
Dinsdag 23 december 2008
70e jaargang no. 42

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Alleen Zaterdag:

Gratis 1 zak Boerenkool, bij aankoop 
van 3 Verse Rookworsten € 5.00
Coca Cola/Douwe Egberts OP=OP  500 gram € ?.??

Vanaf Zaterdag t/m Ouderjaarsdag:

Grolsch beugels of Amstel pijpjes  € 7.49
Maximaal 6 kratten per klant!

Goudreinetten Kilo € 0.39
Volop Oliebollen van bakkerij Scholten! 
Nieuw: koop nu uw oudejaarsloten bij Plus!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Astrid Emsbroek
Zij is geboren en getogen in Vorden.
Haar ouders wonen er nog steeds. Zij
bezocht het Baudartius College in Zut-
phen en maakte daarna de overstap
naar het Stedelijk Dalton College waar
zij VWO 5 en 6 in één jaar afsloot. In
2002 werd ze toegelaten tot de oplei-
ding "Animation"aan de faculteit
Kunst, Media & Technologie, onder-
deel van de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht. In 2007 behaalde ze haar
Bachelor of Design.

Stella Siu Lie Ang
Zij werd geboren en getogen in Rotter-
dam. Zoals haar naam al doet vermoe-
den komt haar vader uit China, haar
moeder uit Rotterdam. Zij begon haar
animatiecarrière in Londen, studeer-
de aan de Willem de Kooning Akade-
mie in Rotterdam. Stella is internatio-
naal georiënteerd. Zij werkte reeds
met belangrijke mensen uit de film-
wereld samen zoals Peter Lord en Paul
Berry. Stella heeft verschillende op-
drachtgevers en werkte in Wassenaar
aan een groot educatief project.
Will(emijn) informeerde in haar ope-

ningswoord de aanwezigen over ani-
matiekunst.
Een kunstvorm die in Nederland nog
niet zoveel bekendheid geniet, in te-
genstelling tot het buitenland, en
waar het publiek nu in GalerieBiblio-
theekVorden kennis mee kan maken!
Zij is hier trots op. Net als in de beel-
dende kunst is er ook bij animatie-
kunst sprake van een toegepaste en au-
tonome richting. Een aantal animatie-
technieken zijn: poppenanimatie,
klei-animatie, getekende animatie en
computeranimatie. Belangrijke onder-
delen bij animatiekunst zijn: verhaal-
opbouw, beeldopbouw, beweging en
vormgeving en geluid.
Deze tentoonstelling, sprak zij, geeft u
vooral zicht op het maakproces, het
creatieve proces van de makers, hun
werkwijze, hun gebruikte middelen.
Een  belangrijke doelstelling van de
tentoonstellingsopeningen van GBV is
dat het publiek in gesprek gaat met de
kunstenaar/vormgever daarom gaf Co-
lenbrander vervolgens het woord aan
beide kunstenaars. Zij gaven de aanwe-
zigen zicht op hun verschillende werk-
wijzes/invalshoeken/inspiratiebron-

nen, maar ook op hun overeenkom-
sten zoals stop-motion animatie, bij de
totstandkoming van hun films.
Zij ondersteunden hun verhaal met
filmbeelden.

Hierna werd de tentoonstelling voor
geopend verklaard en waren alle ogen
en oren gericht op zang, dans en rap
van leerlingen van Het Beeckland Col-
lege t.w. Alix Schoonheyt en Cleo Vlog-
man(zang),  Steffy Rouwenhorst, Jer-
maine Pellenberg, Renske ten Have en
Jannebeth Gotink (dans), Friedjof ten
Berge (beatbox) en Antal Kruitbosch
(rap) en Wim Besselink (techniek).
Door hun optreden gaven deze jonge-
ren  beweging, klank en kleur aan een
zeer geslaagde opening van de ten-
toonstelling "De Illusie van beweging".
Zij kregen een geweldig applaus van
een verrast publiek. Exposanten en or-
ganisator kijken terug op een zeer ge-
slaagde openingsbijeenkomst.  De ten-
toonstelling "De illusie van beweging"
werd ook tijdens KunstZondagVorden
van 14 december jl. zeer goed bezocht.
Astrid Emsbroek ging in gesprek  met
de bezoeker en demonstreerde aan
het gelnteresseerde publiek de tot-
standkoming van animatiefilm.

De tentoonstelling "De Illusie van be-
weging" is nog tot eind februari 2009
te bezoeken.
Een aanrader! 
Ook voor leerlingen van groep 7, 8 en
voortgezet onderwijs.
Voor meer informatie, projectmana-
ger Will(emijn) Colenbrander 551500.

Opening tentoonstelling
"De illusie van beweging" in
GalerieBibliotheekVorden

Vrijdagavond 12 december jl. opende Will(emijn) Colenbrander onder gro-
te belangstelling van jong en oud in GalerieBibliotheekVorden de ten-
toonstelling "De illusie van beweging" van de animators Astrid Emsbroek
en Stella Siu Lie Ang. Zij stond eerst even stil bij het overlijden van haar
vriendin Ellen de Waard, klassiek zangeres en zangpedagoge en donateur
van de stichting Vrienden Bibliotheek Vorden. Vele volwassenen en jeugd
uit Vorden en omgeving kregen zangles van haar.Ze was een bijzondere
vrouw. Toen was het even stil. Hierna heette een nu weer glunderende Co-
lenbrander het publiek hartelijk welkom en introduceerde de exposeren-
de kunstenaars/animators Astrid Emsbroek en Stella Siu Lie Ang, negen
leerlingen van het Beeckland College en hun docent Ron Bastiaan Net.

Zaterdag 3 januari wordt er in vier
poules van vier teams gespeeld. Aange-
zien Velocitas de flessenactie van de
voetbalclub Vorden (die dezelfde zater-
dagmorgen wordt gehouden) niet in

de weg wil zitten, wordt eind van de
ochtend met de eerste wedstrijden be-
gonnen. 
Op haar beurt houdt ‘Vorden’ de
Nieuwjaarsreceptie een week later zo-
dat de verschillende evenementen el-
kaar niet ‘bijten’.
Zondagmorgen 4 januari staat de titel
‘beste verliezer’ op het spel. Zondag-
middag komen de beste acht ploegen
in actie. Deze zullen zich via een pou-
lefase en een kruisfinale voor de fina-
le moeten zien te plaatsen. Voor nade-
re informatie kan bellen met Jeroen
Tijssen 06-50971392.

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas
met als inzet het kampioen-
schap van Vorden
De zaalvoetbalclub Velocitas orga-
niseert op zaterdag 3 en zondag 4
januari in sporthal ’t Jebbink een
zaalvoetbaltoernooi met als inzet
het kampioenschap van Vorden.
Hieraan kunnen maximaal 16
teams deelnemen, daar anders de
wachttijden tussen de wedstrijden
te lang worden.

WEEKBLAD

Nu 

ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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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
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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 vanGAZELLE • 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 TOns 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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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 117255 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
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Zie in het hart van Con
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN 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
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Koop-zondag26 nov
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

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

20%
KORTOP GEHECOLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT
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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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Zie in het hart van Contact
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Deze weekin Contact
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KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODEHERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie 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 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze 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!
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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



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, € 2,75 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 2,75
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

WEEKBLAD

Nu 

ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

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
Lid 

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
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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 vanGAZELLE • 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 TOns 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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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 117255 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 200668e jaargang no. 37
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan
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KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN 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
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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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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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats mak en voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns m agazijn 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 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze 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 GEHELECOLLECTIESPALSTRAAT 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
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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

Dagmenu’s
24 dec. 2008 t/m 4 jan. 2009 

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

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

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

Woensdag 24 december 
Kerstavond, geen dagmenu, gesloten vanaf 17.30 uur.

Donderdag 25 december 
1e kerst, geen dagmenu.

Vrijdag 26 december
2e kerst, geen dagmenu.

Zaterdag 27 december
Kipsaté met champignonroomsaus, gebakken
aardappelen en rauwkostsalade/ijs met slagroom
(alleen ophalen).

Maandag 29 december t/m zondag 4 januari
gesloten. 

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Dorpskerk, 22.30 uur Ds. J. Kool in de Dorpskerk. Donderdag
25 december 10.00 uur Kerstfeest, ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 28 december 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Dorpskerk, 22.30 uur Ds. J. Kool in de Dorpskerk. Donderdag
25 december 1ste Kerstdag 10.00 uur ds. J. de  Goei, Amers-
foort.
Zondag 28 december 10.00 uur ds. A.P. de Graaf, Beekbergen.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 24 december Kerstavond 21.00 uur Marianne Be-
nard, donderdag 25 december 1ste Kerstdag 10.00 uur Marian-
ne Benard.
Zondag 28 december 10.00 uur Zangdienstcommussie.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 24 december Kerstavond 19.00 uur Eucharistievie-
ring mmv Vokate. Donderdag 25 december 1ste Kerstdag 10.00
uur Woord- en communieviering mmv Cantemus Domino.
Zondag 28 december 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 24 december 19.00 uur Familieviering, 21.30 uur Eu-
charistieviering, dames/herenkoor. Donderdag 25 december
10.00 uur Woord- en communieviering, herenkoor.
Zaterdag 27 december 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 28 december 10.00 uur geen viering.

Tandarts
22-24 december J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 – 25 43 57.
25 en 26 december P. Scheepmaker, Ruurlo tel. (0573) 45 25 13.
27 en 28 december F.A. Kuijl, Lochem tel 0573 – 25 16 84.
29 en 30 december D. Stolk, Ruurlo tel 0573 – 45 24 00. 
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedgeval-
len.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 - dr.
Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags en
08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op feestda-
gen: 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 huisartsen-
post 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 huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd  in het Entreegebouw
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
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Verlos-
kunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig be-
zoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 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, lo-
sliggende 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
gevallen 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30 uur,
vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m do:
18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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 vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag
en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman Uit-
vaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl 0575 - 46
36 03.

�Afslanken, fitter leven, een
nieuw balansprogramma!
Mw. Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

’t Proathuus
presenteert

3e Kerstdag 
party

d.j.’s

de Holtwormen,

special guest

Junkie XXXXL

Zaterdag 
27 december
aanvang 20.00 uur

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

Wij wensen u een goed
en smakelijk 2009

Vlaai v/d week

Nieuwjaarsvlaai 
6-8 personen € 6,55

Nieuwjaars knallers

Oliebollen 
11 stuks € 6,00

Nieuwjaarsrolletjes
doosje ca 24 st € 4,95

Om even bij te komen van alle drukte
zijn wij zaterdag 27 december en 

vrijdag 2 januari gesloten

�Te huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

�Gevr. iemand die een 4 jr.
Merrie h. 1.70 goed zadel-
mak door wil rijden. J. Half-
man, tel. 0630608333.

Wij wensen u Goede feestdagen 
en een Gezond en Voorspoedig 2009

R.W.A. HARTMAN
Mosselseweg 2
7251 KT Vorden
Telefoon (0575) 551637
Telefoon (06) 12412418
www.oudevoordebouw.nl

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

Alleen op afspraak.

�Gevraagd: Rijwielbelasting-
plaatjes ook met evt. hou-
ders. Ook te ruilen tegen
postzegels. B. Moes (0314)
330701.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  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 t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

PRESENTEERTPRESENTEERT

TWEEDE KERSTDAG:

OUD OP NIEUWFEEST !OUD OP NIEUWFEEST !
BALUSTRADEZAAL:

TRAINBAND
BALUSTRADEZAAL: 

TRAINBAND

BALUSTRADEZAAL:
PERFECT SHOWBAND

BALUSTRADEZAAL: 
PERFECT SHOWBAND

BEACHCLUB: JERONIMOBEACHCLUB: JERONIMO

BEACHCLUB: DJ KRUIDHOFBEACHCLUB: DJ KRUIDHOF

DANCEKELDER:
DANCE EN TRANCE
DANCEKELDER: 
DANCE EN TRANCE

DANCEKELDER: DANCE EN TRANCEDANCEKELDER: DANCE EN TRANCE

ENTREE VOORVERKOOP : 10,00 EURO
AAN DE ZAAL : 15,00 EURO

ENTREE VOORVERKOOP : 10,00 EURO
AAN DE ZAAL : 15,00 EURO

VOORVERKOOP OP WWW.WITKAMP.COM - 00:45 UUR T/M 05:00 UURVOORVERKOOP OP WWW.WITKAMP.COM - 00:45 UUR T/M 05:00 UUR

ENTREE : 7,00 EUROENTREE : 7,00 EURO

21:45 UUR - 03:00 UUR21:45 UUR - 03:00 UURDe vele blijken van medeleven na het overlijden van
onze moeder en oma

Jo Leunk-Klein Wassink

hebben ons erg goed gedaan.
Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 2008

Bedroefd zijn wij omdat Ton van Vleuten is over-
leden. Ton was als bestuurder altijd zó enthousiast
en toegewijd aan het zwembad. Wij missen hem.

Ria, Marian en Annemiek wensen wij veel sterkte toe.

Namens personeel en bestuur 
van Stichting In de Dennen,
Timme Koster, Meta van Arkel, 
Marja Westervoorde, Joke Wullink, 
Martin Gabriël, Harry Mombarg, 
Roland van Dijk en Henk Vriend.

Tot ons verdriet is uit ons midden weggenomen
onze fijne buurman

Ton van Vleuten

Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte toe in
de komende tijd.

Fam. Langeler
Fam. Berentsen
Fam. Bargeman
Fam. Ilbrink
Fam. Klein Brinke
Fam. De Jonge
Fam. Willemsen
Fam. Wullink

Vorden, december 2008

Een zeer deskundig bestuurder is ons ontvallen

Ton van Vleuten 

bestuurslid van de Parochie Christus Koning /
H. Antonius van Padua.

Ton heeft jarenlang een zeer actieve rol in onze
parochie vervuld. Als bestuurder konden wij
vertrouwen op zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij had
het vermogen om complexe problemen helder te
analyseren, er niet om heen te dralen maar om ze
aan te pakken.

Onze parochie zal de deskundigheid en inzet van
Ton in de toekomst node missen. Maar we kunnen
ook dankbaar terugkijken op het vele werk dat Ton
gepresteerd heeft. 

We wensen Ria en de kinderen veel sterkte om dit
verlies te dragen.

Het parochiebestuur 
Christus Koning / H. Antonius van Padua

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze oud
gemeentesecretaris van de voormalige gemeente
Vorden. 

Mr. Antony Herman Bernard 
van Vleuten 

Ton blijft in onze gedachten door zijn deskundige,
gewetensvolle en gedreven inzet voor het college
en de gemeenteraad van Vorden. 

Wij wensen de familie van Ton veel sterkte met het
verwerken van het verlies.

Henk Boogaard
Eric Kamerling
Dorien Mulderije-Meulenbroek

Langs deze weg willen we iedereen die ons 25-
jarig huwelijksfeest door aanwezigheid, kaarten,
bloemen, cadeaus tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt hartelijk bedanken.

Tevens wensen we u allen Prettige Kerstdagen en
een gezond 2009.

Henk en Tinie Vriezekolk-Jansen

Toldijk, december 2008 ’t Proathuus
Linde

presenteert

nieuw-
jaarsparty

The
Avalanche

Zaterdag 
3 januari

aanvang 21.00 uur

Toch nog onverwacht is overleden onze lieve, 
dappere schoonzus en tante, 
op de leeftijd van 61 jaar

BETTY LUBBERS-BROLSMA
echtgenote van Henk Lubbers

Herman Ooms (in herinnering)
Rikie Ooms-Lubbers
Herman en Annemiek
Jan-Peter en Esther
Richard en Ingrid
en kinderen

Karel Lubbers
Liesje Lubbers-Zemmelink
Esther en Rik
Simone en Robbert
en kinderen

Bertus Lubbers

Hengelo Gld, 16 dec. 2008.

Corr.adres:
H.B. Lubbers,
Schoonenburg 72, 6714 GD Ede

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Bouke Menno
14.12.08

Mirjam Kwakkel &
Jelle Klein Kranenbarg

Burgemeester Vunderinkhof 8
7251 XA  Vorden

Hartelijk dank aan allen die, in welke vorm dan
ook, ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Jan en Willie 
Rietman-Makkink

“Vierakker”

Tevens wensen we iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig 2009.

Het bestuur van de ANBO afd.

Hengelo/Steenderen wenst al haar

leden, begunstigers en alle ouderen,

een gezond en vredig kerstfeest en voor

2009, de allerbeste wensen,

met heel veel gezondheid.

25 DEC
30 EURO LIVE

26 DEC
BIG NICK
AC/DIXI
27 DEC

GROOVENATICS
CRYSTAL DREAM 

PLAYS U2
www.radstake.nl
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ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

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

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

VOOR DE FEESTDAGEN BIJ AH HENGELO G.

HEINEKEN
BIER
krat 24 flesjes

nu 7.99

HAMBURGERS
pak 8 stuks

kg 4.99

OPENINGSTIJDEN
ROND OUD & NIEUW
MA+DI 8.00-20.00 UUR
WO 8.00-18.00 UUR
DO GESLOTEN
VR 8.00-21.00 UUR
ZA 8.00-18.00 UUR
Aanbiedingen geldig van zater-
dag 27-12 t/m woensdag 31-12.

AH GOUDREINETTEN
zak 1,5 kilo

nu1.25

GRAND MARNIER ROUGE
fles 0,70 cl

van 21.99
voor 18.99

OLIEBOLLEN
naturel
10 stuks 1.99

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

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

Eindejaars
Occasionverkoop

Super scherpe meeneemprijzen

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

MEENEEMPRIJS

MERK/MODEL BOUWJAAR VAN VOOR

Hyundai Lantra 1998 4.450 3.950

Nissan Almera 2000 5.950 5.500

Renault Twingo 2004 7.950 6.750

Nissan Almera 2002 7.950 7.450

Nissan Kubistar 2005 8.995 7.950

Renault Scénic verkocht 8.950 7.950

Suzuki Wagon R 2006 8.250 7.950

Mazda 323 Touring 1998 8.950 8.250

Renault Laguna GT 2001 9.750 8.950

Mitsubishi Spacestar 2003 9.995 9.500

Renault Laguna 2004 10.950 9.750

Nissan Primera 2002 10.950 9.950

Mitsubishi Spacestar 2003 11.950 9.950

Mitsubishi Spacestar 2005 10.500 9.950

Nissan Tino 2003 10.950 9.950

Toyota Corolla 2002 10.500 9.950

Volvo V40 2003 13.500 11.750

Citroën Picasso 2004 12.950 11.950

Chevrolet Lacetti 2006 12.950 11.950

MEENEEMPRIJS

MERK/MODEL BOUWJAAR VAN VOOR

Hyundai Matrix 2005 12.950 11.950

Opel Meriva verkocht 14.500 13.750

Peugeot 307 Break 2005 14.500 13.950

Renault Mégane  GT 2005 15.950 14.250

Ford Galaxy 2002 16.950 14.950

Hyundai Santa Fé verkocht 19.500 15.950

Peugeot 407 2.0 hdi 2005 16.950 15.950

Nissan Micra Cabrio 2006 18.500 16.950

Nissan X-Trail 2003 18.950 17.950

Nissan Patrol 2003 18.950 17.950

Ford Focus C-Max 2006 18.495 17.950

Hyundai Tucson 2005 20.950 18.950

Nissan X-Trail verkocht 23.950 20.950

Nissan X-Trail 2006 26.950 24.950

Voor een goede overgang! 
José la Croix,

Overgangsconsulente, 
Baak, 0575-560381

www.overgangsconsulente.com

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

KIJK VOOR ACTIES OP
WWW.WKOLIE.NL
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PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.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 2007 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.

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Wij wensen iedereen

Prettige Feestdagen
en een

Gelukkig 2009

HOVENIERSBEDRIJF 
LUIJENDIJK

Hoveniersbedrijf Luijendijk is een bedrijf dat al
meer dan 30 jaar in Warnsveld gevestigd is. 
Wij werken met diverse teams die de volledige
aanleg en onderhoud van kleine en grote tuinen
verzorgen. Het werkgebied is ca. 40 tot 50 km
rondom Warnsveld.

Wij zijn op zoek naar een:

Vakbekwame hovenier, fulltime
Wij verwachten van deze hovenier dat hij:
• het onderhoud van tuinen tot in de puntjes beheerst;
• leiding kan geven aan 1 tot 2 medewerkers;
• collegiaal is;
• in het bezit is van rijbewijs B-E en bereid is om 

C-E te halen;
• in het bezit is van het VCA-certificaat of bereid is

deze te halen;
• in het bezit is van spuitlicentie 1;
• beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden deze hovenier:
• een zeer zelfstandige baan met veel eigen inbreng;
• na gebleken geschiktheid een vaste baan;
• salaris volgens het CAO-hoveniers;
• bedrijfskleding;
• spaarloonregeling.

Leerling hovenier
• die het vak graag in de praktijk wil leren, 

zowel aanleg- als onderhoudswerkzaamheden;
• ook schoolverlaters mogen solliciteren.

Voor vragen of reacties: dhr. J.C. Luijendijk.

Hovenierbedrijf Luijendijk
Oude Borculoseweg 3, 7231 PR Warnsveld

Tel. 0575-431693
Email: info@hoveniers-luijendijk.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Het harmonieorkest bracht 7 nieuwe
nummers ten gehore waarbij dirigent
Jacob Jansen enkele verrassende arran-
gementen schreef. 

Op midwinterhoorns, percussie en
verschillende blaasinstrumenten ver-
tolkten zij kerstmelodieën uit de hele
wereld. 

Ook het gospelkoor onder leiding van
Piet Piersma wist op sprankelende en
bruisende wijze met 7 speciale kerst-
liederen de goed gevulde kerk te inspi-
reren. 

Natuurlijk ontbraken ook enkele
kerstliederen van orkest en koor sa-

men niet en met een swingend 'Born
in Bethlehem' werd de avond afgeslo-
ten.

Bijpassende dia's met kerstsferen, de
belichting, de aankleding van orkest,
koor, de kerk en het plein zorgden
voor een sfeervolle muzikale kerstreis. 

Kijkt u nog even mee? Heeft u het con-
cert gemist en wilt u meer weten, kijk
dan op www.sursumcorda-vorden.nl
of www.inspirationvorden.nl

Terugblik kerstconcert Sursum
Corda en Inspiration Vorden

Op zaterdagavond 21 december gaven muziekvereniging Sursum Corda
en Gospelkoor Inspiration uit Vorden een prachtig sfeervol kerstconcert
onder de naam 'Sing Noël' in de Christus Koningkerk te Vorden.

DECEMBER
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steeege
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

KUNST AGENDA VORDEN
12 dec. t/m 28 februari Animatie-

kunst, de illusie van beweging in
de Bibliotheek  Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

De competitiespelende miniteams van DASH zijn vorige week alle drie kampioen geworden in hun poule. Een
unieke prestatie!

Mini's kampioen bij DASH

De winnaar van een poule speelt
het volgende jaar een poule hoger.
De nummer vier van elke poule
speelt volgend jaar een poule lager.
De poulewinnaars ontvangen tij-
dens het kerstvolleybaltoernooi een
taart, de winnaar van poule 1 ont-

vangt de wisselbeker.
De teams zijn afkomstig uit (dienst-
verlenende) instellingen en bedrij-
ven uit Vorden en omstreken zoals
bijvoorbeeld scholen, raadsleden,
sportverenigingen e.d.

Kerstvolleybaltoernooi
Op zaterdag 27 december wordt
er in sporthal ’t Jebbink een
kerstvolleybaltoernooi georgani-
seerd. Aan dit toernooi nemen 20
teams deel die in vijf poules wor-
den ondergebracht.

En dat is gelukt, binnen 5 minuten
stond Ratti al met 2-0 voor! Daarmee
overrompelden we de tegenstander en
onszelf… Uiteindelijk wisten we de
wedstrijd te winnen met 6-2 en was
het kampioenschap een feit. En dit al-
les onder grote belangstelling van ou-
ders, andere familieleden en veel Rat-
tianen, wat erg gezellig was.

Reden voor een feestje dus. Na de wed-
strijd zijn we teruggereden richting
Kranenburg waar we met luid getoe-
ter een ere ronde hebben gemaakt.
Onderweg zijn we ook nog even bij on-
ze sponsor Bertus Waarle, ja die van
de kerstbomen, langsgereden om te

vertellen dat we kampioen waren ge-
worden. Daarna zijn we de kantine in-
gedoken, waar we onder genot van
een glaasje (kinder) champagne en
wat lekkers een mooie oorkonde kre-
gen van leider Joost ter ere van de 1e
plaats!  En nadat we de polonaise had-
den gelopen op "We are the champi-
ons" werd het tijd om richting Vorden
te gaan om het geheel af te sluiten
met een heerlijk patatje, aangeboden
door onze sponsor.

En daarmee kwam er een einde aan
een bijzonder leuke ochtend. Iedereen
die daarvoor heeft gezorgd, bedankt
daarvoor!

Ratti F1 kampioen!

Afgelopen Zaterdag stond de laatste en belangrijkste wedstrijd van dit sei-
zoen op het programma voor Ratti F1: de inhaalwedstrijd tegen HC'03 F4.
HC'03 stond op de eerste plaats met 2 punten voorsprong op Ratti. Dat be-
tekende dus dat wij moesten winnen om kampioen te kunnen worden.

UITSLAGEN ZWEMMEN
BERKELDUIKERS
De afgelopen week hebben alle jeugd-
zwemmers van de Berkelduikers weer
hun wedstrijden gezwommen. Van de
speedo wedstrijd is een verslag verder-
op in de krant te lezen.

De oudere zwemmers hebben mee ge-
daan aan de Pikeur Junioren Meet. De
pr tijden tellen officieel mee voor de
individuele lijsten, maar kunnen ook
goed zijn voor een medaille voor het
grootste persoonlijke record (pr): 

Goud: Taco Braakhekke en Berjan Eb-
bekink. Zilver:Lisette Kettelarij, Rick
Wassink en Rick Haijtink. Brons: Mar-
lieke ten Have, Milou Tjoonk, Richard
Ebbers en Sjoerd Teunissen.

Bij de Gelderse B competitie leek het
of de zwemmers moeite hadden om
goede prestaties neer te zetten. Het
wilde niet echt lukken om onder de
inschrijftijd te komen. Bij de totale uit-
slagen bleek echter dat dit voor nage-
noeg alle zwemmers, dus ook van de
andere verenigingen gold. De Berkel-
duikers staan nu op een mooie 9e
plaats. De op dezelfde wedstrijd ge-
zwommen jeugdpromotie is nog niet
verwerkt in de totaaluitslag. De jeug-
dige berkelduikertjes hebben in elk
geval wel allemaal een pr gezwom-
men, maar of hiermee de 4e plek nog
steeds wordt vastgehouden weten we
later.

Z w e m m e n
Intussen zijn er op de limietwedstrij-
den pogingen gedaan om de tijden
voldoende aan te scherpen om deelna-
me aan de Gelderse winterkampioen-
schappen in januari zeker te stellen.
De Berkelduikers zich in elk geval voor
26 start zeker gesteld. 

De recreanten hebben hun 2e 4 kamp
wedstrijd gezwommen. Lisette Vis-
beek, Luna Brok, Ivette Ziggers, heb-
ben hun tijden erg goed verbeterd,
Britt Stegeman heeft hier erg goede
eerste tijden neergezet. Hoewel de jon-
ge zwemmers goed hebben gezwom-
men waren Twello en Bathmen ster-
ker. De Berkelduikers haalden de 3e
plek.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

sinds
1919

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Wij wensen u
prettige feestdagen en een kleurrijk 2009. 
Ook in 2009 staan wij graag voor u klaar!

Praktijk voor de
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Energierijk 2009

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

www.hetgeldligtopstraat.nl

of bel 0800-3478747Grati
s

Meer info?

WORD

BEZORGER VAN

De Telegraaf

“Fiets je rijk met

een krantenwijk… “

Verdiensten
ma t/m za:

€106,-

per 4 weken

� Bezorging ma t/m za voor

7.00 uur zondag voor 

      9.00  uur

��ma t/m za  35 /55 minuten

per wijk, zondag 45 minuten 

      per wijk

��In Vorden

zondag:

€32,-
€140,-

tussen de

      en

Café Uenk • Nieuwstad 13 • Vorden

1e Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur

• Hapjes en Drankjes 
en spelletjes voor een gezellig samenzijn

2e Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur

• Top Cat toernooi / Tien over Rood

Zaterdag 3e Kerstdag vanaf 19.30 uur

• 40’en toernooi, inschrijfgeld 2,50

Oudejaarsdag vanaf 12.00 uur

• Potbiljarten, leuke prijzen te verdienen

Nieuwjaarsdag 1 januari vanaf 15.00 uur

• Met een leuke attentie

Café Uenk 
wenst u allen Prettige Feestdagen 
en een Gelukkig en Gezond 2009

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN v.o.f.
Voorst - Warnsveld

A. Teunissen

Tel. 0575-501261

•   TAXI

•   ZIEKENFONDSEN

•   GROEPSVERVOER (8, 18 en 36 p)

•   ROLSTOELVERVOER

Wenst iedereen
een 

voorspoedig 2009

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 2009

De Echte Bakker

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Ook dit jaar
bakken we ze weer!

Er kan er maar één de echte zijn.

Oliebollen

Appelbeignets

Ananasbeignets
Oliebollen, appelbeignets en ananas-
beignets voor 31 december kunt u

tot 29 december bestellen.
Op 30 december kunt u ze alleen buiten
kopen en de bestelde oliebollen binnen

ophalen.

Wij wensen u
een goede jaarwisseling.
Op vrijdag 2 januari en zaterdag 3 januari 

zijn wij gesloten.

De Echte Bakker

KAPELWEG 22    7218 NJ  ALMEN 
TEL.NR.: 0575-431566 

Akkerbouw–Weidebouw–Grondverzet

BETER BENUTTEN FOSFAAT
Door aanschaf van een 8-rijige 

maïszaaimachine achter de Vervaet bemester 

kunnen wij dit voorjaar maïs zaaien met 

toediening van drijfmest als rijenbemesting. 

Dit kan vooral van belang zijn voor telers die in 

de problemen komen door de fosfaatnormen. 

Tevens verzorgen wij het leveren van maïszaad 

graag voor u.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2009

Wij wensen iedereen 
fijne Kerstdagen en een 
briljant 2009.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden,

begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

Het team van:

wenst u

LOONBEDRIJF

GROOTENZERINK

Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2009

Lid CUMELA

Joostinkweg 6, 7251 HK  Vorden
tel. (0575) 55 41 45

Klussenbedrijf
Theo Schotsman
en medewerkers

wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2009 toe



Een ‘Hof’ met als het ware een leefge-
meenschap op zich. Wie men ook
spreekt jong of oud, de mensen vin-
den het hier heerlijk wonen. Tot voor
circa 15 tot 20 jaar kende heel Vorden
deze plek. Toen was er (en dat al de-
cennia lang) metaalwarenfabriek De
Gems gevestigd. Vanaf de vroege mor-
gen tot aan het einde van de dag en
ook wanneer er s’avonds overgewerkt
moest worden, klonk het bewerken
van metaal tot ver in de omtrek door.
Trouwens bezienswaardigheden ge-
noeg. Vooral wanneer nijverige vak-
mensen de tanks van grote omvang
hadden gemaakt en deze gereed lagen
om vervoerd te worden. Dan kwam de
politie er aan te pas om, wanneer de
grote ‘kolossen’ op transport naar de
opdrachtgever werden gesteld, het ver-
keer te regelen.

Eigenlijk een ‘ongezonde’ situatie, een
bedrijf van dergelijke omvang en die
bovendien heel veel geluidsoverlast
veroorzaakte. Op gegeven moment
werd De Gems met behulp van een ge-
meentelijke financiële injectie uit het
dorp verbannen. Het bedrijf werd ver-
plaatst naar het industrieterrein. De
gemeenteraad van Vorden besloot on-
der aanvoering van burgemeester
Maarten Vunderink om op het voor-
malige Gems terrein woningen en een
seniorenflat te bouwen. College en
raad werden van alle kanten gecompli-
menteerd met deze visie.
De naam van de burgemeester werd
voor eeuwig (‘Burgemeester Vunde-
rinkhof’) aan deze mini-wijk verbon-
den. In de loop der jaren is er in de
‘Hof’ iets moois ontstaan. De Vordense
gemeenschap heeft in 2008 enkele ke-
ren via de pers kennis kunnen maken
met een aantal activiteiten.

Eerst tijdens de ‘Nationale Burendag’,
vervolgens tien dagen geleden, toen
de gehele buurt bij de ‘eindejaarsac-
tie’ van de VOV in de prijzen was geval-
len, en vorige week maandag in ver-
band met de actie het ‘Nationale Kli-
maatstraatfeest’, toen de gehele buurt
zelfs 's avonds op de TV verscheen!

Wat is er toch zo bijzonder aan de Bur-

gemeester Vunderinkhof?
Wij vroegen het aan twee bewoners,
twee vrouwen Anneke Esselink en Els
Lammers. De dames, buurvrouwen
van elkaar, wonen er respectievelijk 16
en bijna elf jaar. Anneke Esselink: ‘Ons
gezin woonde eerst in een huurwo-
ning aan de Hoetinkhof. Toen wij
hoorden dat de Gems zou verdwijnen
en dat er op die plek koopwoningen
zouden worden gebouwd, hebben we
ons ingeschreven en konden wij hier
een woning kopen. Een jaar later werd
er in deze Hof een buurtvereniging op-
gericht met de toepasselijke naam ‘De
Gemsen’, zo zegt ze.

Els Lammers woonde eerst in Lochem.
‘Mijn man en ik werkten destijds in
Vorden en zochten op gegeven mo-
ment een woning en vonden die hier.
En natuurlijk werden wij gelijk lid van
de buurtvereniging’, zo vertelt ze. Zo-
wel Anneke als Els laten de pers met
volle overtuiging weten: ‘Hier gaan we
nooit meer weg’! Anneke: ‘Het wonen
hier is hartstikke gezellig, jong en oud
naast elkaar en dat gaat fantastisch. In
het bestuur van de vereniging is de ge-
hele buurt vertegenwoordigd: Anke
van Arragon is voorzitter, Els Lammers
secretaris/penningmeester. Verder
Gerrie Tragter, Corry Degenkamp en
namens de seniorenflat de dames Nij-
enhuis en Arendsen.

Zelf doe ik ‘Lief en Leed’, dat wil zeg-
gen ervoor zorgen dat er bij geboortes,
zieke mensen, bijzondere verjaarda-
gen e.d. een attentie wordt bezorgd.
Wanneer er bijvoorbeeld iemand van
de senioren in het ziekenhuis ligt, dan
stellen we een bezoekschema op’. Els
Lammers: ‘Onlangs werd er iemand
uit de buurt aangereden. Ook dan
biedt de gehele buurt hulp, de men-
sen hier staan direct voor elkaar
klaar’, zo zegt ze. Trouwens opvallend
dat de buurtvereniging geen manne-
lijke bestuursleden kent! Anneke Esse-
link: ‘Onze mannen helpen op de ach-
tergrond allemaal mee hoor. Wij ge-
ven de opdrachten en zij voeren het
uit’, zo zegt ze lachend. De dames ra-
ken niet uitgepraat over de gezellige
buurtfeesten.

Een andere leuke activiteit: zo tegen
de Kerst wafels bakken en gezamenlijk
in de carport lekker smullen en choco-
lademelk drinken. Tijdens de Kerst-
markt was bewoonster Corry Degen-
kamp één van de hoofdprijswinnaars,
waardoor tevens de gehele Burgemees-
ter Vunderinkhof in de prijzen viel,
dus opnieuw feest in de buurt!!

Wat maakt de Burgemeester
Vunderinkhof toch zo bijzonder?

De meeste Vordenaren hebben ongetwijfeld diverse keren gehoord of ge-
lezen over de Burgemeester Vunderinkhof, echter niet iedereen weet waar
het precies ligt. De ‘Hof’’ bevindt zich weliswaar in het centrum van het
dorp, maar wel aan het oog onttrokken. Voor je het weet ben je er al weer
voorbij. De Burgemeester Vunderinkhof ligt ‘ingeklemd’ tussen de Zut-
phenseweg, Raadhuisstraat en het Hoge. Rij je vanuit het dorp de Raad-
huisstraat in, dan rechtsaf Het Hoge op, vervolgens vrijwel onzichtbaar na
honderd meter rechts af. En dan ben je in de ‘Hof’ met aan de linkerkant
en de noordkant een aantal woningen en temidden van deze woningen
een seniorenflat. Rij je met de weg mee, dan kom je weer op de Raadhuis-
straat uit, pal naast het dorpscentrum!

Rechts initiatiefneemster Els Lammers.

Els Lammers staat in de Burgemeester
Vunderinkhof bekend als de vrouw
van het nemen van initiatieven. Dat
bleek al tijdens de ‘Nationale Buren-
dag’ toen de buurt van het Oranje-
fonds en Douwe Egberts 800 euro ont-
ving die besteed kon worden aan het
opknappen van de wijk. Vorige week
maandag opnieuw een beloning voor
de Burgemeester Vunderinkhof. Toen
kwam daar plotsklaps een ‘groene
kerstman’ van de Gelderse Milieu Fe-
deratie op de scooter de buurt bezoe-
ken om Els Lammers een pakje met
energiezuinige (led-)verlichting aan te
bieden. Els hierover: ‘Ik hoorde een
poos geleden een oproep van weer-

man Piet Poulusma om mee te doen
aan een actie om gezamenlijk (buurt-
straat) na te denken over het gebruik
van energie. Ik heb de mensen hier in
de Burgemeester Vunderinkhof
‘warm’’ gemaakt om mee te doen.

De ‘Hof‘ was direct enthousiast en
toen heb ik ons vervolgens via de web-
site opgegeven. In Gelderland hebben
zich meer dan 500 straten aangemeld.
De straten kunnen op allerlei manie-
ren punten verzamelen. Momenteel
gaan wij in de provincie aan kop. Na-
tuurlijk proberen we ons daar te hand-
haven, maar dat zal best een hele klus
worden. Landelijk doen er bijna 900

straten mee. De 500 beste straten krij-
gen een Klimaatstraatfeest aangebo-
den. Zij krijgen dan een feestpakket
ter waarde van 500 euro. De allerbeste
klimaatstraat krijgt bovendien een su-
per-straatfeest aangeboden. Wij doen
thuis volop aan de energiebesparing
mee door bijvoorbeeld spaarlampen
in plaats van gloeilampen te gebrui-
ken. Zorgen voor een ‘volle was’ in de
machine, proberen het autogebruik te
verminderen. Via een douchetimer
proberen binnen de vijf minuten te
douchen en al dat soort energiebeper-
kende maatregelen te nemen’, zo zegt
Els Lammers.

Groene Kerstman in de 'Hof'

De groene kerstman komt aanrijden.

De band komt optimaal tot z'n recht
in muziek cafés. Spontaan, gedreven
en vooral muzikaal flexibel geven ze
ieder feest de juiste sfeer mee. Men
voelt zich al snel betrokken, de band
staat dichtbij het publiek, klinkt vol
maar is lichtvoetig, niet hard of alles
overheersend.
William and the handjives geeft zijn
eigen draai aan repertoire. Herkenba-
re nummers, swingende dansmuziek
en mooie evergreens worden vertolkt
door gitaar, contrabas en percussie.
Verfrissende arrangementen die ook
tijdens het spelen ontstaan. 
Het opvallend eenvoudige instrumen-
tarium zorgt voor een verrassend ei-

gen geluid. Eerlijke ongepolijste mu-
ziek die zich in ca drie sets opbouwt
naar een swingende climax!

Het repertoire van William and the
Handjives varieert van easy swing tot
aan sixties, snelle reggae en bluesy tu-
nes. Een ieder van jong tot oud komt
aan zijn trekken. Zo worden onder an-
dere The Beatles, Elvis, The Rolling Sto-
nes, Mink deVille en Santana op eigen
wijze muzikaal gelnterpreteerd. 

Kom zondag 28 december luisteren
naar William and the handjives, want
dat is: altijd een feest!
Vol is vol.

William and the handjives
in De Slof

William and the Handjives, drie muzikale heren bieden dynamische Rock
& Roll, Pop, Hot club de France en bruisende Ska-ritmes in swingtime,
echt iets voor diegenen die eens wat anders willen! Treden zondagmiddag
28 december op in De Slof te Vorden.



Thijs: ‘De afgelopen maanden heb ik in feite al
als een soort overbrugging voor Valcansoleil
gereden, om alvast een beetje aan elkaar te
wennen. En dan volgend jaar als fullprof kun-
nen rijden, prachtig toch! Dat hij voorlopig in
deze ploeg de enige veldrijder is, deert hem
niet. ‘In deze tak van sport ben je toch op jezelf
aangewezen, bij het veldrijden is er nauwelijks
sprake van rijden in teamverband. Over het al-
gemeen parcoursen met smalle paden’, zo
zegt Thijs. De Vordenaar heeft nog onlangs
een week op Mallorca getraind. ‘Ook hier ben
ik alleen naar toe geweest. Ik heb een week bij
een Engels gezin, dat ik kende, onderdak ge-
vonden. Je kunt op dit eiland perfect trainen.
Een temperatuur tussen de 15 en 20 graden,
werkelijk ideaal.

Ik heb op Mallorca wat langdurige fietstrainin-
gen gedaan, dagelijks minimaal 60 en maxi-
maal 180 kilometer en vanzelfsprekend wel de
nodige rust gepakt. Hij is mij prima bevallen’,
zo zegt Thijs van Amerongen, die met een
goed gevoel op de eerste seizoenshelft terug

kijkt. ‘Het rijden bij de Elite renners is niet te
vergelijken met de Beloftes. Mannen als Lars
Boom, Sven Nys, Niels Albert e.d. behoren na-
tuurlijk bij de absolute wereldtop. Daar moet
ik niet naar kijken, gewoon mijn eigen plan
trekken.
Tenslotte zijn deze coureurs al enkele jaren be-
roeps en ik sta nog maar pas aan het begin.
Wel heb ik mij als doel gesteld om internatio-
naal bij de ‘top vijftien’ te rijden. Of dat lukt
zal de toekomst leren’, zo zegt Thijs.

De maand januari belooft een zware maand te
worden met onder meer het Nederlands Kam-
pioenschap in Huybergen en het wereldkam-
pioenschap in Hoogerheide, dorpen die
slechts op een steenworp afstand van elkaar
liggen.
Conditioneel is Thijs, zoals hij zelf aangeeft,
instaat om vol de strijd aan te gaan. ‘Ik moet
natuurlijk nog wel eerst voor het WK geselec-
teerd worden, ik heb goede hoop dat mij dit
wel lukt. Momenteel ('even afkloppen') gaat
het met mijn rug goed. Ik weet natuurlijk niet

of dat zo blijft. Vergeet niet dat het lichaam
het bij het veldrijden zwaar heeft te verduren.
Met name wanneer het parcours wat hobbelig
is’, zo zegt Thijs die zijn rug regelmatig bij de
fysio recht laat zetten. Alhoewel Thijs de afge-
lopen maanden ‘solo’ heeft gereden, toch gaat
hij niet alleen naar de koersen.

Thijs: ’Ik heb een camper tot mijn beschikking.
Mijn vader bestuurt de camper en brengt hij
mij overal naar toe. Verder is pa de mecani-
cien. Hij zorgt ervoor dat de fiets goed wordt
‘verzorgd’, zo zegt Thijs. De Vordenaar neemt
direct na het crossseizoen, omstreeks eind fe-
bruari, enkele weken rust, om zich vervolgens
voor te bereiden op het wegseizoen.
Thijs: ‘Ik heb terdege de ambitie om richting
toekomst op de weg te slagen, maar mijn eer-
ste prioriteit is de komende twee jaar toch wel
de cross’, zo geeft hij aan.

Thijs van Amerongen gaat over tien dagen
door het leven als prof wielrenner!
Nog tien dagen (ingaande 1 januari 2009) en dan gaat Thijs van Amerongen als beroeps-
wielrenner door het leven. Dan maakt hij officieel deel uit van de wielerformatie ‘Valcon-
soleil’ waarin onder meer ook de coureurs Aad Vierhouten, Bobbie Traksel en Björn Leu-
kemans deel van uitmaken. Coureurs die tijdens het wegseizoen de kleuren van deze for-
matie proberen hoog te houden. Toch wel opmerkelijk dat Thijs van Amerongen de eni-
ge veldrijder in deze ploeg is! Vacansoleil Camping Holidays is marktleider in de BeNeLux
en Denemarken in campingvakanties op ruim 300 topcampings in 15 Europese landen.
Vakantiegangers kunnen via dit bedrijf hun vakanties doorbrengen in luxe- of stacara-
vans, compleet ingerichte bungalowtenten of eigen standplaatsen voor eigen tent of ca-
ravan.

Thijs van Amerongen ook in 2009 op het podium?

In de periode 1876-1878 is in Lent bij Nijmegen
over de Waal een spoorbrug gebouwd.. Nabij
de spoorbrug werden ook twee poorten ge-
bouwd, waarvan één met daarboven op een ‘
poortwachter’ van zink. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd deze poortwachter door
de Duitsers verwijderd om plaats te maken
voor afweergeschut. Inmiddels vindt de ge-
meente Nijmegen het hoog tijd worden dat de
poortwachter weer in ‘oude luister’ wordt ge-

plaatst. Half oktober kreeg Smederij Oldenha-
ve via een architectenbureau de opdracht een
nieuwe poortwachter te maken. Er werd een
begin- ontwerp gemaakt, die vervolgens werd
goedgekeurd waarna Bert Krabbenborg en
Erik Oldenhave aan de slag gingen.
Erik: ‘Voor ons een hele uitdaging deze klus te
mogen doen, want dit soort ‘producten’ maak
je natuurlijk niet elke dag’. Beide vakmensen
zijn er in totaal acht weken mee bezig geweest.

Bert Krabbenborg: ‘Het was absoluut geen een-
voudige klus, de poortwachter moest volgens
de architect uit zink worden gemaakt. Vergele-
ken met koper, op zich niet gemakkelijk want
zink heeft de (nadelige) eigenschap dat het
gauw scheurt. Dat betekende dat wij ‘onder-
weg’ een aantal keren praktische oplossingen
moesten bedenken. Nu het karwei gelukt is,
geeft dat een bijzonder goed gevoel’, zo zegt
hij.

De poortwachter heeft een lange staf in de
hand. De windvaan die op de staf bevestigd
moet worden, staat nog op een andere plek in
de smederij. Een vaan, eveneens gemaakt van
zink en daar overheen een laag bladgoud. Er
staat een bordje bij met de tekst ‘verguld, niet
aanraken’. Erik: ‘ Dat is geen overbodige luxe,
want mensen zijn net eksters, alles wat blinkt
en glimt willen ze aanraken’. In de windvaan
is met veel precisie het Wapen van Nijmegen
aangebracht. En zo zal de ‘poortwachter’ van-
af deze week weer bij de spoorbrug in Nijme-
gen de wacht houden, want zo ging het in
vroegere eeuwen ook, bij de poort van de stad
stond een poortwachter. En alleen hij bepaal-
de wie er in en uit de stad mocht. Brrr !

Zoals Erik Oldenhave in de aanhef al aangaf,
volop drukte in de smederij. Momenteel is
men o.m. bezig met een opdracht voor het Six
museum in Amsterdam. Erik: ‘We hebben in-
middels twee buitenlantaarns gemaakt (dief-
stal beveiligt) een nieuw raamwerk gemaakt
en de toegangstrap gerestaureerd. De op-
drachtgever heeft ons geen bepaalde werk-
druk opgelegd maar wil een product van goe-
de kwaliteit’, zo zegt hij. Verder in portefeuil-
le: de restauratie van een hekwerk bij de kerk
in Vleuten. Bij de militaire begraafplaats Mos-
cowa (nabij de dierentuin in Arnhem) worden
door Smederij Oldenhave voor een aantal gra-
ven ijzeren hekwerken gemaakt en worden
daar ter plekke ook bepaalde dingen geconser-
veerd’.

Ook ligt er een opdracht voor het restaureren
van gietijzeren hekwerken bij Bronbeek in
Arnhem. In opdracht van de Gelderse Kastee-
len en het Gelders Landschap maakt het Vor-
dens bedrijf een twaalftal puien. De afgelopen
jaren heeft Smederij Oldenhave ook tal van op-
drachten in ‘Den Haag’ geklaard, denk daarbij
o.m. aan de fontein op het Binnenhof. Erik Ol-
denhave: ‘Wij hebben onlangs nog een ge-
sprek gevoerd met Rijksgebouwendienst waar-
bij de goede verstandhouding tussen hen en
ons ter sprake kwam. Uit ervaring weten wij,
dat zolang wij producten van goede kwaliteit
maken, wij altijd de kans krijgen om prijsopga-
ve te doen’, zo zegt hij.

Erik Oldenhave: 'Ondanks de recessie is de
orderportefeuille goed gevuld'

Bij Vos Logistics uit Oss, het grootste transportbedrijf van Nederland gaan 345 banen ver-
loren. De autoconcerns en de vele toeleveringsbedrijven ‘all over the world’ hebben het
nog moeilijker. In Amerika dreigen enkele miljoenen werknemers in deze branche hun
baan te verliezen. Ook in Nederland, in de Achterhoek merken diverse ondernemers dat
zij door deze recessie in de problemen geraken. Wat is het dan een verademing dat er on-
dernemers zijn die andere (positievere) geluiden kunnen laten horen. Bijvoorbeeld bij
Smederij Oldenhave. Een smederij die in 1955 in Vorden is gevestigd en waar sedert die
tijd de vakkennis van vader op zoon is overgegaan. Erik Oldenhave (zoon van Willem)
zegt het voorzichtig maar wel overtuigend: ‘Toen de recessie zich enkele maanden gele-
den aandiende, vroegen wij ons natuurlijk ook af hoe het in de toekomst verder zou
gaan. Het gekke is dat wij er tot dusver niets van hebben gemerkt. Sterker nog, wij zijn
hartstikke druk en is onze orderportefeuille al tot en met het eerste half jaar 2009 gevuld.
Daar zijn we natuurlijk zeer verheugd over’, zo zegt hij.

Bert Krabbenborg en Erik Oldenhave.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2009

Gedipl. pedicure, manicure. Gespecialiseerd in de
diabetische en reumatische voeten. Aangesloten bij

provoet. Erkend door de zorgverzekeraars.

A. MOKKINK-KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2009
Lindeseweg 26
7251 NS  VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

Wij wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2009!

Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten. 
Ook preventiecontracten!

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl
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In zijn openingswoord ging de burge-
meester in op het belang van cultuur
in de gemeente. Ir. F. Lutteken, direc-
teur van Iron Design, memoreerde het
ontstaan van de kunstexpositie.

Vele regionale (amateur)kunstenaars
werden in de gelegenheid gesteld hun
werk te laten zien. In de werkplaats,
de kantoorruimtes, de expositieruim-
te en ook buiten in de modellentuin
werden de kunst tentoongesteld.

Het werden twee gevarieerde tentoon-
stellingen, waarbij via workshops kon
worden ervaren hoe kunstenaars tot
hun eindproducten komen. Er was ge-
noeg te zien: Linnenwerk schilderijen
van Els Lemkes, schilderijen en kera-
miek van Annie Rietman, houten beel-
den van Jaap Rutgers, schilderijen in
acryl, aquarel en pastel van Ruud van
de Ven, kunstwerken van hout van Do-
rus Rietman, schilderijen in acryl van

Doris van Halteren, sieraden van glas-
kralen gemaakt door Gitte van Halte-
ren en keramiek van Jannie van Vetten
werden afgewisseld met vrolijk schil-
derwerk van Hilde Sterk, kransen van
Anita van de Ven, schilderijen van Eve-
lien Wieringa, zwart-wit fotografie
van Dick Bastmeijer, glaskunst van
Frans Gerritsen en keramiek en gefu-
sed glas of combinaties daarvan van
Mary Quarles van Ufford. Dit alles tus-

sen de stalen tuindecoraties en machi-
nes van Iron Design zelf.

Er kwamen veel belangstellenden een
kijkje nemen bij de tijdelijke expositie-
ruimte. Een aantal kunstwerken gin-
gen over in andere handen. Maar de
meeste kunstenaars waren al tevreden
dat zij hun werk en hun manier van
werken konden tonen in een ruime
ambiance.

Regionale kunstexposities in Baak

Gastheer Iron Design

Op 12, 13 en 14 december vond de eerste regionale kunstexpositie plaats
bij Iron Design, Dambroek 10 in Baak. De eerste dag verrichtte burge-
meester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst de opening van
deze kunstexpositie. En 19, 20 en 21 december lieten opnieuw tien nieuwe
regionale kunstenaars hun werk zien.

Burgemeester Aalderink opende de eerste regionale kunstexpositie bij Iron Design in Baak.

In de tuin staan de door Iron Design ontworpen tuindecoraties en de glaskunst van Frans Gerritsen naast elkaar.

Zij kregen informatie over onder meer
de gemeentelijke organisatie en waar
de gemeente haar inwoners mee van
dienst kan zijn. Arne van Hout, hoofd
afdeling Maatschappij en organisatie,
leidde de avond. Burgemeester Henk
Aalderink en de wethouders André

Baars, Ab Boers, Anne van Kuil en Pe-
ter Glasbergen en Paul van Gog, alge-
meen directeur van de ambtelijke or-
ganisatie, werden voorgesteld en gin-
gen in op de diverse werkgebieden
waar ze verantwoordelijk voor zijn. Er
was voldoende ruimte om vragen te

stellen of opmerkingen te maken,
waar veel gebruik van werd gemaakt.
Velen onder de aanwezigen die nieuw
in Bronckhorst zijn komen wonen, ko-
men van buiten de provincie Gelder-
land. Verder kon men informatie krij-
gen bij verschillende afdelingen waar
medewerkers aanwezig waren voor
uitleg en om vragen te beantwoorden.

Nieuwe inwoners gemeente
Bronckhorst laten zich informeren

In het gemeentekantoor werd afgelopen donderdag een informatieavond
gehouden voor nieuwe inwoners van de gemeente Bronckhorst. Ruim
honderd ‘nieuwkomers’ waren aanwezig.

Nieuwe inwoners krijgen informatie over hun gemeente.

De dames Wullink, Bosman en Vlas-
blom hadden de Kerstliturgie ver-
zorgd met schriftlezingen en liederen,
die door Cees van Dusseldorp op het
orgel werden begeleid. Mevr.Hendrik-
sen droeg prachtige Kerstgedichten
voor in het Achterhoeks dialect.
mevr.Rikie Wormgoor hield de kerst-
meditatie. Zij had het over "lichtpunt-
jes"in deze donkere tijd, die als een

"Openbaring"aan ons worden bekend
gemaakt. Zonder lichtpuntjes in ons
leven, kunnen wij niet leven. Verhalen
van Hoop zijn onmisbaar en worden
van Godswege ons aangereikt. Deze
lichtpuntjes mogen wij ook aan ande-
ren doorgeven, ook in de tijd na Kerst,
als de kaarsen uitgaan. 

Na de pauze hield mevr.H.Vlasblom
een kerstverhaal, waarbij een dame in
het Verzorgingstehuis een kerst beleef-
de, zoals zij het vroeger op de Zondags-
school had beleefd. Voorzitter Midden
bedankte een ieder die aan het welsla-
gen van deze bijeenkomst had meege-
werkt. Hij wekte een ieder op op 22 ja-
nuari as. de Jaarvergadering en aan-
sluitende de koffietafel te bezoeken.
Daarvoor opgeven bij mevr.G.Wullink
( tel. 551796).

Geslaagde en druk 
bezochte Kerstbijeenkomst
PCOB Vorden
De PCOB afdeling Vorden hield vrij-
dagmiddag haar jaarlijkse Kerst-
bijeenkomst. Het Stampertje was
afgeladen vol.Voorzitter Fred Mid-
den heette een groot aantal be-
langstellenden welkom.In het bij-
zonder werden verwelkomd
mevr.Rikie Wormgoor, pastoraal
medewerkster De Wehme en
mevr.J.Hendriksen, die een bijdra-
ge verzorgden.

De overwinning ging hier naar Tijmen
Kamphuis. Tijmen traint mee met de
RTV crosstrainingen. Peter Makkink
werd hier derde. Jeroen Brummelman
behaalde op zijn nieuwe crosser een
vierde plek. Garjo Kamphuis werd 6e,
Joost Berendsen 9e en Frans de Wit
14e.
Op zondag werd er in Hengelo (OV)
een cross verreden voor de GOW com-
petitie. Bij de amateurs was het weder-
om Tijmen Kamphuis die met de over-
winning aan de haal ging. Simon Bar-
geman werd 13e, Floris Besseling 14e,

Jeroen Borgonjen 16e en Jeroen Brum
melman 26e. Bij de masters was Peter
Makkink de beste RTV-er. Hij behaalde
een 4e plek. Martin Weijers werd 5e
Rudi Peters 7e, Erik Bouwmeester 10e
Hans Reintjes 13e, Bert Kromkamp 14e
en Frans de Wit 22. Junior Felix Wol
bert werd in zijn klasse 5e.

Komend weekend wordt wederom een
druk crossweekend. Op tweede kerst
dag wordt de traditionele kerstcross in
Eibergen verreden. Op zondag vindt
voor veel renners van RTV Vierakker
Wichmond het hoogtepunt van het
seizoen plaats. Dan wordt de nationa
le cross rond het kasteel in Vorden ver
reden. Deze cross wordt georganiseerd
door RTV Vierakker Wichmond. De
weersvoorspellingen zijn goed, dus
het beloofd een mooie cross te wor
den.

Dubbel Cross programma
RTV renners
Afgelopen weekend werden er
weer diverse crossen gereden in de
Regio. Op zaterdag stond een club-
cross van de Paasberg in Lochem
op het programma. Deze cross
stond ook open voor renners van
andere verenigingen.
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Met ons 
assortiment 

tegels, vloeren 
wij iedereen.

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

OPFRISCURSUS PIANOSPELEN
6 weken cursus in groepje 2/3 personen 

om de draad van pianospelen weer op te pakken. 
Speciaal voor iedereen die “vroeger” 

een aantal jaren les heeft gehad.
Aanvang cursus: in de week van 5 januari.

Bel voor tijd/prijs voor 31 december:
0575-550756

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

2e KERSTDAG
geopend van 11.00 - 17.00 uur

IJzersterk in maatwerk-timmerwerk

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een Voorspoedig 2009

www.haggeman.nl

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

&&&GAS  |  WATER  |  CV  |  DAK  |  ELEKTRA
(0575) 46 24 87 (0575) 46 51 19

Ins ta l la t ie techniek&&
Wij en onze medewerkers wensen u

prettige feestdagen en een voorspoedig 2009.

Bouwbedrijf Jos Schröer wenst u
allen fijne feestdagen en een

gezond, gelukkig 2009.

Vorden

Loonbedrijf Gebr. Niesink en 
medewerkers wenst een ieder 

een goed en gezond 2009.

Loonbedrijf

• Niesink •
Weeninkweg 1 • 7256 KX Keijenborg

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Mooie goudreinetten
uit eigen boomgaard  

Nu € 0,49/kg
Geldig 27 t/m 31 dec.’08

Openingstijden rond Oud & Nieuw:
Dinsdag 9 tot 18 uur

Woensdag 9 tot 12 uur
Vrijdag 9 tot 18 uur

Zaterdag 9 tot 16 uur

Laat u verrassen
in onze boerderijwinkel,

Groente, fruit & streekproducten.
Vers en lekker! 

(06) 23 67 69 13 

CURSUS PROGRAMMA 
WOLVILTEN en poppenmaken

Het nieuwe programma van atelier de Overkamp
te Vorden is te verkrijgen.

Interesse bel 0575-553875 of 527532
of mail naar s.koopman1@chello.nl  

of kijk op www.wolvilten.nl
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Toen ik die bewuste zaterdagmorgen
in mijn hotel wakker werd en door het
raam naar buiten keek, wist ik echt
niet wat ik zag. Meer dan honderddui-
zend in Oranje uitgedoste supporters
die in een lange stoet door de straten
van Bazel trokken. Toeterend, zin-
gend, het was één groot feest en dat al-
les zonder één wanklank. Fascinerend
om te zien. Wat ook grote indruk op
mij maakte, de situatie rondom het
dood geboren kindje van Khalid Bou-
lahrouz. Hij gaf Marco van Basten aan,
dat hij persé wilde spelen. De ene voet-
baller kan en wil in zo’n situatie wel
spelen, de ander niet. Bij sport kan een
dergelijke gebeurtenis met een colle-
ga, het team sterker maken, of het te-
genovergestelde kan het geval zijn. Bij
Oranje ging het die avond mis, Rus-
land won en Nederland kon naar huis
! 

Wat Boulahrouz overkwam, een te
vroeg geboren kindje met fatale gevol-

gen, raakte mij enorm. Het deed mij
denken aan de EK die in 2004 in Portu-
gal werd gespeld. Ik was daar ook voor
de NOS aan het werk, toen ik plotse-
ling een telefoontje kreeg. Mijn part-
ner Marlou was bevallen van een
zoontje. Te vroeg geboren, waardoor
er bepaalde complicaties ontstonden.
Beangstigend of het allemaal wel goed
zou gaan. Ik ben gelijk op het vliegtuig
gestapt en terug naar huis. Uiteinde-
lijk is alles goed afgelopen en gaat het
prima met Robbe (4). Ik heb er in Zwit-
serland diverse keren aan terug ge-
dacht’, zo zegt Bert Maalderink die sa-
men met Marlou nog een zoontje
heeft, de achtjarige Hidde.

Voetballen bij 'Vorden en Ratti'
Toen Bert Maalderink 2,5 jaar was ver-
huisde hij vanuit zijn geboorteplaats
Steenderen naar Vorden. Daar heeft
hij school Het Hoge bezocht en daarna
het Baudartius lyceum in Zutphen. In
zijn Vorden-jeugd voetbalde hij eerst

bij ‘Vorden’. Toen vrienden van hem
bij Ratti gingen spelen, verruilde Bert
het geelzwarte shirt van Vorden voor
het groene van Ratti. Op zeventienjari-
ge leeftijd vertrok hij naar Utrecht
waar hij met succes de opleiding jour-
nalistiek volgde. Intussen was zijn va-
der overleden en bleef zijn moeder tot
aan haar dood (vorig jaar) in Vorden
wonen. Bert: ‘De ‘trek’ naar Vorden
bleef dus en ook mijn kinderen von-
den het altijd prachtig om bij oma op
bezoek te gaan. Ik heb hier familie wo-
nen en vind ik een bezoekje aan Vor-
den nog altijd leuk.

Onlangs zag mijn zoontje Hidde op te-
levisie een programma over smurfen.
Pap, zei hij, kom eens kijken die ene
boerensmurf komt uit Vorden! Wat
bleek de bewuste smurf sprak een
soort Achterhoeks, in de ogen van Hid-
de, Vordens dialect, prachtig toch’, zo
vertelde hij. De 45-jarige Bert Maalde-
rink heeft al een heel TV tijdperk ach-
ter de rug. Tijdens zijn opleiding op de
school voor de journalistiek liep hij al
op jonge leeftijd stage bij de TROS. Ver-
volgens werd hij, samen met Jack van
Gelder, verslaggever bij een sportpro-
gramma. Na een jaar onderbreking
(militaire dienst) werkte hij achtereen-
volgens bij het programma van Jaap
Jongbloed en Astrid Joosten, daarna
twee jaar bij ‘Kassa’ van Felix Meur-
ders en enkele maanden in Duitsland
als verslaggever bij een programma
van Linda de Mol.

Bert Maalderink: ‘Toen ik 30 jaar was,
werd ik gevraagd voor Studio Sport. In-
middels werk ik er al vijftien jaar. In
de beginjaren deed ik alle sporten.
Vanaf 1998 vrijwel uitsluitend schaat-
sen, voetbal waaronder het Neder-
lands Elftal. Prachtig om te doen. Toch
wel duidelijke verschillen tussen voet-
ballers en schaatsers. Voetballen is
meer een ‘ stadssport’, dit alleen al
vanwege het feit dat de grote clubs
vrijwel altijd uit de stad komen.
Schaatsers komen veelal uit de provin-
cie, dat heeft van oorsprong toch met
het plattelandsgevoel te maken. Boe-
renjongens en meisjes schaatsten van
oudsher al heel veel. Als verslaggever
kom je bij schaatswedstrijden, (bij-
voorbeeld bij de EK, WK of de Olympi-
sche Spelen) in een soort roes terecht.

Altijd weer prachtig om de schaatsers
te mogen interviewen, waarbij ik kriti-
sche vragen niet uit de weg ga. Daar
wordt ik uiteraard voor betaald, ha,
ha. Natuurlijk was Rintje Ritsma vorig
jaar hartstikke kwaad op mij, toen ik
vroeg of het voor hem geen tijd werd
om te stoppen! ‘Ik bepaal zelf wel wan-
neer ik stop’, zo beet hij mij toe. Een
half uurtje na de opname spraken we
weer gewoon met elkaar! Moet ook
kunnen. Zelf word ik zelden emotio-
neel, dat gebeurde wel toen ik Irene
Wüst interviewde, juist nadat ze de
Europese titel, die voor het grijpen lag,
verspeelde. Bij het ingaan van de laat-
ste afstand (5000 meter) had ze ruim
veertien seconden voorsprong op Sa-
blikova. Bij het passeren van de finish
kwam ze een paar honderdste van een
seconde tekort. Weg Europese titel. Zij
huilde voor de camera tranen met tui-
ten. Toen werd er bij mij ook een ge-
voelige snaar geraakt.

Krenten uit de pap
Bij het voetbal natuurlijk ook veel
emotie, maar toch weer anders dan bij
het schaatsen. Wel of niet buitenspel,
de bal heeft wel of niet de doellijn ge-
passeerd. Camera’s ter hoogte van de
doellijn opstellen zou ideaal zijn. Aan
de andere zoals het nu gaat heeft na-
tuurlijk ook zijn charme, kan er lek-
ker over gediscussieerd worden.Dus ik
zou zeggen niet teveel regels verande-
ren’, zo zegt Bert Maalderink. Het hou-
den van vraaggesprekken vindt hij
toch wel ‘de krenten uit de pap’ van
zijn vak als sportverslaggever. Een één-
tweetje opzetten met Louis van Gaal
bijvoorbeeld. Bert: ‘ Ik vind het leuk
om hem uit te dagen. Elkaar met
‘open vizier’ tegemoet treden. Louis
van Gaal vindt dat zelf ook prachtig.
Op ‘volgzame’ verslaggevers heeft hij
het namelijk niet zo begrepen.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Mar-
co van Basten. Hij staat boven alle par-
tijen, toch zag ik soms dat hij door
mijn vraagstelling hij er tijdens trai-
ningen ‘iets’ mee deed. Ik kan me ook
goed een interview met Ruud van Nis-
telrooy herinneren. Dat was vooraf-
gaande aan de EK in Portugal. Toen-
malig bondscoach Dick Advocaat

moest in de voorbereiding een keuze
maken tussen Ruud van Nistelrooy en
Patrick Kluivert. Toen Ruud tijdens
een oefenwedstrijd werd gewisseld en
hij voor de camera verscheen, werd hij
door mijn manier van vragen stellen
enorm boos. Hij vond Dick Advocaat
een ‘grote eikel’, maar dat kon hij voor
de camera natuurlijk niet zeggen.En
ik maar doorvragen, hopende dat hij
zich zou laten gaan!

Ik ben wel zo iemand die, wanneer ik
bespeur dat mijn gesprekspartner iets
verzwijgt of staat te liegen, hij of zij
nog niet van mij af is’, zo zegt Bert
vastberaden. Wanneer televisie kij-
kend Nederland naar een interview
van pakweg twee tot drie minuten zit
te kijken, dan heeft men er geen weet
van, wat daar allemaal aan vooraf
gaat. Bert: ‘Neem bijvoorbeeld het Ne-
derlands elftal dat zich op een toer-
nooi voorbereid. Echt dan ben je van
s’morgens vroeg tot 's avonds laat in
touw. De onderlinge partijtjes observe-
ren, welke hesjes dragen de spelers,
mooie acties en andere bijzondere
dingen. Bij alles wat de cameraman
opneemt, maak ik aantekeningen. Tij-
dens het monteren maak ik er het ver-
haaltje bij. Tegen de deadline werken
en dan de uitzending in en dan zien
dat het allemaal gelukt is. Dat geeft al-
tijd weer een geweldige kick.

Neutraal blijven
Topsport, allemaal spannend en leuk.
Toch wanneer je de Olympische Win-
terspelen, een EK of WK voetbal een
aantal weken intensief heb gevolgd,
ben ik blij dat ik weer thuis en. Dan
gaat de knop om en is de verslaggever
weer echtgenoot en vader. Natuurlijk
bij een vrij wekend uiteraard wel veel
naar sport blijven kijken. Ik moet im-
mers op de hoogte blijven’, zo zegt hij
lachend. ‘Of ik wel eens een biertje
met een sporter drink ? Liever niet, ik
moet neutraal blijven en geen voor-
keur laten merken. Bij Nederland- Rus-
land was ik toch ook wel een beetje
voor ‘onze’ Guus. Achterhoeker en bo-
vendien heeft hij ook nog bij De Graaf-
schap gespeeld Dat trekt, want met
die superboeren heb ik toch wel ‘iets’.

F.C. Twente is een ander verhaal. Te ver
weg van de Achterhoek’, zo zegt Bert
lachend. Ik heb ook nooit kunnen be-
grijpen dat Grolsch bier in Twente
wordt gebrouwen en niet meer in de
Achterhoek’, zo zegt hij. Richting toe-
komst kijkt hij nu al uit naar het jaar
2010, wanneer de Olympische Spelen
in Vancouver worden gehouden en
het wereldkampioenschap voetbal in
Afrika. Op de vraag of hij dan nooit de
behoefte heeft om een keer wat an-
ders te gaan doen, zegt hij zeer beslist:
‘In de eerste plaats zou ik echt niet we-
ten wat ik dan wel zou gaan doen en
bovendien ‘eens een sportjournalist,
altijd een sportjournalist”!!

NOS sportverslaggever Bert Maalderink

'Altijd leuk om terug te zijn in Vorden'

Zo tegen de kerst en ‘oud- en nieuw’, hebben mensen vaak de neiging om
nog even ‘achterom’ te kijken. Vreugdevolle of verdrietige momenten de
revue te laten passeren, zijn of haar moment van het jaar. NOS sportver-
slaggever Bert Maalderink was vorige week voor een paar uurtjes terug in
zijn vroegere woonplaats Vorden. Herinneringen ophalen aan vroeger en
praten over hetgeen veel Nederlanders in de vrije tijd bezig houdt: voet-
ballen en schaatsen. Tegelijkertijd de ‘passie’ van Bert. Toen wij hem vroe-
gen naar zijn moment van het jaar hoefde hij niet lang na te denken en
zei hij: ‘Dat was zaterdag 21 juni, toen het Nederlands voetbalelftal in Ba-
zel in de kwartfinale aantrad tegen het Rusland van Guus Hiddink. Als ge-
boren Achterhoeker was ik reuze benieuwd hoe die andere Achterhoeker
(Guus) het eraf zou brengen.

Bert Maalderink staande voor woning van zijn ouderlijk huis op hoek Nieuwstad/Beatrixlaan.

Volgens de NNP doet "een apart inno-
vatiefonds voor lokale nieuwsmedia

recht aan de unieke positie die loka-
le nieuwsmedia innemen op het ge-

bied van nieuwsvoorziening, die van-
uit historisch perspectief nauw ver-
weven is met de culturele identiteit
van lokale gemeenschappen en er
een integraal onderdeel van uit-
maakt. Bovendien zijn het de lokale
nieuwsmedia die al sinds jaar en dag
begrippen als 'civic journalism' in de
praktijk brengen; zij staan al sinds
mensenheugenis met beide benen in
de lokale samenleving".

Het zijn dan ook de lokale nieuws-
bladen die het medialandschap in
sterke mate pluriform inkleuren en
die fungeren als hoeder van de loka-
le democratie, aldus het bestuur van
de NNP in de brief aan de minister. In

dat verband verwijst men naar de
uitspraak van de voormalige minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Johan
Remkes, ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan van de NNP: "Als het
gaat om deelnemen aan de gemeen-
schap, de betrokkenheid bij geza-
menlijke inspanningen en over het
meedenken over het oplossen van
problemen, dan zijn de lokale media
de hoeders van de lokale democra-
tie." 
Ook de voormalige staatssecretaris
voor mediazaken, mevrouw Medy
van der Laan, wordt geciteerd: "Ik
denk dat onderschat wordt hoe cru-
ciaal de lokale media zijn, want loka-
le media zorgen ervoor dat mensen

binding houden met hun omgeving.
Lokale media helpen mensen een
mening te vormen over wat er in
hun buurt gebeurt. Die goede plaat-
selijke informatievoorziening be-
schouw ik als de 'bloedsomloop' van
de lokale democratie. Wij moeten er-
voor zorgen dat die bloedsomloop
goed blijft functioneren tot in alle
haarvaten van de samenleving."

Het bestuur van de NNP is van me-
ning dat een dergelijk innovatie-
fonds voor lokale nieuwsmedia zou
moeten worden ondergebracht bij
het Stimuleringsfonds voor de Pers.

NNP vreest ondergesneeuwd te raken door aandacht voor dagbladsector

Lokale nieuwsbladen pleiten bij minister Plasterk voor eigen innovatiefonds
De 70 leden van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP), lokale uitgevers
verspreid over heel Nederland en wekelijks met elkaar goed voor ruim
300 betaalde en onbetaalde nieuwsbladen, vrezen ondergesneeuwd te
raken door de aandacht die minister Plasterk heeft voor de dagbladsec-
tor. Een situatie die het bestuur van de NNP en de bij de vereniging aan-
gesloten uitgevers ongewenst lijkt, temeer daar veel dagbladen inmid-
dels eigendom zijn van beursgenoteerde en grootschalige onderne-
mingen, terwijl uitgevers van lokale nieuwsbladen overwegend zelf-
standig en kleinschalig opereren en kiezen voor continulteit in de be-
drijfsvoering. Het nieuwe fonds moet volgens de NNP dan ook nadruk-
kelijk losgekoppeld zijn van de voorgenomen steun aan de landelijke
dagbladen en het is bedoeld om ruimte te creëren om uitgevers van lo-
kale nieuwsbladen de mogelijkheid te bieden in hoog tempo te kunnen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het medialandschap en ade-
quaat te reageren op een zich wijzigende nieuwsvraag.



Gesteund door haar echtgenoot Fran-
cesco en dochter Tanja Lucia, weet zij
het toch ieder jaar weer voor elkaar te
krijgen om half december een Kerst-
concert van bijzonder niveau 'in el-
kaar te timmeren' in de fraaie accous-
tiek-rijke St. Antoniuskerk te Kranen-
burg (Vorden). Deze keer was uitgeno-
digd het al enigszins vermaarde Vor-
dens Mannenkoor (omhoog gestuwd
door dirigent Bert Nijhof uit Zutphen)
en nu sinds enkele jaren al onder lei-

ding van de getalenteerde dirigent
Frank Knikkink uit Terborg. Afkom-
stig uit een zeer muzikaal geslacht.
Het koor bezit een verfijnde klankba-
lans met homogene stemmen, met zo-
als algemeen bekend superzanger Lu-
do Eijkelkamp. Als bas-bariton maakt
deze ook furore in het Achterhoeks Vo-
caal Kwartet.
Het zoveelste Kerstconcert van Hen-
riëtte van Lith en gelukkig nu al enke-
le jaren met muzikaal 'briljantje' en

lieftallige dochter Tanja Lucia, opdtre-
dend tezamen. Het vormde een homo-
geen geheel met het mannenkoor. Ui-
teraard niet te vergeten de vakkundige
begeleiding op de piano door Johan-
nes Luijken. De piano-improvisatie
halverwege het programma verraadde
zijn niet geringe kwaliteiten. Als bege-
leider van zangers en solisten dient hij
volgend te zijn, doch in zijn solo-optre-
den kon hij volop exceleren.
Met een indrukwekkende solo in vele
mineurs en majeurs werd het verwen-
de hoorderspubliek volop verwend en
in de ziel geroerd. Te kostbaaar voor de
organiserende, doch in kwaliteit was
voor zo'n mooi spel een vleugel aan te
bevelen geweest. Wellicht dat zo'n
vleugel in te passen zou zijn, zou het
wellicht een idee zijn voor de nieuwge-
vestigde muziekstudio in Vorden om
dit te sponsoren (naamsbekendheid!).

Het in goed overleg en met vakkundig
inzicht samengestelde programma,
was een aaneenschakeling van hoog-
tepunten. Dit vond z'n hoogtepunt in
het slotnummer "Het Stille Nacht' van
Frank Gruber door Henriëtte en Tanja
van Lith en het Vordens Mannenkoor.
Dit wereldberoemde lied is eigenlijk
in de jaren 1800 bij toeval ontstaan in
het Oostenrijkse Oberndorf. Het toeval
wilde dat j;uist in de Kerstdagen het
orgel in de plaatselijke kerk dienst
weigerde. Geen nood. De pastoor
vroeg aan de organist om een lied te
schrijven in enkele coupletten. Met be-
geleiding van een gitaar lukte dat.
Frans Gruber zette het muzikaal op
noten.
'Het Stille Nacht' van toen geldt ook
nu nog als de grootste (gewijde) favo-
riet onder de Kerstliederen, met uiter-
aard het hoogtepunt het hemelse 'Ere
zij God' in kerkdiensten.

Dat Tanja Lucia van Lith niet alleen
ook goed zingen kan, bewees zij op-
nieuw met de presentatie van het con-
cert in de kerk St. Antonius van Padua
te Kranenburg. Na haar meerjarige
muziekstudie (cum laude) geslaagd in
Italie, vond zij emplooi bij Radio 4
voor de taak 'Muziekschrijver'. Deze
tijdelijke job werd ingeruild voor een
functie bij schouwburg Orpheus te
Apeldoorn, met als invulling PR, mar-
keting en productie. Zij heeft de talen-
ten op muziekgebied gekregen van
moeder Henriëtte en niet te vergeten
grootmoeder Cisca (nu 94 jaar) en de
organistorische kwaliteiten van moe-
der Henriëtte en vader Francesco.

Met volle tevredenheid kunnen zowel
uitvoerenden als gegrouw publiek te-
rugzien op weer een waardevol Kerst-
concert te Kranenburg. Na afloop to-

gen toch enkele bezoekers mee naar
het twee kilometer verderop gelegen
cafe-restaurant 'Het Wapen van Med-
ler', bestierd door Mannenkoorzanger
Anton Eijkelkamp. Zoon bas-bartion
Ludo Eijkelkamp (Keijenborg) is daar
ook geboren. Aldaar bewogen Henriet
en Tanja van Lith zich onder de aan-
wezigen in het rastaurant om in fijne
gesprekken ook zelf nog even na te ge-
nieten.

In het kader van de Kranenburgse
Kerk verdient stille werker op de ach-
tergrond Bert Hartelman veel lof om
met mede-bestuursleden van Stich-
ting Vrienden van de Antoniuskerk
het gebouw een functie te laten be-
houden. Jammer dat vele Vordenaren
(nieuwkomers) het nodig vonden om
in het dorp Vorden een nieuwee kerk

te bouwen aan Het Jebbink. Zodoende
werd de Kranenburgse kerk (een Gods-
geschenk) van drie adelijke vrouwen
van kasteel 't Medler haar eigenlijke
functie ontnomen.
Wie weet keert die situatie nog eens
terug. Wat zeker noodzaak is, is dat er
eindelijk eens een goede adequate za-
kelijke invulling komt waa het tegen-
over de kerk gelegen reataurant (voor-
heen Schoenaker). Dit op een toeris-
tisch strategische plek aan de Rijks-
weg voor arrangementen met het Hei-
lig Beelden Museum. Ook een taak
voor inwoners van Kranenburg en
Dorpsbelang Kranenburg.

Wat altijd mogelijk moet blijven zijn
zeker de jaarlijkse Kerstkoncerten, ge-
organiseerd door Henriëtte van Lith,
haar echtgenoot en dochter.
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We’j nog van too?

Wat is: A. Eeuweg-Leaven (Zie).

B. Zette.

C. Geloedte.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Henriëtte van Lith, dochter Tanja Lucia en Ludo Eijkelkamp getuigen van groot zangtalent

Kerstconcert Kranenburg van
hoog niveau

Naast haar taak als moeder en huisvrouw etaleert de Warnsveldse Hen-
riette van Lith regelmatig haar zangtalent als mezzo-sopraan. De vele ge-
waardeerde optredens op tal van plekken zijn daar getuigen van.

Twee zangtalenten Kerstconcert Kranenburg: Henriette van Lith (Warnsveld) mezzo-so-
praan en Ludo Eijkelkamp (Keijenborg) bas-tenor

ALLEEN HUUB
Huub van der Lubbe; zanger, lied-
schrijver, dichter en verhalenverteller.
Hij treedt op in zijn eentje, dus zonder
De Dijk, zonder Concordia en Zonder
Solo met Jan. Helemaal alleen. Hij
draagt zijn poëzie voor en vertelt over
het ontstaan van zijn teksten. Maar
vooral speelt hij zijn bekende en min-
der bekende liederen, die veelal over
de liefde gaan. In hun meest simpele
vorm. Alleen Huub; zanger met gitaar.
Wie daar van houdt heeft meer niet

nodig. 

DE LIEFDE
Komt u ook op Valentijnsdag samen
(of alleen) genieten van deze rasar-
tiest, die als geen ander kan zingen
over de liefde? U wordt verwelkomd in
kasteel Hackfort, dat door de zorg van
Natuurmonumenten en al haar leden
nog net zo prachtig is als in vroeger tij-
den. 
Een echte aanrader voor een bijzonde-
re dag!

Valentijnsconcert Huub van
der Lubbe op Hackfort

Op zaterdagavond 14 februari zal Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk,
een voorstelling geven op het sfeervolle kasteel Hackfort. Kaarten zijn te
bestellen via www.natuurmonumenten.nl of bij de ledenservice van Na-
tuurmonumenten, T (035) 655 99 55. Reserveer snel, want er zijn slechts 100
kaarten beschikbaar.

CU - Dé rockcoverband uit Deventer en
omgeving!
Bestaande uit vijf ervaren en enthousi-
aste muzikanten, staat CU garant voor
een spetterende liveshow. Door het
uitgebreide repertoire is CU breed in-
zetbaar: geschikt voor jong én oud,
voor kroeg, feesttent én discotheek.
Naast de stevige rockcovers is er ook
plaats voor populairder werk. Van
Anouk, via Coldplay, Kane, Van Halen,
Pink en Evanescence naar Bon Jovi,
Krezip, Di-rect, Blof, Nena en Queen,
niks is te gek!
CU staat nooit stil, zodat het reper-
toire altijd up-to-date is. De uitstraling
en presentatie van de band maken het
geheel bijzonder veelzijdig.
Kortom: CU zorgt voor een enorm ge-
zellige en muzikale avond, die bruist
van de energie!
Kom de groep zelf beluisteren op 2e
Kerstdag in Café "de Zwaan".

Live On Stage in Café "de Zwaan" CU-Rockband
De CU-Rockband zal vrijdagavond
26 december, 2e Kerstdag, optre-
den in Café "de Zwaan" te Hengelo.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

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

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2009!

Audi A3 1.6 74KW Ambiente 08-2000 190.395 km € 8.950,-
Daewoo Nubira 1.6 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Note 1.4 16v Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 07-2003 48.809 km € 9.500,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-
Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2002 137.183 km € 9.750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2004 80.569 km € 14.500,-
Suzuki Alto 1.1 5-drs GLX Jubilee-2 01-2005 32.960 km € 5.950,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 13.595 km € 26.750,-
Volvo S60 2.4 170PK AUTOMAAT 11-2000 145.000 km € 13.500,-

Peugeot 206 SW XS JBL
1.6-16V stationwagen, zwart, 03-2003

90.980 km, € 10.950,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Vorden:  Rondweg 2   tel. 0575-552222
Zutphen:  Bettinkhorst 2  tel. 0575-516646
www.groot-jebbink.nl

''GEBRUIKTE AUTO'S GEZOCHT!!!"
Wegens grote vraag naar gebruikte auto's 

willen we graag uw auto inruilen.

Vraag vrijblijvend een offerte.

• Tijd voor winterbanden
• Kies voor veiligheid
• Scherpe prijzen

Wij wensen u prettige
feestdagen en een

gezond en veilig 2009

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

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

M
M

Citroen Xsara 
1.8I 16V Picasso Plaisir, 05-2005
108.000 km  € 12.950,-

CHEVROLET KALOS 1.4 STYLE 3DRS € 9.250 03-2005 40.000 km 
MAZDA DEMIO 1.5i EXCLUSIVE € 8.750 01-2003 53.000 km 
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL AGILA Z1.2XEP 16V MAXX € 8.250 11-2004 37.000 km 
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 10.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 107 XS 1.0-12V 3-DRS € 11.800 09-2008 67 km 
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V 3-DRS € 10.250 04-2003 116.000 km 
PEUGEOT PARTNER 1.6 MULTIVAN AIRCO € 12.250 04-2004 54.000 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 7.500 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN SOL € 17.750 04-2004 65.000 km 
TOYOTA YARIS 1.3 16V VVT-I 3DR LUNA € 6.750 01-2001 118.000 km
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 11.250 01-2003 90.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI 74KW VAR. OCEAN € 9.750 09-2003 179.000 km

Wij wensen U fijne kerstdagen en een voorspoedig 2009

Autobedrijf
Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Premium Navigatie, 4-2007, d.blauw, 20.000 km
Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, 5-2006, 36.000 km, Luxe uitvoering
Peugeot 107 XS, 5 drs, 9-2008, Rood, Org. radio/cd speler
Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO, 95.000 km
Fiat Punto, 12-1996, Groen met. 165.000 km
Fiat 500, 7-1972, Wit, 71.000 km KLASSIEKER Zeer nette staat.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2009

Peugeot 206 
X-Design 5-drs, 11-2005,

rood, radio/cd, 42.000 km

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Ford Ka 1.3
2001, zwart
106.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

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

Opel Corsa 1.2 2002 blauw 170.000 km
Peugeot 206 1.4 Gentry 2001 zilver 72.000 km
Peugeot 306 1.6 1995 zwart 156.000 km
VW Golf tdi 1999 groen 218.000 km

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2009

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Het evenement trok veel bezoekers.
Dertig keurmeesters uit alle delen van
het land hadden één dag nodig om al-
le vogels te beoordelen en te keuren.
In lange rijen stonden de kooien met
een grote variatie aan vogels, rassen
en keurslagen opgesteld, verdeeld in
ongeveer negentig hoofdgroepen. De
ingezonden vogels waren onderver-
deeld in onder meer zangkanaries,
kleurkanaries, vorm- en postuurkana-
ries, tropische vogels, Europese cul-
tuurvogels, grasparkieten, grote par-
kieten en dwergpapegaaien. Er was
een grote verkoopklasse aanwezig. 

De district tentoonstelling werd ge-
opend door wethouder Peter Glasber-
gen van de gemeente Bronckhorst.
Bondsvoorzitter van de NBvB Henk
Marinus, had graag de lange reis uit
Friesland ervoor over om aanwezig te
zijn. Vogelvereniging Exokan bestaat
vijftig jaar en organiseerde deze grote
district tentoonstelling. De bondsvoor-
zitter was onder de indruk van de he-
le opzet, de accommodatie, het grote
aantal vogels in de diverse rubrieken
en de hoge kwaliteit. Voor de bezoe-
kers was de tentoonstelling vier dagen
open. 
Alle dagen was er veel belangstelling

in de sporthal waarbij een gezellig ter-
ras was ingericht. Voor de jubilerende

Exokan was het een hele klus, maar de
Hengelose vogelvereniging kreeg van

alle kanten veel lof voor de perfecte or-
ganisatie.

Lovende woorden voor jubilerende Exokan

Hoge kwaliteit vogels op district
tentoonstelling van Gelderland
In sporthal De Kamp in Hengelo
werd vorige week door vogelvereni-
ging Exokan uit Hengelo de dis-
trict tentoonstelling van Gelder-
land georganiseerd. Maar liefst
2.098 vogels werden ingebracht.
Veel inzenders behaalden het
maximale aantal punten van 93
met verschillende vogels.

Sporters moesten wijken voor 2.098 vogels in de sporthal.

KONIJNEN:
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 2xF,4xZG,2xG
Franse Hangoor: R. Bruinsma 1xF,
2xZG, 1xG, Bram Bruinsma 1xF, Jelle
Bruinsma 1xG 
Gele van Bourgondië: W. Boersma
1xF,3xZG
Wener: H. Nijenhuis 1xF,4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xZG, 3xG

SIERDUIVEN:
Altenburger Trommelduif: M.J.A. Jan-
sen 1xF, 2xZG, 1xG

P K V - n i e u w s

Gelderlandshow
Bemmel

Sociï nieuws
Zeven jeugdleden van SBC Sociï/Baak
combinatie gaan met nog drie dames
van PAX met zijn tienen naar Lochem
voor een scheidsrechter cursus gege-
ven door de bekende arbiter Eric
Braamhaar. 
Zondag 4 jan is de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van Sociï. Vanaf 11.00
uur tot 13.00 uur zaalvoetbal daarna
gezamenlijke maaltijd en de bekende
speech van voorzitter Gert Hiddink.

Een ieder is natuurlijk hierbij van har-
te uitgenodigd.

UITSLAGEN 21 DECEMBER
Sociï 3 - Lochem Sp 6 4-3.
Sociï 4 - PAX 6 1-2.
Oeken 4 - Sociï 5 5-2.

Vo e t b a l

Graag nodigen wij u uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan het mooie Vorden om samen met ons de Zomerfeesten te

vieren. Vorden staat op 17, 18 en 19 juli weer drie dagen lang

bol van activiteiten. Het complete programma vindt u in deze

speciale Zomerkrant.
Er is veel werk verzet om opnieuw een attractief programma samen te

stellen. De organisatie van dit soort evenementen is alleen mogelijk wan-

neer plaatselijke ondernemers als sponsor willen optreden. Het verheugt

ons dan ook dat dit jaar weer een aantal nieuwe sponsors bereid zijn een

financiële bijdrage te leveren. Vooral veel werk is er verzet door Loke Bakker

en Dinie Velhorst, samen met het bestuur van de ondernemersvereniging.

Annet Barendsen en Reinier Klein Brinke maken dit jaar voor het laatst deel

uit van de commissie en hebben vanaf de zijlijn nog wat ondersteuning

verleend. Evenals vorig jaar wordt op zaterdagavond van het feestterrein een

evenemententerrein gemaakt. Op het terrein is geen glaswerk en geen zelf

meegebrachte drank toegestaan. Hierop wordt gecontroleerd door een aantal

gastheren. Om deze controle mogelijk te maken worden aan beide zijden van

de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. Wij gaan er, samen met u, weer een mooi

feest van maken.

Heel veel plezier gewenst, Commissie Vordense Zomerfeesten

Vordense Zomerfeesten 17, 18 en 19 juli

Donderdag 17 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:

kermis
clown Henkiesteltlopers “I compasa”Jan Plezier (1-mans orkest)’S AVONDS

feesttent Bakker: HikeDe Herberg: DJ Oliver De Slof: Sens Forward

Vrijdag 18 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen’S AVONDS
De Herberg: DJ Oliverfeesttent Bakker: The HeinoosDe Slof: Blinded

Zaterdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Boerenkapel straatgoochelaar FredericoRobots op steltenSchminkstandBallonnenclown
VANAF 16.30 UUR

De Slof: Nathaly Masclé en Tom Klein’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival
De Herberg: DJ Oliver

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & ShoarmaBakker Hotel RestaurantBarendsen Staal constructie, Fixet, Etos
Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-RestaurantKerkepad IJssalon  Plaza
Food for allDe Rotonde BistroDe Slof

CaféRabobank Graafschap-NoordVordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca met natuurlijk live muziekop donderdag, 
vrijdag en 
zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Uitgave: Drukkerij Weevers • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, 
Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst.

9 - 13
JULI

HENGELO

heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

• Gezellige Kermismarkt

• Groot Lunapark

• Veteranen motorenrace

• Zaterdag volksspelen

met o.a. vogelschieten

• Zondag kermisoptocht

HENGELOSE

KERMIS
HENGELOSE

KERMIS
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30   |   Postbus 22,7250 AA Vorden   |   Telefoon (0575) 55 10 10   |   info@contact.nl   |   www.contact.nl

Demo XCO-trainer

door L.A. Sports
Demo XCO-trainer

door L.A. Sports

Dansdemo
Dansstudio
Vieberink

Dansdemo
Dansstudio
Vieberink

Brandweer
Brandweer iiiinnn hhhuuulllpppvvveeerrrllleeennniiinnngggsssaaaccctttiiieeevvvoooooorrrr dddeee TTTooorrreeennn

ZATERDAG 5 JULI + ZONDAG 6 JULI
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Acrobatic Turncreater

Acrobatic Turncreater

Kermis

Straat- en kindertheater
Straat- en kindertheater

BraderieBraderie

Kermis
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Standwerkersconcours

Standwerkersconcours

EliZeEliZeZZZIIINNNGGGTTT DDDEEE ZZZOOOMMMEEERRRHHHIIITTTSSS:

'Lovesick''Into Your System''I'm No Latino''Automatic' 'Shake'

Levend tafelvoetbalspel

Levend tafelvoetbalspel

PAASKRANTPAASKRANTPAASKRANTextra b i j lage 

Maart 2008
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Overname van advertenties/ berichten is verboden
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In deze bijlage
In deze bijlage

Activiteiten met de Paasdagen

Alles over Paaspop 2008

Paaspuzzel 2008

Recepten voor de Paasdagen

Kleur mee en win!

Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking

4 mei

FEESTKRANT

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30Postbus 22,7250 AA VordenTelefoon (0575) 55 10 10info@contact.nlwww.contact.nl

April 2008
Lid NNP
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WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst
Bestemd voor wandelaars met rolstoel of scootmobiel

Startplaatsen en -tijdenDo22 mei 18.30 uur Zaal Nijhof, Halle
Vr 23 mei 18.30 uur Dorpshuis, Keijenborg
Za 24 mei 14.00 uur Sporthal, Steenderen

• Prachtige routes van 7 en 13 km
• Alle voorzieningen aanwezig• Muziek en medailles• € 3 per dag, € 6 per drie dagen

DE ZONNEBLOEMorganiseert:

donderdag 22 mei • vrijdag 23 mei • zaterdag 24 mei 2008

Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloemafdeling of via j.vms@planet.nl of bij de start 

Informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30     of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst

www.rolloverbronckhorst.nl
Uitgave: Drukkerij Weevers

Co-sponsoren:

Skeelermarathon 2008

Zaterdag 24 mei 2008 

Industrieterrein “Werkveld”
Skeelermarathon 2008

Zaterdag 24 mei 2008

Industrieterrein “Werkveld”

SKEELERSPECIAL
SKEELERSPECIAL

VORDENVORDEN

PROGRAMMA:

Wedstrijdschema 

• 15.00 uur Veteranen
20 km

• 15.45 uur Skate Demo / 

wedstrijd Kids on Wheels

• 16.30 uur Beloften
30 km

• 17.15 uur Sprintwedstrijden

• 18.30 uur Dames 1 + 2
25 km

• 19.30 uur A-rijders
40 km

Naam organisatie

SKEELERCOMITE VORDEN

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL

Foto Harm de Boer

� Sprintwedstrijden

� Spectaculaire 

skate demonstratie

Kermis-Gilde
Uitgave: Drukkerij Weevers • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (05Vrijdag

20 juni
14.00 uur Aanloopkermis

55+ 
(ook gratis entree)21.00 uur Muziek feesttent

REAL TIME

Zaterdag
21 juni

17.00 uur Openluchtmis 
Maria Postel

21.00 uur Muziek feesttent
HIKE

Zondag
22 juni

13.30 uur Drieënveertigste
Kermisoptocht

15.00 uur Muziek feesttent
PERFECT
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IN DEZE SPEKTAKEL-KRANT:
• ACHTERHOEK SPEKTAKEL TOER 2008

• VOORWOORD LEO SCHARENBORG

• DE ARTIESTEN

• DE ETAPPEPLAATSEN

hou van lekker, en van Scheffer.
IK

de laatste trendsindividueel keukenadvieseerlijke prijzengespecificeerde offerte geen aanbetaling 

Starttijden*

9.30 uur Crossloop 

± 9.40 uur RUC NK wedstrijd 12 km

± 10.10 uur TSC wedstrijd en recreatief 18 km

± 10.40 uur Groepsrun 12 km

Koppelrun 12 km

van de acht amateurvoetbalverenigingen 
in de gemeente Oost Gelre

van de acht amateurvoetbalverenigingen 
in de gemeente Oost Gelre
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VOETBALKRANTseizoen 2008/2009

VOETBALKRANT

2008

ZONDAG 

14 SEPTEMBER

14.00 UUR

www.bloemencorso.com

Vanaf 12.30 uur STRAATTHEATER

Uitgave: 

Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV

Bleekwal 10

7131 DB  Lichtenvoorde

Tel. 0544 371323

Fax 0544 371899

E-mail: info@weevers-elna.nl

Internet: www.weevers-elna.nl

Extra bijlage van 

Weekblad Elna in Lichtenvoorde en

losse verspreiding, oplage 115.000

de Slag om GrolleWelkom in 1627!17, 18 en 19 oktober 2008- elke dag nabootsing veldslag 1627- demonstraties met kanonnen,musketten en pieken
- bokbierfeest en jaarmarkt- artiesten en gepeupel

- fakkeloptochten en feestavonden- historische viering
- gratis kinderactiviteiten

wwww.slagomgrolle.nl
SPECIALE BIJLAGE VAN GROENLOSE GIDS

Laatt uww speciale kranten drukwerkk onzee zorgg zijn

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij



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 ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, 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 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

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 3
Nr. 52, 23 december 2008

De gemeente Bronckhorst zet
vrijwilligers die zich onderscheiden
door hun activiteiten in de gemeente
in het zonnetje met de verkiezing
van 'Vrijwilliger van het jaar'. De
bekendmaking gebeurt tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.
Tot 5 december kon een ieder perso-
nen of groepen aanmelden die de
titel 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
verdienen. We kregen in totaal 
15 aanmeldingen. Onlangs zijn 
de drie genomineerden bekend
gemaakt.

De drie genomineerden zijn in
willekeurige volgorde:
Stichting Vrienden van de Kerk op
Kranenburg; commissie vorm-
geving
De commissie vormgeving van het
heiligenbeeldmuseum bestaat uit
zes vrijwilligsters. Zij vormen het
visitekaartje naar buiten toe, zijn
belast met de inrichting van het
museum en fungeren al ruim tien
jaar als gastvrouwen wanneer het
museum geopend is. De commissie
vormgeving is zeer belangrijk voor
het museum.

Harm-Jan Warringa
De heer Warringa is sinds 1975
vrijwilliger bij het Vordens Tennis
Park. Sinds 1976 is hij actief als
bestuurslid en binnen verschillende
commissies. Hij heeft onder andere
de baancommissie helpen oprichten
en verzorgt het onderhoud op het
tennispark, waaronder de banen. Hij
is lid van de informatiecommissie en
verzorgt vanuit die positie de uitgave
van het clubblad 'Smash Hits' en de
bezorging daarvan.

Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij de
Stichting Vrienden van de Vordense
Molens 'De Hackfortsche
windmolen'. Zijn functie is vrijwillig
molenaar en hij verzorgt het
secretariaat. Daarbij heeft hij mede
een educatief programma opgezet
voor kinderen. 

Trees Harmsen-Lebbink 
Sinds 1990 verricht zij vrijwilligers-
werk voor verschillende verenigin-
gen en stichtingen. Ze is secretaris
bij volleybalvereniging Steenderen
(WIK) en vervult een kaderfunctie bij
regio Nevobo Oost als wedstrijd-

controleur. Daarnaast is ze vrijwillig-
ster bij Stichting Welzijn Ouderen
Steenderen en ontlast zij mantel-
zorgers van hun intensieve
zorgtaken bij de Bezoek en Oppas
Service Steenderen. Ook is ze een
dagdeel in de week actief binnen de
dagverzorging, hier begeleidt en
regelt zij activiteiten. 

Ten slotte verzorgt zij kantine-
diensten bij voetbalvereniging
Steenderen en heeft ze in het
verleden de kleding van de selectie
gewassen. 

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van
het jaar’
Wie 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
wordt, maakt burgemeester Henk
Aalderink bekend tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 5 januari 2009 om 20.00 uur bij
Cultureel Centrum De Brink,
Stationsplein 8-12 in Zelhem.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
ontvangt naast de eretitel een
geldbedrag van € 250,-. Als de
eretitel naar een vrijwilligersgroep
gaat, ontvangt de groep een geld-
bedrag van € 500,-. De andere twee
genomineerden krijgen een oorkon-
de en € 50,-. 

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
de heer J. Glandrup van de afdeling
Maatschappij en organisatie vormen
de commissie die op basis van de
vastgestelde criteria uit de

inzendingen drie genomineerden
heeft geselecteerd. Daarbij is ook
gekeken naar de tijdsperiode dat het
vrijwilligerswerk is verricht, de
verscheidenheid en de omvang van
het vrijwilligerswerk. 

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.

Het uitgangspunt bij deze verkiezing
is dat het vrijwilligerswerk van
belang is voor grote groepen in onze
gemeente of voor de hele gemeen-
schap. In aanmerking komen
vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, maar
ook bij professionele organisaties.
Ook inwoners van andere
gemeenten die in onze gemeente
vrijwilligerswerk doen, maken kans
op de titel. Individueel vrijwilligers-
werk (zoals dat van mantelzorgers)
komt niet in aanmerking, maar de
overkoepelende organisaties (die
zich bijvoorbeeld inzetten voor
mantelzorgers) wel. Verder komt
vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie niet in aanmer-
king. Personen die in het verleden
een Koninklijke onderscheiding of
het ereburgerschap hebben
ontvangen kunnen ook niet
meedingen naar de titel.

Drie genomineerden voor 

'Vrijwilliger van het jaar' bekend

Vrijwilligers 2007

Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
op 5 januari 2009 om 19.45 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) bij Cultureel
Centrum De Brink op het Stations-
plein 8-12 in Zelhem. Alle inwoners,
instellingen, verenigingen en
bedrijven zijn van harte welkom. 
Een prima gelegenheid om in
ongedwongen sfeer onder het genot
van een hapje en een drankje elkaar
het beste toe te wensen en (nader)
kennis te maken. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook
de 'Vrijwilliger van het jaar' bekend
gemaakt en worden de kampioenen
uit onze gemeente gehuldigd. 
Verder is er dit jaar aandacht voor de
Toekomstvisie Bronckhorst 2030 die
de gemeente opstelt. Mede dankzij
de hulp van verschillende inwoners,
bedrijven en organisaties die met
ons mee hebben gedacht via
bijeenkomsten, de ansichtkaarten-
actie en/of expertgroepen zijn we

hier al een eind mee gevorderd. 
Wat heeft het opgeleverd? Zes
kwaliteiten van onze gemeente waar
we ons hard voor gaan maken
(Landschap, Rust en ruimte,
Noaberschap, Landbouw,
Kleinschaligheid en Woon- en
werkklimaat) en drie scenario's 
die gaan over toekomstige ontwikke-
lingen. Het eerste scenario gaat uit
van het principe dat we moeten
groeien om de toekomstige kansen
op te pakken en problemen het
hoofd te bieden. Het tweede
scenario kiest voor een duurzame

ontwikkeling en het behoud van
jonge gezinnen in onze gemeente.
Het derde scenario richt zich vooral
op het behoud van het bestaande en
het organiseren van naoberschap.
Drie verschillende toekomst-
scenario's, maar alledrie uitgaand
van de kwaliteiten, die we al eerder
noemden. Om u - zonder al te veel
voorkennis - in staat te stellen een
oordeel over deze verschillende
visies te vellen, hebben we speciale
presentatieborden gemaakt die we
bij de nieuwjaarsreceptie
tentoonstellen. 

Tijdens de receptie kunt u de
gemeenteraad laten weten welk
scenario u het meest aanspreekt en
welke het minst. Door de groene en
rode kaart die u bij binnenkomst
krijgt in te leveren, in de daarvoor
bestemde bussen. De raad
bespreekt deze scenario's en de
binnengekomen reacties in 
februari 2009.

Wij heten u graag van harte
welkom op 5 januari!

Met vriendelijke groet, 
Henk Aalderink, Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.  
Komt u ook?

Op de homepagina van
www.bronckhorst.nl vindt u
hierover alle informatie. Vul op het
formulier in welk scenario uw
voorkeur heeft en welk scenario u
het minst aanspreekt. Dit kan tot 

6 januari a.s. Doen! De gemeente-
raad hoort uw mening graag.
Uitgebreide informatie over de
Toekomstvisie vindt u onder
Bestuur en organisatie � Beleid �
Toekomstvisie Bronckhorst 2030.

Uw mening geven over de

Toekomstvisie kan ook via de website



Samen met de gemeente Bronck-
horst verzorgt de sector Educatie &
Scholing van het Graafschap College
deze cursus over het omgaan met
geld. U krijgt in de cursus inzicht in
hoe u uw geld besteedt en waarom
het niet altijd lukt om uit te komen
met uw inkomen. Zo kijken we bij-
voorbeeld naar welke invloed recla-
me heeft op ons koopgedrag. U leert
een kloppend huishoudboekje op te
stellen en u krijgt tips over hoe u
op bepaalde zaken kunt besparen. 
Tenslotte leert u hoe u uw thuis-
administratie op orde kunt brengen
en houden. 

Cursusduur:
9 weken, 1 les van 3 uur per week
Startdatum:
februari/maart 2009
Leslocatie:
nader te bepalen
Lesdag/lestijd:
nader te bepalen
Kosten:
voor inwoners van Bronckhorst
is de cursus gratis
Informatie en aanmelding: 
de heer H.A. Overbeek van de
gemeente, tel. (0575) 75 05 02, 
e-mail: h.overbeek@bronckhorst.nl

Geef u op voor de cursus 

'Uitkomen met Inkomen'

• Op 24 en 31 december a.s. is de
gemeente vanaf 13.00 uur geslo-
ten. 

• De medewerkers van de gemeen-
te zijn u op 22 en 23 en 29 en 30
december a.s. op de gewone
openingstijden van dienst. 

• Op 2 januari zijn wij gesloten. 

• Op 5 januari zijn we vanaf 10.00
uur geopend.

Gewijzigde

openingstijden

gemeente 

i.v.m. kerst 

en oud en nieuw

B en w stemden vorige week in met
het beschikbaar stellen van  
€ 37.500,- voor het openstellen van
de dijk tussen Olburgen en Bronk-
horst voor wandelaars en fietsers.
Hiermee wordt tegemoet gekomen
aan een lang gekoesterde wens van
gemeente, provincie, Waterschap
Rijn en IJssel en het Recreatieschap
Achterhoek en Liemers om deze
ontbrekende schakel in de lange-
afstandsroute tussen Wesel en
Kampen (Hanzeroute LF3) in te
richten voor fiets- en wandel-
verkeer.

De fietsverbinding moet zorgen voor
een directe verbinding tussen de
veerpontjes Olburgen en Bronkhorst
over de IJssel. Door de fietsroute
over de dijk te laten lopen, beleeft de
fietser het landschap directer en
wordt de betreffende Hanzeroute
nog interessanter voor de fietser.

Ook wordt het veiliger voor fietsers
omdat zij zich niet hoeven te mengen
in het autoverkeer. 

De totale kosten voor realisering 
van dit project bedragen ruim 
€ 1.000.000,- De bijdragen komen
naast de gemeente van het Recrea-
tieschap Achterhoek en Liemers,
het Waterschap Rijn en IJssel en de

provincie (van deze laatste is de sub-
sidie reeds binnen). Ook wordt nog
een verzoek voor subsidie gedaan
uit het Europees plattelandsontwik-
kelingsprogramma (EU/POP2) 

Wanneer alle procedures gevoerd
zijn en de financiële toezeggingen
binnen zijn, kan medio 2009 gestart
worden met de werkzaamheden.

B en w stellen € 37.500,- beschikbaar voor fietspad

Olburgen-Bronkhorst

De programmaraad adviseert de
kabelexploitanten namens de
kabelabonnees in alle 13 gemeenten
in de Achterhoek en De Liemers en
in de gemeente Brummen. De
programmaraad is een wettelijk
adviesorgaan, gestoeld op de Media-
wet. Zij adviseert over 15 televisie-
en 25 radiozenders, het zogenaam-
de basispakket, die door de kabel-
exploitanten in principe in het
programma-aanbod moeten worden
opgenomen. Van de 15 televisie-
zenders zijn er reeds 7 wettelijk
bepaald en van de 25 radiozenders
zijn er 9 wettelijk voorgeschreven.
Slechts om zeer zwaarwegende
redenen kan een kabelexploitant
hiervan afwijken. Naast dit basis-
pakket adviseert de programmaraad
ook vrijblijvend over de overige
zenders die u via de kabel zou

moeten kunnen ontvangen. Voor 
de huidige indeling van de radio-
respectievelijk de televisiezenders
verwijzen wij naar de teletekst-
pagina van het kanaal van de kabel-
exploitant. In de plenaire vergade-
ring van 8  januari 2009 wordt een
conceptadvies voor de periode 
2009-2010 voor zowel de radio als 
de televisie opgesteld, waarna in de
plenaire vergadering van 3 maart
2009 de definitieve besluitvorming
hierover plaatsvindt. Deze vergade-
ringen, alsmede de plenaire
vergadering op 22 oktober 2009 
zijn openbaar en vinden plaats in
centrum Ons Huis, Beukenlaan 30 
in Hengelo (Gld), aanvang 19.30 uur.
Het adres van het secretariaat van
de Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland is Garsenshof 33,
7231 LA Warnsveld.

Mededelingen van de Stichting

Programmaraad Oost-Gelderland

Onlangs besloten b en w een
collectieve verzekering voor alle
vrijwilligers af te sluiten voor het
jaar 2009. Op deze wijze zijn alle
vrijwilligers tijdens de uitvoering
van hun activiteiten verzekerd. Dit
als gevolg van het besluit van de
Tweede Kamer in november om 
per 1 januari 2009 gemeenten
structureel te compenseren voor
het afsluiten van een collectieve
vrijwilligersverzekering.

Vrijwilligers en vrijwilligersactivitei-
ten zijn bijvoorbeeld: klaar-overs,
voorleesouders, tafeltjedekje-
bezorgers, trainers van sport- en
spelactiviteiten, bestuursleden van
verenigingen, kerkelijk werk, buurt
activiteiten en dorpsbelangen-
organisaties. 

Door het afsluiten van een collec-
tieve verzekering is het risico dat
vrijwilligers onverzekerd zijn, weg-
genomen. Veel koepelorganisaties
hebben namelijk hun collectieve
verzekering opgezegd, omdat ze er-
van uit zijn gegaan dat de gemeente
deze taak over zou nemen. Met het
besluit van de Tweede Kamer zijn
de financiële bezwaren van de ge-
meente Bronckhorst tegen een col-
lectieve vrijwilligers verzekering
weggenomen.

Bronckhorst sluit

collectieve

vrijwilligers-

verzekering af

Op 15 december jl. vierde ook de ge-
meente Bronckhorst Naturalisatie-
dag. Dit gebeurde met 15 ‘nieuwe’
Nederlanders. In totaal kregen in
Bronckhorst in 2008 26 personen 
de Nederlandse nationaliteit. De
gemeente had een speciale bijeen-
komst georganiseerd in museum
Smedekinck in Zelhem. De aanwezi-
gen maakten hier kennis met 
oud-Hollandse cultuur en hand-
werklieden. Zo zijn diverse maquet-
tes van oude boerderijen en schuren
bekeken, is wol en vlas gesponnen,
zijn stoelzittingen gevlochten 
met riet of rotan, midwinter-
hoorns gemaakt en werd erop
geblazen. 

Helemaal in de smaak viel de oud-
heidkundige vereniging met haar
opgravingen uit Zelhem. De geno-
digden waren zeer geïnteresseerd in
de rondleiding door de vele enthou-
siaste vrijwilligers van het museum.
In een vragenronde met burge-
meester Aalderink is ingegaan 
op hun land van herkomst, de
achtergebleven familieleden, hoe ga
je daar mee om, wat vinden ze van
Nederland, welke gerechten
waarderen ze hier en wat aten ze
vooral in hun herkomstland. 
De dag werd afgesloten met een
heerlijke lunch en alle gezinnen
kregen nog een mooi kerstpakket
mee voor thuis. 

Naturalisatiedag in Bronckhorst Regiotaxi tijdens oudjaarsdag

(31 december 2008)

Ook op oudejaarsdag, 31 decem-
ber a.s., wordt door Regiotaxi
Gelderland gereden. Wel sluit de
dienstverlening eerder. Dat wil
zeggen dat de laatste rit op
oudejaarsdag om 19.59 uur begint.
De reizigers die dan nog onderweg
zijn, worden uiteraard gewoon
naar hun bestemming gebracht.
Het callcenter blijft in de lucht tot
de laatste reiziger op zijn of haar

bestemming is aangekomen. De
laatste ritten met de Regiotaxi
Gelderland kunnen dus uiterlijk
om 18.59 uur besteld worden.
Reserveringen na dat tijdstip
worden niet meer aangenomen.
De gemeente adviseert u, waar
mogelijk, uw reis/reizen tijdens
oudjaarsnacht zo ver mogelijk van
tevoren te boeken.

De brandweer van de gemeente
Bronckhorst doet onderzoek naar de
bluswatervoorziening in het
buitengebied. Bij een brand dient de
brandweer snel over bluswater te
kunnen beschikken. Gezien de
uitgestrektheid van het buitengebied
en beperkte aanwezigheid van
voldoende bluswatervoorzieningen,
kan deze toevoer enige vertraging

opleveren. De brandweer wil
daarom ook alternatieve bluswater-
voorzieningen in kaart gaan
brengen. 

Voor dit onderzoek heeft de
brandweer informatie nodig die niet
bij haar bekend is. Woont u in het
buitengebied en heeft u een bereik-
bare beregeningspuls of andere
bronnen, dan wil de brandweer dit
graag weten. Mogen zij op uw
medewerking rekenen? Geef dit
voor eind november a.s. aan ons
door. 

Voor vragen of aanmelding kunt u
contact opnemen met de heer 
R. Dijkman, tel. (06) 20 39 19 62 
of via e-mail: 
robert.dijkman@bronckhorst.nl

Bluswateronderzoek in buitengebied

Bronckhorst

De gemeenteraad nam begin
november het principebesluit om
Bronckhorst een millennium-
gemeente te doen worden en stelde
daarvoor een krediet van € 15.000,-
beschikbaar. B en w hebben dit
inmiddels verder uitgewerkt. De
gemeente Bronckhorst wil met het
krediet initiatieven vanuit de samen-
leving stimuleren en op deze wijze
fungeren als katalysator. Het is niet
duidelijk welke activiteiten in
Bronckhorst op dit moment al
plaatsvinden en eventueel voor
subsidie in aanmerking komen. De
gemeente wil dat in 2009 inventari-
seren en bekijken welke activiteiten
zij wil steunen om een bijdrage te
leveren aan de millenniumdoelen. 

In 2000 hebben de Verenigde Naties
verschillende millenniumdoelen
afgesproken, waaronder: extreme
armoede en honger uitbannen, alle
jongens en meisjes naar school,
mannen en vrouwen dezelfde
rechten, kindersterfte neemt sterk
af, verspreiding van ziekten als
malaria en AIDS stopt. 

Een millenniumgemeente draagt bij
aan activiteiten die dit bevorderen,
zoals bijvoorbeeld de gemeente
Hardenberg een actie heeft: 'Vecht
voor water'. Deze gemeente bundelt
de krachten met het Waterschap en
het waterbedrijf om waterputten in
Afrika te realiseren.

Bronckhorst millenniumgemeente

Midwinterhoornblazen met de ‘nieuwe’ Nederlanders tijdens Naturalisatiedag.



Er komt een tweetal aanpassingen
in het ontwerp van de rondweg N314
bij Hummelo. Het ontwerp voor een
rotonde bij de Sliekstraat-Zelhem-
seweg wordt compacter en veiliger
gemaakt en de toekomstige kruising
met de Groeneweg krijgt een
oversteek voor fietsers en
voetgangers. De aanpassingen zijn
het gevolg van verschillende
inspraakreacties op het tracé-
ontwerp en de Streekplanherzie-
ning. Gedeputeerde Staten stellen
de aanpassingen voor aan Provin-
ciale Staten, die hier komend voor-
jaar een uitspraak over doen. Tevens
vragen GS financiën voor het
realiseren van het tracé. De totale
kosten bedragen 8,8 miljoen. De
provincie draagt hiervan 5,8 miljoen
bij, de overige 3 miljoen wordt
betaald door de gemeente Bronck-
horst. Met de realisatie van de
rondweg wordt een belangrijk knel-
punt opgeheven.

Waarom de rondweg?
Aanleiding voor de rondweg om
Hummelo is de zware wissel die
doorgaand verkeer trekt op de kern
van het dorp. De Dorpsstraat (N314)
en de Keppelseweg (N814) krijgen
steeds meer auto's en vrachtwagens
te verwerken. Er doen zich gevaarlij-
ke situaties voor en omwonenden
hebben last van verkeerslawaai. De
Dorpsstraat is (deels) beschermd
dorpsgezicht en leent zich daarom

niet voor grote aanpassingen. Alleen
een rondweg om de bebouwde kom
lost de problemen structureel op.

Vervolg
Als Provinciale Staten komend
voorjaar akkoord gaan met de
Streekplanherziening, ligt het tracé
voor de rondweg vast. Wel is
hiertegen nog beroep bij de Raad
van State mogelijk. Na goedkeuring
werkt de provincie het ontwerp ver-
der uit en start de grondaankoop. De
gemeente neemt het tracé op in het
bestemmingsplan. De gronden
langs de weg kunnen hierin een an-
dere bestemming krijgen. Naar ver-
wachting beginnen de werkzaamhe-
den in 2011. Een jaar later moet de
weg gereed zijn voor gebruik.

Voorgeschiedenis
Begin 2008 kozen Gedeputeerde
Staten voor het huidige tracé voor de
N314, tracé West 1. Dit deden zij
mede op basis van de milieu-
effectrapportage (MER). Het
milieueffectrapport en het ontwerp
voor de gedeeltelijke Streekplan-
herziening lagen ter inzage van 
19 februari tot 2 april 2008. In totaal
ontving de provincie 120 inspraak-
reacties op beide documenten. 
Ook de onafhankelijke Commissie
voor de MER boog zich erover. 
Alle inspraakreacties zijn gebundeld
en door de provincie van commen-
taar voorzien in een zogenoemde

commentaarnota. De insprekers
krijgen een exemplaar van de
commentaarnota thuisgestuurd.
Daarnaast is het document te down-
loaden via www.gelderland.nl/n314.

Provincie past ontwerp N314 om Hummelo aan
Over enkele weken vieren we oud en
nieuw. De jaarwisseling is een mooie
traditie. Ook u gaat misschien de
straat op om vuurwerk af te steken
en elkaar een goed jaar te wensen,
zoals zoveel mensen in Bronckhorst.

Schade door vernielingen
Helaas is er ook ieder jaar weer veel
schade na de jaarwisseling. Vorige
jaar is in Bronckhorst voor ongeveer
€ 60.000.- schade veroorzaakt aan
publieke eigendommen! Onder meer
werden 80 verkeersborden, 45 afval-
bakken en tientallen straatnaam-
borden vernield. Op openbare speel-
plaatsen werden veel vernielingen
aangericht en rommel achtergela-
ten. Niet meegenomen in dit scha-
debedrag is de (vuurwerk)schade
die door particulieren is geleden. 

Oproep
Dit past niet in de gemoedelijke

cultuur van Bronckhorst. De
gemeente doet daarom bij deze een
dringende oproep aan u, om er aan
bij te dragen dat de komende
jaarwisseling(en) in onze mooie
gemeente ordelijk en schadevrij
verlopen. 

Heeft u of uw kind(eren) een goed
idee om ervoor te zorgen dat schade
door vuurwerk vermindert? Wij
helpen u, indien mogelijk, graag bij
het uitvoeren van uw initiatief! 
U kunt uw idee mailen naar de heer
R. Visschers van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having: r.visschers@bronckhorst.nl.

Tot slot
Vuurwerk mag op oudjaar worden
afgestoken van 10.00 uur 's och-
tends tot 02.00 uur 's nachts. Hierop
wordt gecontroleerd!

Oud en nieuw schadevrij

De gemeente Bronckhorst geeft
Stichting Collusie de opdracht het
project 'Energieservice aan huis' 
uit te voeren en stelt daarvoor 
€ 17.500,- beschikbaar. ‘Energie-
service aan huis’ is een project dat
zich richt op het geven van energie-
advies aan huishoudens met een
laag inkomen. Deze krijgen op basis
van dit advies een energiebox met
energiebesparende materialen ter
waarde van € 50,-  

Energiebesparende materialen zijn
een spaarlamp, waterbesparende
douchekop, tochtstrips, isolatie-
materiaal voor CV-leidingen of
radiatorfolie. Tegelijkertijd worden
werkzoekenden in de gelegenheid
gesteld mee te draaien in dit project
en leer- en werkervaring en sociale
vaardigheden op te doen om zo door
te kunnen stomen naar een betaalde
baan (zij kunnen energieadviseur
worden). Het project wordt geza-
menlijk met de gemeenten Lochem
en Zutphen uitgevoerd en duurt
twee jaar. 

Vermindering CO2 uitstoot
Achterliggende gedachte van het
project is dat naar verwachting de
energielasten de komende jaren
verder zullen stijgen en daarmee
ook de woonlasten. Om de huishou-

dens met een laag inkomen tege-
moet te komen, krijgen zij de kans
om energie(- én kosten)besparende
maatregelen te treffen. Dit vermin-
dert de CO2 uitstoot en dat past in
het klimaatbeleid dat de gemeente
nastreeft.

Minima krijgen ‘Energieservice 
aan huis’

In 2009 verandert de regelgeving 
in de Wet maatschappelijke
ondersteuning rond hulp bij het
huishouden. Contracten tussen de
gemeente en de huidige zorg-
aanbieders zijn in 2008 dan ook
opgezegd om opnieuw te kunnen
aanbesteden volgens die nieuwe
regels. Dat betekent echter niet dat
de inwoners in afwachting van een
eventuele nieuwe aanbieder tijdelijk
geen hulp krijgen. Tot 1 oktober
2009 (wanneer de nieuwe aanbeste-
ding afgerond moet zijn) heeft de
gemeente namelijk een overgangs-
regeling afgesproken met de
huidige zorgaanbieders en blijven zij
de hulp bij het huishouden leveren!

Tariefverhoging
In het overgangscontract is met de
zorgaanbieders vastgelegd dat de
tarieven per 1 januari 2009 worden
verhoogd wegens de loonstijgingen.
Dat kan voor inwoners die hulp bij
het huishouden via een zorga-
anbieder ontvangen of via een
persoonsgebonden budget hulp bij
het huishouden zelf regelen,

gevolgen hebben voor de berekening
van de te betalen eigen bijdrage. Het
CAK berekent ook in 2009 die eigen
bijdrage.

Hulp bij het huishouden is een
onderdeel van de ondersteuning die 
de gemeente volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) biedt aan haar inwoners. De
nieuwe aanbesteding is bedoeld om
voor de inwoners optimale hulp te
kunnen blijven leveren bij betaal-
bare eigen bijdragen. 

In de afgelopen week heeft de
gemeente alle inwoners, die hulp bij
het huishouden ontvangen, een brief
gestuurd over dit onderwerp.

Meer informatie?
Voor meer informatie hierover kunt
u contact opnemen met de mede-
werkers van de afdeling Werk, inko-
men en zorg van de gemeente, aan
het loket in het gemeentehuis,
telefonisch (0575)75 02 50 
of via e-mail: 
wiz-frontoffice@bronckhorst.nl.

Veranderingen in hulp bij huishouden

In 2009 wordt de kerstboominzamelingsactie
gecombineerd met een vuurwerkafvalinzameling.
Ook dit jaar vragen wij weer de medewerking van
schoolkinderen in Bronckhorst. Jullie ontvangen 
€ 0,50 per ingeleverde kerstboom. Ook voor elke
volle zak vuurwerkafval, die ingeleverd wordt,
ontvangen jullie € 0,50 en tevens een tegoedbon van 
€ 2,00 van de Welkoop, te gebruiken voor het kopen
van vuurwerk in 2009. De speciale vuurwerkafval-
zakken zijn huis-aan-huis verspreid.

Op woendag 7 januari 2009 kunnen de school-
kinderen tussen 13.30 uur en 15.30 uur de kerst-
bomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak: speelplaats Bobbinkstraat
Halle: speelplaats Abbinkskamp
Hengelo: parkeerplaats gemeentehuis, Raad-

huisstraat
Hoog-Keppel: zwembad Hessenhal, Monumenten-

weg
Hummelo: parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg: parkeerplaats tegenover kerk,

Pastoor Thuisstraat
Steenderen: Burgemeester Buddinghplein
Toldijk: nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk: speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt: parkeerplaats Dorpshuis, Kerk-

straat 86
Vorden: gemeentewerf, het Hoge 65a
Wichmond: evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem: stationsplein en gemeentewerf,

Kampweg 2

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

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 7 januari a.s.

Jeugd van Bronckhorst, kom helpen en verdien een extra zakcentje!

Gemeente neemt

werkzaamheden

SSR Zelhem over

Het bestuur van de Stichting
Sport en Recreatie Zelhem heeft
besloten om haar werkzaamhe-
den als bestuur neer te leggen en
de stichting op te heffen. De
stichting heeft tot op heden pro-
fessioneel invulling gegeven aan
het beheer en de exploitatie van
de sportaccommodaties in Zel-
hem en Halle, maar draagt deze
werkzaamheden nu over aan de
gemeente Bronckhorst. Dit be-
sluit is in onderling overleg geno-
men. Twee leden van het stich-
tingsbestuur en een medewerker
van de gemeente bekijken de ko-
mende tijd hoe zij tot een goede
wijze van vereffening van de
stichting kunnen komen. Hierbij
is het eerste aandachtspunt het
personeel dat in dienst is van de
stichting en de gebruikers van de
accommodaties. Uitgangspunt
van de gemeente is om de werk-
zaamheden van het bestuur op
een goede manier te continueren.



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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers), 1 januari 

t/m 31 december 2009, APPCO Direct B.V.
• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek, 17 t/m 31 januari 2009, college van kerkrent-

meesters van de Protestantse gemeente
• Hengelo (Gld), cafetaria Langeler, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsauto-

maat, 1 januari t/m 31 december 2009, H. Langeler
• Hoog-Keppel, ontheffing op grond van artikel 2 Verordening winkeltijden gemeente Bronck-

horst voor verkoop goederen tijdens kunst-, antiek- en rommelmarkt, 21 mei 2009, HC'03
• Zelhem, café De Mallemolen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, R.W.H. van Gurp
• Zelhem, D'n Draejer, carnavalsoptocht, 21 februari 2009 van 13.00 tot 15.00 uur, 

c.v. De Doldraejers
• Zelhem, Halle, Halle-Heide, Velswijk, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m.

toneeluitvoeringen, 2 t/m 16 februari 2009, buurt- en toneelvereniging De Meene
• Zelhem, hoek Bergstraat/Orchideestraat, tijdelijk plaatsen bouwbord i.v.m. onderhoud

woningen, t/m eind oktober 2009, Morssinkhofbouw
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor verkoop vis, 1 januari t/m 31 december 2009,

H. Nagel

Bouwvergunningen
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 2, vernieuwen woning
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan 9, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 21B en 21C, veranderen winkel
• Hummelo, Beatrixlaan 10, verbouwen garage
• Steenderen, Molenkolkweg 4, plaatsen terrasoverkapping
• Vorden, De Boonk 37, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Handelsweg 1, bouwen inpandige woning
• Zelhem, Hogeveldweg 2, verbouw deel tot woonruimte
• Zelhem, Ruurloseweg 25, vergroten werkplaats en opslagloods 
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, veranderen raamkozijn in deurkozijn

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 12 december 2008:
• Hengelo (Gld), huis aan huis verkoop van loten, 20 december 2008, jeugdbestuur Pax
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van bloemen,

planten en tuingoed, vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2009, bloemenhandel
Stanly

• Toldijk, Steenderen en Baak, tijdelijke reclameaanduidingen voor Uit-lui-week, 11 december
2008 t/m 2 januari 2009, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

Verzonden op 18 december 2008:
• Vorden, terrein S.V. Ratti, carnavalsweekend, 20 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 21 februari

van 20.00 tot 01.30 uur en 22 februari 2009 van 15.00 tot 21.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet aan de heer J. Kieskamp, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Kranen-
burgs carnaval 

• Vorden en omgeving, huis aan huis verkoop van loten, 31 januari t/m 8 februari 2009, 
stichting Kranenburgs carnaval

• Vorden, kasteelweide, 4 en 5 april 2009, dressuur- en springwedstrijden voor paarden en
pony's, van 08.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 21.00
uur, L.R. en P.C. De Graafschap

• Vorden en omgeving, midwinterwandeling m.m.v. midwinterhoornblazers, 4 januari 2009 van
10.00 tot 17.00 uur, Kapelcommissie

• Vorden, Kranenburg, Wichmond, Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen driehoeksborden voor
open dag R.O.C. Aventus, 26 januari t/m 8 februari 2009, Hoffman outdoor media

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 17 december 2008:
• Zelhem, Hengeloseweg 21, bouwen dakkapel
Verzonden op 18 december 2008: 
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 30, uitbreiden woning
• Zelhem, Hengeloseweg 49, vergroten woning en bouwen schuur

Reguliere bouwvergunningen: 
Verzonden op 17 december 2008:
• Vorden, Hilverinkweg 4, gedeeltelijk vernieuwen werktuigenberging
Verzonden op 18 december 2008:
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 16, bouwen woning met garage/berging, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 3, uitbreiden en veranderen van een woning
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 5, uitbreiden clubhuis 
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 30, bouwen garage/hobbyruimte

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 18 december 2008:
• Vorden, Zutphenseweg 32, bouwen 9 groepswoningen en 8 appartementen, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 18 december 2008: 
• Drempt, Roomstraat 7-9, verbouwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 17 december 2008:
• Halle, Westerhofskamp 34, bouwen erker
• Halle, Westerhofskamp 36, bouwen erker
• Vorden, Bedrijvenweg 3,3A en 3B, bouwen bedrijfsverzamelgebouw  

Verleende vergunningen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op  22 december 2008:
• Vierakker, Koekoekstraat 9, voor verbranding nabij eerder genoemd adres 
• Zelhem, Roessinkweg 3, voor verbranding nabij eerder genoemd adres 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 18 december 2008:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 20, gedeeltelijk verwijderen dakplaten schuur, komt

asbesthoudend afval vrij
• Olburgen, Olburgseweg 1, geheel verwijderen dakplaten schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens dressuur- en springwedstrijden van de landelijke rijvereniging en ponyclub 

De Graafschap is de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg, vanaf 4
april 07.00 uur tot 5 april 2009 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de midwinterwandeling van de Kapelcommissie geldt op 4 januari 2009 van
09.00 uur tot 17.00 uur een stopverbod op de Kapelweg, aan de zijde van de even nummers

• Baak, vanwege groot onderhoud aan de boombeplantingen is de Beukenlaan, tussen de
Schooldijk en de Vrendenbargsedijk, van 5 t/m 10 januari 2009 gedurende de tijd die nodig is
voor het uitvoeren van de werkzaamheden, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Schooldijk, Dollemansstraat en Vren-
denbargsedijk

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw 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 17 december 2008:
• Halle, Heidevloed 1, 3 en 5, bouwen van een landgoed 

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

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een
omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat
en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van 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.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Zelhem Dorp' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp' voor te bereiden.
Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse op dit moment vigerende bestemmings-
plannen door het opstellen van één bestemmingsplan voor het dorp Zelhem. In het bestem-
mingsplan wordt met name de bestaande situatie vastgelegd en wordt de bestemmingsregeling
aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd op deze
gemeentepagina’s, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Klooster Kranenburg'
Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van het terrein van het voormalige klooster
(bejaardenoord) aan de Ruurloseweg in Kranenburg tot een complex voor wonen, zorggerela-
teerde maatschappelijke doeleinden en ondersteunende functies als ondergeschikte horeca en
persoonlijke dienstverlening. Tot het plan behoort ook de gedeeltelijke herinrichting van het
voorterrein van de RK-kerk op het perceel Ruurloseweg 101.

Wijzigingsplan 'Buitengebied 2008 Berkendijk 1', Vorden
Het plan heeft betrekking op functiewijziging van een agrarisch bedrijf naar wonen op het perceel
Berkendijk 1 in Vorden.

De plannen de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 december 2008 t/m 8 februari
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad (ontwerpbestemmingsplan) of b en w (wijzigingsplan).

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, vergroten van een woning, ontheffing wegens het

overschrijden van de maximale toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Burgemeester Galleestraat 13, bouwen woning met bijgebouw, ontheffing wegens het
overschrijden van de maximale nokhoogte en de situering van het bijgebouw geldend
bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'

De bouwplannen liggen van 25 december 2008 t/m 4 februari 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02
88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 9 december 2008:
• Zelhem, Kruisbergseweg 52, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend be-

stemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-988'
Verzonden op 10 december 2008:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied Steenderen 2005 Schiphorsterstraat 12/12a'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 december 2008 
t/m 8 februari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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.

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

Tijdelijke afsluitingen 
• In verband met het aanpassen van de drempel op de kruising Akkermansstraat-Hemstede is

de Akkermansstraat, tussen de Keyenborgseweg en de Hemstede, van 6 t/m 8 januari 2009 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Verkeer en vervoer

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
25 december 2008 t/m 4 februari 2009 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Halseweg 39, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

autobedrijf met tankstation
• Steenderen, Paardestraat 1/1a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een akkerbouw-en bloembollenbedrijf en varkenshouderij

Strekking van de besluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

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

zienswijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 5 februari 2009.

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

Wet milieubeheer

Vaststelling verordeningen WWB 2009
De raad stelde in zijn vergadering van 27 november 2008 vast de:
• Toeslagen- en verlagingenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bronckhorst       

2009
• Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bronckhorst 2009
• Re-integratieverordening gemeente Bronckhorst 2009

B en w stelde in zijn vergadering van 21 oktober 2008 voor de uitvoering van de Re-integratie-
verordening gemeente Bronckhorst 2009, de Uitvoeringsregel re-integratie gemeente
Bronckhorst 2009 vast. De verordeningen en de uitvoeringsregel liggen vanaf heden voor
iedereen ter inzage in het gemeentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De stukken zijn ook te raadplegen op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Snel naar �
Verordeningenregister � Maatschappelijke zorg en welzijn. De verordeningen en de
uitvoeringsregel treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voor Kerst worden de afvalkalenders 2009 weer verspreid. In de 
afvalkalender vindt u alle data die voor u gelden voor het aanbieden
van onder meer uw gft- en restafval, oud papier, grof snoeiafval, grof
huisafval en klein chemisch afval. In de kalender leest u verder alles
over het scheiden van afval, welke afvalstromen u aan huis kan laten
ophalen en waarvoor u bij de Afval
Breng Punten 
terecht kan. Met
de afvalkalender
heeft u alle 
informatie over
uw huishoudelijk
afval bij de hand.
Dus lees en 
bewaar!

Heeft u op 
27 december 
nog geen kalender
ontvangen? 
Neemt u dan 
contact op met de
Afval-Informatie-Lijn
van Berkel Milieu.

Vanaf 1 januari: nieuw telefoonnummer Afval-Informatie-Lijn
Vanaf 1 januari a.s. heeft de Afval-Informatie-Lijn een nieuw nummer.
Voor al uw vragen over afval kunt u voortaan terecht bij de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel. 0575 - 545 646, bereikbaar op
werkdagen van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur. Voor het gratis
laten ophalen van herbruikbare goederen die verkoopbaar zijn, is er de
speciale Kringlooplijn van samenwerkende kringloopbedrijven Aktief en
2Switch: (0900) 02 05. De Kringlooplijn is bereikbaar op werkdagen
van 08.30-17.00 uur.  Vanaf 1 januari is ook de afvalwebsite vernieuwd:
www.berkelmilieu.nl.

Afvalkalender 2009 Wijzigingen afvalinzameling 
vanwege komende feestdagen
• Containers met Kerst en Nieuwjaar
Tijdens de kerstdagen wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld. In
plaats van 1e kerstdag, donderdag 25 december, worden de containers
geleegd op zaterdag 20 december. In plaats van 2e kerstdag, vrijdag
26 december, worden de containers geleegd op zaterdag 27 december. 

Ook op nieuwjaarsdag vindt er geen inzameling plaats. In plaats hier-
van kunt u uw container op zaterdag 3 januari aan de weg plaatsen. 

Let op: op de gewijzigde inzameldagen wordt al om 07.00 uur gestart
met de inzameling. U bent daardoor mogelijk eerder aan de beurt dan 
u gewend bent. Plaats daarom uw container bijtijds aan de weg.

• Gewijzigde opening Afval Breng Punt
Het Afval Breng Punt van Berkel Milieu aan de Letlandsestraat 8 in 
Zutphen gaat op kerstavond (woensdag 24 december) en oudejaarsdag
(woensdag 31 december) een uur eerder dicht. U kunt er op beide
dagen van 08.00-12.00 en 12.30-15.00 uur terecht. Tijdens Kerst en 
op nieuwjaarsdag is het Afval Breng Punt gesloten.

• Ondergrondse containers afgesloten ivm vuurwerk 
De ondergrondse containers van de milieustraten (voor o.a. oud papier
en textiel) in de gemeente Bronckhorst worden met Oud & Nieuw 
afgesloten in verband met het afsteken van vuurwerk. De containers 
worden op 31 december om 10.00 uur afgesloten. Op 2 januari kunt u
er vanaf 11.00 uur weer terecht. 

WEEKBLAD
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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
Lid 

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
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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 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

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
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (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

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

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3
BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €

PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

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.
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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.

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 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 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 scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Pater had zijn zinnen gezet op de 2e
Toertocht om op die manier het jubile-
um van zijn schaats te vieren op ijs
van Nederlandse bodem. De principe-
afpraken waren al gemaakt toen Jan
Maarten Heideman hem vroeg mee te
helpen met het organiseren van alle-
drie de tochten. Hier kon Pater eigen-
lijk geen neen tegen zeggen. Een be-
langrijke reden hiervoor is ook dat hij
FlevOnice een geweldig initiatief
vindt, dat veel meer onder de aan-
dacht moet worden gebracht van het
schaatspubliek. Met de organisatie
van een 3-tal toertochten kan volgens

hem hieraan een belangrijke bijdrage
worden geleverd. Pater verkoopt
schaatsen, maar vooral ook schaats-
plezier. Door de combinatie van zijn
schaats met een comfortabele lang-
laufschoen heeft de schaatser geen
last van pijnlijke enkels, blaren of kou-
de voeten. Door dit type schaats kan
men ook op hogere leeftijd zijn rond-
jes blijven rijden. Er zijn free-skate rij-
ders, die de 80 al zijn gepasseerd!

In de afgelopen jaren is de schaats uit
Vorden bij een groot publiek bekend
geworden. Er zijn meer dan 50 ver-

kooppunten in Nederland en op de
Weissensee rijdt zelfs 2 van de 3
schaatsers op een Free-skate. Met zijn
Free-skate is Pater al jaren markleider
in Nederland in het segment langlauf-
schaatsen. FlevOnice is voor Pater een
nieuwe uitdaging in meerdere beteke-
nissen. Als schaatsliefhebber voelt hij
zich er helemaal thuis. Afgelopen vrij-
dag reed hij er nog 100 kilometer tij-
dens de mede door hem georganiseer-
de toertocht. De 2e  Toertocht wordt er
een met een speciaal tintje. 5 gebroe-
ders Pater hopen op 9 januari a.s. om
7.00 uur aan de start te staan  Met 3
van zijn broers reed hij in 1985, 1986
en 1997 de Friese Elfstedentocht. Alle
4 behaalden zij 3 maal het felbegeerde
kruisje. Een unicum in de geschiede-
nis van de Elfstedentocht. Alleen een
periode van strenge vorst kan nog roet
in het eten gooien, maar daar maalt
de Vordense ondernemer niet om.

Voor meer informatie 
Martien Pater (Snow & Ice Company)
0575 551110
of 06 11344969

Martien Pater mede-organisator
eigen toertocht

Sinds begin november maakt Martien Pater uit Vorden, bedenker en ei-
genaar van Free-skate, deel uit van het organisatiecomité dat dit seizoen
3 toertochten organiseert over maximaal 200 kilometer op FlevOnice, de
5 kilometer lange kunstijsbaan midden in de natuur van de Flevopolder .
Het comité bestaat o.a. uit marathonschaatser Jan Maarten Heideman en
David Pos, voorzitter van de Stichting Natuurijsklassiekers en Roel Kete-
laar van FlevOnice. De 1e toertocht van afgelopen vrijdag 12 December
was meteen een succes. De 2e Toertocht is op vrijdag 9 januari en draagt
de naam van de schaats waarmee Pater 12 1/2 jaar geleden is begonnen. De-
ze Free-skate Toertocht valt precies in de periode dat het 100 jaar geleden
is dat er voor de eerste keer in Nederland een Elfstedentocht werd gehou-
den (2 januari 1909). De viering van het 100 jarig bestaan van de Elfsteden-
vereniging vindt op 15 januari a.s. plaats in Leeuwarden.

Op het gebied van tweede hands fiet-
sen is er in Vorden bij Profile Bleu-
mink een enorme keuze.
Voor al deze 2e hands fietsen geldt
dan ook 2 halen 1 betalen!
U kunt dus op maandag 29, dinsdag

30 en woensdag 31 december profite-
ren van super aanbiedingen!!
Tevens hebben wij ruime keuze aan
gebruikte electrische fietsen.
Consumenten willen steeds luxere
fietsen met de nieuwste technische
snufjes. Daardoor is nu al een mooi
aanbod van goede gebruikte elektri-
sche fietsen.

U begrijpt dat op al deze genoemde
fietsen een scherpe prijsaanbieding
hangt, vandaar geldt alleen contante
betaling en geen inruil.
Op is op, weg is pech.
Zie de advertentie elders in de krant.

Profile 'de fietsspecialist'
altijd de juiste fiets!
Mega opruiming nieuwe en
2hands fietsen: Doordat het nieu-
we fiets seizoen er weer aankomt
ruimen Profile Bleumink Vorden
en Zutphen hun magazijnen op. Er
staan nog wat modellen 2008 die
met kortingen vanaf 30% (oplo-
pend tot wel 70%) zullen worden
verkocht.

Voor de locatie het Plein is gekozen
omdat hier verschillende partijen sa-
menwerken in het bemiddelen van
mensen naar werk. Naast Ribé zijn het
CWI-UWV, Delta en medewerkers van
de afdelingen Sociale Zaken van de ge-
meenten Zutphen en Lochem hier ge-
vestigd. Wethouder Luesink was des-
tijds de initiatiefnemer. 

Tot voor kort was Ribé gevestigd aan
de Handelskade 2 in Zutphen bij Del-
ta. Manager Pieter Waardenburg geeft
aan dat het nu nog even een rommeli-
ge periode is, maar vanaf januari als
alle verhuisdozen zijn uitgepakt, kan
alles weer volop draaien. Alle consu-
lenten hebben nu een werkende com-
puter, zijn telefonisch bereikbaar en
ontvangen klanten.

Ribé houdt voor haar klanten op
maandag 12 januari a.s. een nieuw-
jaarsbijeenkomst. Deze wordt in Het
Volkshuis aan de Houtmarkt gehou-
den. Genodigden ontvangen hierover
bericht.

Ribé verhuist naar Het Plein

Sinds kort is Ribé verhuisd naar
Het Plein aan de Henry Dunantweg
1 te Zutphen. Het team bestaande
uit zes consulenten bemiddelt
mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt naar werk.

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
Bij Drukkerij Weevers in Vorden is dit niet meer mogelijk.

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

 

 

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerijbusiness-cards

-- Jonker Joost, wakker worden. U moet komen! Martens,

de rentmeester des kasteels, komt hijgend Joosts kamer

binnenstormen. Joost kent Martens al vanaf zijn vroegste

jeugd. De stevige, boomlange bouwman is al jaren in dienst

van de familie. Hij beheert de landerijen direct rond het

kasteel. Iedere nacht en ochtend maakt hij zijn kasteelronde.

Martens is een sterke man en niet bang uitgevallen. Hij kan

ieder gespuis de baas. Maar nu zijn zijn wangen diep rood

gekleurd. Joost ziet aan zijn ogen dat er iets ernstigs aan 

de hand is.

-- Jonker Joost, het is verschrikkelijk! Het moet een

vergissing zijn. -- Wat is er, Martens? Haalt U eerst eens

rustig adem. Martens hijgt zoals hazewind Wolf als ie

achter de konijnen heeft gejaagd.

-- Het moet een misverstand zijn. Ik bedoel... uw

vader...niet nu... -- Wat is er met mijn vader? Joost voelt

nu ook onrust naar zijn hoofd stijgen. Is zijn vader dan

iets overkomen? -- Vertel me nu wat er aan de hand is,

Martens. Joost loopt gehaast achter Martens aan.

-- De deur, Jonker, de deur..., stamelt Martens. 

-- Kijkt U dan. 

Joost kijkt in het lichtschijnsel naar de grote kasteeldeur. 

En hij verstijft. -- Dit kan toch niet waar zijn...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Aanlevering advertenties en berichten
rond Oud en Nieuw 2008/2009

CONTACT VAN WEEK 1 (29-12 T/M 3-1)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
30/31 december. Hiervoor dienen de advertenties en berichten
ingeleverd te zijn dinsdag 23 december 17.00 uur.
Contact Ruurlo verschijnt op vrijdag 2 januari. Advertenties en
berichten uiterlijk maandag 29 december om 17.00 uur inleveren.
Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 3 januari. Adverten-
ties en berichten aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.

IN WEEK 2 (5-1 T/M 10-1) verschijnt Contact weer normaal 
Advertenties en berichten voor editie Bronckhorst Zuid vanaf
deze week naar Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30/Postbus 22,
7250 AA Vorden, tel. (0575) 55 10 10, e-mail info@contact.nl
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

OPRUIMING
29/30/31 DECEMBER

MINIMAAL 30% KORTING
OP ALLE 

MODELLEN 2008

Dorpsstraat 12 Vorden Spittaalstraat 34 Zutphen
(t) 0575 55 13 93 (t) 0575 51 95 26

ALLE 2e HANDS IN DE TENT 
IN VORDEN 

2 HALEN 1 BETALEN!

Oudejaarsdag, 31 december, zijn wij in Zutphen gesloten.

Het team van Huize Dahme

wenst iedereen fi jne feestdagen

en een voorspoedig 2009!

Zorgvilla Huize Dahme

Nieuweweg 5, Lochem

Telefoon: 0573-45 84 20

Internet: www.huizedahme.nl

Zorgeloos verzorgd in 2009

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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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

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING!

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig Nieuwjaar!

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

www.bulten-techniek.nl

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in een 
comfortabele fauteuil... De wintermaanden brengen

veel warmte en gezelligheid in huis. Bij Helmink zijn de 
toonzalen weer sfeervol in kerststemming gebracht en 

staan bol met de laatste meubeltrends. Kom tijdens de 
kerstshow maar eens kijken om inspiratie op te doen voor 

een sfeervolle inrichting van uw woning.

Sfeervolle KerstshowSfeervolle Kerstshow bij Helmink Meubelen

2e Kerstdag
GEOPEND

Van 11 - 17 uur

e

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

op 26, 27, 29, 30, 31 december + 2 en 3 januari

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3

Tel. 0545-474190

Winkelskamp 4, 7255 PZ  Hengelo Gld.
www.tandartsenpraktijkdonkerborghouts.nl

Wij zijn op zoek naar een

TANDARTSASSISTENTE
of iemand die daarvoor

opgeleid wil worden,
om daarmee ons team te versterken.

Tel. (0575) 46 21 91

Wij wensen iedereen

prettige

Kerstdagen

en een

gelukkig

2009.

Tel: 0575 465280 info@marketz.nl

Steenderen www.marketz.nl

Allround installatiebedrijf, voor vakkundige installatie

een team dat werkt

van A tot Z

Wij wensen u fijne feestdAgen en

een gelukkig, geZond 

en goed 200 toe!9

houdt op zaterdag 3 januari van 10.00 tot 12.00 uur

INLOOP-OCHTEND 

De uitbreiding met een derde groepsruimte is

bijna klaar en per 16 februari kunnen er daarom

weer nieuwe kinderen geplaatst worden!

Wie hiervoor in aanmerking wil komen, is tijdens

de inloop-ochtend van harte welkom om eens

een kijkje te komen nemen en zich nader te laten

informeren over de manier waarop 't Holthuisje

opvang biedt aan kinderen tot 4 jaar.  

Graag tot ziens!

Toldijkseweg 39, Steenderen. www.holthuisje.nl

’t Holthuisje

Kinder- op de
dagverblijf boerderij

Rondweg 2   7251 RV  VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst u een gezond
en pechvrij 2009
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In het prachtige pand Markt 9 in hart-
je Groenlo was tot nu toe de zaak van
Jos van den Hurk Wonen gevestigd.
Van den Hurk is er mee gestopt, maar
geen nood. Vanaf medio januari komt
in het pand een vestiging van de hier
in de omgeving bekende woningzaak
De Spannevogel, expert in alles wat
met wonen te maken heeft. De Span-
nevogel heeft al vestigingen in Ruurlo
en het Gelderse Hengelo. In een ge-
sprek met Bert Woerts, een van de drie
eigenaren en exploitanten van de
Spannevogel, en de dames Ulrike te
Brake - Ruikers en Olga Klein Gebbink,
worden de plannen ontvouwd. De
Spannevogel is een bedrijf dat al in
1949 in Hengelo begon en in 1994 ook
een zaak opende in Ruurlo. In 1997 na-
men drie mannen het bedrijf over en
dat zijn behalve Bert Woerts, Bennie
Besselink en Harrie Rouwenhorst. "Ik
ken die mannen nog bijna beter dan
mijn eigen broers", vertelt Bert Woerts
in de Groenlose vestiging, daarmee
aangevend hoe goed en intensief de
samenwerking tussen de drie is.

UITBREIDING
"We waren toe aan uitbreiding en de
kans die we hier in Groenlo kregen
konden we natuurlijk niet laten lo-
pen. Het bedrijf de Spannevogel, wat
staat voor vlinder, is groot geworden
door de inmiddels in de verre omge-
ving bekende service en vakbekwaam-
heid gekoppeld aan een zeer positieve
uitstraling naar de klanten toe. Er
wordt ook een steeds groter gebied be-
streken waarin ze actief zijn en ze heb-
ben de zelfstandigheid van het perso-
neel en daardoor de grote betrokken-
heid ook hoog in het vaandel staan.
Dat komt dan in Groenlo heel goed
uit. Ulrike te Brake - Ruikers werkte al
in de zaak van Jos van den Hurk en ze
komt bovendien zelf uit een geslacht

van woninginrichters, dus de grote be-
trokkenheid is er. En Olga Klein Geb-
bink werkt al 11 jaar ik deze branche
en de beide dames staan dan in feite
ook te popelen om te beginnen. Bert
Woerts heeft er dan ook alle vertrou-
wen in.

START
"In het begin zullen we natuurlijk ook
zelf wat meer in Groenlo zijn om alles
op de rails te zetten, maar de dames
zullen het straks ook heel goed zelf-
standig kunnen rooien".
De Spannevogel is in feite in de breed-
ste zin gespecialiseerd in alle facetten
die met wonen te maken hebben. In
Groenlo zal ook heel veel te zien zijn,
maar omdat de zaak een beperkte op-
pervlakte heeft zal natuurlijk er niet
alles kunnen staan. Maar vloerbedek-
king in alle soorten en maten, raam-
decoraties en dergelijk zullen er te
zien zijn. Het geven van deskundige
adviezen zal ook een belangrijk onder-
deel van de service zijn. En het mooie
is ook dat de Spannevogel vakkundig
personeel heeft om alles ook snel en
uitermate verzorgd te leggen en in te
richten in de woningen, instellingen
en bedrijven. Het is dus een totaalser-
vice. Wie straks in Groenlo bij de Span-
nevogel naar binnen gaat krijgt niet
alleen een uitstekende service, er is
ook van alles te zien en het leggen of
installeren van het gekochte vormt
daar een onderdeel van.
Een mooie aanwinst voor Groenlo, dat
kan zondermeer worden gesteld.
Op dit moment wordt er al hard ge-
werkt aan de herinrichting van het
pand Markt 9 en medio januari gaat
de zaak dan open voor het publiek.
Maar intussen kunt u natuurlijk ook
terecht bij de vestigingen van de Span-
nevogel in Ruurlo en Hengelo.
"Groenlo is een prachtige plaats", zo

zegt Bert Woerts. "Echt een mooie
plaats; we zijn als bedrijf ook altijd so-
ciaal gelnteresseerd. We doen ook aan

de nodige sponsoring. Goodwill is ook
heel belangrijk in een plaats en in de
regio." 

De Spannevogel: vanaf medio januari
ook in Groenlo, hartje stad!

Heropening pand Markt 9 medio januari

De Spannevogel nu ook in Groenlo!

links Olga Klein Gebbink, midden Bert Woerts en rechts Ulrike te Brake-Ruikers.

Behalve deze jaarlijkse Kasteelcross,
hebben we richting toekomst nog
meer plannen. We willen ons name-
lijk sterk maken om binnen of over
vijf jaar, het Nederlands kampioen-
schap veldrijden binnen te halen. De
mogelijkheden zijn er. Ik denk dat
wij wedstrijd technisch een goed par-
cours kunnen neerzetten, hetgeen
we de afgelopen jaren al hebben be-
wezen. Natuurlijk zal er qua organi-
satie veel moeten gebeuren. Gezien
de kosten die zo’ n NK met zich
brengt zullen we alles uit de kast
moeten halen om de benodigde
sponsorgelden bijeen te krijgen.
Mocht de KNWU ons inderdaad een
dergelijk kampioenschap willen toe-
wijzen dan zal ons dat best enkele
slapeloze nachten bezorgen, maar
dat hebben we er graag voor over.
Een strijd om de nationale titel met
ons eigen lid Thijs van Amerongen in
zijn eigen ‘achtertuin’ aan de start,
zou fantastisch zijn, zo zegt een opti-
mistische Rudi Peters.

Aangezien Thijs van Amerongen
naar de ‘beroeps’ is overgestapt, zal
hij tijdens de Kasteelcross op zondag

28 december ontbreken. Overigens
aan deelnemers geen gebrek, de or-
ganisatie verwacht tenminste 300
deelnemers. Rudi Peters: ‘ Wij reke-
nen op minimaal 50 veldrijders per
categorie. Voor deze cross kunnen de
rijders zich nog de gehele week in-
schrijven. Ik verwacht zeer zeker dat
er uit de hoek van de GOW zich nog
wel een aantal rijders zullen aanmel-
den. Het parcours is bijna drie kilo-
meter lang. Start en finish zijn weer
aan de Schuttestraat, bij de brug over
de Baaksebeek. Vandaar uit slinge-
ren de rijders zich door de bossen
rondom kasteel Vorden. In het par-
cours zijn voldoende stukken waar
de renners elkaar kunnen inhalen
en passeren’, zo zegt Rudi Peters.

RTV Vierakker Wichmond is het ge-
hele jaar door een bijzonder actieve
club met circa 60 leden, waarvan de
helft licentiehouder is. Daarbij ook
veel aandacht voor de jeugd die o.m.
elke woensdagavond door Rudi Pe-
ters en Rens te Stroet wordt getraind.
Vanwege hopelijk nieuwe aanwas
geeft het bestuur ook veel aandacht
aan de Dikke Bandenrace die zondag

om 12.20 uur van start gaat. Rudi Pe-
ters: ‘Een wedstrijd voor jongens en
meisjes van 7 t/m 12 jaar. Tot dusver
hebben zich hiervoor 15 jongelui op-
gegeven. Of er nog meer inschrijvin-
gen komen hangt met name van de
papa’s en mama’s af, wat zij op deze
zondag voor het gezin hebben ge-
pland. Voor de jeugd trouwens een
prima gelegenheid om alvast aan het
echte crossen te ruiken’, zo zegt Rudi
Peters. Men kan bij RTV Vierakker
Wichmond ook onder begeleiding
van ‘oudere’ leden achter een scoo-
ter trainen. De club wil op deze ma-
nier de renners in staat stellen om de
snelheid op te voeren. 

De crosscommissie die o.m. de Kas-
teelcross organiseert bestaat uit Rens
te Stroet, Rudi Peters, Jan Weevers en
Martin Weijers. Rens te Stroet (19) is
de nieuwe eend in deze ‘cross-bijt‘.
Hij is al een aantal jaren lid van de

club en heeft, toen hij nog junior rij-
der was veel opgestoken van zijn
toenmalige trainer Rudi Peters. ‘De-
ze heeft mij veel op technisch en tac-
tisch gebied bijgebracht, zo ook op
het gebied van trainingsarbeid. Dat
alles pas ik nu bij de Beloftes toe’, al-
dus Rens te Stroet. Over zijn eerste
jaar bij de Beloftes is Rens tevreden.
‘Het gaat eigenlijk boven verwach-
ting goed. Zo reed ik bij de opening
van het wegseizoen al direct een goe-
de wedstrijd tijdens de klassieker de
‘Ster van Zwolle’. Tijdens de ‘Ster van
Moerdijk’ werd ik vijfde en zesde bij
een etappekoers in de Ronde van
Antwerpen’. Ik hoop ooit nog eens
beroepscoureur te worden’, zo zegt
Rens die de weg prefereert boven het
veldrijden. Cyclecross doe ik alleen
om conditie op te bouwen’, zo zegt
hij.

Rens te Stroet is eerstejaars student

aan het CIOS waar hij studeert voor
Sport Gezondheid Management
(SGM). Deze studie vereist dat hij we-
kelijks vier uur ‘ergens’ stage loopt,
waarbij twee onderdelen van essenti-
eel belang zijn: lesgeven en vereni-
gingsmanagement. De stage loopt
Rens bij zijn club RTV Vierakker
Wichmond, waarbij Rudi Peters zijn
(gediplomeerd) stagebegeleider is. Zo
geven Rens en Rudi bijvoorbeeld sa-
men trainingen. In dit kader (stage)
is Rens ook bij de organisatie van de
Kasteelcross is betrokken. Hij heeft
daarbij een fantastische opdracht ge-
kregen: alle huldigingen regelen en
op zoek te gaan naar Rondemissen.
Rens: ‘Ik heb er drie gevonden, ze
zijn mooi, slank en spontaan, hele
leuke meiden’. Rudi Peters: ‘Ik heb
de meiden gezien, wanneer de ren-
ners deze ‘missen’ straks langs het
parcours zien staan, dan worden ze
gretig, dan willen ze het liefst alle-
maal het podium op om door deze
meiden gekust te worden’. En Rudi
Peters kan het weten, want hijzelf
heeft in zijn lange carrière de ge-
neugten van kussende ‘missen’ me-
nig maal op het podium mogen erva-
ren!!

PROGRAMMA KASTEELCROSS:
10.30 uur: Amateurs.
11.30 uur: Masters. 
12.20 uur: Dikke Banden Race

Regio jeugd 7 t/m 12
jaar. 

Info: 0575-441678 of via 
www.rtvvierakkerwichmond.nl. 
13.00 uur: Nieuwelingen.
13.02 uur: Vrouwen/Junior-vrou-

wen/Nieuweling-meisjes.
14.00 uur: Junioren.
15.00 uur: Elite/ Beloften.

Zondag 28 december Nationale Kasteelcross Vorden

Organisatie RTV Vierakker-Wichmond verwacht circa 300
veldrijders aan de start
Bij de RTV Vierakker Wichmond wordt momenteel keihard gewerkt
om de Kasteelcross (cyclecross wedstrijd) die zondag 28 december
wordt verreden, weer vlekkeloos te laten verlopen. Binnen de gelederen
van de club zijn daar straks ongeveer 40 man mee bezig. Rudi Peters
(crosscommissie) zegt daarover: ‘Niet alleen de mannelijke leden van de
club, ook veel van hun vrouwen biedende de helpende hand. De voorbe-
reidingen beginnen zaterdag al met onder meer het parcours gereed te
maken, dan zondag de wedstrijden zelf en vervolgens op de maandag
weer met zijn allen aan de slag om het gehele parcours weer in de ou-
de staat terug te brengen. Wij hebben goede contacten met de Stichting
Gelders Landschap, de familie Rodink van kasteel Vorden en de land-
bouwer H.J. Arfman uit de Leuke, over wiens terreinen we mogen rij-
den. We kunnen ons niet veroorloven dat er ook maar één wanklank
komt.
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Malaria
In Madagascar sterven ieder jaar circa
7.500 kinderen aan malaria en nog
een veel groter aantal kinderen en vol-
wassenen zijn jaarlijks vele malen
ziek. Malaria is een van de belangrijk-
ste oorzaken van kindersterfte op het
straatarme eiland. De ziekte vormt
ook een grote bedreiging voor zwange-
re vrouwen; malaria is levensgevaar-
lijk voor zowel de moeder als haar on-
geboren kind. Malaria is zo’n groot
probleem in Madagascar, dat ook de
economische gevolgen rampzalig zijn.

Nationale actie
De overheid van Madagascar is gestart

met een grote nationale actie in de
strijd tegen malaria. Unicef is daarbij
een van de belangrijkste partners. Uni-
cef zorgt onder meer voor medicijnen,
maar richt zich vooral op de preventie
van malaria. Bijvoorbeeld door gratis
muskietennetten te verspreiden en
door voorlichting te geven.
In dit specifieke project richt Unicef
zich op twee regio’s: Atsimo Andrefa-
na en Ihorombe. Alle kinderen van vijf
jaar en jonger worden volledig gevac-
cineerd tegen kinderziektes en krijgen
een gratis gelmpregneerd muskieten-
net. Ook delen kraamklinieken mus-
kietennetten uit aan alle zwangere
vrouwen die er komen. Daarnaast krij-

gen gezondheidswerkers een oplei-
ding om vrouwen en kinderen te leren
hoe ze de netten moeten gebruiken en
besmettingen kunnen voorkomen.

Doelstelling Unicef
Unicef heeft al tienduizenden gelm-
pregneerde muskietennetten in Ma-
dagascar verspreid. In de komende
drie jaar wil Unicef in twaalf distric-
ten van de regio’s Atsimo Andrefana
en Ihorombe zeker 108.000 zwangere
vrouwen en kinderen van muskieten-
netten voorzien. Met steun van Unicef
worden zoveel mogelijk mensen in zo-
veel mogelijk gemeenschappen
gelnformeerd en gestimuleerd om on-
der gelmpregneerde muskietennetten
te slapen.

Yunio hoopt met haar steun en bijdra-
ge dat de doelstelling van 108.000
zwangere vrouwen en kinderen van
muskietennetten worden voorzien
wordt behaald.

Yunio steunt Unicef project
Madagascar

Evenals voorgaande jaren heeft Yunio besloten dit jaar geen kerstkaarten
aan externe relaties te sturen maar een project van Unicef financieel te
steunen. De diensten van Yunio richten zich voornamelijk op ondersteu-
ning van (aanstaande) ouders en hun kinderen via de diensten Yunio
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Hierdoor voelt Yunio zich nauw verbonden met kinderen en heeft er dan
ook voor gekozen een project van Unicef te ondersteunen dat hierbij aan-
sluit: ‘Bescherming van kinderen tegen malaria in Madagascar’.

De afzonderlijke besturen van de
twaalf geloofsgemeenschappen ma-
ken plaats voor één nieuw parochiebe-
stuur. Net als in de oude situatie is de
pastoor de voorzitter van dit bestuur.
Het bestuur is, samen met het pasto-
raal team, er verantwoordelijk voor
dat de parochie als geheel en de twaalf
afzonderlijke geloofsgemeenschap-
pen hun taken op het gebied van kerk-
zijn zo goed mogelijk kunnen blijven
doen. Deze taken samen noemen we:
pastoraat. Dat is waar we kerk voor
zijn: vieren van ons geloof en zorg heb-
ben voor onze naasten. In de praktijk
betekent het dat het bestuur verant-
woordelijk is voor het beheer van de fi-
nanciën, de gebouwen en de andere
bezittingen. Het pastoraal team is ver-
antwoordelijk voor het pastoraat. 

Omdat een bestuur voor twaalf ge-
loofsgemeenschappen die bestuursta-
ken natuurlijk nooit allemaal op de
twaalf locaties zelf kan uitvoeren, is er
in elke geloofsgemeenschap een ‘loca-
tieraad’ Deze twaalf locatieraden be-
hartigen de dagelijkse gang van za-
ken, zoals onder andere kleine repara-
ties, kosten voor de vieringen en het
andere pastoraat, en zij hebben con-
tact met het ‘grote’ parochiebestuur.
Even voor de duidelijkheid, zodat
eventuele misverstanden uit de we-

reld worden genomen: Geld dat in een
geloofsgemeenschap binnenkomt,
wordt geoormerkt en zal daarom in
eerste instantie worden besteed in de
geloofsgemeenschap waar de gelden
binnenkomen. 

Naast het besturen van de grote paro-
chie en de twaalf geloofsgemeen-
schappen, komt er in elke geloofsge-
meenschap een pastoraatsgroep. De
twaalf pastoraatsgroepen samen zijn
als het ware de oren en ogen van de
parochie. Zoals de locatieraad zich be-
zig houdt met de dagelijkse gang van
zaken op het gebied van beheer en fi-
nanciën, zo is de pastoraatsgroep ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken over het pastoraat. Zij ne-
men een belangrijk deel over van wat
vroeger de pastoor deed: de centrale
vraagbaak, ondersteunen van de vrij-
willigers en de werkgroepen, vrijwilli-
gersbeleid uitvoeren, kortom: er voor
zorgen dat de taken van de kerk (vie-
ren van ons geloof en zorg dragen voor
onze naaste) zo goed mogelijk uitge-
voerd worden. De pastoraatgroep valt
onder de verantwoordelijkheid van
het pastoraal team en ze werken na-
tuurlijk nauw samen met de locatie-
raad. 
Zo zijn er straks in 2010 geen twaalf
parochies, maar twaalf geloofsge-
meenschappen die samen één nieuwe
parochie zijn. In elke geloofsgemeen-
schap is er een locatieraad, die verant-
woordelijk is voor de ‘buitenkant’ van
het kerk-zijn in de geloofsgemeen-
schap (beheer en financiën) en een
pastoraatsgroep die verantwoordelijk
is in de geloofsgemeenschap voor de
‘binnenkant’ van kerk-zijn, het pasto-
raat.

Samenvoeging van de 
parochies
Na de samenvoeging van de paro-
chies in 2010 tot één nieuwe paro-
chie, is de volgende structuur van
toepassing: Het Parochieverband
zoals nu bestaat, wordt opgeheven.
De twaalf parochies worden één
parochie, de afzonderlijke paro-
chies zijn vanaf dat moment de ge-
loofsgemeenschappen waaruit de
nieuwe parochie bestaat.

Voor alle gelukkigen die een kaart
hebben weten te bemachtigen wordt
er weer een prima feest neergezet in
de sporthal van Vorden. Momenteel
wordt er door een bouwploeg druk ge-
werkt aan een unieke eye-catcher wel-
ke zeker sfeerverhogend zal gaan wer-
ken. En die niet te missen is.

HET PROGRAMMA : 
De Achterhoekse formatie Crystal
Dream is de hoofdact van deze avond.
Deze band kenmerkt zich door haar
sterke live-reputatie en weet als geen
ander hoe je een boeiende en energie-
ke show neer kunt zetten. Enthousias-

me, gedrevenheid en het streven naar
vernieuwing zijn ingrediënten die de-
ze eigenzinnige band al meer dan 16
jaar op de weg houdt. Eigenschappen
die nog altijd bewezen worden door
een gezonde agenda en een grote po-
pulariteit die de band geniet in alle de-
len van het land. Crystal Dream is
energiek, strak, maar vooral een lekke-
re live-band die je pakt en je tot het slo-
takkoord niet meer los laat. Voor info:
www.crystaldream.nl 

Het slotakkoord is zoals vanouds voor
de Vordense DJ-Oliver. De Stevo huis DJ
heeft in opdracht van platenmaat-
schappij Universal Music (Engeland) &
Dance Street (Duitsland), een wereld-
hit mogen remixen en daar zijn eigen
naam aan mogen verbinden. Het gaat
hierbij om de mega hit van Kate Ryan
- Ella Elle L'A. Ongetwijfeld zal deze
danceplaat voorbij komen oudjaars-
nacht.

Voor meer info: www.stevo.nu

6e Oud & Nieuwfeest Vorden
in recordtempo uitverkocht
Stichting Evenementen Vorden,
kortweg Stevo genaamd. Is aange-
naam verrast met het feit dat de
kaartverkoop voor het oud en
nieuwfeest als een trein heeft gelo-
pen. Iets meer dan een week was er
nodig om alle beschikbare kaarten
te verkopen. Dit is een nieuw re-
cord, zo snel is het feest nog nooit
uitverkocht.

De deelnemers kunnen zich hier ook
omkleden en na afloop douchen. De
organisatie heeft in de buurtschappen
Mossel, Wildenborch en het Galgen-
goor prachtige routes uitgezet. De
deelnemers kunnen kiezen uit drie af-
standen: 5, 10 of 15 kilometer.

In voorgaande jaren moesten de lo-
pers de 10 en 15 kilometer respectieve-
lijk twee en drie keer het 5 kilometer
traject afleggen. Dit jaar zijn er drie af-
zonderlijke routes uitgestippeld. Aan
het begin van de middag worden de
deelnemers tegelijk ‘weggeschoten’.

Men kan zich via www.runners-vor-
den.nl inschrijven of men kan contact
opnemen met Ton ten Have 0575-
552827. Men kan zich op de wedstrijd-
dag vanaf het middaguur ook ter plek-
ke inschrijven.

Oudejaars crossloop in
Vorden

Zaterdag 27 december wordt in
Vorden de traditionele Oudejaars
Crossloop gehouden. Start en fi-
nish zijn op de accommodatie van
de voetbalvereniging Vorden aan
de Oude Zutphenseweg 11.

Op kerstavond, woensdag 24 decem-
ber 2008, sluit Bibliobus West-Achter-
hoek om 15.15 uur. Dit betekent dat

die dag de bus even in Toldijk zal
staan, maar dat de haltes Bronkhorst,
Olburgen en Steenderen komen te ver-

vallen. Van maandag 29 december
2008 t/m vrijdag 2 januari 2009 staan
beide bibliobussen stil. In het nieuwe
jaar komen de bussen weer op de ver-
trouwde tijden.

Openingstijden bibliobussen 
tijdens de feestdagen

Rond de feestdagen Kerstmis en Oud en Nieuw, zullen de uitleentijden
van de bibliobussen die voor de basisbibliotheek West-Achterhoek de klei-
ne kernen bezoeken, wijzigen.

Tijdens Kerstmis en Oud en Nieuw zal de bibliobus niet bij halte Steenderen verschijnen.
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Wat is: A. Eeuweg-Leaven (Zie): Muurpeper (Sedum Aere)

B. Zette: 1. 'n Helen zette, een flinke tijd. "Ze is ter ne helen 
zette neet meer ewes." 2. "Met zetten" bij perioden.

C. Geloedte: Gelui. "'k Wol dat ze 's ophelen met dat geloedte, 
't lik wal of de toorn hier in de kamer steet."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Een 'lak-aan-de-buren' mentaliteit
neemt bij veel jongeren de overhand,
waardoor zo'n wegwerpmentaliteit
ontstaat, omdat het ze vaak te goed
hebben. Meer educatie, minder mo-
bielen en smssen, zou aan te bevelen
zijn.
Alhoewel scholen er hun best aan
doen om de onder hun hoede staande
leerlingen orde, netheid en discipline
bij te brengen, zijn het toch in eerste
lijn de ouders die opvoeding moeten
meegeven.
Bij de brug over de Veengoot staat een
blikvanger, aangeboden door LTO-
Noord. Toch verkiezen jongeren de
blikjes in de berm te gooien. Lijkt
stoer, maar niet erg netjes.

De blikjes gaan naar een inzameling
ijzer t.b.v. een vereniging. Het motto

moet luiden: 'ruim je eigen rotzooi op
en bevuil niet andermans nest'.

Schoolgaande jeugd smijt veel afval in de bermen

De natuur als afvalbak
Een korte speurtocht langs wegen
rond het dorp Vorden leverde de
oogst op van 36 drinkblikjes t.w. 33
limonadeblikken, 2 bierblikken en
een klein groenteblik. Dan nog af-
gezien van ander overtollig materi-
aal, zoals papier- en zilververpak-
kingen, plastic flesjes, enz.

Wegwerpvuil schoolgaande jeugd rond Vorden

Het nieuwe beweegprogramma is de
trainingsmethode Kinesis. Er wordt
getraind in een rustige ruimte onder
begeleiding van een fysiotherapeut of
een Kinesis-instructeur. 
De beweegprogramma’s onder bege-
leiding van de fysiotherapeut kunnen
worden vergoed. Fysiotherapeut Leo-
nie van Medi-Care Fysiotherapie, gaf
informatie over de mogelijke vergoe-
ding van de zorgverzekeraar en over
de intakegesprekken die vooraf
plaatsvinden. Daarnaast wordt beke-
ken welk beweegprogramma (op

maat) het beste past bij de persoon.

“Kinesis betekent letterlijk: vrije bewe-
ging”, zegt fitnessmanager Bart van
sportcentrum AeroFitt. “Hierdoor is
het mogelijk om functioneel te trai-
nen. U leert een goede houding aan te
nemen en uw spierkracht te verster-
ken, zonder een te grote belasting”. Ki-
nesis is zeer geschikt voor mensen
met een fysieke beperking. Dit kun-
nen onder meer zijn rugklachten of
andere gewrichtsklachten, reuma,
COPD, artrose en hartpatiënten.

De kinesiswand biedt een grote hoe-
veelheid aan mogelijkheden om te
trainen. Een demonstratiegroep liet
zien welke oefeningen er gedaan kun-
nen worden.
Voor opgave of meer informatie kunt
u terecht bij: sportcentrum AeroFitt,
tel. 0575-465001, e-mail: bart@aero-
fitt.nl

Start groepen per 1 januari 2009.
Maandag: Rug/Nek- Schoudergroep.
Reuma Groep.
Dinsdag: Artrose Heup/Knie Groep. A
specifieke lage rug Groep.
Donderdag: Artrose Heup/Knie Groep.
Reuma Groep. A specifieke lage rug
Groep.

Sportcentrum AeroFitt start met nieuwe beweegprogramma's

Veel animo informatiebijeenkomsten
bewegen met fysieke klachten

Bij sportcentrum AeroFitt werden onlangs twee informatiebijeenkom-
sten gehouden voor mensen met een fysieke beperking. Beide avonden
werden druk bezocht. Er werd informatie gegeven over de nieuwe beweeg-
programma’s die vanaf januari 2009 starten.

De kinesiswand biedt een hoeveelheid mogelijkheden om te trainen.

Onderweg worden de deelnemers ge-
trakteerd op erwtensoep en glühwein
of chocolademelk. Op een aantal
plaatsen staan midwinterhoornbla-
zers met hun bijzondere blaasinstru-
menten om de sfeer helemaal com-

pleet te maken. 
Deelnemers kunnen starten tussen
11.00 uur en 13.30 uur bij de Wilden-
borchse Kapel, Kapelweg 1 te Vorden. 
Kosten voor deelname bedragen ¤
5,00, kinderen t/m 12 jaar betalen ¤
2,50. Dit is inclusief een kop erwten-
soep en een glas glühwein of een be-
ker chocolademelk.
De hond mag meelopen, maar moet
wel aangelijnd te zijn.

Voor meer informatie: Reinier Klein
Brinke Mosselseweg 5 7244 PT Bar-
chem telefoon tijdens kantooruren
0575 - 43 98 42 's avonds/weekend 0575
- 55 65 12

Winterwandeling
Wildenborch
Zondag 4 januari 2009 is er een
winterwandeling in de Wilden-
borch. De Kapelcommissie organi-
seert dit evenement voor de acht-
tiende keer en is er opnieuw in ge-
slaagd een mooie tocht uit te zet-
ten door de prachtige omgeving in
en rond de Wildenborch. Er kan ge-
kozen worden uit een korte route
van ongeveer 7 kilometer en een
langere route van zo'n 14 kilome-
ter.

Hoewel het geen professionals zijn be-
schikken de heren Kees de Haan, René
Leijser, Ferdy Cornelissen en Ludo Eij-
kelkamp over prachtige geschoolde en
uitgebalanceerde stemmen waarmee
ze het publiek tot bijna ademloos luis-
teren brachten. 

Het concert begon met een Gregori-

aans lied, het 'Puer natus est', welke
door het viertal op oorstrelende wijze
ten gehore werd gebracht. In het af-
wisselende programma, waarin ook
de sopraan Anette van den Brul met
haar fraaie en sterke stem solistisch
exelleerde en dit evenzo deed in een
duet met Ludo Eijkelkamp, bleef zij
zelfs op virtuoze wijze prachtig over-
eind bij de begeleiding door de koper-
blazers bij Bachs Cantate 147 ('Jesu, Joy
of man's Desiring'). Een meer dan uit-
stekend optreden verzorgde het koper-
kwintet met harmonieuze improvisa-
ties, maar met soms wat overheersen-
de begeleiding bij de zang. Bij enkele à
capella en zeer gedragen gezongen
stukken van het AVK werd zo aandach-
tig en muisstil geluisterd dat men na
een wegstervend pianissimo bijna niet
durfde te applaudisseren. Als je dat
weet te bereiken dan wordt zelfs de
stilte muziek.

Ademloos luisteren bij concert
Achterhoeks vocaal kwartet
Zondagavond 14 december jl. gaf
het Achterhoeks Vocaal Kwartet sa-
men met de sopraan Alette van den
Brul en het koperkwintet Brameth
Brass een kerstconcert in de Marti-
nuskerk in Warnsveld. Zonder uit-
zondering bezorgden alle musici
het publiek een fijne avond. Met
fraaie vertolkingen en met veel dy-
namiek werd een boeiend pro-
gramma van ook minder bekende
kerstliederen van dito componis-
ten ten gehore gebracht.

Lezeressen van de Yes kunnen zich
aanmelden om in aanmerking te ko-
men voor een metamorfose. De GNK
(Gezamenlijke Nederlandse Kappers)
heeft in samenwerking met de Yes
voor haar lezers een speciale haarlijn
ontwikkeld. De inzending van Marti-
ne Hair + Beautysalon was te zien in
de uitgave van maart. Uit een groot
aantal inzendingen is het model,
Jacobine, van Martine Hair + Beautysa-
lon nu genomineerd voor de prijs:

beste metamorfose van 2008.

UW STEM TELT.
Via de site van de Yes: www.yes.nl kunt
u alle genomineerde modellen zien. U
kunt uw stem uitbrengen op uw favo-
riete model. Uiteraard hoopt het team
van Martine Hair + Beautysalon dat u
stemt op hun model: Jacobine. Wan-
neer u stemt maakt u ook nog eens
kans op een leuke prijs. Breng uw
stem uit op model: Jacobine, en wie
weet wordt Martine Hair + Beautysa-
lon de beste Yes kapper van 2008!
Stemmen kan nog tot 5 januari 2009.

Martine Hair + Beautysalon, Sint
Michielsstraat 2B Hengelo Gld, 0575-
465715.

Martine Hair + Beautysalon genomineerd

Beste Yes metamorfose 
van 2008
Afgelopen week werd het team van
Martine Hair + Beautysalon aange-
naam verrast. Ze kregen te horen
dat hun metamorfose is genomi-
neerd voor de Yes Next Hair Model
verkiezing.

De titel van het kerstspel is ‘De klok
van verwachting’. Het beloofd weer
een gezellige dienst te worden met
veel zang en optredens van jonge mu-
zikanten. Na de dienst is er chocolade-

melk en natuurlijk wat lekkers voor
jullie. Deze speciale kinderkerstdienst
begint om 19.00 uur en de voorganger
is ds. D. Engelage. Iedereen is van har-
te uitgenodigd.

Kinderkerstviering in Hoog-Keppel
Kom je ook op woensdag 24 decem-
ber 2008 naar de kerk in Hoog-Kep-
pel? Hier zal door kinderen een
kerstspel opgevoerd worden.
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Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

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!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

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

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden
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BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
en medewerkers

wensen u allen een goed en bouwzaam
2009!

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677 
www.wolbrink-masselink.nl

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!!!!
29, 30 en 31 december

Nog enkele modellen 2008 van Batavus, Gazelle en Koga Miyata
Ook met elektrische ondersteuning.

Zaterdag 27 december zijn wij gesloten.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

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

op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 

op 22 december 2008 vergunning hebben verleend aan 

D. en L. Hakvoort voor de verandering van het agrarisch 

bedrijf aan de Olburgseweg 31 te Olburgen.

Inzage
De vergunning met bijbehorende stukken liggen 

t/m 2 februari 2009  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 febrauari 2009 bezwaar maken bij Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, ter attentie van de griffier van de 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 22 december 2008

zaaknr. 2008-008703

Wij zoeken een rustig gelegen 
(WOON)BOERDERIJ

of vrijstaand huis achter de IJssel
in de regio Lochem, Deventer, Zutphen.

Deels opknappen geen bezwaar.
Graag uw reactie naar: 06-11212143

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

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

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

Donderdag 25 t/m zondag 28 december gesloten. Woensdag 31 december gesloten.
Donderdag 1 januari gesloten.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2009

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s
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Helmig en Helga van der Kolk verwel-
komden donderdag 18 december de
meer dan 100 gasten, die op de deel
van een kopje koffie genoten. Mensen,
die van begin tot eind een rol hadden
gespeeld in de totstandkoming van de
groepsaccommodatie, van architect
tot stukadoors en van aannemer tot
websitebouwers, ze waren allemaal
gekomen om het eindresultaat te be-
kijken. Helmig blikte in het kort terug
op de geschiedenis van Boerderij De
Eek, waar de familie van der Kolk al
honderd jaar woont en werkt. “Elke
generatie had zo zijn eigen goede en
slechte tijden. En elke generatie heeft
naar eigen inzicht en mogelijkheden
gehandeld om zo in hun levensbehoef-
te te kunnen voorzien,” vertelde hij.
Na het plannen en schetsen in 2004,
werd met gemeente en monumenten-
commissies overlegd en vergunningen
en financiën geregeld. Dit jaar werd
druk verbouwd, waarbij de buiten-
schuur, de tussenschuur en de deel in
de steigers stond en een accommoda-
tie werd gerealiseerd die past bij De
Eek, want ook de landbouw blijft een
rol spelen. “December 2008 staan we

aan het begin van een nieuwe uitda-
ging op De Eek en voegen wij een
nieuw stukje toe aan de geschiedenis
van deze plek.” Helmig bedankte ie-
dereen persoonlijk, waarna hij het
woord gaf aan Wethouder André
Baars, die de Coördinatie Plattelands-
ontwikkeling in zijn portefeuille
heeft. “Deze Groepsaccommodatie
geeft een meerwaarde aan het platte-
land,” zo zei hij.

Namens de buurt kreeg de familie een
vlag aangeboden. Deze vlag in top is
een teken dat er gasten in de accom-
modatie verblijven. De buurt houdt er
dan rekening mee en zal het gieren
nog even uitstellen! Na nog een kort
woord van Alette van der Kolk en de
moeder van Helga, die namens de fa-
milie Hendriks het welkomstbord aan-
bood, kreeg Daan van der Kolk sr. het
woord. Hij vertelde over de familiege-
schiedenis en het optekenen daarvan
in een boek. Dit boek werd aan Hel-
mig overhandigd. Namens de familie
van der Kolk werd een notenboom ge-
plant.

Vervolgens gingen Daan sr. en Daan jr.
naar buiten om de officiële opening te
verrichten. De genodigden keken be-
langstellend toe hoe de deuren wer-
den geopend om vervolgens massaal
de accommodatie te gaan bezichtigen.
Restaurant Den Bremer zorgde voor
het stamppottenbuffet op de deel,
waarvan de genodigden gezamenlijk
genoten.

Zaterdag 20 december werd een Open
Huis gehouden in Groepsaccommoda-
tie De Eek. Op de deel werden de men-
sen ontvangen met een kop koffie of
een drankje en daar kon eveneens in-
formatie worden verkregen van de be-
drijven die hadden meegewerkt om de
accommodatie te realiseren, zoals
Aannemersbedrijf De Vries uit Hum-
melo, Luijendijk Hoveniersbedrijf uit
Warnsveld, Rabobank Achterhoek
Noord en Alfa Accountants uit Zel-
hem. Ook de PowerPoint presentatie
over het verloop van de verbouwing
werd met belangstelling bekeken.
Rond de 400 belangstellenden maak-
ten van de gelegenheid gebruik om
eens rond te kijken in de verbouwde
schuur. In de keuken van de accom-
modatie werd rond lunchtijd een
heerlijke pompoen-banaansoep ge-
kookt door Geert Postma uit Rha. Ie-
dereen leek het na de bezichtiging
met elkaar eens te zijn: het resultaat is
prachtig.

Officiële Opening en Open Huis

Veel lof over Groepsaccommodatie
De Eek

Helmig en Helga van der Kolk ontvingen warme belangstelling en veel lof
voor hun groepsaccommodatie De Eek in Steenderen. Daan van der Kolk
sr. en Daan van der Kolk jr. hadden donderdag 18 december jl. de eer de
deuren voor de eerste keer te openen, onder belangstelling van ruim 100
genodigden. De zaterdag opvolgend kon het publiek de accommodatie
bezichtigen.

Daan van der Kolk sr. (l.) en Daan van der Kolk jr. openden de deuren van Groepsaccommodatie De Eek.

Groepsaccommodatie De Eek.

Voor deze dag werd theatergroep
"Roet" uit Arnhem ingehuurd. Deze
professionele docenten gingen in sa-
menwerking met de docenten van 't
Beeckland de hele dag met de leerlin-
gen aan het werk op het gebied van to-
neel spelen, theatertechniek, grime-
ren en videotechniek. Er werd keihard
gewerkt door een enthousiaste groep
leerlingen en docenten. Aan het eind

van de dag was dit te zien in een fan-
tastische presentatie voor ouders, me-
deleerlingen, docenten, vrienden en
andere belangstellenden. Uit deze pre-
sentatie bleek hoeveel talent er op 't
Beeckland rondloopt. Wie weet zien
we in de toekomst een of meerdere
van deze leerlingen terug op televisie
of in het theater.

Top Theaterdag 't Beeckland

Om leerlingen van het Ulenhofcollege locatie 't Beeckland zoveel moge-
lijk kennis te laten maken met kunst en cultuur, werd op donderdag 18
december voor alle brugklassen een 'Theaterdag' georganiseerd.

Tijdens de koers verstrekt de organisa-
tie lijsten waarop men vragen over de
cross kan invullen. De winnaar ont-
vangt een ATV mountainbike van het
merk Giant, die beschikbaar is gesteld
door de firma Goossens uit Borculo.

Publiek kan mountainbike
winnen tijdens Kasteelcross
Tijdens de Kasteelcross die de RTV
Vierakker Wichmond zondag 28
december rond kasteel Vorden or-
ganiseert wordt het publiek in de
gelegenheid gesteld een prachtige
mountainbike te winnen.

Veel mensen willen weten heeft de
kredietcrisis nu ook invloed op on-
ze eigen woning. Dit is echter niet
zo makkelijk te beantwoorden.
Hoe is die kredietcrisis eigenlijk
ontstaan? In feite is deze in 2007 in
Amerika begonnen. Mensen met
een relatief laag inkomen konden
daar altijd veel meer lenen dan in
Nederland. Door de gestegen hypo-
theekrente konden ze echter hun
vaste lasten niet meer betalen. Ge-
volg was dat veel mensen hun huis
moesten verkopen en de huizen-
markt in elkaar klapte. Uiteraard
leden de banken hierdoor grote
verliezen omdat ze maar een ge-
deelte van de uitgeleende hypothe-
ken terugkregen. Veel banken had-
den echter hun hypotheekporte-
feuille wereldwijd weer doorver-
kocht aan andere banken waar-
door het probleem mondiaal werd.
Doordat banken zelf moesten af-
boeken en ook niet wisten of hun
collega banken zulke hypotheek-
portefeuilles in hun bezit hadden
konden en durfden ze geen geld
meer aan elkaar uit te lenen.

Maar heeft dit nu ook gevolgen voor
uw eigen woning? In zekere zin wel.
Door de hogere rentes in Nederland
konden veel mensen al minder lenen
dan een paar jaar terug. Daar kwam
bij dat banken veel voorzichtiger wer-
den met het verstrekken van hypothe-
ken. Kon men in het verleden soms
wel tot  6 à 7 keer zijn bruto jaarinko-
men lenen, tegenwoordig is dat nog
ongeveer 4 à 5 keer. Hierdoor kunnen
mensen niet zoveel lenen als zij eigen-
lijk willen. Gevolg daarvan is dat er
stagnatie op de huizenmarkt begint te
ontstaan. Dit is het beste te merken bij
de duurdere woningen. Deze staan
veel langer te koop dan eerder en zak-
ken ook eerder in vraagprijs. Ook de
duurdere nieuwbouwwoningen heb-
ben hier veel last van. Gevolg is dat

sommige nieuwbouwprojecten ge-
woon uitgesteld worden totdat er bete-
re tijden komen. Voor de onderkant
van de markt, dus de goedkopere wo-
ningen, heeft het echter bijna geen in-
vloed. Starters op de woningmarkt zul-
len er namelijk altijd blijven. Ook al
wordt het voor deze groep steeds moei-
lijker om een eigen woning te kopen.
Daarentegen zullen de doorstromers
zich eerder bedenken: "zullen we een
grotere woning kopen of gaan we onze
huidige woning verbouwen". 

Toch beginnen er nu al lichtpuntjes te
komen. De hypotheekrente in Neder-
land is onder invloed van de slechtere
economie aan het dalen. Dat merkt
men als eerste bij de kortere rentevast-
periodes zoals variabele en 1, 2, 3 en 5
jaar vast. De langere rente zal, welis-
waar met enige vertraging, ook deze
kant opgaan. Hierdoor wordt het in de
toekomst weer makkelijker om een hy-
potheek te krijgen die hoog genoeg is
om die droomwoning toch te kunnen
kopen. Ook krijgen de Nederlandse
banken weer steeds meer vertrouwen
om elkaar geld uit te gaan lenen. Dit is
mede het gevolg van leningen en ga-
rantstellingen door de Nederlandse
overheid. Dus besef goed dat er na
slechte jaren ook altijd weer goede ja-
ren zullen volgen. Een eigen huis is en
blijft nog altijd een hele goede investe-
ring, zeker voor de langere periode. Zo-
dra het vertrouwen van de mensen
weer terugkeert zal de woningmarkt
zeker weer aantrekken. 

Mocht u nog vragen hebben over dit
bericht of eens vrijblijvend willen la-
ten uitrekenen wat uw eigen hypo-
theekmogelijkheden zijn bel dan ge-
rust 0575-460038 voor een afspraak
met de hypotheekadviseur van Hypo-
theekadvies Bronckhorst of kijk op on-
ze website: 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl.

– Advertorial –

De kredietcrisis en uw eigen woning



Iedereen, jong en oud, is hierbij van

harte uitgenodigd. 
Martine Letterie zorgt voor het kerst-
verhaal en de collecte is bestemd voor
giro 999: vluchtelingen in Congo. 
De muzikale  medewerking wordt ver-
zorgd door: Kees van Dusseldorp & De
Band.

Kinderkerstfeest 2008
Ook dit jaar is er op Kerstavond, 24
december, een gezellige Kerstvie-
ring  voor de kinderen. Dit feest be-
gint om 19.00 uur in de Dorpskerk
van Vorden.

Het bestuur en de selectie van SV
Ratti zijn verheugd met deze con-
tractverlenging. De prestaties dit

seizoen zijn goed en er wordt voor-
uit gekeken naar het uitbouwen
hiervan in het nieuwe seizoen.
Ook Gijsberts is content met het
verlengen van zijn verblijf in Kra-
nenburg. Hij heeft het bij de club
enorm naar de zin en ziet voldoen-
de potentie om komend seizoen
met de jonge selectie de prestaties
van dit seizoen uit te bouwen.

Eric Gijsberts ook volgend
seizoen hoofdtrainer 
SV Ratti
Eric Gijsberts heeft zijn con-
tract met SV Ratti met één sei-
zoen verlengd en zal ook in het
seizoen 2009/2010 de selectie
van SV Ratti onder zijn hoede
nemen.

Er waren in totaal 30 inzendingen uit
alle provincies van Nederland. Hier-
van werden er drie met een geldelijke
prijs beloond. De Stichting ‘Vrienden
van de kerk op de Kranenburg’ deed

ook aan deze prijsvraag mee. Met de
nieuwe bestemming ‘Heiligenbeel-
denmuseum’ tracht genoemde Stich-
ting de monumentale- en oudste be-
staande Cuyperskerk op de been te
houden. Het ingediende plan behelst
onder meer de bouw van een nieuwe
presentatieruimte en de aanleg van
voor een museum noodzakelijke voor-
zieningen als toilettengarderobe plus
in een latere fase te realiseren beel-
dengalerij.

Het plan viel weliswaar niet in de geld-
prijzen maar kreeg niettemin van Mr.
Frank Visser een eervolle vermelding.
De bij de prijsuitreiking aanwezige be-
stuursleden Bart Hartelman (voorzit-
ter) en Ton Rutting (projectleider) wa-
ren aanvankelijk enigszins teleurge-
steld maar de eervolle vermelding ver-
goedde veel. De Stichting VKK was de
enige Gelderse inzending die met na-
me werd genoemd. Naderhand had-

den beide bestuursleden nog een on-
derhoudend gesprek met Mr. Frank
Visser, die de beide heren veel succes
wenste en hen daarbij op het hart
drukte toch vooral door te gaan met
de ingediende plannen.

Vorige week is in Contact een artikel
over de Antoniuskerk gepubliceerd.
Daarin is een storende fout geslopen
die tot misverstanden zou kunnen lei-
den. In de tweede zin, na de aanhef
staat: ‘Nu de eredienst aan de RK kerk
is onttrokken zou er niets anders op-
zitten…. Hier is ten onrechte het
woordje ‘REGULIER’ weggelaten.
De zin had derhalve moeten luiden:
‘Nu de reguliere eredienst niet meer
inde RK kerk worden gehouden, d.w.z.
in principe kunnen er alleen maar
rouw- en trouwdiensten gehouden
worden, zou er niets anders opzitten
dan ‘slopen of verkopen’.

Eervolle vermelding van de Antoniuskerk
Kranenburg
Afgelopen weekend werd in de
Nieuwe kerk en Abdijcomplex in
Middelburg de feestelijke slotma-
nifestatie van het jaar van het reli-
gieus erfgoed gehouden. Tevens
werd tijdens de manifestatie de uit-
slag van een prijsvraag bekend ge-
maakt voor projecten die bedoeld
zijn om leegstaande kerken een
nieuwe of neven bestemming te ge-
ven, waardoor deze monumenten
in elk geval weer behouden kun-
nen blijven. De prijsvraag was geor-
ganiseerd en gesponsord door het
VSB fonds. De uitslag werd bekend
gemaakt door Mr. Frank Visser, be-
kend van het NCRV televisie pro-
gramma ‘De Rijdende Rechter’.

De molenbiotoop en nog een aantal
factoren heeft geleid tot vertraging bij
de planvorming. Zo bevinden zich in
de woningen aan de Smidsstraat op
dit moment vleermuizen. Dit houdt
in dat er nu niet gesloopt mag wor-
den. ProWonen heeft nu vrijstelling
van het ministerie van Landbouw Na-
tuur en Voedselkwaliteit gekregen om
in de periode van 1 maart tot 1 decem-
ber 2009 de leegstaande panden te
mogen slopen. In die periode zijn de
vleermuizen uitgevlogen.

Het plan is in nauw overleg met Sensi-
re, de huisartsenpraktijken Albers &
Tanis en De Jong en fysiotherapieprak-
tijk Jansen van den Berg tot stand ge-
komen. De nieuwbouw bestaat uit 22
seniorenappartementen met ontmoe-
tingsruimte, achttien plaatsen voor

oudere mensen met een psychogeria-
trische aandoening en een nieuw on-
derkomen voor de huisartsen en fysio-
therapeut.

De achttien plaatsen voor mensen
met een psychogeriatrische aandoe-
ning (onder andere dementie) worden
op verzoek van Sensire gebouwd. De
achttien plaatsen bestaan uit drie
groepswoningen van zes woningen en
een gemeenschappelijke huiskamer.
In de groepswoning wonen oudere
mensen die intensieve zorg en onder-
steuning nodig hebben. Door in een
kleine groep te wonen is het mogelijk
om een zo normaal mogelijk leven te
leiden. Daarnaast komen er ook 3 lo-
geereenheden voor ouderen met de-
mentie. De komst van de huisartsen-
praktijken Albers & Tanis, De Jong en

fysiotherapiepraktijk Jansen van Den
Berg maakt dat deze nieuwbouw een
bijzondere aanwinst wordt voor Vor-
den.

Het nieuwbouwplan is ontworpen
door architect Bart Weusten van Gees-
ink Weusten Architecten uit Arnhem.
Stedenbouwkundig is het plan ak-
koord bevonden. Ook heeft het plan
de Welstandstoetsing doorstaan. Be-
gin 2009 start ProWonen met de be-
stemmingsplanprocedure. Als dit
goed verloopt, hoopt de wooncorpora-
tie eind 2009 te starten met de bouw
en kan het plan eind 2010 gereed zijn.

De locatie van deze planontwikkeling
bestaat uit het pand van de voormali-
ge Tegeltoko, zes woningen aan de
Smidsstraat, het pand aan de Zut-
phenseweg 23 en de oude werkplaats
van ProWonen achter de woningen
aan de Schoolstraat. De werkplaats en
de woning aan de Zutphenseweg zijn
al gesloopt. De woningen aan de
Smidsstraat en de Tegeltoko worden
in 2009 gesloopt.

Gewijzigd nieuwbouwplan hoek
Smidsstraat/Zutphenseweg Vorden

Het nieuwbouwplan voor de hoek Smidsstraat/Zutphenseweg is op een
aantal punten gewijzigd. Door de aanwezigheid van de molen vlakbij de
nieuwbouw, is vooral het ontwerp van het gebouw voor Sensire behoorlijk
veranderd. Inmiddels heeft ProWonen vrijstelling van de provincie ont-
vangen voor de Molenbiotoop. ProWonen heeft het gewijzigde plan op 17
december gepresenteerd aan de omwonenden.

Kijk snel op: www.WebPaper.nl

Waarschijnlijk kijkt u wel eens naar
de rijdende rechter. Dat is een leuk
en leerzaam programma, waarin op
een inzichtelijke manier recht
wordt gesproken. Ik heb het idee
dat de meeste uitspraken ook aar-
dig overeenkomen met je eigen
rechtsgevoel. Veel uitspraken gaan
over problemen met de buren.
Grensconflicten. Daar zijn zowel
landen als mensen goed in. In het
maken ervan, maar gelukkig ook in
het oplossen. In het programma
komen mensen die vaak een zich al
jaren voortslepend conflict achter
de rug hebben en uiteindelijk bij de
rechter terechtkomen. De vraag is
wat men heeft gedaan om het con-
flict niet zo hoog te laten oplopen. 

Het scheelt vaak een hoop als je je
rechten en plichten kent. Met de
nodige kennis van zaken heb je al
een voorsprong. In dit stukje houd
ik graag een pleidooi voor het geza-
menlijk oplossen van een dreigend
geschil, waarbij wij, als specialisten
op het gebied van onroerend goed
kunnen adviseren of bemiddelen.

In mijn praktijk komen vaak men-
sen die vragen of een buurman be-
paalde handelingen wel of niet
mag. Bijvoorbeeld over het erf van
de buurman naar de openbare weg
of het achtergelegen land gaan of
een ladder plaatsen op het erf van
je buren om onderhoud aan je huis
te plegen. In eerste instantie is het
dan van belang om te kijken naar
de betreffende akten waarbij de res-
pectievelijke woningen/kavels zijn
aangekocht. Daar blijkt vaak uit of
er al dan niet een recht is gevestigd.
Een recht om iets te mogen of juist
om iets niet te mogen. Dat kan een
persoonlijk recht zijn, alleen gel-
dend tussen de huidige bewoners of
een zakelijk recht, dat “kleeft” aan
het registergoed. Zo’n zakelijk recht
wordt vaak een erfdienstbaarheid
genoemd. Het ene erf is dienstbaar
aan het andere erf omdat de buur-
man er bijvoorbeeld overheen mag.
Dat kan ook over en weer. Als een
dergelijk recht is gevestigd ben je
snel uitgepraat: “ja, de buurman
mag dat, het staat in de akte.” Dat
wil niet zeggen dat het recht dan
ook maar altijd uitgevoerd mag
worden. Als het lijdend erf (het die-
nend erf) kan aantonen erg veel last
te hebben van bijvoorbeeld een uit-
weg, terwijl er nog een andere uit-
weg is, kan de rechter beslissen dat
de redelijkheid en billijkheid mee-
brengt dat de erfdienstbaarheid
moet worden beëindigd. Maar dat
kan uiteraard ook in gezamenlijk

overleg, zonder rechter. Dan zal er
een notariële akte van beëindiging
van de erfdienstbaarheid moeten
worden opgesteld, die bij het Kadas-
ter moet worden ingeschreven. Laat
de notaris de betreffende akten
even zien, dan kan hij beoordelen
of er iets is geregeld of niet.

Is er geen akte waarin bepaalde
rechten zijn geregeld, dan gelden
de regels voor het burenrecht, zoals
opgenomen in het Burgerlijk Wet-
boek. Je mag bijvoorbeeld altijd op
het erf van de buurman om onder-
houd aan je woning te plegen. De
buurman doet het immers niet
voor je. Meestal niet. Er gelden ook
wettelijke bepalingen voor de hoog-
te van struiken en bomen en de af-
stand daarvan tot aan de erfgrens.

Sommige zaken liggen wat lastiger.
Hoe verhoudt zich de feitelijke situ-
atie tot de juridische situatie. Is er
een reden waarom de buurman
over het erf van de ander moet
gaan? Is de juridische grens in over-
eenstemming met de feitelijke
grens? Is er sprake van verjaring
van eigendom, of verjaring van een
erfdienstbaarheid?

Dat zijn zaken die nader onderzoek
vergen, zowel bij het kadaster als in
oudere akten. Soms zijn er zelfs
getuigen nodig. Deze zaken liggen
vaak gevoelig, zeker als er overlast
bij komt. Maar er zijn ergere dingen
om elkaar daarvoor het leven zuur
te maken.

Vergeet u niet uw jaarlijkse schen-
kingen te doen? Het kan nog. De
vrijstelling aan de kinderen voor
dit jaar is € 4.479,00 (volgend jaar
€ 4.556,00) en voor uw kleinkinde-
ren en andere verwanten € 2.688,00
(volgend jaar € 2.734,00). De een-
malige schenking aan uw kinderen
die nog geen 35 jaar zijn is voor dit
jaar € 22.379,00 en voor volgend
jaar € 22.760,00. Als u de schen-
kingen schuldig wilt erkennen (de
papieren schenking) moet u nog
even langskomen. Volgend jaar ver-
tel ik iets over de nieuwe successie-
wet die naar alle waarschijnlijkheid
in 2010 wordt ingevoerd.

Met deze temperaturen zou ik u
graag glühwein willen serveren,
maar daar wordt je midden op de
dag zo gloeierig en slaperig van;
dan toch maar onze koffie.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
(0575) 55 22 20
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BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

Ik wens u tevens 
Fijne Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2009

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Bezoek van 19 tot en met 31 december

onze traditionele Eindejaarsshow.

Met aantrekkelijke aanbiedingen, diverse acties op

occasions en veel nieuws!

U bent van harte welkom, de snert en glühwein

staan voor u klaar.

Herwers Nissan Eindejaarsshow

w w w . h e r w e r s . n l

GRATIS
STRAATJE OUDEJAARSLOTEN* (t.w.v.  125,-)

bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto.
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* Geldig bij transacties vanaf  5.000,-.
en alleen tijdens de Eindejaarsshow
t/m 31 december 2008.
Vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden Herwers Nissan Eindejaarsshow:

Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

24 en 31 december van 10.00 tot 15.00 uur

Zon- en feestdagen gesloten.

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Telefoon (0314) 33 30 55

HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Telefoon (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Telefoon (0316) 52 93 20

NU IN ONZE SHOWROOM:
DE NIEUWE

NISSAN MURANO

Kloosterweg 2 • 7255 NZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43 • Fax (0575) 46 72 17

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2009.

Zuivelweg 9
7261 BA Ruurlo
0573-454381
info@decocom.nl 

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

WEBPAPER
De digitale krant!

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

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e

Nieuws tot maandag 12.0

Advertenties tot maanda

Overname van adverten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007

39e jaargang no. 26

WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur vak

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



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

VAKKUNDIGE, VEILIGE
EN BETROUWBARE
INSTALLATIETECHNIEK
Installatiebedrijf Arendsen levert als full-service in-

stallatiebedrijf professioneel installatiewerk voor

nieuwbouw, verbouw en onderhoud.

Nijverheidsweg 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 462511

Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464261

EXPERT,  DAAR  WORD  J E  W I JZER  VAN

ALLE BEKENDE MERKEN,
TOPKWALITEIT EN SCHERPE
PRIJZEN
Expert Arendsen biedt een compleet assortiment

op het gebied van beeld en geluid, witgoed,

huishoudelijke

apparatuur en computers.

RUIM ASSORTIMENT
VOOR IEDERE KLUS
ENORM-Arendsen biedt een

ruim assortiment gereedschap-

pen, ijzerwaren en alle overige

materialen voor iedere klus.

Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464190

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:
• Woensdag  24 december  van 09.00 - 16.00 uur 

• TWEEDE KERSTDAG GESLOTEN
• Zaterdag   27 december  van 08.30 - 17.00 uur

• Maandag   29 december  van 09.00 - 21.00 uur

• Dinsdag   30 december  van 09.00 - 21.00 uur

• Woensdag  31 december  van 09.00 - 16.00 uur 

Gildenweg 1 Zelhem  

Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Al 30 jaar staat het bekende Scheffer logo 

garant voor kwaliteit en service. Dat gaat nu veranderen. Dat wil 

zeggen, alleen ons gezicht. We introduceren hierbij graag onze nieuwe 

huisstijl. Een logo dat past bij de huidige uitstraling van ons bedrijf.

Aan onze betrouwbaarheid, service en nazorg veranderd natuurlijk 

niets. Die blijft zoals u van ons gewend bent.Van bovenste klasse.

SCHEFFER KEUKENS VIERT 
OUD EN NIEUW 

29 EN 30 DECEMBER A.S.
OPEN VAN 9 TOT 9

aannemingsbedrijf ribbers

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • RENOVATIE

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar.

Aannemingsbedrijf Ribbers b.v.
Julianaplein 1, 7261 BB Ruurlo

Het team van de VVV Bronckhorst wenst u gezellige feestdagen en een voorspoedig 2009!
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij
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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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen 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 TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 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
22 / 23 nov

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 PrijzenBLAZERS 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 117255 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
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Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROF ITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

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 SCHOENEN 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
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
KORTOP GEHECOLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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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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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 VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.tel:0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie 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

Extrakoopavon denwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij beste ding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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



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

Wij wensen u
Prettige Feestdagen en 

een Gezond en Gelukkig 2009

www.n2m-installatie.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen
en één voorspoedig 2009

6e nationale 
Kasteelcross Vorden

Zondag 28 december 2008
Programma:
10.30 uur Amateurs
11.30 uur Masters
12.20 uur Dikke Banden Race Regio jeugd 

7 t/m 12 jaar  
info: www.rtvvierakkerwichmond.nl

13.00 uur Nieuwelingen
13.02 uur Vrouwen/Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes
14.00 uur Junioren
15.00 uur Elite/Beloften

• Sfeervolle omgeving • overzichtelijk parcours •
• heerlijke winter `hap´ •

Info www.rtvvierakkerwichmond.nl of aanmelden voor de meisjes
en jongens van 7 tot 12 jr. bij Rudi Peters: (0575) 44 16 78.
Inschrijven is mogelijk tot een half uur voor de start!

Hoofdsponsoren:

VIERAKKER-WICHMOND

www.rtvvierakkerwichmond.nl

Weeversdrukkerij Borculo Groenlo

AANNEMERSBEDRIJF
J.H. RONDEEL & Zn.

Hengelo (Gld.)

Al jaren een vertrouwd adres
in nieuwbouw verbouw
renovatie & restauratie

Wenst u allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 2009

Tel. (0575) 46 17 62
Tevens lid van BouwNed

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
Lid 

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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen 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 TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 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
22 / 23 nov

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 PrijzenBLAZERS 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 117255 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 200668e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA VordenTelefoon (0575) 55 10 10Fax (0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: www.contact.nlRabobank: 3664 02 374Lid

Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten 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 VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN 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

10 10

101010 10

10 1010101010

10

10

10

10 10

10

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
KORTOP GEHECOLLECT

20%KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 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. 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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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.tel:0575-467278
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij bestedin g vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien  maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIESPALSTRAAT 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 C B   HE GELO GLD   0575-461235
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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
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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


