tel.
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Burg. Galleestraat 5, voor het tijdelijk bewonen van een winkelpand, geldend bestem-

mingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Dorpsstraat 16, vergroten showroom en opslagruimte, ontheffing wegens het over-

schrijden van de op de plankaart aangegeven bouwvlak, geldend bestemmingsplan 'Halle en
Velswijk'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen t/m 10 februari 2010 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling Dienstverlening, via tel. (0575) 75 02 50. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 11 december 2009:
• Keijenborg, Olde Kaste 4, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op de genoemde tijden niet in de ge-
legenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling Dienstverlening, via tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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 zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendge-
maakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen

Voornemen tot het afvoeren van objecten op de gemeentelijke monu-
mentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object af te voeren van de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Hummelo, schuur bij Van Heeckerenweg 1 en 3 

Het besluit is bekendgemaakt aan betrokkenen op 18 december 2009 en ligt t/m 3 februari 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 in Hengelo.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen: 
• Hoog-Keppel, schuur bij Rijksweg 48

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Laag-Keppel, schuur bij Rijksweg 67
• Laag-Keppel, schuur bij Dorpsstraat 9
• Steenderen, woning Dorpsstraat 29 
• Toldijk, deel radarinstallatie aan de Hoogstraat
• Toldijk, deel radarinstallatie aan de Beekstraat

Besluit tot niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w van Bronckhorst besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen: 
• Drempt, schuurberg bij Roomstraat 5
• Toldijk, deel radarinstallatie aan de Hoogstraat (perceel W.J.M. Janssen)
• Toldijk, uurwerk van de klok bij Zutphen-Emmerikseweg 37

Besluit tot afvoeren van objecten van de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst besloten de volgende objecten van de gemeentelijke monumentenlijst af
te voeren: 
• Laag-Keppel, vaaltstalschuur en varkensschuur bij IJsselweg 5
• Laag-Keppel, vaaltstalschuur en werktuigenberging bij Eldrikseweg 10
• Hummelo, verrrijdbaar theehuisje/ligruimte bij Zelhemseweg 37

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 18 december 2009 en liggen t/m 3 febru-
ari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Elderinkweg 2.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

Groenwerkzaamheden
Snoeiwerkzaamheden
• Vorden, in verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande

wegen af:
- van 4 t/m 8 januari 2010 

Lindeseweg, tussen de Hengeloseweg (N316) en de Hilverinkweg
- van 4 t/m 15 januari 2010 

Schuttestraat, tussen de Schimmeldijk en de Kostedeweg
- van 18 t/m 22 januari 2010 

Kostedeweg, tussen de Schuttestraat en de Lindeseweg
Bergkappeweg, tussen de Schuttestraat en de Bekmansdijk 

- van 25 t/m 29 januari 2010
Schuttestraat, tussen de Kostedeweg en de Onsteinseweg

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Dunning bomen rondom sportveld Zelhem (Vincent van Goghstraat-
Halseweg)
De bomen en struiken rondom het sportveld in Zelhem, ter hoogte van de Vincent van
Goghstraat-Halseweg, staan dicht op elkaar. Hierdoor ontstaat een onderlinge concurrentie om
groeiruimte. Wij hechten veel waarde aan een goede en gezonde groenstructuur. Door te
dunnen krijgen de overblijvende bomen voldoende groeiruimte, behouden ze hun vorm en
kunnen ze uitgroeien tot volwassen bomen. Het beeld van de groenstrook met bomen en strui-
ken wijzigt door de dunning niet. Daarnaast zorgt de dunning ervoor dat de wind de grasmat van
de sportvelden sneller droogt, zodat deze beter bespeelbaar wordt. Om de bomen in deze strook
meer ruimte te geven, voeren we vanaf begin 2010 een dunning uit. Daarbij worden bomen
(hoofdzakelijk eiken) geveld en struiken afgezet. De takken worden opgestapeld aan de buiten-

Parkeer-/stopverbod Frans Halsstraat, Zelhem 
In september vorig jaar besloten we deel te nemen aan het schoolzoneproject. Doel van het pro-
ject is het creëren van verkeersveilige schoolzones. Onderdeel van het schoolzoneproject is het
aanbrengen van parkeer-/stopverboden nabij ingangen van basisscholen. Bij basisschool
Schildersoord in Zelhem is dit nog niet gebeurd.

De situatie
Door een parkeer-/stopverbod aan te brengen wordt de verkeerssituatie in de schoolzone over-
zichtelijker. In de Frans Halsstraat zijn twee basisscholen gevestigd, te weten De Meene (Frans
Halsstraat 25-27) en Schildersoord (Frans Halsstraat 21-23). In de schoolzone bij De Meene is
een combinatie van een stopverbod met parkeerverbod aanwezig. Om uniformiteit in de regelge-
ving te creëren worden in de schoolzone van basisschool Schildersoord een parkeerverbod en
een stopverbod aangebracht op gelijke wijze als in de schoolzone van De Meene.

Inspraak
De maatregel ligt tot 22 januari 2010 ter inzage bij de gemeente. Als er in deze periode geen
schriftelijke bezwaren worden ingediend, voeren we de maatregel begin 2010 in.

Verkeer en vervoer

Belastingverordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde in zijn vergadering van 17 december 2009 vast:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2010
• de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bronckhorst 2010
• de Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2010
• de Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2010
• de Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2010
• de Legesverordening Bronckhorst 2010
• de Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2010
• de Verordening brandweerrechten Bronckhorst 2010
• de Verordening marktgelden Bronckhorst 2010

De verordeningen liggen voor iedereen ter inzage in het nieuwe gemeentehuis, Elderinkweg 2 en
zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Ook zijn de verordeningen gratis te downloaden
via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Gemeentelijke belastingen � Snel naar � Regelgeving �
Financiën en economie. De verordeningen treden op 23 december 2009 in werking. 

Meldingen register kinderopvang gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van artikel 90, 46 en 47 van de wet kinderopvang hebben
gewijzigd in het 'register kinderopvang gemeente Bronckhorst':
• Kinderij Carion uit Dieren: m.b.t. kinderdagverblijf Nijntje, Dorpsstraat 3 in Laag-Keppel, de

wijziging betreft de houder van het kinderdagverblijf

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage in het gemeen-
tehuis, Elderinkweg 2. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Withagen, tel. (0575)
75 03 15

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan
wel zijn bevoegdheden betreft in de vergadering van 15 december 2009 het besluit mandaat, vol-
macht en machtiging 2008, sedertdien gewijzigd, hebben ingetrokken en het besluit mandaat,
volmacht en machtiging 2010 hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben b en w en de burge-
meester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers van de ge-
meente kunnen worden uitgevoerd. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 treedt in
werking op 1 januari 2010. 

Ondermandaatbesluiten
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat de afdelingshoofden van de af-
deling Dienstverlening, de afdelingshoofden van de afdeling Ontwikkeling, het afdelingshoofd
van de afdeling Ondersteuning en het afdelingshoofd van de afdeling Beheer op 17 december
2009 ondermandaat hebben verleend aan de medewerkers van de clusters, zoals omschreven in
de besluiten. Met deze ondermandaatbesluiten hebben de afdelingshoofden en de directeur aan
hen gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder hun verantwoordelijkheid
werkzame medewerkers. De ondermandaatbesluiten treden in werking op 1 januari 2010.

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 en de ondermandaatbesluiten liggen  voor
een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis en zijn tegen be-
taling van de kosten verkrijgbaar. Ook zijn ze te raadplegen via www.bronckhorst .nl � Infobalie
� Snel naar � Regelgeving algemeen.

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen

zijde van het sportveld, zodat deze machinaal kunnen worden versnipperd. De te vellen bomen
zijn gemerkt met een oranje stip.   

Reactie indienen?
Overeenkomstig de kapbepalingen in de Algemene plaatselijke verordening (APV) hebben wij
voor een dunning geen kapvergunning nodig. U kunt daarom geen bezwaar maken. Toch willen
wij u gelegenheid geven te reageren op ons voornemen een dunning uit te voeren. Op onder-
staande situatietekening is de dunning aangegeven. U kunt schriftelijk reageren op dit plan tot 8
januari 2010 t.a.v. b en w van Bronckhorst, afdeling Beheer, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Alle medewerkers van VVV Bronckhorst wensen u prettige Kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2010

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



Het circa 60 man tellende korps onder
leiding van Tijmen Botma, speelde vrij-
dagavond in Vorden op uitnodiging van
de plaatselijke muziekvereniging Con-
cordia, die op deze wijze het 140-jarig ju-

bileum muzikaal wilde afsluiten. Voor-
zitter Gerrit Nijenhuis wees op de ‘link’
die er tussen de ‘Bereden Wapens‘ en
Concordia bestaat. ‘Onze dirigent Berjan
Morsink krijgt les van Tijmen Botma’, zo

sprak hij. Dat vindt plaats in Groningen.
Daar is Tijmen Botma hoofdvakdocent
HaFaBra-directie aan het Prins Claus
conservatorium. Uiteraard wilde Berjan
Morsink dit buitengewone concert van
zijn leermeester Botma niet missen en
genoot ook hij volop. ‘In juni studeer ik
trouwens af’, zo vertelde Berjan in de
pauze.

Het was voor de muzikanten van Con-
cordia natuurlijk ook een bijzondere
avond. Meestal speelt een orkest bij een
‘eigen‘ jubileum zelf. Deze vrijdagavond
was het vooral genieten ‘geblazen‘. Heer-
lijk achterover leunen en luisteren naar

het Fanfarekorps, de sopraan Claudia
Patacca, de trompettist Hans van Loenen
en de verschillende individuele muzika-
le hoogstandjes van de orkestleden. Zon-
der maar iemand tekort te doen: de ab-
solute show werd gestolen door Hans
van Loenen. Hij bracht met zijn virtuoos
trompetspel het publiek bij vrijwel alle
nummers in vervoering en oogstte hij
menig staande ovatie. Hij is sinds 1999
eerste trompettist van het Radio Philhar-
monisch Orkest Holland en speelt hij als
solist bij verschillende orkesten in bin-
nen- en buitenland. Het publiek in Vor-
den zal hem niet snel vergeten!

Het Fanfarekorps Koninklijke Land-
macht ‘Bereden Wapens ‘ begon met de
overture uit ‘Music for the Royal Fire-
works’. Een nummer gebaseerd op ‘echt
vuurwerk’. Dat ter gelegenheid van het
einde van de Oostenrijkse Successieoor-
log en de ondertekening van het omstre-
den Verdrag van Aken (1748) werd afge-
stoken. Vervolgens kreeg het publiek
voor de pauze een selectie uit de opera
‘Rinaldo‘ voorgeschoteld. Deze opera
werd door Händel gecomponeerd (1711)
naar aanleiding van de Kruistochten.
Liefde, haat, verleiding en overspel, dat
alles muzikaal weer gegeven. Prachtige
solo’ s van Hans van Loenen in onder
meer de nummers ‘Sorge nel petto’, ‘Si-
bilar gli angui’ en ‘Or la Tromba’.

De sopraan Claudia Patacca (verbonden
als hoofdvakdocent klassieke zang en
operaklas aan het ArtEZ conservatorium
in Enschede) gloreerde in o.m. het
prachtige nummer ‘Lascia ch’io pianga’.
De zaal beloonde ook haar met een dave-
rend applaus. Ook de duetten van Hans
en Claudia waren een streling voor het
oor. Datzelfde kan gezegd worden van
de nummers van het Fanfarekorps zoals
bijvoorbeeld ‘Marcia‘ en ‘Il vostro mag-
gio‘. De selectie uit de opera Rinaldo
werd door het Fanfarekorps ‘Bereden
Wapens‘ gespeeld in arrangementen
van Harrie Janssen. De arrangeur was
deze avond eveneens in de zaal aanwe-
zig en zal ongetwijfeld net als het ande-

re publiek ook één ding beslist gedaan
hebben: ‘voortdurend de handen op el-
kaar brengen voor orkest en solisten!

Na het laatste nummer uit Rinaldo ont-
stond er een ontroerend tafereeltje op
de bühne. Dirigent Tijmen Botma, trom-
pettist Hans van Loenen en sopraan
Claudia Patacca vlogen elkaar spontaan
in de armen. Prachtig om te zien .Met
een groot boeket bloemen, dat haar
door voorzitter Gerrit Nijenhuis werd
aangeboden, kwam Claudia na de pauze
niet meer terug. Op weg naar een vol-
gend optreden op deze avond. Gelukkig
bleef Hans van Loenen wel en bracht hij
het publiek opnieuw in extase. Het Fan-
farekorps trok eveneens alle registers
open, zoals in het vrolijke ‘Winter Won-
derland’ en het schitterende ‘God rest ye
merry Gentlemen‘ van Gordon Good-
win.Een lekker swingend nummer met
veel solistisch werk (saxofoon, drum,
trompet, piano).

In deze tijd van het jaar wordt op veel
plekken in de wereld de ‘Notenkraker
Suite‘ opgevoerd, zo ook in Vorden. De
Notenkraker is een ballet uit 1892 op
muziek van Tshaikovski. Het Fanfare-
korps Koninklijke Landmacht ‘Bereden
Wapens‘ sloot haar optreden hiermee af.
Echter na het dankwoord van Gerrit Nij-
enhuis aan orkest, solisten en de ‘Vrien-
den van Concordia’ (die dit concert mo-
gelijk hebben gemaakt) kwam het korps
toch nog één keer terug met als toegift
de Regimentsmars. Ladyspeaker Ange-
lique Janssen tot slot: ‘Ik hoop dat u zich
allen mogen verheugen op geluk, ge-
zondheid en vrede voor 2010‘. Voor de
muzikanten restte daarna alleen nog:
instrumenten inpakken, auto’s ontdooi-
en en terug naar huis. De één naar Roo-
sendaal, Breda, Eindhoven, de ander
naar o.a. Assen, Groningen, Amsterdam,
Alkmaar. Ook ‘Bereden Wapens’ hebben
soms in het leven een lange weg te gaan
en dan te bedenken dat het gehele gezel-
schap vrijdag al een paar uur voor hun
optreden in Vorden present was om nog
‘even‘ te repeteren!!

Het boek roept vele reacties op, varië-
rend van mensen die in de oorlog in
een kippenhok gewoond hebben tot
die van iemand die nu nog in een kip-
penhok woont en advies vraagt hoe op
een verantwoorde manier het dak ver-
hoogd kan worden. Of wat te denken
van iemand die met het boek in de
hand naar een architect ging om een
woning te laten ontwerpen. Ook ont-
vingen de makers oude foto's uit de
tijd dat de kippenhokken nog in ge-
bruik waren. Soms zijn nog de oude
bouwtekeningen beschikbaar. 
Via dit 'weblog' kunt u reacties, ken-
nis, vragen en herinneringen delen
met anderen.

Yke Ruessink en Hans Hendriks, de
beide fotografen die het boek uitge-
ven, vinden het een poging waard om
alle kennis die over die oude kippen-
hokken (nog) aanwezig is een plek te
geven op internet. De eerste reacties
die de afgelopen maanden binnen
kwamen staan er al op. Kijk op
www.verdwijnendekippenhokken.nl.

Heeft u iets te melden over oude Ach-
terhoekse kippenhokken? U kunt het
zelf plaatsen. Ook foto's, of misschien
zelfs filmpjes, zijn van harte welkom.
Foto's mogen niet groter zijn dan 500
kB. Lukt het u niet om de foto's te ver-
kleinen of tekst te plaatsen neem dan
contact op met 
Yke Ruessink, ytruessink@zonnet.nl
tel 06- 39 129 798 www.ykeruessink-
beeldvanger.nl  Hans Hendriks, in-
fo@hendriksfotografie.nl, tel 06 - 16
592 571, www.hendriksfotografie.nl

Deel uw herinneringen en kennis

Oude kippenhokken
In augustus 2009 is de 2e druk ver-
schenen van het fotoboek 'Verdwij-
nende kippenhokken in de Achter-
hoek', dat in nagenoeg alle Achter-
hoekse boekhandels te koop is. Er
is nog altijd een grote vraag naar.

Ondanks de recessie vinden steeds
meer opdrachtgevers en werkzoeken-
den Euro Planit Personeelsdiensten
als 'full service' partner voor (flexibele)
personeelsdiensten. Met name de in-
vulling van vacatures op in eerste in-

stantie flexibele basis is voor de mees-
te werkgevers van groot belang. Euro
Planit Personeelsdiensten laat in deze
gevallen het personeelsbestand ver-
antwoord met de omzet van haar
klanten meegroeien. Optimale en ver-

antwoorde personeelsbezetting van
een kwaliteit waarmee de klanten ver-
der kunnen groeien. De wens van op-
drachtgevers en werkzoekenden om
de bereikbaarheid in de 'Liemers' en
'Knooppunt Arnhem en Nijmegen' te
verbeteren is met deze uitbreiding in-
gevuld.
Het nieuwe adres is Marketing 45-2,
6921 RE te Duiven.

Uitbreiding activiteiten Euro Planit

Met ingang van 1 januari 2010 breidt Euro Planit Personeelsdiensten haar
activiteiten uit en opent haar deuren in Duiven. Een bewuste keuze langs
één van de belangrijkste verkeersslagaders van ons land (A12).

Uit het handboek borstvoeding en ver-
schillende beleidsdocumenten blijkt
dat Yunio zich volledig inzet voor zorg
van goede kwaliteit. “Yunio kraam-
zorg is een hardwerkende organisatie
die echt betrokken is bij het toepassen
van de tien vuistregels van de WHO en
UNICEF in de praktijk van alledag.
Sinds de vorige beoordeling is nu ge-
bleken dat er veel verbeteringen zijn
doorgevoerd. De inspanningen om
binnen Yunio een eenduidig borstvoe-
dingsbeleid te implementeren heeft

een positief resultaat. Tijdens de toet-
singsdagen is gebleken dat het beleid
ook met veel enthousiasme wordt uit-
gedragen. De kennis van de medewer-
kers is zeer goed”, aldus de Stichting
Zorg voor Borstvoeding.

Voor de toetsing is ook een aantal ou-
ders gelnterviewd over het borstvoe-
dingsbeleid. De ouders waren zeer te
spreken over de begeleiding door de
kraamverzorgenden van Yunio kraam-
zorg. Over drie jaar wordt het borst-
voedingsbeleid opnieuw onder de
loep genomen. 

Yunio heeft vier kraamzorgvestigin-
gen: Midden-Nederland, West-Veluwe,
Midden-Gelderland en Oost-Gelder-
land. Gezamenlijk bieden de kraam-
verzorgenden van Yunio jaarlijks zorg
bij 9.000 gezinnen.

Hercertificering borstvoeding
Yunio kraamzorg
Yunio kraamzorg ontving al eerder
het WHO/Unicef borstvoedingscer-
tificaat. Onlangs werden het borst-
voedingsbeleid en de kennis en
vaardigheden van de kraamverzor-
genden van alle vier de vestigingen
opnieuw getoetst door de Stichting
Zorg voor Borstvoeding.

Virtuoos spel trompettist Hans van Loenen Schitterend concert

Acht uur 's avonds is acht uur (ofwel 20.00 uur) 's avonds. Met inderdaad
militaire precisie begon vrijdagavond het concert van het Fanfarekorps
Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens‘. Ongeveer 500 toeschouwers
waren in de sporthal ’t Jebbink getuige van een fantastische hoogstaande
muzikale avond. Voor de pauze een wat ‘zwaarder’ programma en na de
pauze een wat ‘lichter‘ genre en dat alles muziek van een bijzonder hoog
gehalte. Of zoals de voortreffelijk ladyspeaker Angelique Janssen voor de
aanvang opmerkte: ‘Muziek brengt in deze donkere dagen licht in de
duisternis. Het Fanfarekorps brengt muziek die bij deze tijd van het jaar
past’. Niets teveel gezegd, zo bleek nadien.

Op het kerkplein stonden diverse kra-
men met (kerst)artikelen van plaatse-
lijke organisaties en instellingen op

het gebied van welfare. Ook warme
chocolademelk, glühwein en lekkere
hapjes horen bij een kerstmarkt. Men

kon hier volop van genieten. In de
kerk traden zeven koren en een mu-
ziekgroep op. 

Het publiek kreeg een afwisselend
programma aangeboden.

Gezellige kerstmarkt en kerst-inn

Het was afgelopen zondag gezellig in en om de Willibrorduskerk in Hen-
gelo, waar de jaarlijkse kerstmarkt en kerst-inn werd gehouden.

In de kramen was een aanbod voor elk wat wils.
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee   ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Sfeervolle KerstshowSfeervolle Kerstshow bij Helmink Meubelen

VORDEN OOK ZONDAG 27 DECEMBER OPEN VAN 12 - 17 UUR
E

J.W

H e l m i n k m
E

H e l m i n k m
VORDE

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in een comfor-
tabele fauteuil... De wintermaanden brengen veel warmte 

en gezelligheid in huis. Onze vernieuwde toonzalen zijn 
in sfeervolle kerststemming gebracht en staan bol met de 
laatste trends in woon- en slaapcomfort. Ook onze relax-

fauteuilstudio is volop aangevuld met de nieuwste modellen.
Kom tijdens de Kerstshow maar eens kijken om inspiratie op 
te doen voor een eigentijdse inrichting van uw woning.

ZONDAGG 2727 DDDECECECEMEMEMBBER OPENBEBER OPEN

2e Kerstdag
GEOPEND

Van 11 - 17 uur

WELKOM VAN 26 T/M 31 DECEMBER

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en 
Algemene wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij 

op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 

op 21 december 2009 vergunning hebben verleend

R.Wammes voor de verandering van de veestapel van het 

agrarisch bedrijf aan de Olburgseweg 36 te Olburgen.

In de toekomstige situatie worden meer melkkoeien 

gehouden en minder jongvee. Daarnaast is er in de 

aangevraagde situatie voor het melkvee sprake van 

beweiding.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

2 februari 2010 ter inzage bij:

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem,

op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en 

op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

2 februari 2010 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten 

van Gelderland, ter attentie van de griffier van de 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 21 december 2009

zaaknr. 2009-016852

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

C.Volp - waarnemend secretaris

Wij wensen u
Prettige Feestdagen en 

een Gezond en Gelukkig 2010

www.n2m-installatie.nl

voor een duurzame oplossing

wenst u prettige feestdagen 
en een muzikaal 2010

Ook in het nieuwe jaar kunt u bij ons terecht
voor een goed instrument, pianostemmen,

revisie, pianoles, advies en informatie.
En, niet te vergeten…sfeervolle concerten.

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak 

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

KOOPZONDAG 27 DECEMBER

12.00 - 17.00 uur

2e KERSTDAG
geopend van

11.00 - 17.00 uur
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Vanuit deze vestiging, die in eerste
instantie is bemand door drie Consul-
tants, wordt de lokale markt met
betrekking tot vakpersoneel bediend
voor Slowakije, Tsjechië en een deel
van Oostenrijk. Ook voor de Neder-
landse markt heeft dit kantoor de ca-
paciteit om vakpersoneel te werven. 

De keuze voor Bratislava was betrekke-
lijk eenvoudig. Een groot aantal be-
drijven die vanuit het westen komen
(denk daarbij aan België, Duitsland en
Nederland) vestigen zich rond de
hoofdstad Bratislava. Dit zijn potentië-
le klanten voor ons bedrijf, die wij in
de genoemde landen met alle dien-
sten kunnen bedienen. De één loket
gedachte, aldus Wouter Siemes.

Uitzenden en detacheren van perso-
neel is relatief nieuw in de Oost Euro-
pese landen. Er wordt nog gewerkt
met een vergunningssysteem, en is
drie jaar geleden ingesteld. Daarente-
gen is uitzenden en detacheren in Ne-
derland al een bekend fenomeen van-
af 1968. Voor de West Europese bedrij-
ven is het volgens Siemes dus prettig
zaken doen met een bureau als als
Euro Planit vanwege de ervaring die
het bureau heeft in personeelsdien-
sten voor de verschillende landen. 

In Nederland heeft Euro Planit Perso-
neelsdiensten vestigingen in Vorden,
Hengelo (O) en Duiven. Euro Planit
SRO is gevestigd in Grossmanov dom,
Safárikovo nám. 4, 811 02, Bratislava.

Nieuwe vestiging centraal Europa

Euro Planit

Euro Planit Personeelsdiensten opent per 1 januari as. haar deuren van
het nieuwe kantoor in Bratislava, Slowakije. Dit wordt naast Zilina haar
tweede kantoor in dit land.

Het ensemble La Lauzeta zal een serie
korte concerten geven met liederen
over diverse heiligen, waaronder Nico-
laas, Maarten, Antonius en Jacobus.
Ook zijn er liederen over de maagd
Maria en de engel Gabriël, over Jezus'
geboorte, de kindermoord te Bethle-
hem en Driekoningen.

Het ensemble bestaat uit vier vrou-
wen: Greetje Buikstra, Nicole Pisuisse,
Lies Prins en Josta Walland. Zij begelei-
den zichzelf op kopieën van instru-
menten die in de middeleeuwen en re-
naissance werden bespeeld: blokflui-
ten, vedel, luit, draalier, psalterium,
kromhoorn, cornamuse en slaginstru-
menten. Waar passend wordt ook

moderner instrumentarium gebruikt,
zoals staafklokken en harmonica.

Naast de vaste entreeprijs voor het
museum (zie www.heiligenbeelden-
museum.nl) wordt voor het concert
een kleine vrijwillige bijdrage ter dek-
king van de onkosten gevraagd.

Oude muziek

Heiligenbeeldenmuseum
Op zondagmiddag 27 december
kunnen bezoekers van het Heili-
genbeeldenmuseum in de Antoni-
uskerk te Kranenburg luisteren
naar sfeervolle muziek uit de 12e
t/m 16e eeuw.

Ben jij een enthousiaste muzikant, toe
aan een nieuwe uitdaging en ervaren
genoeg om ruim 35 blazers met je rit-
mes in balans te houden, reageer dan.

Jubal speelt vlotte muziek, heeft goed
bezette blazersgroepen en repeteert
op donderdagavond in Vierakker. 

Ook reacties op ondersteuning slag-
werk/drumstel voor ons opleidingen-
orkest zijn welkom. Het betreft hier15
blazers. 
Reacties naar kamphuis@installect.nl
of telefonisch (0575) 44 20 46.

Jubal zoekt Slagwerker en drummer 
Muziekvereniging Jubal Vierak-
ker/Wichmond is op zoek naar een
percussionist/paukenist en een
drummer voor het slagwerk bij de
harmonie.

Heeft vooral te maken met hun voor-
bereidingen op het wegseizoen. De
meeste rijders zien deze Kasteelcross
als een perfecte training. Toch schat ik
dat er zondag, verdeeld over de ver-
schillende categorieën, zo’n 300 veld-
rijders aan de start zullen verschij-
nen’, aldus een immer optimistische
Rudi Peters. Zelf wil hij, als het even
kan, tussen de organisatie-perikelen
door, bij de Masters nog een uurtje op
de crossfiets kruipen. Niet om recrea-
tief de rondjes te rijden, maar gewoon
de strijd aangaan! Behalve uit Rudi Pe-
ters bestaat de organisatie dit jaar uit
Rens te Stroet, Martin Weijers, Jan
Weevers en Jeroen Borgonjen.

Rudi Peters: ‘Jeroen Borgonjen is een
eerstejaars talentvol amateur. Momen-
teel kan hij niet rijden, te veel last van
zijn knie. Ik heb Jeroen bewust bij de
organisatie van de Kasteelcross betrok-
ken. Ik weet namelijk uit ervaring hoe
het werkt, ben je als sporter beroerd,
misselijk of geblesseerd en zit je in de
lappenmand, dan ben je buiten beeld
en zijn ze je heel snel vergeten. Kei-
hard, maar het is wel de praktijk. Je-
roen vindt het prachtig dat hij nu toch
bij deze cross betrokken wordt’, zo
zegt Peters. 

Om deze Kasteelcross, waarin de top
van de Nederlandse veldrijders aan de

start verschijnt, in goede banen te lei-
den, zijn een flink aantal vrijwilligers
nodig. Rudi Peters: ‘Er zijn ongeveer 35
personen bij betrokken. Wij beginnen
op Tweede kerstdag (zaterdag 26 de-
cember) met het afzetten van het 3200
meter lange parcours. Wij doen dat in
drie groepen. Elke groep telt één man
die het gehele parcours op z’n duim-
pje kent. Op de wedstrijddag zelf,
volgt zodra het licht is, een laatste in-
spectie. De rijders starten op de Schut-
testraat, net over de brug van de Baak-
sebeek. De coureurs gaan dan vervol-
gens direct in de eerste bocht rechts
af, het bos in.

Verder rijden ze in een grote boog over
bospaden en weilanden rondom kas-
teel Vorden en komen op gegeven mo-
ment weer terug op het stukje Schut-
testraat waar ook de finish is. Wij zijn
hartstikke blij met de medewerking
van diverse grondeigenaren, zoals Ka-
rin Rodink (eigenares van kasteel Vor-
den), de familie Arfman, Gelders Land-
schap, Waterschap Rijn/IJssel, Pensi-
oen Perspectief Harmsen en niet te
vergeten de EHBO die de gehele dag
weer paraat is’, aldus Rudi Peters die
vervolgens de loftrompet afsteekt op
de damesgroep (ca. tien dames) van de
wielerclub RTV Vierakker-Wichmond.
‘Ze verzorgen o.m. de catering en zijn
voor ons onmisbaar’.

De voetbalclub Vorden stelt deze zon-
dag haar accommodatie voor de veld-
rijders beschikbaar. ‘Een perfecte sa-
menwerking, daar waar nodig helpen
we elkaar altijd. Daarbij wordt nooit
over geld gesproken’, zo zegt Rudi.
Qua financiën slaagt de wielerclub er
jaarlijks in om deze Kasteelcross ‘kos-
tendekkend‘ te laten verlopen. De in-
komsten vanuit de sponsoring zijn dit
keer, gezien de recessie, over het alge-
meen wat minder. Daar staat tegen-
over dat we wel meer sponsors hebben
kunnen aantrekken’, aldus Rudi Pe-
ters. Veel sporters hebben ‘dromen’, zo
ook Rudi Peters. Toch zal één grote
droom van hem niet in vervulling
gaan!

Rudi: ‘We probeerden ons als club na-
melijk sterk te maken om in de nabije
toekomst het NK naar Nederland te
halen. Maar wat zegt de KNWU: ‘pri-
ma heren, maar dan moeten jullie
eerst een grote internationale wed-
strijd organiseren. Om te laten zien
dat jullie een NK aankunnen’. Een in-
ternationale wedstrijd kunnen we wel
organiseren, maar er spelen andere
factoren een rol . Wij vinden het een te
groot financieel risico en daar begin-
nen we niet aan. Dus geen NK. Jam-
mer maar we moeten wel realistisch
blijven’, zo zegt hij.

Het programma ziet er op 27 decem-
ber als volgt uit: 10.30 uur start Ama-
teurs, 11.30 uur Masters, 12.20 uur
Dikke Banden Race Regio jeugd 7 t/m
12 jaar, 13.00 uur Nieuwelingen. Twee
minuten later starten de Vrouwen/Ju-
nior- vrouwen, Nieuwelingen-meisjes,
14.00 uur Junioren, 15.00 uur Elite Be-
loften. 

Bij de Amateurs behoren volgens de
organisatie Edwin Raats en André
Schrader tot de favorieten. Bij de Mas-
ters onder meer Frank Rijkhoff en
Bonnie Leemreize, terwijl bij de vrou-
wen Loes Gunnewijk als favoriet van
start gaat. 

Rudi Peters tot slot: ‘Momenteel zijn
wij als club bezig om in Wichmond
voor de jeugd een crossbaantje te rea-
liseren. Tijdens deze Kasteelcross heb-
ben we op een ingekort parcours dus
voor jongens en meisjes van 7 t/m 12
jaar een Dikke Banden Race in het pro-
gramma opgenomen. 

Voor de jeugd nu de kans te bewijzen
dat een eigen crossbaan bestaansmo-
gelijkheid heeft. Met andere woorden
we hopen dat er veel jongelui aan de
Dikke Bandenrace meedoen’, aldus
Rudi Peters.

Organisatie RTV Vierakker-Wichmond

Veel veldrijders Kasteelcross
verwacht

Achter de schermen van de wielerclub RTV Vierakker-Wichmond wordt
momenteel keihard gewerkt om de nationale Kasteelcross op zondag
27 december tot een succes te maken. Dat op dezelfde dag ‘aan de andere
kant van Vorden’, ook de Oudejaarscrossloop op het programma staat,
deert de wielerclub niet. ‘Dat bijt elkaar absoluut niet. Toch prachtig dat
hier twee verschillende takken van sport bedreven worden’, zo zegt Rudi
Peters namens de RTV Vierakker-Wichmond. ‘We hebben momenteel al
veel inschrijvingen binnen, uitgezonderd de categorie Elite/Beloften. Dat
is ook gebruikelijk, die renners wachten vaak tot het laatste moment.

Rudi Peters.

Op 8 maart 1911 werd deze foto ge-
maakt van de leerkrachten en leerlin-
gen van de openbare school te
Drempt. Zoals we in de vorige afleve-
ring van deze rubriek al schreven was
er nog geen RK school in dat gebied.
De openbare lagere school stond toen
nog in Achter-Drempt tegenover de
huidige St. Willibrordusschool aan de
Zomerweg. Later zijn op deze grond
onderwijzerswoningen gebouwd; dit
dubbele woonhuis staat er nu nog
steeds. Net voor de Tweede Wereldoor-
log zou de parochie een eigen katho-
lieke lagere school mogen stichten,
maar door de oorlog liepen deze plan-
nen echter vertraging op. Pas in 1951
opende de katholieke lagere school St.
Willibrordus haar deuren. In de prak-
tijk betekende dit, dat klassen op dat

moment gescheiden werden van el-
kaar. De katholieke leerlingen bleven
in Achter-Drempt en de anderen ver-
trokken naar de nieuwe openbare
school in Voor-Drempt. De openbare
Gildeschool is dus vanaf 1951geves-
tigd aan de Kerkstraat te Voor-Drempt.
Op de foto staan natuurlijk veel
Dremptse kinde-
ren van toen. Of
het 1 klas is of
meerdere klassen
zijn is niet duide-
lijk. De foto is af-
komstig van de fa-
milie Remmelink
van de Malthorst
waar hij vroeger
ingelijst aan de
muur heeft ge-
hangen. Hermina
Willemsen (van
Schemmink) staat
er in ieder geval
als zes jarig meisje
op. Zij is geboren
in 1905. 
Op de foto ziet u
haar ter hoogte

van de schooljuffrouw, de 3e rij aan de
linker kant, het 1e meisje met halsket-
ting. Weet u meer van deze foto of
kent u namen van de andere personen
die erop staan? Stuur uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (117)

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Zadel
passen, verkoop en reparatie

(MSFC gecertificeerd)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
Uitgebreid assortiment

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

Kijk voor meer informatie op:

www.oldehietmoat.nl
Of bel:

T 0314 642 175 • M 06 1369 1852

bezorging in de regio
afhalen alleen op afspraak

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

au toschadehe rs t e l bed r i j f
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Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en de beste wensen 

voor 2010!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� 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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

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

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

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

MET KNALLENDE PRIJZEN HET JAAR UIT.

EINDEJAARSVERKOOP!!!

28, 29, 30 en 31 december.

Nog enkele modellen 2009 van 
Gazelle en Koga Miyata

Ook met elektrische ondersteuning.
Alle wielerkleding nu met 10% korting

Zaterdag 2 januari zijn wij gesloten.

WWWIII JJJ   WWWEEENNNSSSEEENNN   UUU   FFFIII JJJNNNEEE   FFFEEEEEESSSTTTDDDAAAAGGGEEENNN
EEENNN   EEEEEENNN   GGGOOOEEEDDD   LLLOOOPPPEEENNNDDD   222000111000!!!

BELTRUMSESTRAAT 34   GROENLO   TEL. (0544) 461394
RAADHUISSTRAAT 27   HENGELO (GLD.)   TEL. (0575) 462547

WWW.SCHOENMODEHERMANS.NL

Loonbedrijf Gebr. Niesink en 
medewerkers wenst een ieder 

een goed en gezond 2010.

Loonbedrijf

• Niesink •
Weeninkweg 1 • 7256 KX Keijenborg

In plaats van een persoonlijke kaart

wensen wij u op deze wijze

Gezellige Kerstdagen en

een voorspoedig 2010

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

Fysioplus
Burg. V. Panhuysbrink 1d
6997 AA Hoog Keppel
Tel.: 0314-381383
info@fysioplushoogkeppel.nl 
www.fysioplushoogkeppel.nl 

Fysioplus wil in januari
met de volgende
groepslessen starten

- Perfect Pilates o.v.b
- Core-stability 
- Bekkenbodemtraining

In onze praktijk voor fysio-
therapie kunt u terecht voor
fitness en andere bewe-
gingsvormen onder begelei-
ding van een fysiothera-
peut. Neem voor meer infor-
matie contact met ons op.

Kom in beweging

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 26 dec.

X-Mass
Party

Glitter X-Mass 
Party!



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

Ook zal de kerstgeschiedenis gelezen wor-
den en wordt er een kerstverhaal verteld.
Dit uur kerstzang -en muziek is in heel
Oost Gelderland te beluisteren op de fre-
quenties van Radio Ideaal.

Extra kerstuitzending
Kerk en radio zal op kerstavond, don-
derdag 24 december, van 19.00-20.00
uur via Radio Ideaal een extra uitzen-
ding verzorgen met traditionele
kerstliederen.

In november ging het Regionaal Col-
lege akkoord met het gepresenteer-
de korpsjaarplan, de begroting 2010
en de meerjarenbegroting 2010 –
2013 van de politieregio Noord- en
Oost-Gelderland. Om deze begrotin-
gen sluitend te krijgen, heeft de po-
litieregio een noodzakelijke ontwik-
keling ingezet, die gevolgen heeft
voor de sterkte(verdeling) van het
personeel en de huisvesting van de
politie. 

STERKTEVERDELING
De politieregio Noord- en Oost-Gel-
derland moet, om ondanks de bezui-
nigingen, een betaalbare organisatie
te blijven, in 2013 een personele
krimp hebben gerealiseerd van 176
fte. Deze sterktedaling kan niet al-
leen worden gehaald uit de wijze

waarop het korps op dit moment is
georganiseerd. De politieregio heeft
berekend dat ze onder andere door
het opheffen van districtsfuncties
en het samenvoegen van politie-
teams de krimp op kan vangen en te-
gelijkertijd daadkrachtig haar poli-
tietaken kan blijven uitvoeren. 
Het korps wil de uiteindelijke sterk-
tedaling van 176 fte in een geleide-
lijk proces vormgeven om dit in
2013 te bereiken. Verwacht wordt
dat dit via natuurlijk verloop gaat en
dat er geen gedwongen ontslagen
zullen vallen. Natuurlijk wordt er
kritisch gekeken naar tussentijdse
vacatures die ontstaan door vertrek
van medewerkers. Het is de bedoe-
ling dat er een formeel reorganisa-
tieproces komt, waarin de nieuwe
organisatiestructuur van het korps

en de nieuwe teamindeling moet
worden geformaliseerd. 

HUISVESTINGSVISIE
Het politiekorps heeft als tweede
grote bezuinigingsmaatregel geke-
ken naar de huidige manier van
huisvesten. Het korps heeft aan het
Regionaal College voorgesteld om
akkoord te gaan met huisvesting op
basis van een front- en backoffice
principe. Iedere gemeente houdt
tenminste één politiebureau voor
contacten met de bevolking. Soms
zal het hierbij gaan om kleine bu-
reaus waar het publiek ontvangen
kan worden. De grote politiebureaus
worden ingericht voor meer gespeci-
aliseerde politietaken en ondersteu-
nen de teams. De nieuwe visie op
huisvesting zou een besparing kun-
nen opleveren van ongeveer 1 mil-
joen in de komende jaren. Afgespro-
ken is dat in samenspraak met het
bestuur wordt gekeken naar goede
locaties voor politiebureaus en dat
jaarlijks de uitvoering van wijzigin-
gen in de huisvesting worden be-
paald.

Ondanks bezuinigingen

Veiligheid op peil
De politieregio Noord- en Oost-Gelderland wil zijn vakmanschap blij-
ven verbeteren en zijn professionaliteit blijven waarborgen. Voorop
staat dat de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn uiterste best
doet om de kwaliteit van de politiezorg zoveel mogelijk te handhaven.
De (noodhulp)assistentie aan burgers binnen maximaal 15 minuten
aanrijdtijd en de opsporing van strafbare feiten en verdachten blijft,
ondanks alle bezuinigingen, gehandhaafd. Ook de zichtbaarheid en
bereikbaarheid van de politie, met daarbij de wijkagent als hèt ge-
zicht, blijven belangrijke uitgangspunten.

Met “Wat is het mooi geworden!” en
“Wat een schitterende ruimte” com-
plimenteerden de aanwezigen Frans
Gerritsen voor het tot cursus- en ex-
positieruimte verbouwde café. Dit
was voor deze gelegenheid gezellig
ingericht met kerstvoorwerpen,
kunst en kunstige woonaccessoires,
zoals de rijkelijk gedekte tafel. Er wa-
ren vele schilderijen, kunstwerken
en kerststukken te bewonderen. On-
der het genot van een warme
glühwein of appelsap, bij de voorma-
lige bar gewarmd, praatten de aan-
wezigen met elkaar en de kunste-
naar bij. Hij had, zeker gezien het
weer, niet gedacht dat er zoveel
mensen konden komen. Maar de be-
langstelling was groot en het bleef
de hele middag druk. 
In de week voor de officiële opening
werd de cursus- en expositieruimte
ingewerkt met de Kerstworkshops,
die in samenwerking met Nature
Arts werden verzorgd. Deze waren
zeer succesvol. Vanaf januari zullen
de schilder- en boetseerlessen star-
ten. 
In de nieuwe cursus- en atelierruim-

te is deze week een bijzondere ‘shop
for one week’ ingericht, voor ieder-
een geopend van maandag 21 tot en
met donderdag 24 december 2009
van 10.00 tot 17.00 uur. Kerst, kunst
en kunstige woonaccessoires zijn te
koop, zoals schilderijen, beelden,
glaswerk en allerhande kleine heb-
bedingetjes. 
ZeppGerritsen, Rijksweg 25, 6996
AA Drempt, telefoon (0313) 472601
of (06) 13 57 24 76, e-mail fransgerrit-
sen@zeppgerritsen.nl. Meer infor-
matie staat op de site www.zeppger-
ritsen.nl.

Nieuwe cursus- en expositieruimte ZEPPGERRITSEN Drempt geopend

Belangstellenden trotseren sneeuw

Het was druk bij atelier ZEPPGERRITSEN in Drempt. Genodigden ke-
ken zondagmiddag 20 december jl. hun ogen uit in de nieuwe cursus-
en expositieruimte. De ontvangst met warme glühwein paste prima
bij het getrotseerde winterse weer.

Alle gasten werden door Frans Gerritsen enthousiast ontvangen in de sfeervolle ´shop for one week´.

Winter in Bronckhorst

Voor meer winterse taferelen kijk op: www.contact.nl. 
Wilt u ook uw foto's met winterse sferen delen met anderen, stuur ze naar info@contact.nl om ze te publiceren
op www.contact.nl

WEEKBLAD

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
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Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PR OFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODEHERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00aliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

NU: DUBBEL GLAS PLAATSEN MET SUBSIDIE!
NU: ISOLEREN, KOZIJNEN EN RAMEN VERVANGEN

MET 6% BTW

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2010!

www.haggeman.nl

Hengelosestraat 61 • 7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 • F: 0575-462435

wenst U 

       fijne feestdagen en een gezond 2010 

Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677  

www.wolbrink-masselink.nl

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten

Stallenbouw Machinale-houtbewerking 
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Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

� �

BERENDSEN

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!

Bestel nu vóór 20 december en maak kans

op 1 van de champagne-ontbijtjes!

Vleessalade € 5,75 p.p.

Zalmsalade € 6,25 p.p.

Salade de Luxe € 7,75 p.p.

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

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32

Halseweg 27d
7021 HV Zelhem
Tel. 0314 - 62 12 72

24 uur per dag telefonisch bereikbaar 
voor spoedgevallen

Let op: gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen
24 december 2009

Open spreekuur van 08.00 tot 09.00 uur
Consult op afspraak en praktijk geopend tot 18.00 uur 
Open avondspreekuur VERVALT.

1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
Alle spreekuren komen te vervallen 
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bellen naar 0314 - 62 12 72.

Oudejaarsdag
Open spreekuur van 08.00 tot 09.00 uur
Praktijk geopend tot 12.00 uur (voor voer en medicijnen)
Vanaf 12.00 uur kunt u voor spoedgevallen bellen naar 0314 - 62 12 72.

Denkt u eraan tijdig eventuele kalmeringsmiddelen te halen 
voor uw vuurwerkangstige huisdier!!

Wij wensen u FIJNE FEESTDAGEN en een GEZOND 2010!
Dierenartsen en medewerkers van DAP ZELHEM-HALLE

PPrraakkttiijjkk vvoooorr KKiinneessiioollooggiiee

Niet lekker in je vel? Vage klachten waar de arts niets 
kan vinden? Leerproblemen ? Verlaagde weerstand?
Last van een burn-out?

Kom dan eens langs bij Lilian Beeks, fysiotherapeute en 
Erkend Kinesioloog. Zij gaat samen met u en met 
behulp van eenvoudige spiertesten op zoek naar de
stress onder de klachten. Met diverse technieken kan
deze stress hanteerbaar gemaakt worden opdat u weer 
verder kunt met nieuwe energie en plezier in werk en
leven!

Wilt u de technieken zelf leren? Lilian Beeks is erkend
instructeur Touch for Health en verzorgt het hele jaar 
door cursussen in haar eigen cursusruimte.

Consulten worden vergoed vanuit het aanvullend
pakket van uw zorgverzekering.

Lilian Beeks-Vergroesen, erkend lid Beroepsvereniging 
voor Kinesiologie

Kaaldijk 11
7261 SC Ruurlo

Meer informatie: 
www.derozenquartz.nl of rozenquartz.beeks@planet.nl
telefoon: (0573) 452845

Kinderboerderij

FELTSIGT

22 en 23 DECEMBER

16.00-22.00 uur

BEKVELD IN HET LICHT

√ Verlichte LOOP ROUTES

√ MINIPLAYBACK SHOW

√ BEKVELD BAND

√ MODESHOW’S

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen
en één voorspoedig 2010

Het is weer zover: de nieuwe collecties zijn
binnen en daar maken we ruimte voor.
Daardoor hebben wij voor u weer vele

zeer gunstige aanbiedingen
waaronder showroommeubels!

Kom gauw kijken en grijp uw kans!

2de Kerstdag is onze showroom alleen
in Hengelo Gld. geopend van 11 tot 17 uur

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo • Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo • Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

Tevens zijn onze vestigingen in Hengelo, Ruurlo en Groenlo
op 31 december vanaf 12.30 uur en op 2 januari 2010 

de gehele dag GESLOTEN.

Bouwbedrijf Jos Schröer wenst u
allen fijne feestdagen en een

gezond, gelukkig 2010.

Vorden
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Wat is: A. Giezel: IJzel, rijp. "Der zit giezel an de beume."

B. Kroelzand: Rul zand. "Hanna veuren zich met de fietse vas-
te in 't kroelzand."

C. Afpraoten: Afspreken. "Lao'w afpraoten da'w ons niks loat
anpraoten of veurpraoten."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Deze organisatie daagde boeren, agri-
business en boeren in opleiding, uit
om hun ondernemerschap te testen.
Gerard Bloemendaal werd de “Beste
Boer” in de categorie: Student. Hij stu-
deert momenteel aan de Christelijke
Agrarische Hogeschool (CAH) in Dron-
ten. Daar volgt hij de specialisatie ac-
countancy, topbedrijfsadviseur en het
bank- en verzekeringswezen. Hij hoopt
in juni 2010 af te studeren. Inmiddels
heeft hij naast zijn studie al een 24
uur contract bij het accounts- advise-
ringsbureau Countus in Markelo. Het
ligt in de bedoeling dat Gerard Bloe-
mendaal , ‘straks‘ wanneer zijn vader
over een aantal jaren met het melk-
veebedrijf stopt, hij het gaat overne-
men.

De competitie ‘Beste Boer’ is overigens
niet nieuw voor Gerard, ook in 2007
en 2008 was hij van de partij. Er wer-
den voor deze competitie eerst enkele
voorrondes gehouden. Voor de finale
kregen de deelnemers als opdracht
om (virtueel) bedrijven te kopen en
dan moest worden aangegeven hoe de
bedrijven gefinancierd moesten wor-
den. Hoe wil je dat doen? Wat is de vi-
sie? Hoe onderbouw je het geheel? Ge-
rard: ‘Er waren drie opties waaruit je
er twee moest kiezen. Ik heb gekozen
voor de aankoop van een akkerbouw-
bedrijf plus camping en voor de aan-
koop van een melkfabriek plus kaasfa-
briek. Het was een spannende finale.
Eerst ben je gewoon met de opdracht
bezig, maar naarmate de eindfase in
zicht komt, begint het toch wel te krie-
belen.
In mijn opdracht stond dat ik de fi-
nanciering van de bedrijven niet rond
kon krijgen. Dan is er maar één doel:
creatief zijn, proberen een oplossing
te vinden. Ik heb het gezocht door
o.m. naast het akkerbouwbedrijf een
oude schuur af te breken. Op de vrijge-
komen plek in het kader van ‘ruimte
voor ruimte‘ de kavels grond te verko-
pen, waarop twee woningen mochten

worden gebouwd. Met betrekking tot
de kaasfabriek heb ik mij toegelegd op
het maken van streekproducten zoals
boerenkaas onder eigen merk. Toen
de jury de uitslag bekend maakte
bleek dat ik en het team van de univer-
siteit Wageningen hetzelfde aantal
punten hadden behaald. Dat ik uitein-
delijk toch als winnaar uit de bus
kwam, dank ik aan de ‘internet-bezoe-
kers‘. Van het gehele gebeuren was na-
melijk in opdracht ook een film ge-
maakt, die op internet kon worden be-
keken. En daar scoorde ik hoger dan
het team uit Wageningen’, zo zegt Ge-
rard Bloemendaal.
Bij de inschrijving van de wedstrijd
werd bepaald dat een team uit maxi-
maal vier personen mocht bestaan.
Gerard Bloemendaal deed mee onder
de naam ‘Team Pelskamp‘. Gerard: ‘In
werkelijkheid was er geen team Pels-
kamp, ik deed het in mijn eentje. In to-
taal deden er ongeveer 800 teams mee.
Gemiddeld gerekend bestond een
team uit 2,2 personen. De ‘opbouw‘
naar de uiteindelijke titel ‘Beste Boer
van Nederland 2009’ verliep voor mij
heel geleidelijk. Na de eerste ronde
stond ik op de 52e plek. Daarna klom
ik op naar de derde plek, vervolgens
gedeeld eerste met Wageningen en
dan uiteindelijk winnaar, prachtig
toch’, zo zegt Gerard Bloemendaal die
op de finaledag in Leeuwarden werd
vergezeld door vriendin Vera. Weer
thuis plaatsten zijn aanstaande
schoonouders Han en Tanja het in de
aanhef omschreven bord langs de
weg. Op zijn werk in Markelo kreeg
Gerard al direct ‘status’ en werd hij
met de nodige egards behandeld. Ge-
rard: ‘Toen ik op kantoor kwam deden
de collega’ s netjes de deur voor mij
open’, zo zegt hij lachend. De komen-
de tijd kan hij nog even nadenken met
welke drie personen hij komend voor-
jaar het luchtruim zal kiezen. Want
dat was namelijk de hoofdprijs van de
competitie ‘Beste Boer’, een ballon-
vaart voor vier personen!

Gerard Bloemendaal uit buurtschap Linde

Beste Boer van Nederland

Wanneer je momenteel op één van deze winterse dagen op de Zelledijk
door het buurtschap Linde rijdt, dan zie je op ongeveer 75 meter voor de
boerderij ‘Pelskamp’ een bordje met de tekst ‘Hier woont de Beste Boer
van Nederland‘. Een eervolle titel die sinds afgelopen week gevoerd mag
worden door Gerard Bloemendaal. De Vordenaar behaalde deze titel vori-
ge week maandag tijdens de Landbouw Werktuigen beurs in Leeuwarden.
Hij streed daar samen met 19 andere teams in de finale voor ‘Beste Boer’,
een Agrarisch Management Game binnen de Nederlandse landbouw. Het
innovatieve simulatiespel werd georganiseerd door de ABN AMRO, DCA
Dienstencentrum (leverancier van digitale onafhankelijke marktcijfers
van vrijwel alle agrarische markten), door Agrio (uitgeverij in landbouw-
nieuws) en door Accon AVM (specialist op het gebied van agro advies & ac-
countancy).

Met Serious Request zet 3 FM samen
met het Rode Kruis zich ieder jaar in
voor een stille ramp. Drie dj's van dit
radiostation sluiten zich zes dagen
lang op in een glazen studio. Zij eten
die dagen niets en maken 24 uur per
dag live radio en televisie. Het publiek
kan tegen betaling verzoeknummers
aanvragen en wordt uitgebreid
gelnformeerd over de actie. De actie is
ook op internet te volgen via de websi-
te: seriousrequest.3fm.nl. Giel Beelen,
Gerard Ekdom en Annemieke Schol-
laardt zijn de 3dj’s die vanaf 18 decem-

ber vanuit het Glazen Huis in Gronin-
gen aandacht vragen en geld inzame-
len voor malariabestrijding. Ze deden
afgelopen week al een oproep 'Kom
Zelf In Actie' om een eigen actie te ver-
zinnen waarmee geld ingezameld kon
worden voor het Rode Kruis. Deze op-
roep werd gehoord door Jan Rietman
en hij startte zijn actie voor Gea: “Van-
morgen zat ik in de vrachtwagen en
dacht eens na over hoe ik Gea zou
kunnen helpen om haar zo goed mo-
gelijk door de derde chemokuur te
helpen. Ik zit er altijd maar machte-

loos bij en kan niets doen. Nu zat ik
vanmorgen radio te luisteren en er
schoot me iets te binnen. Bij 3 FM gaan
ze volgende week weer het glazen huis
in om geld op te halen. Dit keer voor
malaria bestrijding. Ze proberen daar
zoveel mogelijk geld op te halen door
middel van acties. Je kan er ook een
liedje gedraaid krijgen maar wel door
geld te doneren. Aangezien Gea een cd
heeft gemaakt met Bennie Jolink en
de gitarist van NORMAAL Jan Wilm
Tolkamp, leek het mij een leuk idee
om geld op te halen en te proberen zo-
veel mogelijke nummers van de cd ge-
draaid te krijgen. Met die gedachte dat
dit Gea steun en kracht geeft om deze
zware periode door te komen. Ik wil
dit geld dan op 23 december zelf naar
Groningen brengen en een exemplaar
van haar cd overhandigen aan de dj’s”.
Op de website van Gea staat een bank-
rekeningnummer vermeld en er
wordt door Jan bijgehouden wat de
stand van de inzameling is.

Serious Request

Gea Rexwinkel

De in Hummelo wonende Jan Rietman wil zijn vrouw Gea steunen om
haar zo goed mogelijk door de derde chemokuur te helpen en gelijktijdig
geld in te zamelen voor de landelijke actie van het Rode Kruis en radio 3
FM ‘Jouw plaat tegen malaria’. De ernstig zieke Gea Rexwinkel heeft een
tijdje geleden samen met Bennie Jolink een cd opgenomen en haar man
Jan wil proberen deze cd op 3 FM gedraaid te krijgen. Gea zou het fantas-
tisch vinden dat haar cd met de titel ‘Guardian Angel’ in het hele land veel-
vuldig te horen zal zijn. Wanneer er genoeg geld ingezameld wordt, kan
haar cd als verzoeknummer op 3FM gedraaid worden. Jan heeft voor dat
doel dan ook een oproep geplaatst op de website van Gea (www.rexwin-
kel.web-log.nl) waar iedereen met haar meeleven kan.

Jan Wilm Tolkamp, Gea Rexwinkel en Bennie Jolink (foto: Harold Pelgrom)

De Beste Boer is een Agrarisch Ma-
nagement Game en wordt georgani-
seerd door ABN AMRO, DCA Diensten-
centrum, Agrio en Accon AVM. Dit in-
novatieve simulatiespel daagt boeren,
Agribusiness en boeren in opleiding
uit om hun ondernemerschap te tes-
ten. Harald Wiltink houdt niet zo van
dit soort spellen, maar meldde zich
dit jaar voor het eerst aan. Door om-
standigheden speelde hij mee vanaf
de tweede ronde, als een van de ruim
800 teams tussen de één en vier perso-
nen die zich opgaven voor de online
competitie. Een puntenaantal van
52371 bleek voor team ‘De Hoeve 12’
een finaleplaats waard te zijn. De laat-

ste opdracht werd een zware: de moge-
lijkheid tot overname van drie ver-
schillende bedrijven en het schrijven
van het bijbehorende bedrijfsplan. De
conclusies werden op video gepresen-
teerd. En ook daar waren punten mee
te verdienen. 

Behalve de tijdens het spel behaalde
punten, beoordeelde de jury over de
casus en het filmpje. Het publiek kon
via de website stemmen op een film-
pje. Hiervoor kon 5000, 3000 of 1000
punten worden verdiend. Door het cij-
fer van de vakjury en het publiek bij
elkaar op te tellen werd de winnaar be-
paald en op 14 december tijdens de

Landbouwbeurs in Leeuwarden be-
kend gemaakt. “Het was in Leeuwar-
den wel leuk. Alle finalisten met hun
gasten waren er. In het WTC gebouw
had de organisatie een ruimte voor de
prijsuitreiking. Wel jammer dat ik net
geen eerste werd,” vertelt Harald Wil-
tink. ”Voor de uitwerking van de casus
kreeg ik het hoogst aantal punten er-
bij, 5000. Voor het filmpje en het stem-
men kreeg ik geen punten.” Uit han-
den van Wilbert Hilkens van ABN Am-
ro en Nico Verduin, de winnaar van vo-
rig jaar, kregen de winnaars hun prijs
uitgereikt. In zijn categorie Boeren
won team ‘Maple Leaf’ met 62134 pun-
ten. Harald werd tweede met 57371 en
kreeg een fles wijn en bloemen. Of hij
weer mee zal doen weet hij nog niet.
“Er ging veel tijd zitten in vooral de
laatste ronden,” bedenkt hij. “Maar
het was een leuke ervaring. Het is bo-
ven verwachting verlopen.”

Beste boer uit Toldijk scoort goed in finalecasus

Tweede plaats Harald Wiltink
Boer Harald Wiltink uit Toldijk behaalde als team ‘De Hoeve 12’ in de fi-
nale van de derde editie van ‘De Beste Boer’ een tweede plaats. Samen met
18 andere teams streed Wiltink voor de titel ‘De Beste Boer van Nederland’.
Tijdens de Landbouwbeurs in het WTC gebouw in Leeuwarden werden de
prijswinnaars bekend gemaakt.

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

Free-wheel, het buitensportbedrijf
in Vorden, biedt vanaf zondag
langlaufmogelijkheden aan.
Sneeuwt het in Nederland door-
gaans te weinig om de lange latten
onder te binden, koning winter
heeft nu flink haar best gedaan.

Een flink pak sneeuw heeft er voor ge-
zorgd dat de eerste mensen zondag de
mogelijkheid aangrepen om te lang-
laufen. Voor velen de eerste keer. Free-
wheel biedt de mogelijkheid om lang-
laufmateriaal te huren voor 1.5 uur,
een halve of hele dag. Het gebied waar
gelanglauft kan worden is Het Groote

Veld. Start en finish bij free-wheel aan
de Netwerkweg. Er zijn geen officiële
loipes uitgezet, mensen gaan zelf op
pad eventueel met routebeschrijving.
Er zijn langlaufmogelijkheden zolang
de sneeuwcondities het toelaten. 
Voor meer informatie en eventueel
reserveren materiaal: Free-wheel,
Netwerkweg 7, Vorden 0575-554228 of
info@ free-wheel.nl 
Zie ook www.free-wheel.nl

Langlaufen in Vorden!



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Citroën Berlingo 1.9 D 600 05-2000 171.672 km € 2.750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend 10-2005 81.983 km € 11.200,-
Nissan Primera 1.6 5D Business 09-2002 88.430 km € 7.750,-
Opel Meriva 1.6 16 V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Seat Leon 1.6 74kW Sport 04-2000 105.238 km € 5.950,-
Volkswagen Bora 2.0 85KW 4D Trendline 09-2000 127.152 km € 6.500,-
Volkswagen Polo 1.4 16V Trendline 03-2004 69.132 km € 8.950,-

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2010!

Opel Zafira Z1.6XE   
16V Comfort, 06-2002,

108.274 km € 8.500,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook naar de mogelijkheid van onderhoud aan uw lease auto!!

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

SNEEUW - IJS - REGEN
TIJD VOOR 

WINTERBANDEN
Wij wensen u een gezond en veilig 2010!

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Fijne kerstdagen

en een gezond

2010!

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

Hoegenstraat 3 • 7021 LX Zelhem
Tel. zaak 0314 - 64 17 00
Tel. privé 0575 - 46 24 04
Fax 0314 - 64 10 35

Fijne kerst-
dagen en een
gezond 2010!

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Fijne kerstdagen
en een gezond

2010!

Wij wensen u hele

fijne kerstdagen

en een gezond

2010!

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Kia Carens 2.0, CVVT, XLUS, 7 Pers. Lpg G3,Zwart M. 2008

Opel Combo 1.3 CDTI, VAN, Bestel, Wit 2006

Opel Agila, 1.0, Essentia, Zwart 2004

Daewoo Matiz, 5drs, Zilver M. 2004

Opel Astra, Station Car, 1.6-16v, Lpg g3 2002

Audi A4 Avant
1.6, pro line,

zwart met., 2003

Bovag autobedrijf - Total tankstation
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
A.P.K. keuringstation - Airco service

www.autobedrijfoverbeek.nl
info@autobedrijfoverbeek.nl
Dorpsstraat 4 - 6999 AC Hummelo
Tel.: (0314) 381674
Fax : (0314) 382120

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Audi A4 TDI 
B.line, bj. 2003

€ 11.450,-
DIESEL
ALFA 156 1.9 JTD TOURING 2003 6950
PEUGEOT 206 1900 D 3-DRS 1999 3950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI STATION 1999 5950
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 AUTOMAAT 2000 9950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950

BENZINE
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 10950
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 15950
SEAT CORDOBA 1600 STATION 1998 2950
ROVER  214 SI 3-DRS CONNOLLY 1997 2950
BMW 318 EXECUTIVE 1998 5950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 11950
RENAULT TWINGO 3-DRS 1998 1950
RENAULT SCENIC MPV 1600 1998 3950
SUZUKI ALTO 3-DRS 1999 1950
CITROEN SAXO 3-DRS 2001 4450
CITROEN PICASSO 1800 MPV 2001 5950
PEUGEOT 206 1400 3-DRS XT 2001 5650
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FIAT STILO 5-DRS 1600-16V 2002 6950
MERCEDES A-KLASSE A 140 CLASSIC 2000 7250
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 14950
SUBARU IMPREZA WRC TURBO 1996 4950
VW POLO 1.6 5-DRS MILISTONE 1999 4250
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 9500
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 13950

Fijne kerstdagen en een gezond 2010!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Peugeot 307 Griffe 2.0
16V, 5-drs, 36.541 km

01-2005 € 13.950,-
HYUNDAI TUCSON 2.0I CVVT 2WD STYLE EXECUTIVE € 14.250 10-2005 114.586 KM
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM
MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 KM
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 KM 
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 13.250 03-2006 134.333 KM
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 13.750 09-2003 123.036 KM 
VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI € 7.750 11-2005 56.005 KM
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.750 01-2003 90.000 KM
VOLVO S60 D5 KINETIC CHRONO € 12.950 10-2004 159.323 KM
TOYOTA COROLLA 1.6 3-DRS AUTOMAAT € 2.950 04-1999 127.000 KM

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2010!

Autobedrijf
Melgers



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 52 van
21 december t/m

24 december 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m dinsdag 08.00 - 20.00 uur

Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 16.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



HOESLAKENS

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten vanaf 9,95

Tafelgoed ± 140-190 vanaf 19,95

Tafelgoed ± 140-220 vanaf 24,95

Tafelgoed ± 160-260 vanaf 29,95

Servetten vanaf 2,50

Placemats vanaf 4,95

Sierkussenhoesjes NU 4,95

PATCHWORK
Spreien

vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Traagschuim kussen
met wasbare hoes.
van 69,00 nu 19,95

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 49,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 119,-

Vandyck Royal,
en Linolux

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van 14,95 nu 9,95

washand van 2,25 nu 1,80

Vossen badgoed
Mooie kwaliteit in vele kleuren

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 7,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 19,95 nu 2 voor 29,00

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

HONDERDEN BADJASSEN
Kinderen vanaf 14,95

Dames vanaf 29,95

Heren vanaf 39,95

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias SCHORTEN VANAF 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN
Synthetische dekbedden

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

100% DONS
TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 219,- NU 149,-
1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 179,-
2 pers. 200/200 van 339,- NU 229,-
litsjum. 240/200 van 409,- NU 279,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 319,-
X breed xl260/220 van 509,- NU 359,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 389,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- NU 279,-
2 pers. 200/200 van 559,- NU 379,-
litsjum. 240/200 van 639,- NU 449,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 499,-
X breed xl260/220 van 779,- NU 559,-

Wollen dekbedden Texellent

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-

Donzen dekbedden

65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% 4-seizoenen dekbed, eendendons,
carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 159,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 219,-
2 pers. xl 200/220 van 339,- voor 239,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 259,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 289,-

Cinderella 100% katoenen
hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Super kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 vanaf 19,95

2 persoons van 44,95 vanaf 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 34,95

Badstof hoeslakens
90/200 NU 16,95

90/220 NU 19,95

140-160/200 NU 24,95

180-200/200 NU 29,95

Hoeslakens Flanel
80/200 van 29,95 voor 19,95

90/200 van 29,95 voor 19,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 49,95 voor 34,95

slopen 60/70 NU 2 stuks voor 14,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur



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

profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al vanaf       2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Kijk in de keuken van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie keukens! Maar ook badkamers, tegels en deuren. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Keukens in alle smaken

 

 

 

 

www.ruurlo-bouwkavels.nl 

Borculoseweg 15a Ruurlo 
0573-454027 
info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende makelaarskantoren: 

 

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

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

HALLE NICOLAASWEG 12-12A

VRIJSTAAND WOONHUIS in buitengebied met EXTRA BOUW-
KAVEL. Vrij gelegen agrarisch object. Het object bestaat uit een 
woonhuis met diverse schuren. Het heeft nog een agrarische 
bestemming en is, gelet op de ruime hoeveelheid oude schu-
ren, erg interessant. Na sloop van deze schuren is het mogelijk 
een extra woning te realiseren.

De woning: Begane grond: entree, woonkamer, kelder,
woonkeuken, toilet, kantoor, bijkeuken en garage.
1e Verdieping: 3 slaapkamers en badkamer.
2e Verdieping: bergzolder. Kavelgrootte: ± 3500 m².
Vraagprijs: € 379.000,- k.k.

Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaand woonhuis 
van max. 750 m³ en bijgebouw van max. 100 m².
Kavelgrootte: ± 3500 m². Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs voor totaal: € 569.000,- k.k.
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HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem zijn zusterbedrijven welke zich bezig houden met opslag en transport van hoofdzakelijk voedingsmiddelen.
Onze ambitie is om met onze groep gemotiveerde medewerkers onze relaties met een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team ( afdeling opslag ) zijn wij op zoek naar:

Veelzijdige administratieve kracht (m/v), 36-40 uur per week

Inhoud functie:
- Administratief voorbereiden van opdrachten
- Verwerking voorraadmutaties
- Opmaken van exportdocumenten ( Sagitta )
- Aanspreekpunt binnenkomende chauffeurs
- Telefonisch contact met onze relaties

Wij vragen u:
- Kennis van Microsoft Office en Outlook
- Kennis van SAP is een pre
- Correcte en gemotiveerde instelling

Wij bieden u:
- Een prettige werksfeer
- Beloning volgens de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer

Voor informatie van genoemde functie kunt u contact opnemen met de heer R.J. van ’t Klooster, tel. nr. 0314-359800

Indien u geïnteresseerd bent, richt dan uw sollicatie aan: 
HK Logistics B.V., t.a.v. de heer R.J. van’t Klooster, Wassenaarweg 1, 7021 PA  Zelhem. E-mail: robertjan@hklogistics.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECT ENGINEER ELECKTRO EN BESTURING M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime
vacaturenummer VIW00842

Werkzaamheden
In deze functie vertaal je de wensen van de klant naar vereiste
systeemfunctionaliteit en een werkend systeemconcept. Je
stuurt grotere projecten van verschillende elektro-, besturings-
en start-up engineers aan. Het coördineren van projecten op de
bouw met betrekking tot elektro & besturing en het geven van
support bij het in bedrijfstellen van de installaties is ook 1 van
je taken. Daarnaast geef je adviezen op technisch/commercieel
gebied. 

Functie eisen
- HBO-/WO niveau, technische achtergrond; 
- praktische ervaring in het schrijven van specificaties voor

klanten;
- goede beheersing van S7 Siemens software pakketten;
- ervaring in een technisch commerciële werkomgeving;
- bereidheid tot internationaal reizen (tot 20% van het werk);
- goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.

PROJECTLEIDER – E M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer VIW00841

Werkzaamheden
Het begeleiden van projecten in het buitenland en het onder-
houden van contact met klanten. Tevens houdt je je bezig met
tekenwerk en de calculatie van projecten.

Functie eisen
- HTS richting Elektrotechniek;
- enige jaren ervaring, bij voorkeur met aansluiting van grote

elektrotechnische installaties op het openbare netwerk;
- flexibele, klantgerichte instelling;
- kennis van Engelse en Duitse taal;
- ervaring met PV solar is een pré.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer VVN00702

Werkzaamheden
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodani-
ge technische en administratief-oranisatorische werkvoorberei-
ding en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief
optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten ge-
waarborgd is. De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfs-
bureau.

Functie eisen
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begelei-

den van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

LASSER TIG M/V
Omgeving Zutphen – fulltime – vacaturenummer VVN00497

Werkzaamheden
Je houd je in deze functie bezig met het samenstellen en aflas-
sen van RVS constructies van tekening, ten behoeve van ma-
chine- en apparatenbouw.

Functie eisen
- TIG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal;
- woonachtig in de omgeving van Zutphen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

Prinzen BV automatiseert de verwerking van eieren 
in de pluimveesector (legbedrijven, broederijen en 
pakstations). 

Prinzen is onderdeel van de Venco Groep te Eersel. 
Deze groep onderscheidt zich door innovativiteit en 
vernieuwing en een hoog niveau van dienstverlening. 
De producten worden over de gehele wereld geëxpor-
teerd via een uitgebreid dealernetwerk.

Bij de groep zijn circa 250 medewerkers werkzaam, 
waarvan 60 bij Prinzen, op verschillende vestigingen in 
Nederland, Groot-Brittanië, Brazilië, China en Spanje.

Prinzen BV - Weverij 18 - 7122 MS - Aalten - Tel: 0543 490060

Om het gezonde groeiscenario voor 2010 in 
te kunnen vullen, komt Prinzen BV graag in 

contact met kandidaten (m/v) voor de volgende 

fulltime functies:

voor de afdeling Bedrijfsbureau/inkoop:

Service planner, opleidingsniveau MTS-wtb

voor de afdeling R&D:

Electrotechnisch engineer, opleidingsniveau HTS-e

en

Mechanisch constructeur, opleidingsniveau HTS-wtb

Een volledige beschrijving van de functie inhoud en wat wij voor de 
bovengenoemde vacatures van de kandidaten verwachten, is te lezen 
op onze website www.prinzen.com
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Prinzen BV automatiseert de verwerking van eieren 
in de pluimveesector (legbedrijven, broederijen en 
pakstations). 

Prinzen is onderdeel van de Venco Groep te Eersel. 
Deze groep onderscheidt zich door innovativiteit en 
vernieuwing en een hoog niveau van dienstverlening. 
De producten worden over de gehele wereld geëxpor-
teerd via een uitgebreid dealernetwerk.

Bij de groep zijn circa 250 medewerkers werkzaam, 
waarvan 60 bij Prinzen, op verschillende vestigingen in 
Nederland, Groot-Brittanië, Brazilië, China en Spanje.

Prinzen BV - Weverij 18 - 7122 MS - Aalten - Tel: 0543 490060

Om het gezonde groeiscenario voor 2010 in 
te kunnen vullen, komt Prinzen BV graag in 

contact met kandidaten (m/v) voor de volgende 

fulltime functies:

voor de afdeling Bedrijfsbureau/inkoop:

Werkvoorbereider, opleidingsniveau MTS-wtb

voor de afdeling R&D:

Electrotechnisch engineer, opleidingsniveau HTS-e

en

Mechanisch constructeur, opleidingsniveau HTS-wtb

Een volledige beschrijving van de functie inhoud en wat wij voor de 
bovengenoemde vacatures van de kandidaten verwachten, is te lezen 
op onze website www.prinzen.com
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld




