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Weeversdrukkerij

De sporthal was weer kompleet omge-
toverd tot feestzaal, en zag er weer an-
ders uit als voorgaande jaren, vooral
de vele slingers en ballonnen aan het
balkon vielen erg in de smaak. Maar
de echte eyecatcher was dit jaar een
enorme rode fluwelen kroonluchter
met een enorme spiegelbol eronder.
Het hele gevaarte had een doorsnede
van maar liefst 18 meter. Het verhoog-
de feeststemming bij menig bezoeker.
Ook de inmiddels vertrouwde mooi
uitziende champagnebar deed weer
goede zaken, er werd menig glas gehe-

ven op het nieuwe jaar. De achterhoek-
se band Crystal Dream was de perfecte
band om 2009 knallend te openen. Ze
waren enorm goed op dreef en kregen
de zaal helemaal mee. Het was duide-
lijk zichtbaar aan de muzikanten dat
ze met veel plezier en passie hun mu-
ziek ten gehore brachten. Ook de uit-
gekiende lichtshow viel goed in de
smaak. Het was duidelijk hier stond
een topband te spelen !
Om het feest waardig af te sluiten was
de bekende vordense DJ Oliver weer
van de partij, hij zorgde voor de vele

meezingers en dansnummers, wat de
temperatuur in de sporthal nog ver-
der deed stijgen en de feeststemming
verhoogde. Al met al was het weer een
zeer geslaagde en gezellige nacht in
de sporthal, met zeer goede muziek
en een perfecte sfeer. Kortom een goe-
de aftrap van het nieuwe jaar. De me-
dewerkers van de Stevo hadden daar-
na opnieuw twee drukke dagen voor
de boeg, om de feestzaal weer om te to-
veren tot sporthal.

De Stevo dankt al haar vrijwilligers
voor het wederom welslagen van het
Oud & Nieuwfeest, en gaat nu weer
druk bezig met de organisatie van het
7e Midzomerfeest, welke dit jaar
wordt gehouden in het weekend van
20 juni 2009.
Zie voor foto's: www.stevo.nu

6e Oud & Nieuwfeest groot succes

Voor de zesde keer in successie organiseerde de Stevo (Stichting Evene-
menten Vorden) weer een Oud & Nieuwfeest in Sporthal 't Jebbink te Vor-
den. Al ver voor de kerstdagen waren alle beschikbare toegangskaarten
uitverkocht. Er was dit jaar een enorme vraag naar kaarten, waarschijn-
lijk door de nog steeds groeiende populariteit van dit evenement in de re-
gio. Binnen 8 dagen waren alle 700 beschikbare kaarten uitverkocht.

Er kan alleen snoeihout met een maxi-
male dikte van ongeveer 10 cm wor-
den gestort. Er zijn mensen aanwezig
om hierop te controleren. Het storten
is uiteraard gratis, maar een vrije gift
is welkom.

Openstelling paasvuur
Zaterdag 10 Januari a.s. kan er weer
snoeihout worden gebracht op het
paasvuurterrein op de hoek Eiken-
laan/Bergkappeweg in Kranen-
burg. De Stichting CCK opent het
terrein van 10.00 tot 16.00 uur.

Deze opbrengst, die nu pas bekend ge-
worden is, dient ter leniging van de

transportkosten van de voedselpakket-
ten naar Oost-Europa. De opbrengst
van de kerkdienst tijdens Dankdag op
5 november heeft € 200,- opgebracht.

De gevers van beide collecten worden
namens de organisatie van dit goede
doel hartelijk bedankt.

Opbrengst DORCAS-collecten
De opbrengst van de Dorcas-collec-
tebus tijdens de Voedselactie op 7
november 2008 in de winkel van
Super de Boer te Vorden heeft op-
gebracht € 258,- (vorig jaar ca. 200,-).

Dan zal Hendrik Weenink uit Bar-
chem onder het motto ‘Ach lieve tijd’
een diapresentatie houden over het

verleden, hoe onze ouders en grootou-
ders woonden en werkten. 

De presentatie wordt afgewisseld met
korte verhalen, liedjes e.d. Tijdens de
‘visite’ die om 20.00 uur begint, zullen
de oliebollen, de kniepertjes en de bor-
rel vanzelfsprekend niet ontbreken.

Niejaorsvisite Oud Vorden
De vereniging ‘Oud Vorden’ organi-
seert op woensdag 14 januari a.s.
in zaal De Herberg een ‘Niejaors-
visite’.WEEKBLAD
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• 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 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!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
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PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--
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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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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 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwst ad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanlever en advertenties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegest aan

WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

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

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde 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 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 uur26november26no ember

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

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

M

E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook 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.
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Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Speciaal voor Hengelo en omstreken:

•  Kilo Mandarijnen € 0.99

•  Kilo Hamschijf € 2.99

•  Eierkoeken grote zak € 0.89

•  Plus Muesli 2e pak halve prijs!

Maandag altijd Brooddag

3 hele broden € 2.69
(uitgezonderd Korenlander en Waldkorn broden)

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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.

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot, tele-
foon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

Goed geregeld
Ongeacht waar u bent verzekerd.
Opbaringen voor Zelhem-Halle

in Gem. rouwcentrum “Dennenlust”
Div. (thuis) opbaarmogelijkheden

24 uur per dag bereikbaar:

0314-62 20 21. U wordt direct geholpen 

�Robine is bijna 3 maand
oud. Miv feb. 2009 zijn wij
voor haar op zoek naar een
liefdevolle oppas voor de ge-
hele dinsdag en de woens-
dagmiddag. Reacties Cordrik
van der Meulen of Ursula
Bettink 0611420250

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

�Vrouw 58, ik werk in de
thuiszorg, wil minder uren
gaan werken, en zoekt daar-
om eerst naar goedkopere
woonruimte. Nu in buitenge-
bied, en dat heeft mijn voor-
keur. Mag eenvoudig zijn,
geen luxe nodig, wel zelf-
standig, met graag stukje
tuin. Om huurprijs laag te
kunnen houden bereid tot
hand- en spandiensten (ver-
voer,boodschappen doen,
etc.) Een ouder echtpaar, of
iemand anders, die zelfstan-
digheid en respect voor el-
kaars privacy belangrijk vindt,
maar af en toe een buur-
vrouw met helpende hand
kan gebruiken? Wilt u eens
een vrijblijvend gesprek? bel
553800 of 0638624283

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

�Met spoed gezocht: erva-
ren zelfstandig werkende in-
terieurverzorg(st)er voor 1
dagdeel per week in Vorden.
Telefoon (0575) 55 44 88

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Geza-
menlijke zangdienst “ Vorden zingt” in de Herv. Kerk, ds.
A. van der Spek, Enter

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. N. Slok, Veenendaaal. 19.00
uur Gezamenlijke zangdienst “ Vorden zingt” in de Herv.
Kerk, ds. A. van der Spek, Enter

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 januari 10.00 uur de heer J. van Ballegooijen

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 10 janauri 19.00 uur Viering Parochieverband in
Baak. Zondag 11 januari 10.00 uur Eucharistieviering mmv
Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 januari 17.00 uur geen viering
Zondag 11 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
31 december en 1 januari J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 –
55 33 72
2-4 januari P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13 
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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 mid-
dags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
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, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. 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;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur. Oktober t/m Maart: maandag
t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur; zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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 Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
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 contac-
ten, ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formu-
lieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Groentekoopje:
Noord Hollandse Bieten kilo 0,39
Perssinaasappels, vol sap 3 kilo 3,95
Zuurkool uit ’t vat 500 gram 0,49

Uit eigen keuken
Mexicaanse bonenschotel,
met gratis rijst 500 gram 4,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 10 januari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Dagmenu’s
wo. 7 t/m di. 13 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 7 januari
Wildbouillon/Zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas,
verse jus, braadworst en zuurgarnituur.
Donderdag 8 januari
1/2 gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade/griesmeelpudding met bessensap en slagroom.
Vrijdag 9 januari
Champignonsoep/zalmfilet met dille saus, aardappelen
en rauwkostsalade.
Zaterdag 10 januari (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en rauwkostsalade
/IJs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 12 januari
Runderbouillon met flensjes/Hollandse biefstuk met
kruidenboter, aardappelen en groente.
Dinsdag 13 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

�

�Voor u en uw hond een
Excellent-begin van een
Excellent-jaar bij:
www.excellentdogs.nl
�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

�Aangeboden: Voor korte of
langere termijn Kamers met
volledig pension, t.o. open-
baar vervoer. Tel. 0573-
453760.

�Gevraagd hulp in de huis-
houding voor plm. 3 1/2 uur
per week aan de rand van
Vorden. Telefoon (0575) 55
32 83 of ( 06) 511 06 955

�Graag zou ik in contact ko-
men met de jongen of het
meisje dat tijdens de jaarwis-
seling mijn vogelhuisje heeft
meegenomen. De persoon
die dit heeft gedaan moet ook
de moed hebben dit te vertel-
len. D. Jurriens, Hoetinkhof
32, Vorden



Maaltijdservice
IJsselkring.

Zie advertentie elders in dit
blad. Tel. 0314-323232.

Dinsdag 13 januari zijn wij

Adriaan en Ina 
Eskes-Geltink

25 jaar getrouwd

Wilt U ons hiermee feliciteren?

Dan bent U van harte welkom op onze receptie op
vrijdag 16 januari van 16.00 tot 18.00 uur bij
Hotel Bakker te Vorden

Hoetinkhof 56
7251 WG Vorden

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748. Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2009.

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

“Eindelijk weer samen”

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze zorgzame vader, trotse opa en opa-
opa

Gerrit Jan Haaring

weduwnaar van Jantje Riefel

in de leeftijd van 85 jaar.

Hendrikus en Sini Haaring
Marco en Marieke, Robin
Edward en Ellen

Hendrik en Janny Haaring
Irma en Tobias
Dorien en Frank

Joke en Johan Eggink
Jos en Margo
Joanne

Reinold en Erna Haaring
Chantal
Jessica

30 December 2008

“Klein Zelle”
Beunksteeg 2, 7255 MB Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op za-
terdag 3 januari te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

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

Afscheidsreceptie

Op 16 januari, bent u allen hartelijk uitgenodigd op
onze afscheidsreceptie, tussen 15.30 en 19.00 uur. 

Reind en Henny Krijt

Hackforterweg 33
7234 SH Wichmond

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

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

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

Alleen op afspraak.



Wanneer Henny en Reind Krijt de ja-
ren als beheerder van camping Kleine
Steege, de kantine en zaal de revue la-
ten passeren dan worden we beurte-
lings met een lach en een traan gecon-
fronteerd. De lach verschijnt op het ge-
laat wanneer opa en oma ‘verhalen’
over de vijf kleinkinderen Silke, Bente,
Reind, Sven en Baike en de tijd die vrij
komt om zich nog intensiever met het
kwintet te gaan bezig houden. De
traan ontstaat bij de emotionele terug-
blik. Dag en nacht samen en dat jaren-
lang het gehele gebeuren runnen en
dan vanwege lichamelijke klachten
moeten stoppen, veroorzaakt de ‘gees-
telijke pijn’. ‘En dat nog steeds, eigen-
lijk nog elke dag’, zo zegt Rein Krijt.

Ooit was hij voorbestemd om tot zijn
65e in het bakkersvak te blijven.
Reind: ‘ Dat beroep heb ik ook inder-
daad jarenlang uitgeoefend. Mijn va-
der had destijds een café, het huidige
d’Olde Kriet’. Ik wilde al vroeg bakker
worden. Op 14 jarige leeftijd ben ik bij
bakkerij Jan Schuppers in Vorden be-
gonnen. Ik kon toen nog nauwelijks
bij de trappers van de transportfiets.
Ik heb daarna in Groningen de hogere
vakschool voor bakkers gevolgd. Ooit
nog een jaar als kok in de ‘vaart’ ge-
werkt en vele jaren bij bakker Janssen
in Zutphen’, zo zegt hij. Echtgenote
Henny, meisjesnaam Bloemendaal,
kwam al op jeugdige leeftijd met het
campinggebeuren in aanraking. Zegt
ze: ‘Ik ben hier op deze plek (Hackfor-
terweg ) geboren. Mijn ouders zijn hier
in 1972 met een camping begonnen.
Vanwege ziekte van mijn moeder ben

ik in 1978 definitief thuis gaan wer-
ken en dat nu al 30 jaar lang. In 1980
hebben Reind en ik de camping over-
genomen. Reind, naast zijn werk als
bakker, eerst een paar dagen in de
week’, aldus Henny Krijt. In 1990 werd
het voor het echtpaar een fulltime job.
‘Een prachtig beroep, samen in de
keuken ‘kokkerellen’ , samen de partij-
tjes e.d. in de zaal verzorgen. Werke-
lijk een heel plezierig leven’, zo zegt
Henny. En, zo vult Reind aan, vergeet
niet het sociale aspect. Het omgaan
met campinggasten, met de verenigin-
gen die hier regelmatig komen, met
de mensen die hier een verjaardags-
feest, huwelijksfeest e.d. houden, het
schept toch een band’, zo zegt hij.

Camping Kleine Steege staat er om be-
kend dat er het gehele jaar door van
alles wordt georganiseerd zoals bij-
voorbeeld wandelingen, Achterhoekse
knapzaktochten, ‘levende ganzenbord
spelletjes. Tot de activiteiten kan ook
het ‘Knopenlaan-spelletje’ worden ge-
rekend. Niet te verwarren met het
Knopenlaantje nabij kasteel Vorden
waar verliefde stelletjes tijdens een in-
tieme wandeling knopen in de takken
van de bomen vlochten. Vandaar de
naam Knopenlaantje! Het Knopen-
laantje op camping Kleine Steege
heeft een andere betekenis. Henny: ‘
Wij spannen met dit spel over de gehe-
le camping een lang touw. Dit touw
moeten de deelnemers in het donker
volgen. Onderweg stuitten ze steeds
op een knoop in het touw, knopen
met een opdracht. Eigenlijk een spelle-
tje met voorbedachte rade, want met

dit spel blijven de deelnemers immers
netjes op de paden lopen’, zo zegt
Henny lachend.

De werkzaamheden op de camping,
met dikwijls vijf keer per week een
partijtje in de zaal, dat betekent heel
vaak dagen van 16 uur werken, het-
geen in de loop der jaren een aanslag
op de ledematen is gaan betekenen.
Dus rees op gegeven moment de vraag
‘hoe gaan we in de toekomst samen
verder’? Reind: ‘Een jaar geleden toen
we ons 35 jarig huwelijksfeest vierden,
hebben we overleg gevoerd met de
kinderen. Aangezien beide kinderen
een goede baan hebben, bestond er
geen interesse om de camping op de
huidige wijze voort te zetten. Wel ga-
ven ze ons groot gelijk dat wij ermee
willen stoppen en de zaak te willen
verkopen. Wij zouden dan tegenover
deze plek een huis gaan bouwen. 

Zover is het niet gekomen, want tij-
dens verdere gesprekken kwam het
‘chaletpark’ ter sprake. Een park voor
mensen die hier een rustige vakantie
willen doorbrengen, noem het maar
‘landschappelijke recreatie’, zo legt
Reind Krijt uit. Henny en Reind zijn ge-
lukkig met de plannen van hun kinde-
ren. Nu kunnen ze zelf gewoon in de
boerderij (ouders huis Henny) blijven
wonen. Reind: ‘De beslissing die we ge-
nomen hebben om er mee te stoppen
blijft nog steeds emotioneel doorwer-
ken. Echter niet alleen de kinderen,
ook onze families gaven ons groot ge-
lijk. In al die jaren hebben we altijd een
beroep op hen kunnen doen en dan
wil ik toch wel de naam van mijn broer
Appie, mijn zus Joke en buurvrouw Je-
anny noemen. Die hebben ons altijd
met allerlei werkzaamheden op een
geweldige manier geholpen. Hoe onze
eigen toekomst er uit zal gaan zien, we-
ten we nog niet.We houden van fietsen
en wandelen. Ook zo nu en dan vakan-
tie vieren in een warm land spreekt
ons wel aan en voor de rest zien we
wel’, zo zegt Reind.

Afscheid met een lach en een traan

Reind en Henny Krijt stoppen met
camping 'Kleine Steege'

Afscheid nemen van iets wat je dierbaar is doet pijn, soms heel veel pijn.
Vrijdag 16 januari valt het doek van camping ‘Kleine Steege’ in Wich-
mond. Dan stoppen Reind en Henny Krijt met het beheer van de camping.
Sterker nog de camping verdwijnt en ook de zaal wordt afgebroken. Dat
alles om straks plaats te maken voor een chaletpark. Plannen voor 40 hou-
ten rondstam chalets zijn momenteel in volle ontwikkeling. De kinderen
van Reind en Henny Krijt ( zoon Reind junior en dochter Martine, gaan
naast hun dagelijkse werkzaamheden, deze chalets exploiteren. Senior
zal daarbij in de toekomst, indien noodzakelijk wat onderhoudswerk-
zaamheden gaan verrichten.

Henny en Reind Krijt

Wereldwinkel Vorden heeft nu Fair-
Mail-kaarten met prachtige foto's, ge-
maakt door kansarme tieners in Peru.
Naast de traditionele thema's zoals
verjaardagen, geboorte en Kerst zijn er
ook prachtige thema's zoals, liefde,
vriendschap, Moederdag, medeleven,
Pasen, portretten en andere specials
zodat u voor elk moment een unieke
en prachtige kaart kunt sturen. Als u
een FairMail kaart koopt, maak u het
verschil, want u steunt concreet een
kansarme tiener die niet de hand op-

houdt maar die aan zijn/haar toe-
komst werkt door creatief een mooi
product te maken! 

FairMail biedt deze jongeren fotogra-
fietraining, parttime werk, ziektekos-
tenverzekering en begeleiding bij het
maken van hun toekomstplan. Wer-
kend voor FairMail doen ze vaardighe-
den en werkervaring op en leren ze
om de schoonheid in hun eigen omge-
ving te zien en gebruiken. De tieners
krijgen 50 % van de winst van de ver-
koop van hun eigen kaarten om hun
huisvesting en onderwijs te financie-
ren. Kom dus snel naar de Wereldwin-
kel waar u naast de al bekende Floris-
kaarten nu ook de prachtige FairMail-
kaarten kunt kopen!

Een (h)eerlijk begin van 2009
met een FairMail-kaart en
liefs uit Peru
We stuurden met zijn allen 180 mil-
joen Kerstkaartjes in 2008, maar er
zijn zoveel momenten in een leven
waarop het hartverwarmend is een
kaartje te krijgen!

Op individueel niveau presteerden de
leden ook boven verwachting. Maar
liefst tien leden gingen met eremetaal
naar huis. Zij sleepten samen veertien
prijzen in de wacht. 

UITSLAG PER DEELNEMER
B. Horsting 1e prijs stel kleurkanarie
satinet geel mozalek 187 punten, 2e
prijs enkel agaat opaal geel mozalek
type 1 92 punten. G. Jansen 3e prijs en-
kel kleurkanarie zwart rood intensief
92 punten. T. Bielderman 2e prijs en-
kel Rheinlander gladkop 92 punten,
3e prijs enkel Rheinlander kuif 92
punten. W. Berendsen 1e prijs stel
Gloster consort schimmel 187 punten.
E. Korenblik 2e prijs enkel Duitse kuif
90 punten. E. Jansen 1e prijs enkel
grasparkiet 91 punten, 3e prijs enkel
grasparkiet 89 punten. K. Bink 2e prijs
stel Agapornis roseicollis cinnamon
donkergroen 181 punten, 3e prijs stel
Agapornis nigrigenis groen 183 pun-
ten, 2e prijs enkel Forpus oogring 91
punten. J. Berendsen 2e prijs stel Aga-
pornis roseicollis oranjemasker over-
goten D blauw 183 punten. H. Ellen-
kamp 3e prijs enkel Valkparkiet ino 89
punten.

Clubprijs voor De Vogelvriend
Vogelvereniging De Vogelvriend
uit Vorden viel afgelopen weekend
op de nationale bondsshow in Zut-
phen als vereniging in de prijzen.
In de categorie parkieten behaalde
de vereniging een tweede prijs met
907 punten. Het puntentotaal
komt tot stand door de tien beste
vogels binnen de categorie van ten-
minste drie leden bij elkaar op te
tellen. Voorzitter Harm Harmsen
reageerde verheugd toen de uitslag
bekend werd. "Voor een relatief
kleine vereniging als De Vogel-
vriend is dit een unieke prestatie.
Het geeft vooral aan dat onze leden
kwalitatief hoogwaardige vogels
kweken en daar mogen we best
trots op zijn."

JANUARI
7 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 ANBO Vorden Nieuwjaarsbijeen-

komst in 't Stampertje
14 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-+

in de Wehme. Info. tel 55 2003

KUNST AGENDA VORDEN
. t/m 28 februari Animatiekunst, de il-

lusie van beweging in de Biblio-
theek  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.

Zaterdag 3 januari waren de baan-
kampioenschappen voor meisjes pu-
pillen. Miranda Blaak werd tijdens de-
ze kampioenschappen knap 2e bij de
meisjes pupillen B. Haar 500 meter
legde zij af in 49,20, een zeer snelle
tijd. Hierna volgde nog een 700 meter
en die werd door Miranda verreden in
1.08,53. 
Op zondag 4 januari werden in En-
schede de Gewestelijk kampioen-

schappen voor Overijssel en Gelder-
land verreden. Ook nu vielen rijders
van de Schaatstrainingsgroep in de
prijzen. Simone Blaak werd Gelders
kampioen bij de meisjes junioren C.
Zij reed deze avond steeds sneller,
eerst twee maal een PR op de 100 me-
ter, en vervolgens twee maal een PR op
de 300 meter. Jessica Oudenampsen
uit Laren (G) werd bij de meisjes junio-
ren C tweede. Ook zij reed een PR.

Eddy Derksen uit Ruurlo werd Gel-
dersch kampioen bij de heren junio-
ren A . Hij won alle vier de afstanden
en was daarmee veruit de snelste juni-
or A van zowel de Geldersche als Over-
ijsselse deelnemers. Harry Pardijs uit
Laren (G) werd Geldersch kampioen
bij de heren senioren.

Geldersche kampioenen
supersprint
Afgelopen weekend zijn baankam-
pioenschappen voor dames pupil-
len verreden en Gewestelijke kam-
pioenschappen supersprint. Bij
beide wedstrijden werd door de
leden van Lochemse IJsclub en
schaatstrainingsgroep prima ge-
presteerd.

De beelden laten onder andere zien
hoe onze voorouders leefden en werk-
ten. Het programma wordt afgewis-
seld met anekdotes, gedichten, spreu-

ken en liedjes. De heer Weenink ge-
niet bekendheid vanwege zijn verha-
len voor regionale radiozenders en
ook bij TV Gelderland is hij geen on-

bekende. Tevens treedt hij voor het
voetlicht tijdens de jaarlijkse Staring-
avonden in de Wildenborch. 

Het wordt vast en zeker een aangena-
me middag met af en toe een hapje,
naast een praatje en een plaatje, die
herinneringen oproepen aan het ver-
leden.

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO Vorden
De ANBO-afdeling Vorden organiseert op vrijdag 9 januari 2009, om 14.00
uur in zaal 't Stampertje van het Dorpscentrum, een nieuwjaarsbijeen-
komst voor leden. Deze speciale ontmoetingsmiddag worden de aanwezi-
gen door de heer H.Weenink uit Barchem onthaald op een boeiende en
leerzame diapresentatie die is getiteld: "Van het verleden naar het heden".



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

Zaterdagavond 17 januari: 
Duo Gwyneth Wentink & Lars Wou-
ters van den Oudenweijer.
De jongste prijswinnaar ooit van het
Internationale Harpconcours in Tel-
Aviv harpiste Gwyneth Wentink en
"Winnaar Edison Klassiek Young Mas-
ters 2003" Lars Wouters van den Ou-
denweijer kennen elkaar door de vele
kamermuziekprojecten, waaraan zij
hun bijdrage leverden. Het klikte zeer
goed tussen deze beide musici en zo
kwamen zij op het idee de bijzondere,
niet alledaagse, combinatie van harp
en klarinet uit te proberen. De samen-
klank en samenwerking beviel hen zo
goed dat zij sinds begin 2000 een vast
duo vormen. Deze twee jonge interna-
tionale topmusici stonden de afgelo-
pen 3 jaar reeds op heel wat podia in
binnen- en buitenland. Telkens weer
staan zij garant voor een boeiend en
veelzijdig concertprogramma en im-
poneren steevast het publiek met hun
enorme podiumuitstraling. Locatie:
Kulturhus Ruurlo.

Zaterdag 7 februari: 
Maria Fernandes, fadozangeres met
trio Os Solitàrios.
Maria Fernandes wisselt de traditione-
le fado's van de oude fadista's af met
die van de nieuwe generatie. Zij heeft
prachtige muzikale ervaringen opge-
daan, zowel in het noorden van Portu-
gal, als in de Alentejo en Lissabon. Fer-
nandes brengt met een traditionele
bezetting het fadorepertoire ten geho-
re. Maria wordt begeleid door drie pro-
fessionele musici die hun ruime erva-
ring met fadomuziek hebben gebun-
deld in het ensemble Os Solitarios.
Os Solitários bestaat uit Jeroen Becx
(portugese gitaar), Hans van Gelderen
(gitaar) en Remus Aussen (contra-
bas/basgitaar). Bij de eerste klanken
van Maria Fernandes & Os Solitários,
is het net of u zich begeeft in Alfama,
een oude wijk in Lissabon, waar fado
dagelijks klinkt. Locatie: Kulturhus
Ruurlo.

Zaterdag 7 maart: 
Gitaarduo Elias/Cordas.
Fernando Riscado Cordas (Den Haag,
1975) is een van de meest indrukwek-

kende hedendaagse gitaristen. Hij
wordt geprezen om zijn weergaloze
klank, transparante spel en pakkende
vertolkingen en treedt, al dan niet in
ensemble verband, in vele grote en
kleine zalen op in Nederland, Italie,
Frankrijk, Engeland en Spanje.
Izhar Elias (Amsterdam, 1977) behaal-
de eerste prijzen tijdens het Nationaal
Concours voor Jonge Gitaristen, het
Prinses Christina Concours en het na-
tionaal concours van de Stichting Jong
Muziektalent Nederland.
In 1994 was hij prijswinnaar van het
internationale gitaarconcours 'Prin-
temps de la Guitare'. Hij beschikt o.a.
over een originele gitaar uit 1812 (C.
Guadagnini, Turijn). Hij is een graag
geziene gast tijdens nationale en inter-
nationale festivals.
Locatie: Kulturhus Ruurlo.

4 april:
Arthur Ebeling and Fay Lovsky - met
back to New Orleans
Een zingende zaag en een gretsch gi-
taar. Zowel evergreens als obscuritei-
ten, engeltjes en olifanten. De twee
knapste koppen van Nederland vor-
men samen het perfecte muzikale hu-
welijk. De voorliefde voor rare klanken
en effecten, de grappige monologen
en interactie met hun publiek maken
hun optreden altijd bijzonder en sfeer-
vol.
Met "Back to New Orleans" brengen Ar-
thur Ebeling en Fay Lovsky en band
een tweemaal vijftig minuten durend
muziekprogramma voor intieme
theaters en podia. Het repertoire be-
staat uit een potpourri van jazz, folk,
blues, soul, rock & roll en ballades,
gelnspireerd door de muzikale tradi-
tie van New Orleans. De band bestaat
uit oud en jong gedienden waaronder
de charismatische "Heer Peer" Wasse-
naar op contrabas, Thijs Verwer op
drums en Arend Bouwmeester op sax
en percussie. Locatie: Kulturhus Ruur-
lo.
Kaartverkoop: bij Alex, schoenmode,
Dorpsstraat 21 te Ruurlo, Groot Jeb-
bink, bloemenwinkel, Dorpsstraat 57
te Ruurlo.
Via www.kunstkringruurlo.nl en voor-
afgaande aan het concert aan de zaal.

Voorjaarsprogramma
Kunstkring Ruurlo

Men traint groepsgewijs, maar wel ie-
der in zijn/haar eigen tempo en uit-
houdingsvermogen. De trainingen
van minimaal een uur starten steeds
op de prachtige atletiekbaan van  AV
Hanzesport aan het Deventerachter-
pad 1 in Zutphen, uitgezonderd de
voorlaatste training. Ze bestaan uit
een warming-up, loopscholing, kern-
training en cooling-down.
De trainingen worden verzorgd door
verschillende gediplomeerde trai-
ners/sters van AV Hanzesport. Een van
de trainingen wordt verzorgd door
voormalig Nederlands Kampioenen
en Hanzesport Top-atleten Maarten
v.d. Heuvel en Bram Rouwen.

De doelen voor de deelnemers aan de
clinics zullen o.a. zijn de looptechniek
verbeteren, zo mogelijk prestatiever-
betering en wedstrijdvoorbereiding.
Wie gelnteresseerd is en enige looper-
varing heeft en mee wil doen aan de
10 km van de ATAG-Achtkastelenloop
kan daarvoor de clinics volgen en kan
zich als deelnemer of deelneemster
opgeven.

Opgave en informatie inwinnen bij
Anton Kruiderink via e-mail:
a.kruiderink@chello.nl of bij Sport-
Inn aan de Groenmarkt en Harbach
Intersport aan de Overwelving, beiden
in Zutphen.

AV Hanzesport start clinics

Atletiekvereniging Hanzesport in Zutphen start zaterdagmorgen 17 ja-
nuari, tot en met zaterdag 28 februari met 7 clinics ter voorbereiding van
de ATAG - Achtkastelenloop van zondag 8 maart in Vorden voor de afstand
van 10 kilometer.

Gedurende vele jaren heeft Jan Idink
zijn inbreng gehad bij het koor. Voor-
durend slaagde hij erin met zijn en-
thousiasme en deskundigheid, de
koorzang een prominente plaats te ge-
ven in de vieringen. De parochie zal
Jan Idink missen. Maar voor de diri-
gent zal dit ook, na twintig jaar, het
geval zijn. Idink: “Jazeker! Vooral de
koorleden, muziek en de zang. Maar
aan alles komt een eind en ik heb nu
de keus gemaakt”, zegt hij na afloop
van de kerkdienst, waarin pastoor Ho-
genelst voorging. 

Na de viering werd stilgestaan bij de
vele jaren inzet van Idink voor de pa-
rochie en werd officieel afscheid geno-
men van hem als dirigent en zijn echt-
genote Ria, als dank voor het vele werk
voor de parochie Willibrord. Jan Idink
(65) kijkt met plezier terug als dirigent
van het Hengelose kerkkoor. “Samen
hebben we veel lief en leed gedeeld.
Met z’n allen sta je voor een doel. Het
enthousiasme van het koor en nieuwe
kerkmuziek instuderen was altijd een
uitdaging en dat geeft veel voldoe-
ning”, blikt hij terug. Hij zal dit ook ze-

ker missen. “Vooral om er samen iets
moois van te maken. Er voor zorgen
dat er een goede samenwerking is met
het koor, dirigent en organist. Dat
vind ik heel belangrijk. Het moet een
eenheid zijn”. 

Idink heeft zich vijftig jaar, verdeeld
over diverse plaatsen, bezig gehouden
met (kerk)muziek. Bij diverse koren
heeft hij gezongen en was hij dirigent
op kerkelijk gebied. Idink was actief
bij een kinderkoor, jongerenkoor en
een gemengd koor in de plaatsen Keij-
enborg, Hengelo en Westervoort. “Ik
heb altijd gehoopt om het vijftig jaar
te doen en dat is me gelukt. Met hart
en ziel heb ik het altijd gedaan en het
is dan fijn om het op deze manier af te
sluiten”, zegt Jan Idink tevreden. Zijn
opvolger is Frans Konincks.

Veel waardering voor lange staat van dienst

Dirigent Jan Idink heeft afscheid
genomen van parochiekoor
Willibrorduskerk Hengelo

Afgelopen zondag werd in een feestelijke eucharistieviering afscheid ge-
nomen van Jan Idink als dirigent van het parochiekoor H. Willibrordus-
kerk in Hengelo. Idink was twintig jaar dirigent van het koor. Namens de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging kreeg hij een speld en een daarbij
behorende oorkonde uit handen van pastoor F. Hogenelst. Ook zijn
vrouw Ria werd in de hulde betrokken.

Dirigent Jan Idink op zijn vertrouwde plek waar hij twintig jaar actief was.

Het café wordt van 19.30 tot 21.30 uur
gehouden. Belangstellenden zijn van-
af 19.00 uur welkom. De toegang is
gratis. Bezoekers hoeven geen lid of
donateur van Alzheimer Nederland te
zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café
mogelijk anders suggereert, wordt tij-
dens de maandelijkse bijeenkomsten
aandacht besteed aan alle vormen van
dementie en dus niet alleen aan de de-
mentievorm Alzheimer.
Nadat bij een persoon de diagnose ‘de-
mentie’ is gesteld, is de trajectbegelei-
der een vast aanspreekpunt tijdens
het proces. De behoefte van mensen
met dementie en hun mantelzorgers
aan vaste trajectbegeleiders die het
traject begeleiden is groot, zo blijkt uit
de inventarisatie georganiseerd door
Alzheimer Nederland in het kader van
het Landelijk dementie Programma
(LDP). Juist bij dementie, een ziekte die
gepaard gaat met behoefte aan steun
op zowel medisch, verpleegkundig als
psychosociaal vlak voor zowel patiënt
als mantelzorger, is afstemming tus-
sen de vele betrokken aanbieders van
belang om kwalitatief goede zorg te

kunnen leveren ‘Miscommunicatie
tussen hulpverleners’, het zich ‘bang,
boos en in de war’ voelen en het ‘con-
tacten mijden’ zijn enkele bekende
probleemvelden. 
Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Dat het in
een behoefte voorziet blijkt uit de aan-
tallen bezoekers. Het café wordt elke
tweede dinsdag van de maand tussen
19.30 en 21.30 uur gehouden in Het
Borghuis. Het Alzheimer Café heeft
als werkgebied de gemeenten Doetin-

chem, Montferland, Oude IJsselstreek,
Bronckhorst en Doesburg. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen via te. 06-20412665 of
email doetinchem@alzheimer-neder-
land.nl. Informatie is ook te vinden op
de internetsite www.alzheimer-neder-
land.nl/doetinchem.

De overige bijeenkomsten dit seizoen
zijn op 10 februari met als thema part-
ner/naasten van de dementerende, 10
maart met als thema de zorgboerde-
rij, 14 april met het thema het levens-
einde. Op 12 mei is het thema aroma-
therapie en het seizoen wordt op 9 ju-
ni afgesloten.

Alzheimer Café januari over trajectbegeleiding
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en Omstreken besteedt in
zijn eerste bijeenkomst in het jaar
aandacht aan het onderwerp tra-
jectbegeleiding. Op dinsdag 13 ja-
nuari komt een deskundige hier-
over spreken in Het Borghuis in
het centrum van Doetinchem.

Op maandag 12 januari is er een over-
denking te beluisteren van dhr. Jan
Vreman, parochiemedewerker in Vor-
den. Het onderwerp is "De Drie Konin-
gen". Enkele leden van de Huisbezoek
Vrijwilligers Dienst Zelhem ( HVD) zul-
len in de uitzending van 19 januari
aandacht vragen voor hun bezoek-
werk. Ds. Aleida Blanken van de Pro-

testantse Gemeente Hengelo verzorgt
een overdenking op maandag 26 ja-
nuari Het programma 'De Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Na de uitzen-
ding kunnen er van 20.00 uur tot
20.30 uur nieuwe muzikale verzoekjes
aangevraagd worden voor de daarop
volgende week, via het tel. nummer
van de studio : 0314-624002 
De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM
91.1 of 94.00. De etherfrequentie's zijn
105.1 t/m 107.7

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



Welkoop Vorden biedt groot vuurwerkpakket aan IJsvereni-
ging Vorden ter gelegenheid van de (symbolische) in ge-
bruik name van het nieuwe verenigingsgebouw van de IJs-
vereniging Vorden dat nu al haar diensten bewijst. 

Wim Weenk, Welkoop Vorden is van mening dat de Vordense
IJsvereniging wel eens in het licht gezet mag worden, door
middel van het aangeboden vuurwerkpakket zal dit zeker
lukken. Vele bezoekers genoten van het vuurwerkspektakel.

Aanbieding vuurwerkpakket aan
IJsvereniging Vorden

v.l.n.r. Marinus Groot Jebbink, Geurt Harmsen, André Willems, Wim Weenk (Welkoop Vorden), Karin Broekman, Hennie Reindsen. Foto
Alex Aalderink

De spelers van Strada Sports versche-
nen overigens gehandicapt aan deze
finale. Zondagochtend geraakte San-
der Siebelink, mentor, uitblinker en
aanvoerder van Strada Sports dusda-
nig ernstig geblesseerd ( afgescheurde
Achillispees ) dat hij maandag in het
ziekenhuis geopereerd moest worden.
Het speelde Strada Sports in de finale
duidelijk parten.De teams Lubron en
‘O- Oe’ eindigden ex aequo op de der-
de plaats. De fairplay cup werd gewon-
nen door De Boonk.

Aan het door de zaalvoetbalvereniging
Velocitas georganiseerde toernooi na-
men 16 ploegen deel. Zaterdagmorgen
werd reeds met de poulewedstrijden
begonnen. De eindstanden in de pou-

les waren als volgt: Poule A: 1 Strada
Sports 9 punten; 2 Markelo Uit 4 pun-
ten ( beter doelgemiddelde); 3 Tata-
banja’s 4 punten; 4 De Kanslozen 0
punten. Poule B: 1 Team Tim 7 punten
( beter doelgemiddelde) ; 2 O-Oe 7 pun-
ten; 3 Ratti 3 punten; 4 Olvarit United
0 punten. Poule C: 1 Braadworst Uni-
ted 9 punten; 2 FC Autospiegel 6 pun-
ten; 3 De Boonk 3 punten; 4 De Stroet
0 punten. Poule D: 1 Smederij Olden-
have 9 punten; 2 Lubron 6 punten; 3
Dream Team 3 punten; 4 De Hane-
kamp 0 punten.

Zondagmorgen de titel ‘beste verlie-
zer’ op het spel stond. Deze titel werd
gewonnen door de ploeg De Boonk.
Het versloeg ‘Dream Team ‘met 1-0. 

Daarna speelden de acht beste ploe-
gen via een poulesysteem tegen el-
kaar. Tijdens het toernooi werd af-
scheid genomen van tijdwaarnemer
Henk Wenneker die deze functie de af-
gelopen 25 jaar heeft bekleed. Hij
werd door het bestuur van Velocitas
en door de toernooicommissie danig
in het zonnetje gezet. Als blijk van
waardering ontving hij bloemen en
een fles ‘geestrijk vocht’.

'Team Tim' zaalvoetbalkampioen
van Vorden
Het ‘Team Tim’ is er zondagavond
in sporthal ’t Jebbink in geslaagd
om zaalvoetbalkampioen van Vor-
den te worden. Dat gebeurde in een
zinderende finale waarbij Strada
Sports met 1-0 werd verslagen.
Door deze zege kwam ‘Team Tim ‘
in het bezit van de Velocitas wissel-
bokaal die de afgelopen twee jaar
werd gewonnen door Strada
Sports.

Arjan Mombarg: ‘Sjoerd is momenteel
in supervorm. Erik Hulzebosch en ik
hadden donderdag al vroeg in de wed-
strijd afgesproken dat Sjoerd zich in
de staart van het peloton rustig moest
houden. Bij ontsnappingen zouden
Erik en ik de gaten dichtrijden, zodat

hij zich helemaal op de sprint zou
kunnen richten. Wel, deze tactiek luk-
te voortreffelijk. Sjoerd maakte het
karwei voortreffelijk af, terwijl ik zelf
ook dik tevreden ben met mijn 8e
plaats op die dag. Er moeten voor de
Super Prestige nog twee wedstrijden
worden gereden, woensdag 7 januari
en woensdag 14 januari. 

De kans dat er aanstaande woensdag
voor de Super Prestige zal worden ge-
reden acht ik zeer klein. Ik vermoed
dat die dag het Nederlands kampioen-
schap marathonschaatsen op natuur-
ijs zal worden georganiseerd. Eigenlijk
had dat vandaag (zondag!) ook al wel
gekund. 

Het ijs is op veel plekken in Nederland
dik (12 cm) genoeg. Het probleem is
echter dat er ongetwijfeld veel toe-
schouwers op een nationaal kampi-
oenschap af zullen komen. En die wil-
len het allemaal van dichtbij mee-
maken, dus extra drukte en gewicht
op de ijsvloer. De organisatie wil met
het oog op de veiligheid terecht geen
enkel risico lopen’, aldus Arjan Mom-
barg.

Arjan Mombarg in Super Prestige

op 6e plaats
Vorden. Arjan Mombarg is het
nieuwe schaatsjaar goed begonnen
door tijdens de eerste wedstrijd
(donderdag 1 januari) in Bidding-
huizen tijdens de derde etappe
(marathon over 75 kilometer) van
de Super Prestige op de 8e plaats te
eindigen. Dat betekent op dit mo-
ment voor hem een voortreffelijke
6e plek in het algemeen klasse-
ment. De Nefit- ploeg had deze edi-
tie van de Super Pretige geheel af-
gestemd op Sjoerd Huisman. De rij-
der uit Andijk was zeer ‘gebeten’
om deze wedstrijd op zijn naam te
schrijven. Na afloop van de tweede
etappe die Huisman vorige week
op overtuigende wijze won, werd
hij, zoals de televisie beelden van
de NOS aangaven, ten onrechte
gediskwalificeerd. Dus zon hij op
wraak!

Tijdens de indoorwedstrijd in Lochem
op 27 december 2008 behaalde Mari-
na Gotink met Zapp in de L1 dressuur
een 4e prijs met 194 punten. Op de
laatste selectie wedstrijd te Gorssel wa-
ren er ook prijswinnaars te weten:

L1 DRESSUUR: 
Marina Gotink met Zapp 1e prijs met
209 punten.
Iris Berenpas met Walencia 5e prijs
met 190 punten.

Anke Woerts met Spetter 7e prijs met
186 punten.

M1 DRESSUUR:
Hester Slegt met Lets Talk About 2e
prijs met 194 punten.

Z1 DRESSUUR:
Martien Brunshorst met Traveller 4e
prijs met 214 punten.
Lisette Bijenhof met Rolexus 5e prijs
met 210 punten.

P a a r d e n s p o r t

Ook gaf de welkoop deze kinderen een
waardebon voor vuurwerk in 2009.

Dus een schoon Kranenburg.

Vuurwerk top maar
ruim wel je rommel op

Kranenburgs belang haakte hierop in door de Kranenburgse jeugd tegen
inlevering van een zak vuurwerkafval een waardebon voor een KIDS-BOX
aan te bieden.

In voorgaande jaren gebeurde dat
altijd in de maand december, maar
aangezien er in die maand tal van
wandelevenementen worden geor-
ganiseerd werd naar januari uitge-
weken. 

Met een deelname van ruim 400
personen werd het gelijk een suc-
ces. Men kon kiezen uit twee afstan-
den: zeven of veertien kilometer.
Start en finish waren bij de kapel. 

Onderweg kregen de wandelaars
erwtensoep, glühwein en chocola-
demelk aangeboden, terwijl mid-
winterhoornblazers uit Ruurlo,
aangevuld met jachthoornblazer
Ben Godschalk uit de Wildenborch,
voor het nodige amusement zorg-
den.

Ruim 400 deelnemers 

winterwandeling

Wildenborch
De kapelcommissie Wilden-
borch organiseerde zondag voor
het eerst een winterwandeling
op de eerste zondag van januari.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS
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GARAGEBEDRIJF

TEERINK
Boeninksteeg 14

7009 ZC Doetinchem
Telefoon 0314-324453 b.g.g. 360424

Keuze uit ruim 40 occasions
www.garageTeerink.nl

GT

• Eigen reparatie-atelier 
• herinneringssieraden 
• Verkoop van gouden en zilveren sieraden 
• Veranderen en/of ontwerpen van sieraden
• Ambachtelijke sieraden naar eigen ontwerp 

tel: 0314 - 623584
Kerkweg 13 

7021 CM 
Zelhem

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA  Eerbeek 
Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Wij wensen iedereen een prettige jaarwisseling

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

NU

222   SSSPPPIII JJJKKKEEERRR---
BBBRRROOOEEEKKKEEENNN

vanaf

111555%%% korting

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 
dinsdag 13 januari van 20.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

Wij wensen u een goed lopend 2009!

OOOPPPGGGEEERRRUUUIIIMMMDDD   
DDDAAATTT   SSSTTTAAAAAATTT   NNNEEETTTJJJEEESSSS!!!

Kom en profiteer van diverse dames-, heren-
en kinderlaarzen en schoenen al vanaf € 19,00.

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

NU 50 TOT 70% KORTING

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

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

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!
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Iedereen herinnert zich nog het
grote Ice-Save debacle. De IJslandse
bank die veel particulieren en
overheden slapeloze nachten heeft
bezorgd. Gelukkig is het voor een
heleboel mensen alsnog goed
gekomen mits men niet meer dan
€ 100.000,00 had gestald. Voor
iedereen met een groter spaar-
saldo zijn de slapeloze nachten
echter nog niet voorbij. Zij moeten
via rechtszaken proberen aan de
rest van hun geld te komen. Zeer
vreemd is het echter dat een groot
aantal mensen nog steeds niets
van zich heeft laten horen om hun
geld terug te krijgen. Je vraagt je af
of ze misschien geld teveel hebben
en denken van ”dat geld halen we
wel een keer op“ of ze hebben de
berichtgeving niet gevolgd. Dat
laatste lijkt mij echter zeer on-
waarschijnlijk. Het zal wel met de
gemakzucht van de mens te maken
hebben. 
Maar kan zo’n debacle nu ook met
uw geld gebeuren? In feite is ieder-
een veilig mits men niet meer dan
€ 100.000,00 bij een bank heeft
staan. Dit is immers het bedrag
waarvoor de Nederlandse Staat
garant staat en dus altijd weer
uitbetaald zal worden. Zit u met
het luxeprobleem dat u meer
spaargeld heeft, dan is het wel-
licht beter om een spreiding aan te
brengen. Gelukkig is de spaarrente
de laatste tijd aardig gestegen. Dit
komt mede doordat banken het
moeilijk hadden om aan geld te
komen. Ze dachten als we het niet
van elkaar kunnen lenen, dan moet
we het lospeuteren bij de particulier.

Helaas geven sommige banken
alleen een aantrekkelijke rente als
je aan een hoop voorwaarden
voldoet en ook niet aan je geld
wilt komen. Zo heeft een grote
Nederlandse bank bijvoorbeeld
loyaalsparen. Dit lijkt heel leuk
met een rentepercentage van 4,5%
maar daarbij zitten nog wel een
paar addertjes onder het gras. Ten
1e moet je een spaarsaldo hebben
van minimaal € 20.000,00. De
mensen die dit niet hebben zijn
veroordeeld tot een spaarrekening
met een veel lagere rente.
Daarnaast ben je met alleen een

internetaansluiting er nog niet. Je
bent verplicht om een Rabox aan
te schaffen van € 10,00. En als u
toch geld wilt opnemen van uw
loyaalspaarrekening dan bent u
niet loyaal meer en zakt uw rente-
vergoeding meteen flink. Mocht u
door een opname zelfs onder de
€ 20.000,00 aan saldo komen dan
is de rente over uw saldo zelfs nog
maar 1%. Oppassen dus. Mensen
die nog een ouderwetse telespaar-
rekening hebben zonder addertjes
krijgen momenteel helaas maar
2,8%. Dit zijn veelal de senioren
die in de loop der jaren aardig wat
geld bij elkaar gespaard hebben.   
Toch zijn er gelukkig wel banken
die ook een goede rentevergoeding
geven, maar dan zonder de eerder
genoemde addertjes. Vooral de
buitenlandse banken geven momen-
teel hoge rentes. Dit zijn vooral
Turkse, Russische en Franse banken.
Maar dit zou ik door het Ice-Save
debacle niet echt meer willen
adviseren omdat daar het risico
gewoon te groot is. Als u geen risico
wilt lopen kunt u dus beter een
Nederlandse bank nemen zoals
bijvoorbeeld Delta Lloyd. Deze
verzekeraar die al geruime tijd
familie is van de Arnhemse Ohra
bied momenteel een internet-
spaarrekening aan met een rente-
percentage van 4,6%. Dit is in feite
een direct opvraagbare spaarreke-
ning zonder kosten of rentedalingen
als u er geld van opneemt. Elke
dag dat het geld bij hen op de
rekening staat krijgt u gewoon
4,6% dagrente.     

Mocht u dus het nieuwe jaar goed
willen beginnen denk er dan eens
over na om uw geld te spreiden of
over te boeken naar een bank waar
u meer rente ontvangt voor uw
zuurverdiende spaarcentjes. Als u
nog vragen heeft over dit bericht,
of interesse mocht hebben in het
afsluiten van een spaarrekening
bij Delta Lloyd met een rente van
4,6%, bel dan gerust met de finan-
cieel adviseur van Hypotheekadvies
Bronckhorst, tel. 0575-460038.

Of kijk op onze website: 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
Hij kan alles voor u regelen. 

Advertorial

Is uw spaargeld wel veilig?

Alieke IJsseldijk en medewerksters
mochten vele belangstellenden be-
groeten deze ochtend. Eveneens schre-
ven ze een aantal nieuwe kinderen in.

Deze ouders vonden ’t Holthuisje een
fijne opvangplek voor hun kinderen.
Door de uitbreiding is de wachtlijst
helemaal weggewerkt. 

Toch zijn er nog een aantal opvang-
plaatsen vrij! Wie hiervoor belangstel-
ling heeft, kan contact opnemen met
‘t Holthuisje aan de Toldijkseweg 39,
7221 DB in Steenderen. Bel hiervoor
naar telefoonnummer (0575) 451125.
Mailen kan ook naar info@holthuis-
je.nl.

Inloopochtend Kinderdagverblijf ’t Holthuisje Steenderen

Een fijne opvangplek!

Zaterdagochtend 3 januari jl. werd een inloopochtend gehouden bij Kin-
derdagverblijf ’t Holthuisje in Steenderen. Gelnteresseerde ouders kon-
den een kijkje komen nemen in de bestaande groepen, maar ook werd de
uitbreiding bewonderd. De derde groepsruimte en een bijkeuken worden
per 16 februari 2009 in gebruik genomen.

Van de bestaande ruimte van KDV ‘t Holthuisje werd een doorkijkje gegund naar de nieuw te realiseren derde groep.

Evenals vorige jaren gaat de opbrengst
van deze avond naar een goed doel. De
opbrengst van deze avond gaat naar
het KWF. Voor 5 euro kon men zich in-
schrijven en daar gaven ruim zestig
dammers aan gehoor. De deelnemers
kwamen voor het overgrote deel uit
district Oost en uiteraard Hengelo (le-
den en oud leden van DCH en enkele
huisdammers). Enkele leden van DCH
namen de organisatie van die avond
op zich. Er kon in een achttal groepen
gestreden worden. Het meedoen, een
ander op het bord aftroeven, is voor
menigeen de reden om mee te doen.
En natuurlijk is het mede om de gezel-
lige en sportieve sfeer. Daar had de fa-

milie Riethorst de beheerder van Ons
Huis, voor gezorgd. In een gezellige
versierde zaal met een goede catering
lukt dit uitstekend. 

Aan het eind van de avond werden de
standen van de verschillende groepen
opgemaakt. De voorzitter noemde eer-
vol de namen op van de groepswin-
naars. Die hadden de eerste keus uit al
het lekkers die Bakkerij Hengelo van
Stichting Philadelphia als sponsor van
dit toernooi had aangeboden. Ook de
nummers twee en drie kregen nog een
eervolle vermelding en konden even-
als de andere spelers met iets lekkers
van Bakkerij Hengelo naar huis. De

kosten zijn zo laag mogelijk gehouden
en hierdoor kwam de netto opbrengst
op 260 euro. Binnenkort zal dit bedrag
overhandigd worden aan een afge-
vaardigde van het KWF. 

De uitslagen per groep: 
Groep A: Groep B:
W.Ludwig 7-13 1. G.Korten 7-11J.Haij-
tink 7-8 2. B.Okken 7-9H.Grtenhuis t.
Harkel 7-7 3. T.Roeterink 7-8
Groep C: Groep D:

R.Evers 7-11 1. J.Wevers 7-12H.Eijkel-
kamp 7-9 2. W.Klein Wassink 7-9E.Har-
kink 7-8 3. H.Tekelenburg 7-8
Groep E: Groep F:

M.Even 7-9 (SB 61 1 . B.Schoneveld 6-
9J.Hoenink 7-9 (SB 56 2. H.Zonnenberg
6-8G.Halfman 7-9 (SB 53 3. G.Kreunen
6-7
Groep G: Groep H:

Y.Schotanus 7-12 1. J.Heijink 6-11G.Ste-
geman 7-10 2. G.Botterman 6-10B.Har-
kink 7-7 3. B.Oldenhave 6-7

Opbrengst DCH oudejaar
sneldamtoernooi naar KWF

Bij de Hengelose damclub DCH, is het inmiddels traditie geworden om
het jaar af te sluiten met een sneldamtoernooi ten bate van een goed doel.
Veel dammers uit de regio Oost hadden gehoor gegeven aan de uitnodi-
ging van DCH om aan dit toernooi deel te nemen. Velen roemden de dam-
club van Hengelo om de goede sfeer en harmonie bij Ons Huis, waar het
toernooi werd gehouden.

Het was een sportief en gezellig sneldamtoernooi in Ons Huis.

Etappe 1. Zaterdag 3 januari 
werd gestart in Buenos Aires. Na
een verbindingsroute van 196 kilo-
meter, werd een special van 371 ki-
lometer gereden. Met de verbin-
ding van 166 kilometer tot slot
kwamen de rijders na in totaal 733
kilometer in Santa Rosa aan.

Team 384, Bob ten Harkel en Ro-
land Rijpma kregen in het begin
van de rally problemen. De Toyo-
ta’s die ze wilden inhalen gingen
niet aan de kant en ze raakten in
een leegstaand greppeltje. “Ik heb
mijn voorwiel eronderuit gere-
den,” zei Bob erover, heel laat.
“Nee, het is niet de beste manier
om de Dakar te beginnen. Het
wordt wel lastig achter de vracht-
wagens maar natuurlijk starten

we morgen weer. We gaan zien dat
we weer een beetje voor in het klas-
sement terecht komen.” Ze moes-
ten helaas twee uur wachten op
Pierre Blom, maar toen was het
probleem snel opgelost.

Etappe 2 - Zondag 4 januari 
ging de route van Santa Rosa naar
Puerto Madryn. Er werd direct ge-
start in een special van 237 kilome-
ter, gevolgd door een verbinding
van nog eens 600 kilometer, totaal
dus 837 kilometer.
Bob en Roland hadden de vaart er
goed in. Ondanks wat problemen
in het laatste deel van de route,
staan ze voorlopig 129ste. Volgens
de site van de A.S.O. hebben ze een
tijdstraf opgelopen van 2 uur,
maar waarom is nog niet bekend.

Etappe 3 - Maandag 5 januari 
Van Puerto Madryn naar Jacobacci.
Verbinding 70 kilometer, special
616 kilometer en een verbinding
van 8 kilometer. Totaal 694 kilome-
ter. 

Volg Bob ten Harkel via www.da-
karsport.com en www.tenharkel-
dakar.nl.

Bob ten Harkel in Dakar Rally 2009

De eerste dagen
De Dakar Rally 2009 vindt plaats
in Argentinië en Chili en startte
op 3 januari 2009 in Buenos Ai-
res. De finish is in dezelfde stad
op 18 januari na ruim 9.500 ki-
lometer rally, verdeeld over 14
etappes. Deelnemer Bob ten
Harkel uit Toldijk rijdt met Ro-
land Rijpma in een Bowler Ne-
mesis 1, klassement T1.1.
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De basis van de band Crapshoot stamt
uit 1999 als drummer Wim Maas via
een advertentie muzikanten zoekt
voor een bluesband. Daar ontmoeten
Cees Pot er Cor Knobel elkaar. Cees
speelt orgel en Cor de mondharmoni-
ca. Wim stapt er al na vier weken uit,
maar komt Cees later weer tegen, als
die ook uit de band is gestapt. In de
nieuw te vormen band komt gitarist
Henk de Roo bij het gezelschap. Ook
hier stapt Wim Maas weer op en Jur
Vinken doet z’n intrede op drums. De
naam wordt nu Crapshoot en die basis
staat er nog steeds al is bassist Marcel
Kaptein later toegetreden. Eigenlijk
wilde Cees Pot op een bepaald mo-
ment uit de band stappen omdat hij
de ‘Hammond’ niet langer kon combi-
neren met z’n werk, maar omdat de
toenmalige zanger ook net opstapte,
werd Cees gevraagd tijdelijk de zang-
partijen voor z’n rekening te nemen.
Dit bleek wel te combineren en tijde-
lijk werd vast en Cees bleek een perfec-
te frontman voor de band.
De naam Crapshoot past prima bij het
gezelschap. De naam stamt uit The
Blues City Chicago en komt uit een
dobbelspel dat daar gespeeld werd en
waarbij toeval een belangrijke rol
speelt. Datzelfde toeval bracht deze
muzikanten bij elkaar.

Crapshoot onderscheidt zich van an-
dere bands door het specifieke geluid
van mondharmonicaspeler Cor Kno-
bel, die, om dat geluid te kunnen pro-
duceren zelf een microfoon bouwde
met de koplamp van een fiets als basis.
Jur Vinken op drums en Marcel Kapi-
tein op bas zorgen ervoor dat er een so-
lide ritmische basis is om op te sole-
ren, terwijl gitarist Henk de Roo zo
met zijn ‘Strat’ vergroeid is, dat hij
steeds de juiste akkoordjes, riffjes en
solo’s vindt, op de plekken waar Cor
de ruimte laat. Frontman Cees ‘diri-
geert’ het geheel en voorziet de num-
mers van een verhaal. Het tweede as-
pect waarmee de band zich onder-
scheidt is de repertoirekeuze, want na-
tuurlijk staan nummers als Stormy
Mondays en Hoochie Coochie Man op
de lijst, maar die lijst wordt aangevuld
met minder platgetreden bluespaden.
Crapshoot kent een rijke geschiedenis
van rokerige café's in de regio West-
Brabant en Zeeland, maar trad ook op
in het ‘Blues-Mekka’ van Brabant, de
Gouden Leeuw in Dongen, waar het
voorprogramma van Sugar Ray & Blu-
etones werd verzorgd. In 2004 werd
Crapshoot uitgenodigd om het omlijs-
tende programma te verzorgen voor
en na het optreden van Cuby & Bliz-
zards tijdens de jaarlijkse C+B-fanclub-

dag in Grolloo. In juni 2008 werd de
derde demo-cd opgenomen met be-
kende en minder bekende bluesnum-
mers en ook twee eigen composities.
De band treedt met veel inzet en ple-
zier op en onderschrijft Muddy Wa-
ters’ “playing the blues is feeling good
about feeling bad”.

Regioband Westendorp Bluesnight
komt uit Brabant

Zaterdag 31 januari vindt in zaal ‘de Vos’ in Westendorp de 19e editie van
de Westendorp Bluesnight plaats. Op de poster staan wederom grote na-
men met de 85-jarige Eddie Kirkland als hoofdact en Louisiana Men in het
café. Daarnaast staat Innes Sibun op het hoofdpodium. Traditioneel
wordt de Bluesnight geopend door een regionale band, alleen dit jaar
blijkt die band uit het Brabantse Roosendaal en omgeving te komen. Toch
is hier sprake van een regionale band, want de Frontman – zanger van
‘Crapshoot’ heeft zijn (Blues)-roots in de Achterhoek liggen. Cees Pot
bracht zijn jeugd door in Doetinchem en kocht zijn eerste orgeltje bij de
plaatselijke muziekhandel om daarop de eerste bluesnummers te compo-
neren en die met medescholieren van de HAVO, onder wie schrijver van
dit artikel, uit te werken. Later bracht zijn werk hem naar Roosendaal,
maar hij nam de Achterhoekse blues mee en volgt ook vanaf die plaats
nog altijd wat er zoal in Doetinchem e.o.gebeurt.

“Het is gewoon feest met de band Free
Fall,” vertelt Mario Groothedde over
de plannen. “Het is een zevenmansfor-
matie met repertoire uit de jaren ’70
en ’80, maar ook top 40. Voor jong en
oud dus. Het swingt de pan uit!” Mario
had tijdens Marktpop in Brummen af-
gelopen jaar, van een optreden van de-
ze band genoten en wilde deze graag
voor het jubileumfeest boeken. Het
lukte! Free Fall heeft swingen en dan-
sen als doel. In 1995 werd de band op-
gericht door de tweelingbroers John
en Jim Hogendoorn. Een enthousiaste,
swingende live-showband uit Gelder-
land, met ervaren muzikanten: basgi-
taar en drums, een gitarist, toetsenist,
percussie en drie vocalisten. Ze spelen

nummers van Earth Wind en Fire, Mi-
chael Jackson, Alicia Keys, maar ook
Soul, Funk, Motown en Disco.

Op 19 juli 1996 kochten Mario en Jean-
nine Groothedde, die beide een hore-
ca achtergrond hebben, het horecabe-
drijf in Steenderen. Ze noemden het
De Seven Steenen, na kennismaking
met de vlaggetjes met de zeven steen-
tjes. De toenmalige slijterij werd later
ingericht als ijssalon en de keuken
werd van nieuwe apparatuur voor-
zien. Recent kreeg de zaal nieuwe
vloerbedekking en het café werd opge-
frist. Deze is sinds 1 juli 2008 rookvrij.
De zaal werd ingericht als rookruimte.
“We mogen daar niet bedienen,” legt

Mario uit. “Maar als je die ruimte niet
zou aanbieden, moeten de jongelui
naar buiten.” Jeannine vult aan.“Ze ro-
ken nog niet eens zoveel, maar ze zijn
in de zaal aan het pokeren, snookeren
of darten.”

Er zullen voor het Jubileumfeest uit-
nodigingen verstuurd worden, maar
ook via hyves zullen Mario en Jeanni-
ne de mensen laten weten dat het
feest plaatsvindt. Op de jubileumdag
zelf, 19 januari 2009, gaan zij met het
personeel uit. Dan is De Seven Steenen
gesloten.

Café Zaal Cafetaria IJssalon De Seven
Steenen. J.F. Oltmansstraat 6, 7221 NA
Steenderen, telefoon (0575) 452996,
email info@desevensteenen.nl. 

Meer informatie op 
www.desevensteenen.nl

Jubileum feestavond De Seven Steenen in Steenderen

Swingen met Free Fall

Op 19 januari 2009 bestaat De Seven Steenen 12 1/2 jaar. Dit wordt gevierd
op zaterdagavond 17 januari. Tijdens dit feest zal de band Free Fall op het
podium staan om er een geweldig swingend feest van te maken. Aanvang
21.00 uur, toegang vrij.

Zondag versloeg ze Femke Heemsker
op de 400 meter wisselslag in een
rechtstreeks duel en vestigde daarmee
een nationaal record met een tijd van
4.38,49. Een tijd waarmee ze vorige
week in Rijeka tijdens de Europese

Kampioenschappen tiende zou zijn
geworden. Ze verbeterde haar per-
soonlijke toptijd met maar liefst 9 se-
conden. Vrijdag was ze al Nationaal
kampioene geworden op de 400 meter
vrije slag en eindigde daarmee voor
Ranomi Kromowidjojo.
Dezelfde dag behaalde ze ook nog een
zilveren medaille op de 200 meter wis-
selslag. Zaterdag deed ze mee aan de
200 meter vrije slag en behaalde ze
brons. Al met al een zeer succesvol
weekend voor Rieneke!

Hengelose Rieneke Terink
zwemt nationaal record 
400 meter wisselslag
Tijdens de Nederlandse Kampioen-
schappen Korte baan (25 meter
bad) van 18 t/m 21 december in het
Sloterparkbad te Amstedam heeft
Rieneke een uitzonderlijke presta-
tie geleverd.

In een tweeploegendienst onder lei-
ding van een professionele bakker
sloeg de Activiteiten Commissie in de
voorafgaande nacht al aan het bak-
ken.

Huis-aan-huis werd er vervolgens
langs de deur gegaan. Ouders van
jeugdleden reden met de kinderen
rond in het buitengebied. De oliebol-
len werden net als voorgaande jaren
gretig afgenomen. De hoge kwaliteit
drijft de vraag omhoog, maar de orga-
nisatie was hierop met ruim voldoen-
de grondstoffen voorbereid.
De opbrengst van de actie komt ten
goede aan het jeugdbeleid van de
Mariënveldse volleybalclub.
Meer foto's van de oliebollenactie zijn
te zien via www.marvo76.nl

Mariënvelde ruim voorzien
van 'volleybollen'

Dinsdag 30 december hield volley-
balvereniging Marvo '76 haar jaar-
lijkse oliebollenactie in Mariënvel-
de en omgeving. Zo'n 7000 "volley-
bollen" wist de Marvo-jeugd er aan
de man te brengen. Marvo-clubhuis
café Wieggers stelde wederom de
baklocatie ter beschikking.

v.l.n.r.: Elien Stoverink, Marlon Lammers en Kim Rietberg staan als jeugdige Marvo-leden
op het punt weer enkele tassen met oliebollen te verkopen.
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De natuurijsbaan is een groot weiland direct
naast de Oude IJssel gelegen. Het weiland wordt

onder water gezet door het openzetten van een
sluisje, waardoor het water uit de Oude IJssel het
weiland binnenstroomt en dan is het wachten
tot het gaat vriezen en het ijs de schaatsers kan
dragen.
Het weiland is eigendom van kasteel Keppel en
het feit, dat de baron dit weiland ’s winters be-
langeloos beschikbaar stelt aan de dorpsgemeen-
schap, geeft zijn betrokkenheid met de plaatselij-
ke bevolking aan.In het verleden werd de ijsbaan
onderhouden door de gemeente Hummelo en
Keppel. Nu zijn de vrijwilligers van De Hessenrij-
ders beheerder van de ijsbaan.

Schaatsplezier op natuurijs
Laag-Keppel

De natuurijsbaan te Laag-Keppel is met de
nieuwe verlichting nog aantrekkelijker voor
de schaatsliefhebbers.Dankzij de aanhou-
dende vorst kon de ijsbaan al op Oudejaars-
dag worden geopend. Afgelopen dagen en
avonden kwamen er telkens een kleine dui-
zend bezoekers genieten van de mogelijkhe-
den die deze baan biedt.Vooral voor de jonge
kinderen is het een unieke gelegenheid om
eindelijk eens op natuurijs te schaatsen.

IJsvereniging Steintjesweide had er voor gezorgd
dat de piste er prachtig bij lag. De ijsmeesters
hadden er alles aan gedaan voor een mooie ijs-
vloer. Op de openingsdag was het ijs acht centi-
meter dik en dat nam de volgende dagen alleen

maar toe. De schaatsers waren erg tevreden over
de kwaliteit van het ijs: glad, strak en bijna geen
scheuren in het ijs. Iedere avond wordt de baan
geprepareerd. De barsten worden dicht gemaakt,
gedweild en eventueel sneeuwvrij gemaakt. In
het verwarmde clubhuis kan men terecht voor
een warme snack en een drankje. 

De ijsbaan is iedere dag open van 10.00 tot 21.00
uur. Zondags gaat de baan om 18.00 uur dicht.

Mooie ijspiste Steintjesweide

Schaatsliefhebbers zijn in hun nopjes met de
aanhoudende vorst. De Hengelose ijsbaan
was op de eerste dag, afgelopen donderdag,
goed bezet. Jong en oud schaatsten hun
rondjes op de ijsbaan.

De kwaliteit van de ijsvloer in Hengelo is prima.

Het was oudejaarsdag al vanaf 9.30
uur druk op de baan. De schaatsen
gingen onder en de pret kon begin-
nen. De hele baan was beschikbaar en
iedereen had voldoende ruimte. De
bankjes om de schaatsen onder te bin-

den moesten wel steeds verplaatst
worden in verband met het koude wa-
ter eronder. 
Elke dag werd naar het weer gekeken.
Als het goed gevroren had, was de
baan in een goede conditie en werd
het een fijne schaatsdag.
Helaas voor de vakantievierende
jeugd, was de IJsvereniging genood-
zaakt om de baan vrijdags gesloten te
houden. Er stond teveel water op na
een nacht boven het vriespunt. Door-
dat het de nacht van vrijdag naar za-
terdag wel flink had gevroren, was het
ijs prima begaanbaar en konden de
liefhebbers hun rondjes weer rijden.

Schaatsen in
Steenderen

De Steenderense IJsvereniging be-
sloot donderdag 31 december 2008
de poort te openen voor schaats-
liefhebbers. Deze bleken in de na-
burige plaatsen, onder andere Vor-
den en Doesburg, al even te hebben
geproefd aan de ijspret, maar ble-
ven nu natuurlijk fijn in Steende-
ren.

Veel schaatsliefhebbers konden tijdens de kerstvakantie de schaatsen onderbinden.

Oudejaarsdag verliep, zoals vele oude-
ren zich ongetwijfeld nog uit vroeger
jaren kunnen herinneren, op de oude
traditionele manier. Een jaarwisseling
met veel schaatspret en ‘koek en zo-
pie’ langs de baan ! Op de ijsbaan van
de ijsvereniging Vorden was het een

drukte van belang. Bij het verschijnen
van dit blad is de baan al ruim een
week geopend en als de weervoorspel-
lingen kloppen kan er minimaal ook
deze week nog geschaatst worden en
wie weet nog langer! Secretaris Alex
van de plaatselijke ijsvereniging is dol-

blij met de huidige weersomstandig-
heden. ‘Het openstellen van de ijsbaan
betekent voor het bestuur en de vrij-
willigers veel werk en als je dan zoveel
schaatsers op de baan ziet, geeft dat
een voldaan gevoel.

Tot dusver zijn er al ruim 4000 bezoe-
kers geweest en dat aantal zal de ko-
mende tijd nog fors worden overschre-
den. Momenteel beraden we ons of we
deze week een ‘toertocht’ op de ijs-
baan kunnen organiseren. Dat geeft
op de baan geen problemen want het
ijs is ongeveer 12 centimeter dik’, zo
zegt Alex Aalderink. Voor nadere bij-
zonderheden, activiteiten, openstel-
ling e.d. zie www.ijsvereniging-vor-
den.nl Behalve de schaatspret, op Ou-
dejaarsdag nog een andere activiteit.
Het melkbussen ‘schieten’ is inmid-
dels in Vorden ook een traditie van al-
lure geworden. Op tientallen plaatsen
schoot de jeugd met veel enthousias-
me de deksels van de bussen. Soms
wel vijftig meter ver. Behalve de lol
van het schieten ook veel lol in de
‘goed gevulde’ tentjes naast het schiet-
terrein. En dan nog het oliebollenfes-
tijn. De meeste mensen bakken de
oliebollen rond Oud en Nieuw zelf. In-
dien geen tijd, of geen gelegenheid om
ze zelf te bakken, geen probleem. De
plaatselijke bakkers bakten ze graag
voor u !

Schaatspret, melkbussen schieten en oliebollen

De eerste pasjes op het ijs

melkbussen schieten bakker van Asselt bakt er lustig op los



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Ben jij: - gemotiveerd
- klantvriendelijk
- leergierig
- flexibel
- spontaan

En zou jij ca. 24 tot 40 uur in de week willen werken bij de afdeling

brood-kaas-vleeswaren of kassa?

En heb je al enige ervaring opgedaan?

Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wij bieden jou:

- goede arbeidsvoorwaarden

- werken in een prettig team

- prima werkklimaat

Ben je geïnteresseerd?
Schrijf dan een brief binnen 2 weken naar:

Super de Boer Vorden BV

t.a.v. dhr. Grotenhuijs

Dorpsstraat 18

7251 BB Vorden

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13



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 4
Nr. 2, 6 januari 2009

Heeft u ook genoten van de feest-
dagen? Om het jaar 2009 weer
opgeruimd te beginnen organiseert
de gemeente een kerstboom-
inzamelingsactie in combinatie met
een vuurwerkafvalinzameling. Ook
dit jaar vragen wij weer de mede-
werking van schoolkinderen in
Bronckhorst. Jullie ontvangen 
€ 0,50 per ingeleverde kerstboom.
Ook voor elke volle zak vuurwerk-
afval, die ingeleverd wordt, ontvan-
gen jullie € 0,50 en tevens een
tegoedbon van € 2,00 van de
Welkoop, te gebruiken voor het
kopen van vuurwerk in 2009. De
speciale vuurwerkafvalzakken zijn
huis-aan-huis verspreid.

Op 7 januari 2009 kunnen de
schoolkinderen tussen 13.30 en
15.30 uur de kerstbomen en de
zakken vuurwerkafval brengen naar:

Baak: speelplaats
Bobbinkstraat

Halle: speelplaats

Abbinkskamp
Hengelo: parkeerplaats

gemeentehuis,
Raadhuisstraat

Hoog-Keppel: zwembad Hessenhal,
Monumentenweg

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,
Kerkstraat 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 2009
Een opgeruimd begin van het nieuwe jaar

De raad van de gemeente Bronckhorst stelde op 
19 december 2008 de belastingverordeningen 2009
vast. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:

Tarieven

gemeentelijke

belastingen 2009

percentage of tarief

Onroerende-zaakbelastingen

OZB als percentage van de WOZ-waarde: 

Eigenaar woning 0,0860% 

Eigenaar niet-woning 0,0916% 

Gebruiker niet-woning 0,0744%

Afvalstoffenheffing

vast recht (ieder huishouden betaalt dit): 101,40

vermeerderd met de kosten per container

80 liter groene container 30,60

140 liter groene container 42,60

240 liter groene container 61,80

80 liter grijze container 57,00

140 liter grijze container 85,80

240 liter grijze container 138,00

verzamelcontainer groen afval 30,60

verzamelcontainer grijs afval 85,80

Rioolrechten gebruiker 240,00

Toeristenbelasting (alleen van toepassing voor niet-inwoners) per overnachting jaartarief per standplaats/slaapplaats

Camping

toeristische plaats 0,63 93,37

seizoenplaats 0,63 96,72

vaste jaarstandplaats 0,63 102,81

Mini-camping

toeristische plaats 0,63 71,82

seizoenplaats 0,63 75,60

Hotels 1,31 131,00

Bed & Breakfast / pensions 0,80 56,00

Kampeerboerderij / Herberg/ Groepsaccommodatie

• met meer dan 8 slaapplaatsen 0,47 26,32

• met maximaal 8 slaapplaatsen 1,05

Groepskamperen buiten reguliere kampeerterreinen

met meer dan 8 slaapplaatsen 0,47

Overige vakantie-onderkomens:

(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, kamerverhuur, trekkershutten, 

ruimten in kastelen, cottages, conferentie- en vakantieoord etc.)  

met maximaal  8 slaapplaatsen 1,05

Watertoeristenbelasting

Jachthaven

jaarligplaats 0,63 75,60

Leges

Paspoort 49,60

Nederlandse identiteitskaart 41,75

Rijbewijs 34,00

Reinigingsrechten (zie tarieven afvalstoffenheffing)

(alleen van toepassing voor bedrijven; tarieven worden verhoogd met BTW)

Forensenbelasting (alleen van toepassing voor niet-inwoners)

waarde van het object zoals die geldt voor de OZB x 1.000:

0  tot 100 193,00

100 - < 200 221,00

200 - < 250 248,00

250 - < 300 276,00

300 - < 350 303,00

350 - < 400 332,00

400 of meer 360,00

De monumentencommissie vergadert op 21 januari
2009 om 09.00 uur in het gemeentekantoor. De verga-
dering is openbaar. De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie



Samen met de gemeente Bronckhorst 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 bijvoorbeeld
naar welke invloed reclame 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 thuisadministratie 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'

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), café de Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van

1 januari t/m 31 december 2009, A.B. ten Barge
• Hummelo, kunstwandelroute, 9 april t/m 1 juni 2009 en kunstmarkt, 26 april 2009 van 11.00 tot

17.00 uur, afsluiten parkeerplaats hoek Dorpsstraat/van Heeckerenweg van 25 april 17.00 uur
t/m 26 april 2009 17.30 uur, stichting Het Web kunstenaarsnetwerk

• Vorden, café de Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
1 januari t/m 31 december 2009, J.W.G. Hendriksen

• Vorden, Plaza Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari
t/m 31 december 2009, A.R.H. Menzing

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

Bouwvergunningen 
• Olburgen, Olburgseweg 8, vernieuwen bijgebouw
• Zelhem, Schooltinkweg 5, bouwen serre

Aanvragen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 december 2008:
• Drempt, Rijksweg 18, bouwen bergruimte

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 30 december 2008:
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 51A/B, veranderen winkelpand

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 30 december 2008: 
• Zelhem, Vrogteweg 2A, bouwen woning met bijgebouw

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. 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. 

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 december 2008:
• Halle, Kattendijk 1, bouwen woning en garage/berging  

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

Het besluit treedt 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.

Verleende vergunningen

B en w van Bronckhorst zijn van plan, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan
voetbalvereniging Zelhem vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf in 
de inrichting Vincent van Goghstraat 74 in Zelhem. Aan de te verlenen vergunning zullen
beperkingen en/of voorschriften worden verbonden.

Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van dit voornemen een schriftelijke zienswijze indienen bij b en w. 

De zienswijze dient het volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het conceptbesluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van de
zienswijze en de ondertekening.

Drank- en Horecawet

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 8 januari
t/m 18 februari 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding ter inzage:
• Vorden, Ambachtsweg 3, voor het oprichten van een aannemersbedrijf waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
8 januari t/m 18 februari 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Garvelinkweg 2, voor het intrekken van de milieuvergunning, vastgesteld bij besluit

van 30 december 1986, ambtshalve gewijzigd bij besluit van 21 mei 1996 en gedeeltelijk
ingetrokken bij besluit van 31 maart 2001

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer op verzoek van de
vergunninghouder ingetrokken.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 19 februari. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

Kunt u niet meer goed zien en wilt u toch graag weten wat er op

onze website te lezen is? U kunt nu op onze vernieuwde website

www.bronckhorst.nl de website laten voorlezen.  

De gemeente maakt het u graag gemakkelijk!

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
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 



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

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

Dirk van der Houwen Makelaardij

WWW iii jjj    ggg aaa aaa nnn    ooo ppp eee nnn    !!! !!!
Op woensdag 7 januari openen wij een nieuwe vestiging in de Dorpsstraat
waar wij uw te verkopen woning goed kunnen presenteren. Naast verkoop
kunnen wij u ook helpen bij de aankoop van een woning of bedrijfsobject.
Onze gecertificeerde taxateur staat u terzijde met taxatierapporten voor 
bijvoorbeeld financiering.

WILT U MEER WETEN?
Loop gerust eens binnen of bel ons.

ing. Dirk van der Houwen

Dirk van der Houwen Makelaardij
Dorpsstraat 16
7251 BB  Vorden
Telf.: 0575-55 55 82
website: www.dirkvanderhouwen.nl

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl

MAALTIJDIDEE

Lasagna 500 gram € 3.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Gehakt
Cordon bleu 4 stuks € 3.98

8

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

UUUIIITTTVVVEEERRRKKKOOOOOOPPP
Wij hebben de gehele collectie dames- en herenmode afgeprijsd.

Kortingen van 30% tot en met 75%

Josephine & Co Marco Manzini

Expresso For Fellows

Gerry Weber Vanguard

Basler MAC

Frank Walder Olymp

Samoon MENS

e.v.a. e.v.a.

Cadeau-tip

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

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

10%

10%

10%

10%10%

10%

10% 10%

10%

10%

10%10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

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-lesBovendien 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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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 • PROFIT EERKieftendorp 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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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26Bij 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 VOOREEN PROEFRIT! VANAF€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICASTANDAARD MET6-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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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 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 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
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

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

HAMSTERWEKEN! ONZE KLEUR BEPAALT UW KORTING!

BERBERANA DRAGON
TEMPRANILLO
fles 1 liter

van 4.98
voor   2.49

50% K50% KOORTIRTINNGG
DREFT
VAATWASMIDDEL
diverse varianten
doos 70 stuks

van 15.99
voor   7.99

50% K50% KOORTIRTINNGG

BLUE BAND
GOEDE START
BROOD
wit/bruin

van 1.69
voor1.00

40% K40% KOORTIRTINNGG

AVIKO AARDAPPEL-
SCHOTELS
zak 450 gram

van 1.64
voor 0.98

40% K40% KOORTIRTINNGG

HARTEVELT JONGE JENEVER
fles 1 liter

van 11.29
voor 8.99

OPTIMEL DRINK
alle varianten

pak 1 liter
van 1.22

voor 0.61

50% K50% KOORTIRTINNGG

Het bedrijf van de familie Hesselink is, in samenwerking met gemeente en 

provincie en in verband met landbouwstructuurverbeteringen natuur- en 

waterbelangen verplaatst van Mander (gem. Tubbergen) naar Halle (Gld).

Wat is er te zien?

Een nieuwe stal voor 150 melkkoeien en bijbehorend jongvee 

(2 voergangen) en een 2x12 Manus-De Laval melkstal met 

infrarood melkmeters. Alles weggewerkt in een roestvaststalen 

kabinet. 

Verder een DeLaval melkkoeltank van 14.000 liter, een 

DeLaval mestrobot RS250, een kalverdrinkautomaat, flexibele 

koeborstels, veiligheidsvoerhekken en high-neckrail ligboxen.

Het resultaat

Het resultaat willen de familie Hesselink en de deelnemende 

bedrijven u graag laten zien op deze open dag. U bent van 

harte welkom!

Korte routebeschrijving:

Vanaf de Twenteroute afslag Halle, en vanaf Zelhem richting 

Halle. Daarna de bordjes volgen.

Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

De deelnemende bedrijven:

- Melktechniek Oost BV, Marienberg, 0523 250 436 -Agos Kunststofvloeren, Zutphen,

0575 545 995 - De Boer Stalinrichting, Leeuwarden, 058 233 20 00 - Bomap-For Farmers/

Bouwburo AR, Lochem, 06 12 39 23 42 - Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Veghel,

0572 382 554 - Coops Mengvoeders BV, Halle, 0314 631 212 - Countus Accountants 

en Adviseurs, Wierden, 074 255 74 00 - CRV, Arnhem, 06 22 49 18 31 - De Laval-Manus,

Steenwijk, 0521 537 500 - Eeftink-Rensing Staalbouw, Lichtenvoorde, 0544 372 921 

- Essink Veevoeders BV, Halle, 0314 631 350 - Gebr. Freriks Loon- Mechanisatie-

en Bestratingsbedrijf VOF, Heelweg, 0315 243 749 - Geverinck Bronbemaling en

Pompverhuur BV, Eibergen, 06 12 75 06 29 - Bouwbedrijf Gunnewiek BV, Beltrum, 0544

481 294 - InFarming BV, Zelhem, 0314 621 906 - Oostra Handelsonderneming, IJhorst,

0522 441 180 - Porskamp Installatiebedrijf, Lichtenvoorde, 0544 372 179 - Rabobank,

Tubbergen, 0546 629 411 - Subvention BV, Ommen, 0529 465 255 - Weghorst-AVIA,

Enschede, 053 431 13 65 - LMB Jan de Winkel, Hengelo (Gld), 06 52 44 24 54

Uitnodiging
Open dag melkveebedrijf Familie Hesselink

Zaterdag

10 januari 2009

Pluimersdijk 45a

7025 GA Halle (Gld)

van 10.00 tot 16.00 uur

Service en 
originele onderdelen Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

NU OP O.A.
WWWIIINNNTTTEEERRRJJJAAASSSSSSEEENNN,,,

TTTRRRUUUIIIEEENNN   vanaf

222555%%% korting
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www.contact.nl
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Nu ook op internet!
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De twee enthousiaste Achterhoekers
waren die ochtend te gast in het Radio
Ideaal programma Achterhoek Totaal.
Ze raakten niet uitgepraat over hun
uitdaging: de Amsterdam-Dakar Chal-
lenge. “Ik zou het iedereen aanraden
om mee te doen,” vertelde Dinand
hierover. Geert knikte instemmend.
“Kun je zo samen in de auto stappen
en gaan rijden?” vroeg presentator Hu-
go Heideman aan Geert en Dinand.
“Wij kennen elkaar al 30 jaar,” ant-
woordde Dinand en hij lachte. “Maar
een andere rijder zocht via Markt-
plaats iemand die mee wilde. Die zat
met een vreemde deerne in de auto.”
Tijdens de uitzending vertelden de
vrienden over hun avonturen tijdens
de Dakar Challenge. De enorme lange
afstanden –in totaal ruim 7600 kilo-
meter- die ze aflegden, het slapen, de
hygiëne –of gebrek daaraan, het hel-
pen van andere teams in nood, het
niet meer houden aan het logboek en
nachten doorrijden. Maar ondanks

dat, genoten ze volop van het avon-
tuur en werd Dakar gehaald.
De beide rijders sms’ten tijdens de rit
naar het thuisfront. Deze berichtjes
waren ook op hun site te lezen. Maar
soms viel het niet mee om contact te
krijgen met de achterban. Omdat Ra-
dio Ideaal het team volgde, konden fa-
milie, vrienden en andere belangstel-
lenden via de radio horen hoe het met
ze ging. “Ze vonden het fijn om op die
manier onze stemmen te horen,” weet
Dinand. De opgeknapte Nissan Patrol
is inmiddels op transport en zal bin-
nenkort in Antwerpen aankomen.
“We hebben ervoor gekozen om de au-
to niet in Dakar te verkopen,” aldus Di-
nand. “Het land is corrupt en we wis-
ten niet of we wel de goede prijs zou-
den krijgen.” Geert vulde aan: “We
denken er ook stiekem over om nog
een keer samen te gaan rijden!”
Hun doel was geld in te zamelen voor
het helpen aanleggen en onderhou-
den van een goede drinkwatervoorzie-

ning bij een opleidingscentrum voor
jonge vrouwen in Senegal. De 4684,51
euro zal worden overgemaakt naar de
Wilde Ganzen.

Geert van Asselt en Dinand Garritsen
bedanken alle sponsoren voor hun bij-
dragen. Hugo Heideman mocht uit
hun handen een fotobedankje ontvan-

gen voor in de Ideaal Studio.
Op www.toldiekgoesdakar.nl zijn de
vele foto’s te bekijken die Geert en Di-
nand hebben gemaakt onderweg.

Kiek Uut Toldiekers goes Dakar 2008!

Opbrengst enorm!
Een bedrag van maar liefst 4684,51 euro gaat naar het goede doel. Amster-
dam-Dakar Challenge Team 1212 Geert van Asselt en Dinand Garritsen
hadden een prachtige cheque gemaakt om aan de Wilde Ganzen te over-
handigen tijdens het Radio Ideaal programma Achterhoek Totaal van za-
terdag 3 januari jl. Ze zijn trots op dit resultaat. “We hadden gedacht om
zo’n 1000 euro op te kunnen halen,” vertelde Dinand “Het is ruim vier
keer zoveel geworden.”

Geert (l.) en Dinand met de cheque voor Wilde Ganzen in de rechtstreekse uitzending met Ideaal presentator Hugo Heideman (m.).

“Ik ben in Steenderen en dit is een
heel bijzonder huis. Ik ga nog niet
meteen zeggen wat, we houden het
een beetje spannend,” startte verslag-
geefster Sylvia Willems van Omroep
Gelderland de rechtstreekse radio-uit-
zending ‘Huis Te Koop’, op vrijdag 2 ja-
nuari jl. “De potentiële verkoper is Ro-
gier Kluit.” Rogier wil gaan samenwo-
nen met zijn vriendin Emmeke. Hij
heeft een autobedrijf en is vrijwilliger
bij de brandweer. Zijn huis aan de Ko-
ningin Wilhelminastraat 1 te Steende-
ren staat te koop sinds mei 2008. Het is
een heel breed huis op een perceel van
640 m2.

Na de oproep van Omroep Gelderland
meldde Rogier zijn vrijstaande semi-
bungalow aan. Een huis met zeer vrij
gelegen zonnige tuin op het westen,
een kippenhok en een berging. Door-
dat dit pand voorheen het politiebu-
reau van Steenderen was, werd het ge-
selecteerd voor het programma. Er
zijn in deze woning nog een aantal
markante aspecten aanwezig, zoals de
nog volledig in tact zijnde gevangenis-
cel en een wachtkamer.  Sylvia Wil-

lems liep met Rogier een rondje door
het huis. Langs de badkamer beland-
den ze bij de oude cel. Er hangen naast
de celdeur nog een paar handboeien,
waar Rogier wel wat reacties op kreeg.
“Ik heb vroeger bij de beveiliging geze-
ten en kreeg de handboeien via ie-
mand van de marechaussee,” lacht Ro-
gier. Hij vertelde dat het politiebureau
in 2000 werd verkocht door de Politie
Noord en Oost Gelderland. Hij kocht
het in 2004, waarna het totaal ver-
bouwd werd. De cel bleef er in. “Ik
vond het een leuk cachet aan het huis.
Het hoort bij het gebouw.” In 2006 liet
Rogier een compleet nieuw dak met
een dakkapel van 10 meter plaatsen. 

Eerder werd het huis verkocht, maar
helaas trok de koper zich terug op de
derde dag van de bedenktijd. “De men-
sen hadden zelf hun huis verkocht,
maar dat ging ook niet door,“ legt Ro-
gier uit. “Dat is ook helemaal de reden
dat we dit programma doen: de stag-
nering van de huizenmarkt,” vertelde
Sylvia de luisteraars. “Iedereen wacht
op elkaar, voordat ze een ander huis
kopen. We gaan dit huis de komende

zes maanden volgen, op internet, ra-
dio en tv.” Rogier vult nog aan: Het
huis is geschikt voor wonen en wer-
ken, met beneden veel ruimte. Boven
zijn alleen twee slaapkamers. Er zijn
veel faciliteiten zoals winkels om de

hoek. Het programma ‘Huis te Koop’,
waar overigens rond de 70 huizen
voor werden aangemeld, gaat over de
huizenmarkt in Gelderland. Hoe lang
staan huizen te koop, komen er veel
kijkers en hoe gaat het met de vraag-

prijs, zijn vragen waar een antwoord
op wordt gezocht. Volgens het kadas-
ter en de Nederlandse Vereniging van
Makelaars gaat het nog steeds goed
met de Nederlandse huizenmarkt.

Omroep Gelderland maakt opnamen in Steenderen

Voormalig Politiebureau in ‘Huis Te Koop’
Rogier Kluit uit Steenderen is een van de tien huizenverkopers, die gedu-
rende een half jaar zullen worden gevolgd door Omroep Gelderland. Op 2
januari jl. startte bij deze zender het project ‘Huis Te Koop’.

Omroep Gelderland op bezoek bij Rogier Kluit in Steenderen.

Vier jaar geleden hebben Lisa en Inge
elkaar muzikaal gevonden. De meer-
stemmigheid van deze meiden was
toen al hun grote kracht. Dit is te ho-
ren op de cd die ze in eigen beheer
hebben opgenomen. Na het maken
van de cd met eigen werk werd het tijd
om de muzikale blik te verruimen.
Drummer Menno werd ingelijfd en
met z’n drieën wonnen ze in 2007het
Doetinchems muziekfestival voor
scholieren, de ‘mossel muziekprijs’ en
met de komst van toetsenist Daniel is
de sound nog completer geworden. 
Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.

Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Intended in 
live@Ideaal.org
Woensdagavond 7 januari speelt de band ‘Intended’ tussen 20.00 en 22.00
uur live in het programmalive@Ideaal.org live vanuit Café/Zaal De Malle-
molen in Zelhem.
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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.)

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. 

 

 

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Braaskerd.

B. Mi'jeMeuje.

C. Vaezeköttel.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Op dit moment heeft de Maratten-
band dertien leden. De gemiddelde
leeftijd van de band ligt tussen de 55
en 85 jaar en ouder. Gerda Maalderink
(88) is het oudste lid. “We zijn met tien
leden begonnen”, zegt woordvoerster
Grady Wentink van de Marattenband
en voorzitter van de UVV. De harde
kern is er nog steeds en er is weinig
verloop. Regelmatig treden ze op met
een nieuw programma en als voor-
naamste repertoire, oud-Hollandse
liedjes die playback worden gezongen.
De band wordt veel gevraagd om op te
treden voor bewoners van woonzorg-
centra en vijftig-plusverenigingen.
“We treden veel op in de regio, maar
ook ver buiten Bronckhorst”, zegt Gra-
dy Wentink. “Van Doorn tot Nijkerk
en van Ommen tot Hellendoorn en al-
les wat er tussen ligt. Maar ook in de
Liemers en Winterswijk”.

In de aanhangwagen gaan de ‘instru-
menten’. De dames gaan met een bus-
je als ze op pad gaan. Mannen maken
geen deel uit van de band. Die ont-
staan er wel door de verkleedpartijen.

Veel vrouwen veranderen tijdens het
optreden tot mannen. De kleding
wordt gedeeltelijk door de dames zelf
gemaakt. Grady: “Soms kunnen we er-
gens iets heel goedkoop kopen. We
hebben ook een André Rieu Salonor-
kestprogramma”.

Sinds kort treedt de Marattenband op
met het nieuwe programma, De Hit-
parade. Meestal wordt er ieder jaar
een ander programma gebracht. In-
middels heeft de band zo’n acht pro-
gramma’s samengesteld. Het eerste
jaar na de oprichting was het alleen
maar oefenen en werd er geen pro-
gramma in elkaar gezet. De leden van
de Marattenband doen het allemaal
vrijwillig. Soms houden ze aan een op-
treden iets over, maar dat wordt dan
weer besteed voor het ouderenwerk
van de UVV.

De onderlinge sfeer bij de band is heel
goed. Volgens Grady is het bijzonder
leuk om een nieuw programma op te
zetten. “Het is allemaal playback, maar
je voelt je toch een soort artiest. Maar

playback is wel heel moeilijk. Natuur-
lijk gaat niet alles goed. Dat hoeft ook
niet. Sommige dames hadden, zeker in
het begin, nog nooit een instrument
vast gehad. Een enkeling had weleens
een instrument ondersteboven vast
toen we begonnen”, lacht Grady.

In het begin hadden de dames wel-
eens last van ‘plankenkoorts’, maar
door de vele optredens is dit volledig
verdwenen. Enige tijd geleden werd de
band uitgenodigd door de vereniging
van Oud-Indiëmilitairen en oorlog- en
dienstslachtoffers in de kazerne in Er-
melo. Van daaruit is ook eigenlijk het
Indiëprogramma ontstaan.

Voor de Marattenband gaat er veel tijd
en energie in zitten. Bij een optreden
moeten ze ruim op tijd aanwezig zijn
en ook de reis neemt veel tijd in be-
slag. Veel repeteren doet de Maratten-
band niet. Enige jaren geleden hadden
ze iedere maandagmiddag repetitie,
maar door het aantal optredens was
dit niet meer vol te houden.

In de maand oktober werd vijf keer op-
getreden en begin november was het
250e optreden. “Het belangrijkste vin-
den wij als Marattenband, dat mensen
genieten van ons optreden. Daar doen
we het voor”, zegt Grady Wentink.

Marattenband bestaat tien jaar

"Het is allemaal playback, 
maar je voelt je als een artiest"

Ze treden veel op in woonzorgcentra en voor vijftig-plusverenigingen.
De Marattenband, een onderdeel van de Hengelose afdeling UVV, bestaat
tien jaar. De naam is ontstaan doordat iemand spontaan zei: “we maken
zo’n rare maratten’. Dit vond de groep een mooie naam om daarmee als
de Marattenband naar buiten te treden.

De Marattenband wordt veel gevraagd voor optredens.

Het duo brengt deze avond een boei-
end en veelzijdig programma, waarbij
u kunt genieten van onder andere
werken van Nicolai Rimsky Korsakov,
André Messager en Astor Piazolla.

Het concert wordt georganiseerd door
de werkgroep muziek van de Kunst-
kring Ruurlo. De werkgroep is er trots
op deze twee topmusici aan u te mo-
gen voorstellen. Beide musici onder-
scheiden zich buitengewoon door hun
bijzonder artistieke en expressieve
muzikaliteit. Met hun virtuoze spel
wisten zij reeds op vele nationale en

internationale podia het publiek te be-
toveren. Gwyneth (www.gwynethwen-
tink.nl)  is de jongste prijswinnaar ooit
van het Internationale Harpconcours
in Tel Aviv in 1998 en Lars (www.larzet-
to.com) is winnaar van de Edison Klas-
siek Young Masters 2003. Gwyneth en
Lars vormen sinds begin 2000 een vast
duo. Zij zullen u op 17 januari verras-
sen met de niet alledaagse combinatie
van harp en klarinet. 
Locatie: Kulturhus, Nieuwe Weg 5,
Ruurlo.
Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21, Ruurlo. Groot Jebbink
Bloemen, Dorpsstraat 57, Ruurlo. Of
via: www.kunstkringruurlo.nl en op
zaterdag 17 januari aan de kassa van
het Kulturhus.

Voor meer informatie: 0573-452268.

Twee jonge internationale
topmusici in Kulturhus Ruurlo
Zaterdagavond 17 januari speelt
het duo Gwyneth Wentink (harp)
en Lars Wouters van den Ouden-
weijer (klarinet) in de grote zaal
van het Kulturhus te Ruurlo.

Sociï nieuws
Sociï begon dit jaar zoals andere jaren
met een zaalvoetbaltoernooi. Zes
team's van zeven vochten vanaf elf tot
een om de eer. Nadien werd er geza-
menlijk genoten van een goed ver-
zorgde boerenkool met worst maal-
tijd. Ondertussen kwamen vele men-
sen die niet actief mee deden binnen
om naar de nieuwjaarstoespraak van
voorzitter Gerrit Hiddink te luisteren.
Na een ieder de beste wensen voor
2009 gewenst te hebben ging hij even
in op de stand van zaken wat betreft

onderhoud voor zowel de velden als
de gebouwen. Ook kon hij mededelen
dat trainer Jan Steffens ook het vol-
gend seizoen trainer bij Sociï is. Ge-
zien de grote en nog jonge selectie en
grote opkomst op de trainingen en ui-
teraard de goede resultaten van zowel
eerste als tweede een felicitatie waard
voor zowel trainer Jan Steffens als So-
ciï. Donderdag 8 jan gaat het eerste op
het kunstgras van Warnsveldse Boys
deelnemen aan een toernooi met on-
der meer als eerste tegenstander Be
Quick aanv 19.00 uur. Ook staat het
dart toernooi weer op de kalender op
24 jan hiervoor kunnen zich nog een
paar koppels inschrijven.

Vo e t b a l

Het bestuur van de ijsvereniging Vor-
den heeft zondagmiddag besloten om
op woensdagavond 7 januari op de ijs-
baan aan het Hoge een zogenaamde
‘Rondetocht’ te organiseren. Deelne-
mers kunnen kiezen uit vijf afstanden
5, 10, 15, 25 en 30 kilometer. De start is

om 18.30 uur. De kosten bedragen 5
euro per persoon. Iedere deelnemer
ontvangt na afloop een medaille met
daarop de gereden afstand. Overigens
is de ijsbaan die avond voor recreatie-
schaatsen gesloten.

Rondetocht op ijsbaan Vorden

-- Dit zijn de tekens van een veemgericht, Martens.

Joost zoekt driftig tussen de papieren van zijn vader

Evert van Heeckeren. Dan vindt hij wat hij zoekt. 

Een perkamenten papier. -- Hier staat het: de stoel van

Walfurt, bij Bredevoort, gehouden door Berndt de Duker,

de vrijgraaf. Hij heeft het recht om te straffen wie zich

schuldig maakt aan moord of roof. De schuldigen worden

met een dolk en spaanders aan hun deuren gedaagd.

Ze moeten in het bos bij klimmender zonne hun doodvonnis

ondergaan. Martens kijkt Jonker Joost met verschrikte blik aan.

– Maar.. maar... dat is verschrikkelijk, Jonker! 

Wat heeft U dan in hemelsnaam misdaan?

Joost kijkt Martens verstrooid aan. 

-- Het gekke is: ik lees hier voor uit een stuk van 1450,

dus 100 jaar geleden. Berend de Duker is al jaren dood.

En de gerechtsstoel van Walfort bestaat sinds 1495 niet

meer! Nu is Martens echt in verwarring. Op dat moment

beent Willem thoe Venth binnen, achterna gelopen door

een gehaaste bediende. 

-- Ik moét de Jonker spreken. En wel onder vier ogen! 

Joost kijkt naar de richter en vervolgens naar Martens. 

-- Richter thoe Venth, dit gaat ons gedrieën aan. 

Willem thoe Venth haalt dan zijn schouders op.

Hij fluistert: -- U heeft een aanklacht ontvangen? Joost knikt.

-- Ik heb U groot nieuws te vertellen. Het is een ramp.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

18

Tekst: Arjen van Gijssel 

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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De Groenlose Gids

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

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

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

f i voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

eigen programma. 

kinderen zijn

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!!!

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

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

wennen, zo ieder apart,

willen mij

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

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

de ze wa-

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-

l i landbouwwerktuigen. Er werd te-

pgevoerd. Daar is het

t hij la-

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

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Inleveren kopij/advertenties

feestkrant in het gehele

t
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

en spandoeken om een

i binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

b gint moest
Flophouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

van hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 26 juni 2007

29e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

tdhk@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG

Woensdag 4 juli 2007

32e jaargang no. 4

Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond

Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

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

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

R 1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

d ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

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
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ningen

Deze weekk iinn ddee

Groenlose Gids

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

een geheel nieuwe
maar

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

Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: M llDe H

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

’S AVONDS
De Herber

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioe

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

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

MAALTIJDSERVICE
Driegangenmenu € 6.05 - Tweegangenmenu € 5.55

Hoofdgerecht € 5.05 - Gratis magnetron in bruikleen.
Telefoon (0314) 32 32 32 

Wanneer zelf koken een probleem wordt:

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

BIJNA
ALLE
WINTER
MODE
30%
OF MEER 
AFGEPRIJSD

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht gemeentehuis
Bronckhorst aan de Elderinkweg te Hengelo (Gld.)
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om 

vergunning van gemeente Bronckhorst.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge 

de Grondwaterwet voor het onttrekken aan en 

retourneren in de bodem van maximaal 120.000 m³ 

grondwater per jaar waarbij in enig kwartaal niet meer 

onttrokken mag worden dan 60.000 m3. Het grondwater 

wordt onttrokken ten behoeve van een koude/warmte-

opslagsysteem voor de beheersing van het binnenklimaat 

van het gemeentehuis Bronckhorst aan de Elderinkweg 

in Hengelo.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning 

wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen 

ter inzage van 8 januari 2009 tot en met 18 februari 2009 

bij de gemeente Bronckhorst. De stukken kunnen 

worden ingezien gedurende de voor deze gemeente 

gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Grondwaterwet of voor het maken van een 

afspraak kunt u contact opnemen met mw.A. Hager 

(tel. (026) 359 8819) van de dienst Milieu en Water van 

de provincie Gelderland.

De stukken zijn tevens in te zien via internet:

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes 

weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). De termijn voor het 

indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van 

de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken 

belangen - onverwijlde spoed dat vereist.Als gedurende 

de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen,
eigen wegen, enz.

Wij werken met professionele machines
voor zoutstrooien en sneeuwschuiven.

Voor de veiligheid van u

en uw bezoekers!

Voor informatie en prijsopgave:

Bosman Groenspecialist
Kervelseweg 23

7255 BE  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OOOPPP RRRUUUIII MMM III NNNGGG
AAAlll llleeesss    mmmoooeeettt    wwweeeggg

ALLE
JASSEN

555 000 %%%
KKKOOORRRTTTIII NNNGGG

DE HELE
WINTERKOLLEKTIE

222 555 ––– 777555 %%%
KKKOOORRRTTTIII NNNGGG

BROEKEN
222 555 ––– 777555 %%%

KKKOOORRRTTTIII NNNGGG
ALLE

ROKKEN
555 000 %%%

KKKOOORRRTTTIII NNNGGG



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Braaskerd: Zware donderslag:
" 't Löchtten aoveral en too op-ens: ne braaskerd." 

B. Mi'jemeuje:
Een oudere vrouw die zich nog overal mee bemoeit. 
"I'j bunt mi'j zonne mi'jemeuje." 

C. Vaezeköttel:
Kleine wervelwind. "In de zommer kö'j wal 's ne vaezeköttel  
in de weide zeen gaon."

Theo Gieling van de Lionsclub Zut-
phen is compleet verrast door het gro-
te aantal aanmeldingen dat de initia-
tiefnemers van Zutphen Zingt moch-
ten ontvangen. 

"In eerste instantie maakten we ons
zorgen of we de verschillende zalen
van de Hanzehof de hele middag en
avond wel gevuld zouden krijgen.
Daar zijn we inmiddels niet meer
bang voor. 

Een deel van de activiteiten is ver-
plaatst naar de St. Janskerk want de
Hanzehof bleek achteraf te klein, met
name voor de te verwachten hoeveel-
heid toeschouwers". Meer dan 50 ko-

ren uit plaatsen als Zutphen, Warns-
veld, Vorden, Twello, Keijenborg,
Steenderen, Drempt en Almen zullen
belangeloos optreden tijdens Zutphen
Zingt. 

De opbrengst van Zutphen Zingt gaat
naar de Stichting Terminale Thuis-
zorg Noaberhulp Zutphen en het Hos-
pice Zutphen. Zij reageerden ver-
heugd toen bekend werd dat Zutphen
Zingt deze doelen zal gaan ondersteu-
nen omdat ze afhankelijk zijn van par-
ticuliere giften. 

Het sponsorgeld is dan ook meer dan
welkom. Beide instanties zullen zich
tijdens de korendag aan de deelne-

mers en gasten presenteren. Zutphen
Zingt heeft inmiddels ook een indruk-
wekkend comité van aanbeveling. Zo
ondersteunt Ernst Daniël Smid het
initiatief. Ook burgermeester Arnold
Gerritsen van Zutphen en gedeputeer-
de Hans Esmeijer verlenen hun mede-
werking.

De komende maanden zal de organi-
satie gebruiken om sponsors te wer-
ven voor het korenfestival. De midden-
stand van Zutphen en omgeving zal
benaderd worden om koren te "adop-
teren". 

"Natuurlijk krijgen die sponsors de no-
dige aandacht. Denk daarbij aan de
website van Zutphen Zingt (www.zut-
phenzingt.nl), de posters, het pro-
grammaboekje en natuurlijk het noe-
men bij het optreden van de koren
zelf", aldus Gieling. "Dit moet het be-
gin worden van een groots evene-
ment".

Korenfestival uitgebreid met tweede locatie

Enorme belangstelling voor Zutphen zingt
De eerste editie van Zutphen Zingt op 9 mei in de Hanzestad belooft een
groot succes te worden. Nadat de lokale media de afgelopen maanden
aandacht hebben besteed aan het nieuwe korenfestival stromen de aan-
meldingen binnen. De initiatiefnemer, de Lionsclub Zutphen, heeft in-
middels ondersteuning gekregen van Federatie Amateurkoren Zutphen
en diverse vrijwilligers van verschillende koren.

Jan en Ria Rondeel blijven boven de
zaak wonen in het centrum van
Groenlo. Enkele dagen in de week blij-
ven ze werken in de zaak. Ook de me-
dewerksters Gemma en Tineke, die
beiden een lange staat van dienst heb-
ben, blijven in functie.

“We gaan er iets moois van maken in
Groenlo”, zeggen Rudi en Elise van
Schoenmode Hermans. “We hebben
er veel zin in. Elke dag is er een van
ons tweeën in Groenlo. Klanten vin-
den het toch prettig als je er zelf ook
bent”, weten ze uit ervaring. Het wor-
den drukke tijden voor Rudi en Elise.
Woensdag 25 februari bestaat hun
zaak in Hengelo tien jaar en dat wordt
gevierd met een open huis.

Volgens Rudi en Elise sluit de overna-
me van de schoenenzaak in Groenlo
goed aan bij de ondernemersvisie die
zij hebben. “Wij willen ook in de toe-
komst een grote collectie schoenen
kunnen aanbieden. Met de vestigin-
gen in Hengelo en Groenlo biedt dit
extra mogelijkheden”.

De schoenenzaak in Groenlo wordt
een volwaardige winkel en het assorti-
ment wordt uitgebreid. Door de erva-
ring met de zaak in Hengelo en de gro-
te collectie schoenen zien Rudi en Eli-
se volop kansen. “Groenlo is een
mooie plaats en is evenals Hengelo ge-
moedelijk. We willen ons met onze
vakwinkel onderscheiden van de me-
gawinkels. Het persoonlijk contact en

een deskundig advies is en blijft be-
langrijk. Dat hebben we altijd hoog in
het vaandel staan. Uit ervaring weten
we dat klanten dit erg waarderen”.
Schoenmode Hermans is schoenmode
voor de hele familie. “In Groenlo rich-
ten we ons daar ook op, maar de col-
lectie kinderschoenen wordt wel uit-
gebreid. Daarvoor is volop belangstel-
ling en daar sluiten wij mooi op aan”.

De schoenenzaak in Groenlo wordt
half februari verbouwd. De hele in-
richting wordt vernieuwd en het
krijgt dezelfde huisstijl als de zaak aan
de Raadhuisstraat in Hengelo. Donder-
dag 26 februari is de heropening met
open huis.”Wij zijn heel blij dat we de-
ze kans krijgen. We hopen dat we er
met net zoveel plezier werken als dat
Jan en Ria Rondeel hebben gedaan en
dat klanten er zich thuis voelen. Maar
we hebben daar alle vertrouwen in”,
zeggen Rudi en Elise eigenaren van
Schoenmode Hermans.

Jan Rondeel Schoenen Groenlo in andere handen

Schoenmode Hermans uit Hengelo
neemt schoenenzaak in Groenlo over

Schoenmode Hermans uit Hengelo heeft de schoenenzaak van Jan en Ria
Rondeel aan de Beltrumsestraat in Groenlo overgenomen. Het echtpaar
Rondeel heeft 32 jaar met veel plezier gewerkt in de schoenenzaak. Met in-
gang van 1 januari is de Groenlose schoenenzaak verhuurd aan Schoen-
mode Hermans, die ook een schoenenzaak heeft in Hengelo.

Rudi en Elise van Schoenmode Hermans nemen schoenenzaak in Groenlo over.

Zoals altijd staan wij u graag te woord
over uw persoonlijke wensen en doel-
stellingen en gaan wij kijken hoe wij u
daar het beste bij kunnen helpen. Wij
als sportcentrum proberen een voor u
op maat gemaakt programma en lid-
maatschap aan te bieden.

- Zo kunt u onder andere nu ook kie-
zen voor lidmaatschap waarbij de aan-
dacht uitgaat naar bewegen met fysie-
ke beperkingen. In december is hier-
over een lezing geweest en hieruit
blijkt dat hiervoor veel animo is.
Mocht u ook een beperking hebben,
dan kunnen wij misschien ook iets
voor u betekenen? Twijfel niet, maar
kom vrijblijvend voor informatie.
• Vanaf januari bieden we een low

budget lidmaatschap aan.
• Vanaf januari uitbreiding nieuwe

groepslessen.
• Veel gratis workshops aankomend

jaar.

• Vanaf medio februari kunt u bij ons
trainen op een www.fast-fit.nl ma-
chine.

Wij zijn zondag 11 januari aanwezig
(voor de tijd, zie de advertentie elders).
Iedereen die deze dag start ontvangt
100% korting op het inschrijfgeld.

INFORMATIE AVOND 
VOEDINGBEGELEIDING 
Op maandag 12 januari wordt er een
informatie avond gegeven over voe-
dingsbegeleiding zonder hongerge-
voel Diplan.

Diplan is een voedingsbegeleiding van
een half jaar. In dit half jaar zult u uw
eet-beweegpatroon zodanig aanpassen
dat u lang plezier zult hebben van uw
resultaten zonder jojo effect! Iedereen
is op deze avond van harte welkom! U
kunt zich vanaf heden inschrijven bij
de receptie of via Thomas@aerofitt.nl

Voor meer informatie kunt u terecht
op www.aerofitt.nl of bel naar (0575)
46 50 01.

Zie ook de advertenties elders in deze
krant.

Zondag 11 januari

Open dag
Sportcentrum AeroFitt
Op zondag 11 januari organiseren
wij een Open dag. Nieuw jaar, nieu-
we voornemens, nieuwe voordelen!
Graag willen wij u op de hoogte
brengen van de nieuwe ontwikke-
lingen bij ons.

Iedereen die zorgt voor iemand die bij-
voorbeeld chronisch ziek, demente-
rend is, of een beperking heeft, is
mantelzorger. De mantelzorgsalon is
een ontmoetingsplaats voor mantel-
zorgers. Elke maand is er een bijeen-
komst met steeds een ander thema.
Deze keer wordt onder deskundige lei-
ding een bloemstuk gemaakt. Hier-

voor zijn de materialen al aanwezig.
De bezoekers dienen alleen een snoei-
schaar mee te nemen. Verder is er vol-
op tijd om met elkaar te praten en er-
varingen uit te wisselen, tijdens een
kopje koffie of thee. Komt u eens een
kijkje nemen. 
De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo en is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland.

Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

Bloemschikken in
mantelzorgsalon
Op dinsdagmiddag 13 januari
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst een ontspannings-
middag gehouden voor mantelzor-
gers uit de gemeente Bronckhorst.

Er is een uitgebreide muzikale bege-
leiding. Het orgel wordt bespeeld
door de heer W. Kuipers uit Apel-
doorn. 
Achter de piano zit Kees van Dussel-
dorp en verder is er solozang door
Marion Oteman uit Lochem (gospel-

zangers). Tussen dit alles door is er
een kort meditatief moment door
ds. A.A. van de Spek uit Holten over
het thema: 'Liedjes van Verlangen'. 

Het belooft dus een feestelijke zang-
avond te worden. Er is een boekenta-
fel met gratis boekenuitleen en na
afloop is er in 'de Voorde' koffiedrin-
ken en kan er nog gezellig nagepraat
worden. 
Ook kunnen er weer nieuwe ver-
zoekliederen doorgegeven worden.
Iedereen die dit leert is van harte uit-
genodigd.

Zangdienst 'Vorden Zingt'

Aanstaande zondagavond 11 ja-
nuari om 19.00 uur is er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst. De liederen die aan
bod komen zijn in de afgelopen
tijd op verzoek aangevraad. Een
succesvolle formule telkens weer.



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

In de Oude Middeleeuwse Calixtus-
kerk wordt koortsachtig gewerkt om
alles op tijd gereed te hebben. Na
maandenlange intensieve voorberei-
ding is het nu eindelijk zover dat het
imposante klank- en lichtspel zal zijn
te bewonderen.
Het driemanschap Koen Klein Tuente,
Ben Verheij en Mark Klein Gunne-
wiek, respectievelijk voorzitter, secre-
taris en penningmeester van de Stich-
ting Multimediaal Histodrama Oude
Calixtus, kan eigenlijk niet langer
wachten en snakt naar het moment
waarop alles operationeel is.
“Ons enthousiasme kent op dit mo-
ment geen grenzen”, vertelt Klein Tu-
ente. “Ik ben nu al van mening dat ie-
dereen van jong tot oud in Groenlo
zelf en daarnaast minimaal in een
straal van 50 kilometer rond onze ves-
tingstad dit schouwspel straks gezien
moet hebben.” Volgens Verheij krijgt
de bezoeker dadelijk een eigenlijk niet
te evenaren show voorgeschoteld. “De
bezoeker wordt meegenomen, als het
ware meegezogen naar de warme, dro-
ge zomer van 1627 en ingevoerd in het
fascinerende verhaal van de Tachtigja-
rige Oorlog en de Dertigjarige Oorlog
in Duitsland.”
Klein Gunnewiek is met name en-
thousiast over het gegeven dat het ge-
lukt is dat in een drietal in de kerk op-
gestelde tenten negen hoofdpersonen
de dramatische geschiedenis van het
beleg van Groenlo vertellen. “De ge-
schiedenis wordt hier op een moder-
ne, eigentijdse manier weergegeven,
die zijn weerga niet kent.”
Zoals al eerder in deze krant bericht, is
er met de aanschaf, inrichting e.d. van
deze prachtige geschiedkundige show
een bedrag gemoeid van maar liefst
900.000 euro. Vanuit het Groenlose be-
drijfsleven hebben tien zogenaamde
founders ieder een financiële bijdrage
geleverd van 25.000 euro. Daarnaast
hebben de EU, de provincie Gelder-
land, de gemeente Oost Gelre, de
Stichting Oude Gelderse Kerken, als-
mede de Mondriaan Stichting een vor-
stelijke duit in het zakje gedaan om
het multimediale project te kunnen
financieren.
Opdrachtnemer van het totale spekta-
kel is de firma Bruns BV uit het Bra-
bantse Bergeijk. Overeenkomstig de

planning was de technische afronding
van het project op 1 oktober jl. gereed
en waren de voor het schouwspel be-
nodigde films op 1 december jl. aange-
leverd. En omdat het totaal zoals afge-
sproken rond de jaarwisseling be-
drijfsklaar was, kunnen vanaf dinsdag
13 januari a.s. de eerste bezoekers bij-
na dagelijks worden verwelkomd.
“De officiële opening laten wij later in
het jaar plaatsvinden. Wij buigen ons
nog over een datum, alsmede over een
passende inhoud van het openings-
programma. Voorlopig gaan onze ge-
dachten uit naar eind maart/begin
april”, aldus de heren Klein Tuente,
Verheij en Klein Gunnewiek.

De Oude Calixtus in Groenlo heeft primeur in Nederland!

Middeleeuws schouwspel gaat op dinsdag 13 januari van start

Onder de aansprekende titel ‘De Slag om Grolle’ met daarbij de ondertitel
‘Mijn schilt en de betrouwen’ zal vanaf dinsdag 13 januari a.s. in De Oude
Calixtuskerk in Groenlo een uniek schouwspel zijn te beleven, hetgeen te-
vens een primeur voor Nederland is.
Het betreft hier één van de meest dramatische en spannende gebeurtenis-
sen uit de Tachtigjarige Oorlog: de belegering en verovering van de oude
vestingstad Grol door de roemruchte veldheer en stadhouder Frederik
Hendrik.

Het driemanschap Mark Klein Gunnewiek (links), Koen Klein Tuente (midden) en Ben Verheij (rechts) bij de toegang tot De Oude Calixtus-
kerk in Groenlo.

Een beeld van het multimediaal spektakel in De Oude Calixtuskerk van Groenlo.

Toeristische trekpleister bij uitstek!

Multimediaal spektakel in
De Oude Calixtuskerk zal
veel bekijks trekken

Vanaf 13 januari a.s. kan er reeds
op het voorterrein van De Oude Ca-
lixtuskerk kennis worden gemaakt
met de binnen op te voeren show.

Een tiental daar opgestelde banie-
ren brengen niet alleen de titel in
beeld, maar ook de negen hoofd-
personen. 

Negen personen uit een roemruch-
te periode die binnen in de kerk tot
leven worden gebracht, te weten:
stadhouder Frederik Hendrik en
zijn vrouw Amalia van Solms, veld-
predikant Christiaan Losecatius,
de pastoor van Groenlo Cornelis
Fabritius, de gouverneur en aan-
voerder van de Spaanse verdedi-
gingsgroepen Matthijs van Dulc-
ken, Bregje Klassdr., bekend uit het
prachtige jeugdboek ‘Onder vuur’,
marketentster Antoinette Faure en
haar drie jonge kinderen, de Engel-
se vechtjas George Monck en de
Grolse boer Hendrik Antinck.

Bij het binnentreden van de kerk
zal in het voorportaal onder de to-
ren de kassa en een kiosk worden
opgesteld. Daarnaast is er in het
voorportaal reeds het nodige te le-
zen over de drie belangrijkste on-
derdelen: Geschiedenis, Belegering
en Rolverdeling.

TENTEN
Voor de presentatie van de show wordt
er onderscheid gemaakt in een dag- en
een avondprogramma. Overdag staan
er in de kerk in de richting van het
koor een drietal tenten opgesteld. De-
ze tenten, die ieder een doorsnede
hebben van circa zes meter en aan de
binnenzijde drie meter hoog zijn, wor-
den gesitueerd in het middenschip
van de kerk op gelijke afstanden van
elkaar. Het thema ‘geloof, hoop en lief-
de’ is verdeeld in de drie tenten met
daarbij verhalen die zich afspelen in
achtereenvolgens het ‘kamp van Fre-
derik Hendrik’, ‘de stad Groenlo’ en
‘de Engelse Schans’. In iedere tent zijn
een hoofdscherm en twee ondersteu-
nende schermen aangebracht. Zodra
een bezoeker een tent binnenkomt,
begint het verhaal te lopen. Ondanks
dat het gaat om drie losstaande verha-
len met ieder een afzonderlijk thema,
lopen de verhalen doorlopend in el-
kaar over. Als gevolg hiervan kan de
bezoeker op ieder gewenst moment
van tent wisselen. Alles is daarbij zo af-
gestemd dat men het desbetreffende
verhaal direct oppakt.

Een vierde ‘vlek’ in het totale plan
wordt gevormd door een groot multi-
functioneel podium, waarop de om-
singelingslinie van Frederik Hendrik
en de stad Groenlo met zijn verdedi-
gingswerken in 1627 te zien zijn. Daar-
bij zijn een viertal specifieke situaties
van de Slag om Grolle uitgebeeld, die
door bediening van vier knoppen af-
zonderlijk zijn te bekijken.

Bij het avondprogramma worden de
tenten opgetrokken tot aan het pla-
fond en wordt de hele kerk het decor
voor de multimediale theatrale voor-
stelling, oftewel een klank- en licht-
spel waarin het beleg en de val van
Groenlo centraal staan. Op deze wijze
wordt er ruimte vrijgemaakt voor de
klank- en lichtshow die zich afspeelt
in de midden- en zijbeuken met een
focus op een groot beeldscherm aan
de scheidingswand tussen midden-
schip en koor. Ook voor andere activi-
teiten kan op deze manier de vloer
worden vrijgemaakt, terwijl tegelijker-
tijd het podium als zodanig kan wor-
den gebruikt of indien gewenst kan
worden opgesplitst om in de zijbeu-
ken te worden geplaatst. 

Langs de beide lange zijwanden van
de kerk is een soort tijdsbalk aange-
bracht, waarop het verhaal van De Ou-
de Calixtuskerk zelf met afbeeldin-
gen, jaartallen en telkens korte toe-
lichtingen is vermeld. Een indrukwek-
kend overzicht dat de periode van het
jaar 900 tot heden in beeld brengt. 
In de zijbeuken zijn verder nog eens
aan beide kanten een aantal banieren
opgehangen, die tevens bijdragen aan
de optimalisering van de akoestiek in
de kerk.

VRIJWILLIGERS
Koen Klein Tuente, Ben Verheij en
Mark Klein Gunnewiek glunderen van
oor tot oor wanneer zij uw verslagge-
ver rondleiden door de kerk en met ge-
paste trots het totale verhaal vertellen.
Het drietal is met name blij dat het ge-
lukt is om alles van de kerk zelf maxi-
maal in te zetten en dat men er daar-
naast in geslaagd is om alles maar dan
ook daadwerkelijk alles een multi-
functioneel karakter te geven.
Verheij geeft daarbij nog eens aan dat
deze gehele show om meerdere rede-
nen uniek is.
“En met uniek bedoel ik uniek in Ne-
derland. Dit hier is namelijk het eerste
schouwspel in dit land dat op een der-
gelijke omvangrijke wijze aandacht
besteedt aan de Tachtigjarige Oorlog.
Mensen zullen het niet geloven, maar

nergens in Nederland wordt zoveel
aandacht besteed aan de Tachtigjarige
Oorlog als in Groenlo.”

Wat de openstelling betreft, wordt er
vanzelfsprekend onderscheid ge-
maakt tussen het hoogseizoen en de
overige maanden van het jaar. Eén en
ander heeft natuurlijk ook te maken
met de bezetting van Marveld Recrea-
tie, waarmee wat dit project aangaat
nauw wordt samengewerkt. Voor het
Middeleeuwse schouwspel kan men
dadelijk, gedurende een aantal dagen
in de week en in het weekend, ’s mid-
dags en ’s avonds in de kerk terecht.
Gelet op de multifunctionele insteek
is er op de dagen dat het schouwspel
niet draait overdag en/of ’s avonds in
de kerk ruimte voor andere activitei-
ten, zoals bijvoorbeeld een symposi-
um, een feestelijke bijeenkomst, een
huwelijk of een uitvaart.

Klein Tuente vertelt dat er momenteel
gewerkt wordt aan een promotiecam-
pagne, waarbij voorlopig gemikt
wordt op alle inwoners en toeristen in
een straal van 50 kilometer rond
Groenlo. Het uitbreiden van de cam-
pagne de grens over richting Duits-
land komt later.

“Bovendien komen er binnenkort ook
arrangementen op de markt, waaraan
onder meer wordt meegewerkt door
Groenlo Vestingstad Promotion en de
plaatselijke horeca.”Gelijk vanaf de
start op 13 januari a.s. zullen vrijwilli-
gers worden ingezet om het project
draaiende te maken en wat belangrij-
ker is: draaiende te houden.

Klein Gunnewiek: “Onze inspannin-
gen hebben inmiddels een team van
30 vrijwilligers opgeleverd. Genoeg
om mee te beginnen. Maar het zal niet
gek klinken wanneer ik zeg dat vrij-
willigers nog altijd van harte welkom
zijn. Coördinator van alle vrijwilligers
is Joop Derksen en tweede coördinator
is Frans Bloemers. Daarnaast mag de
persoon Henk Slotboom in het totaal
niet worden vergeten. Hem zien wij
niet alleen als de huismeester maar
ook als een bijzonder belangrijke spil
in het totale kerkgebeuren hier.

AKOESTIEK
Veel is er te doen geweest over de
akoestiek in De Oude Calixtuskerk.
Met name de Grollenaren zelf hadden
hierop bij reeds georganiseerde activi-
teiten de nodige kritiek.
Het trio Klein Tuente, Verheij en Klein
Gunnewiek verzekert nu dat de akoes-
tiek ingrijpend is verbeterd. Naast de
inzet van een op dat terrein gespeciali-
seerd bureau heeft ook het aanbren-
gen van de drie tenten met alle daarbij
horende zaken de akoestiek aanzien-
lijk verbetert. Bovendien is het zo dat
hoe meer mensen er straks in de kerk
aanwezig is, des te beter de akoestiek
is. Bovendien weeft de akoestiek van
de kerk met zijn lange nagalm de mu-
ziek en geluidseffecten van de totale
show tot een indrukwekkende klank-
symfonie. Daarnaast completeert de
theatrale belichting het geheel en
maakt de voorstelling tot een meesle-
pend en tevens magistraal schouw-
spel.

Koen Klein Tuente, Ben Verheij en
Mark Klein Gunnewiek kunnen ei-
genlijk niet meer wachten tot het
dinsdag 13 januari a.s. is. 
Voor de drie Grolse enthousiaste-
lingen gaat een heuse droom in
vervulling. Het driemanschap is
trots dat alles nu, na zoveel maan-
den, werkelijkheid is geworden. De
uitdaging om vanaf de tekentafel
een spectaculair, geheel eigentijds
multimediaal spektakel op te bou-
wen, kan in alle opzichten als ge-
slaagd worden beschouwd.

Groenlo, de gemeente Oost Gelre
en de gehele regio is een beziens-
waardigheid rijker die ongetwij-
feld het predikaat toeristische
trekpleister bij uitstek zal gaan
krijgen!
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BANK LILLE
Stoere comfortabel zitcombinatie.
Leverbaar in vele lederkwaliteit,
kleuren en maten. 2 zitter in leder 
vanaf

Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.

(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!

(met uitzondering van trappen en couponnen)

Dekbedovertrek katoen/satijn 'Kenia'
Eénpersoons van 59,95 voor 29.95

Tweepersoons  van 99,95 voor 49.95

Lits-jumeaux  van 119,95 voor 59.95

Jersey hoeslakens eenpersoons in div.
kleuren van 16,95 nu voor OP=OP 13.95

Sprei 'Rosalie' 180 x 260 100% katoen
van 69,95 nu voor OP=OP 49.95

4-seizoenen dekbed met synthetische vulling 
en wasbaar op 60 graden.
Eénpersoons  135 x 200 59,95  NU 49.95

Extra lang  135 x 220 69,95  NU 59.95

Tweepers. 200 x 200   89,95  NU 89.95

Litsjumeaux 240 x 200 99,95  NU 99.95

Extra lang  240 x 220 119,95  NU 109.95

999.-

Naaldvilttapijt 'Novazon'  
kleur grijs/blauw/beige, van 59,95 nu  39.95

Bonaparte tapijt 'Metro' 400 breed,
kleur beige/bruin  van 69,00 nu 49.95

Hoogpooltapijt ‘Perfection’
400 breed, van 129,00 nu  OP=OP 69.00

Vinyl ’Harmony’
400 breed van 45,00 nu  OP=OP 29.95

Gordijnstof 'Mandra' in geel of grijs,
140 breed, van 14,95 nu voor OP=OP 7.95

Gordijnstof 'Tipo' 
kleur terra, 140 breed nu voor OP=OP 5.95

Plaid 'uni' 160 x 210 nu voor 19.95 

Sierkussens 40x40 of 50x50 div. kleuren en dessins
NU 2 HALEN / 1 BETALEN
alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd 
met uitzondering van trappen en couponnen
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FAUTEUIL SUNNY
Mechanisch verstelbaar.
Leverbaar in diverse stoffen.
In stof vanaf

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

375.-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

TIENTALLEN ZITCOMBINATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

RELAXFAUTEUIL SILO
Op draaivoet vanaf 1395.-

Zonder draaivoet
vanaf

1145.-
O

-
t
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De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

de.molenkolk@planet.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

ONYX Mode

Burg. Galleestraat 6b

7251 EB Vorden

tel. 0575 - 55 26 55

Laatste Spetterende Winter Sale

bij 

Luxe kleding voor absolute knálprijzen!

én, de nieuwe voorjaarscollectie is binnen!

Onze merken:

• Stroke

• The Barn

• Sao Paulo

• Opus

• YaYa

• Angels

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN
ACTIE:

Bij de Winterbeurt van uw zitmaaier
ontvangt u GRATIS een AFDEKHOES! 

(zolang de voorraad strekt)

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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Voor de kinderen van Avonturijn zijn wij op
zoek naar enthousiaste, gedreven Pedagogisch
medewerkers KDV & BSO voor de invalpool
Onze kinderen zoeken jou als je …
• Het een uitdaging vindt om met 0 – 13 jarigen te werken 
• Daadkrachtig en gezellig bent, vol met humor en enthousiasme  
• Creatief bent, vol zit met ideeën en beschikt over organisatietalent 
• Sportief bent en de kinderen hierin weet te stimuleren 
• Gewoon een “lieve leid(st)er” bent.

De ouders zoeken jou als je …
• Je bewust bent van eigen normen en waarden 
• Affiniteit hebt met het werken met jonge kinderen 
• Iemand bent die zich kan inleven in de belevingswereld van kinderen 
• Sociale vaardigheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kin-

deren 
• Een open en sociale, daadkrachtige en communicatief sterke persoonlijkheid bent 
• Een goed contact kan opbouwen en deze ook kan onderhouden met ouders.

Avonturijn zoekt jou als je …
werkervaring hebt opgedaan en brede kennis hebt van de ontwikkelingsfases en
opvoeding van kinderen in de genoemde doelgroep. Randvoorwaarden kunt schep-
pen voor de kinderen voor een veilige en uitdagende leefomgeving. Je sociale vaar-
digheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en in de
omgang met collega's. Vanzelfsprekend voldoe je aan de wensen van de kinderen en
de ouders! Maar ook zoeken wij jou als je professionele kinderopvang hoog in het
vaandel hebt staan én als je beschikt over een diploma op MBO- of HBO niveau
met een pedagogische richting. Is dit jouw profiel: Schrijf ons dan een sollicitatie-
brief!

Avonturijn biedt jou …
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in een enthou-
siast team. We bieden je een prettige werksfeer met veel ruimte voor eigen inbreng
en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. Je wordt opgeno-
men in het pensionfonds PGGM en kunt gebruik maken van onze secundaire arbeids-
voorwaarden. De functie valt in schaal 6 van de CAO-Kinderopvang met een mini-
mum van € 1.725,- en een uitloop naar € 2.355,- per maand op fulltime basis. De
inschaling zal afhangen van je gevolgde opleiding en opgedane ervaring.
Durf je de uitdaging aan, schrijf dan een brief vóór 17 januari 2009 naar Kinder-
opvang Avonturijn. Je inhoudelijk gemotiveerde reactie zien wij graag op het adres
van Kinderopvang Avonturijn:
Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda Bensink, vestigingsmanager.

Avonturijn is een kinderop-
vangorganisatie met een kin-
derdagverblijf met 5 groepen
dagopvang en 7 groepen bui-
tenschoolse opvang. Verzorgt
voor-, en naschoolse opvang
en tussenschoolse opvang op
basisscholen.

Daarnaast verzorgt Avonturijn
Gastouderopvang in de ge-
meente Berkelland en omstre-
ken.

Avonturijn is één van de
gebruikers van het Kulturhus
in Ruurlo en is volop in ont-
wikkeling. Door de groei bin-
nen onze organisatie en door
het vertrek van een collega
zijn we op zoek naar nieuw
personeel. De pedagogisch
medewerker draagt zorg voor
de dagelijkse opvang van kin-
deren.

Avonturijn heeft kwaliteit
hoog in het vaandel staan en
vraagt om een no-nonsense
mentaliteit, waarbij aanpak-
ken, openheid, vertrouwen en
gevoel voor humor belangrij-
ke begrippen zijn.

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 45 81 30
fax: (0573) 45 81 33

e-mail: 
info@avonturijn-ruurlo.nl 
website: 
www.avonturijn-ruurlo.nl 

SCHEFFER KEUKENS NU OOK IN ELST 
SAMEN MET NOVINA BADKAMERS

Ook in Zelhem pakken we feestelijk uit
Vandaag opent in Elst de totaal vernieuwde showroom van Scheffer Keukens en 

Novina Badkamers aan de Valburgseweg in Elst. Novina is al jaren een gerenommeerde 

naam in Elst en is nu nog sterker en mooier in badkamers. Scheffer Keukens voegt 

hieraan een prachtig keukenprogramma in alle stijlen toe, inclusief SieMatic.

Ook Scheffer Keukens in Zelhem is vernieuwd met een nieuw 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.

Gildenweg 1 Zelhem  

Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Bij elke offerte een

10-delig Sola Messenblok

Cadeau!
(Zolang de voorraad strekt)

Profiteer van fantastische
openingsaanbiedingen!

kken we feestelijk uit
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Scheffer Keukens
Novina Badkamers
Valburgseweg 18a  Elst

Tel. (0481) 37 51 14

Openingsaanbieding:
Greeploos SieMatic, lengte 360 cm. met granieten 
werkblad. Compleet met luxe Siemens apparatuur,

inclusief vaatwasser.

Adviesprijs 14.694,-    Openingsprijs 7.500.-

OPENINGSTIJDEN 
Maandag van 10.00 tot 18.00 uur

Di t/m do van 09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag  van 09.00 tot 21.00 uur

Zaterdag  van 08.30 tot 16.00 uur

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

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.


