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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. 

Tevens hing er een enorme kroonluch-
ter in de zaal. Maar de echte eyecat-
cher dit jaar was een enorme boom,
die versierd was met 4000 lampen en
was aangesloten op een lichtcompu-
ter. Ook was er een spectaculaire be-
amerpresentatie te zien met gigan-
tisch vuurwerk van over de hele we-

reld. Om precies 0.00 uur was daar een
geweldige show op te zien. Begeleid
met spectaculaire muziek van DJ
Oliver. 

De steenderense band Mash mocht
het nieuwe jaar openen op het grote
podium.De heren brachten met zeer
veel enthousiasme vele bekende rock-
nummers ten gehore. Maar ook beken-
de hits van o.a. Nederlandstalige top-
pers als Jan Smit en zelfs een eerbe-
toon aan Arne Jansen vielen bij het pu-
bliek goed in de smaak.

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 ge-
slaagde en gezellige nacht in de sport-
hal, met zeer goede muziek en een
perfecte sfeer. Kortom een goede af-
trap van het nieuwe jaar. De Stevo gaat
nu weer druk bezig met de organisatie
van het 6e  Midzomerfeest, welke dit
jaar wordt gehouden op zaterdag 21
juni en zondagmiddag 22 juni.

Zie voor foto's: www.stevo.nu en/of
www.mash-band.nl

Oud & Nieuwfeest Vorden groot succes

Voor de vijfde 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, waarschijnlijk
door de nog steeds groeiende populariteit van dit evenement in de regio.

Bronckhorst

2008

ridgetoernooiB
Zaterdag 19 januari 2008

aanvang 13.00 uur • “Den Bremer”, Toldijk

BB
INSCHRIJVING € 15,00 per paar of € 35,00 per paar inclusief een stamp-

pottenbuffet, te storten op rekening 327421851, t.n.v.

Bridgeclub Bronkhorst, dhr. H. Jansen, Mispelkampdijk 24

te Vorden, o.v.v. de namen en een telefoonnummer.

De inschrijving sluit op 12 januari 2008; 

het in te schrijven aantal paren is gelimiteerd.

SPELLEN 7 ronden x 4 spellen; meesterpunten volgens geldende

schaal N.B.B.

PRIJZEN Een goed verzorgde prijzentafel voor alle lijnen.

OPBRENGST Opbrengst is bestemd 

voor het kindertehuis Akany Avoko in Madagaskar

voor het realiseren van een waterfiltersysteem waardoor

de hygiënische omstandigheden sterk verbeteren.

ORGANISATIE Bridgeclub Bronkhorst

Contactpersoon: Hans Jansen, tel. 0575 - 55 18 92

E-mail: hans-jansen47@kpnplanet.nl

LOCATIE Café-Restaurant “Den Bremer”, Z.E. Weg 37,

7227 DG Toldijk, Tel. 0575 - 45 12 05

NB: de speelruimte is rookvrij
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Deze week 
verschijnt GRATIS 

VOETBALPLAATJES
bij 3 kilo net

handsinaasappelen

Heel kilo riblappen
nu slechts € 4.99
DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U!

Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

2007 was een heel goed verlopen jaar..
De avond werd geopend door voorzit-
ter Jozef Meyer,die tijdens de huldiging
elk lid van zijn gewonnen categorie,

passend in het zonnetje zette. Hierna
werd aan een buffet deelgenomen,ge-
volgd door een verloting om de kosten
te drukken. Daarna werd de avond af-
gesloten en bedankte de voorzitter al-
len voor de komst en wenste iedereen
wel thuis.

Kampioenen gehuldigd

Afgelopen weekeinde werden de kam-
pioenen van P.V. Vorden gehuldigd.



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Gez.
Zangdienst in de Herv. Kerk, ds. A. van der Spek, Enter

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 januari 10.00 uur ds.  H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren 19.00
uur Gez. Zangdienst in de Herv. Kerk, ds. A. van der Spek,
Enter

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 januari 10.00 uur dienst

R.K. Kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00uur pastor E. Wassink Eucharistie-
viering 

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 12 januari 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor
Zondag 13 januari10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
12/13 januari geen opgave.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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 optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te be-
zoeken 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. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: 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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen

Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@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 Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.

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.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute
klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags
telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06)
13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

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

Dagmenu’s
9 t/m 15 januari 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 9 januari
Wildbouillon / Varkenshaasmedaillons, champignon-
saus, aardappelkroketten en sla.

Donderdag 10 januari
Kippenreepjes in zoetzure saus met rijst en groente /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 11 januari
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en rauwkostsalade.

Zaterdag 12 januari
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsa-
lade / IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 14 januari Gesloten.

Dinsdag 15 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

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Op vverantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

Geweldige zakelijke kans
in de welzijnssector, eigen
tijd in te delen. Info 0575- 46
35 77

�

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

Prof. pianist: Pieter Reber-
gen voor sfeervolle achter-
grond muziek tijdens, recep-
ties, diners & party's
0629220857

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

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

Te koop
rest collectie bij 

Onyx Mode
Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden, 0575 55 26 55

�POSTZEGELS"Enthousi-
aste verzamelaars zoeken
postzegels, catalogi en oude
ansichtkaarten. Alles is wel-
kom. Bel ons onder  tel.num-
mer 556684 of 555506 en wij
komen bij u langs"

�CARNAVALSKLEDING te
huur.DS Design Molenkolk-
weg 33 SteenderenTel 0575-
452001

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 Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

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

Winterwonderland!

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,25

Weekend-aanbiedingen

Puddingbroodje
per stuk € 1,00

Cremehoorntjes 4 st. € 1,99
Gevuld met vanillecreme

�1-2-en 3 Februari Kranen-
burgs Carnaval in grote
feesttent. Terrein SV Ratti

�Kranenburgs Carnaval: 1
feb: playbackshow, 2 feb:
groot Carnavals bal met ont-
hulling Prins en 3 feb: kinder
Carnaval met ballonnen wed-
strijd en Kas Bendjen en the
Avalanche

�Grond gevraagd om kerst-
bomen te planten. Ongeveer
3000 tot 5000 m2. G. Esse-
link tel 06-28162335

�Te koop: Chocolade bruine
Labrador pups geboren 17-
12-2007. Gefokt volgens de
regels van de NVL. Ze zijn in-
geent, ontwormt en gechipt,
met stamboom. Tel. 0575 -
55 69 60



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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet! SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Een goed 2008 gewenst.

Bij ons is nooit een
patiëntenstop. 

Van harte welkom!

Tandartsenpraktijk
Vorden

R.C. Boersma
Het Jebbink 15
7251 BJ Vorden

Tel. (0575) 55 19 08
van 7.00-17.00 uur open

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

De kaars ging langzaam uit.

Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde, warmte
en hartelijkheid waarmee hij ons omringd heeft,
delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hendrik Tjoonk

drager van eremetaal in goud verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau

op de leeftijd van ruim 84 jaar.

Vorden: W.J. Tjoonk –Vriezen

Holten: Albert en Marry
Simon

Ruurlo: Bernard en Sylvia
Iris

Houten: Henk

Vorden: Han en Lyke
Milou
Niels
Kayla

Vorden: Dick en Mireille
Puck
Jamie-Lee
Quinn

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van de Thuiszorg Sensire en de artsen en het ver-
plegend van de Leeuwerikweide te Zutphen en de
huisartsen van Vorden voor de liefdevolle zorg en
aandacht.

’t Garmel
29 december 2007
Schimmeldijk 2
7251 MX  Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden
onze zeer gewaardeerde oud fractie-voorzitter

Hendrik Tjoonk

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Oud fractie en bestuur VVD-Vorden
VVD-Bronckhorst

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Stil en verdrietig zijn wij door het
zo plotseling heengaan, uit onze
familiekring, van mijn lieve zus
en schoonzus, onze lieve tante

Jo Nijhuis-Barendsen

Wij zullen haar, ieder op onze eigen manier, blijven
herinneren als een bijzonder mens.

Voor altijd in ons hart

Henk en Minie

Annet en Henk
x x x

Henri en Jacqueline
Jesse, Sem en Niek

Frits en Gerharda
Ate en Ruth

Na een verblijf van 15 jaar in “Zandewierde”, met
een liefdevolle begeleiding, is toch nog onverwacht
overleden

Jansje Gotink

in de leeftijd van 55 jaar.

In herinnering: Vader
Moeder
Jan

Namens de familie: Miny Kreunen-Gotink

Hummelo, 29 december 2007

Correspondentieadres: 
Zandewierde
J.D. Pennekampweg 17, 6999 CH Hummelo

De begrafenis heeft donderdag 3 januari plaatsge-
vonden op de Algemene begraafplaats te Vorden.

Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve zus-
ter, schoonzuster en tante

H.A. Lenderink-Schouten
Riek

sinds 10 november 1977 weduwe van
H.J. Lenderink

levenspartner van Jan Hanskamp

* Vorden, † Hengelo Gld.,
20 mei 1927 21 december 2007

Vorden: H.J. Schouten †
H.A. Schouten-Maalderink
W. Nijland

Doetinchem: B. Weenk-Schouten
H. Weenk †

Vorden: G.J. Beeftink-Schouten †
A. Beeftink †
E. Breuker-Schouten
W.D. Breuker

Hengelo Gld.: H. Schouten
H.B. Schouten-Langeler

Vorden: D. Schouten
H. Schouten
H.J. Schouten-Luimes
G. Schouten
H.R. Schouten-Wesselink †

neven en nichten

Vorden, december 2007

Door een misverstand worden onderstaande 2 advertenties
eerst nu geplaatst. Onze excuses, de redactie.

Na een periode van afnemende gezondheid is van
ons heengegaan onze lieve schoonzuster en tante

Hendrika Antonia Lenderink-Schouten
Riek

sinds 10 november 1977 weduwe van
Hendrik Jan Lenderink

levenspartner van Gerrit Jan Hanskamp

* 20 mei 1927 † 21 december 2007

Vorden: E.J. Wasseveld
L.A. Gijsberts

Vorden: G. Lenderink-Wasseveld

Hengelo Gld.: J. Berendsen
H.J. Berendsen-Lenderink

Hengelo Gld., 21 december 2007

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor
de jaren dat zij bij ons is geweest, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en
oma

Hendrika Johanna Nijhuis-Barendsen
Jo

sinds 29 november 1995 weduwe van
Bob Nijhuis

* 2 juli 1928 † 29 december 2007

Vorden: Jan en Jorien
Lilian, Tamar

Arnhem: Bob en José
Demi, Matthijs

Correspondentieadres:
De Voornekamp 7
7251 VK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels op donderdag 3
januari plaatsgevonden.

Ons bereikte het bericht dat op 84-jarige leeftijd is
overleden, de voormalig bestuursvoorzitter van de
Rabobank Vorden, de heer

H. Tjoonk

Gedurende vele jaren heeft de heer Tjoonk zich
ingezet voor de Rabobank. Ook na zijn aftreden
bleef hij grote interesse tonen voor de bank. 
We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
overige familie alle sterkte toe.

Raad van Commissarissen,
Directie en medewerkers
Rabobank Graafschap-Noord

Vorden, 29 december 2007

Heinz Pöhn

* Zutphen, † Vorden, 
28 juni 1933 31 december 2007

Na drie maanden ziek te zijn geweest is Heinz thuis
overleden.

Echtgenoot van: Kiek Pöhn-Baerends

Vader van: Käthe en Marco Goorden
Paula en Roland Baumann
Judith en Mark de Nooij

Opa van: Bob
Tom, Floor
Isis

Biesterveld 1
7251 VR Vorden

Zijn wens was in familiekring begraven te worden.
Dit heeft op 3 januari plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats in Zutphen.

Onze dank gaat uit naar,
De Gelre ziekenhuizen locatie Het Spittaal afdeling
Interne Geneeskunde.
De beide huisartsen Dhr. W.J.C. Haas en Mw. G. de
Jong.
De liefdevolle thuiszorg-begeleiding door de mede-
werkers van Sensire.
De Noaberhulp.

Vervolg familieadvertenties zie pagina 4.



Familieberichten
vervolg

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

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

VORDENSE STOET

LUCHTIG MEERGRANEN

BROOD

NU VOOR

€ 1.75

WITTE BOLLEN

NU 6 VOOR  

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 12 januari.

APPELKANEEL-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

“Er is meer……”

dinsdag 15 JANUARI 2008

Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl

Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Zie artikel elders in deze krant

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden

Telefoon 0575 - 55 26 55

Laatste kans bij Onyx Mode

Elk artikel € 25,-

——— Alles moet weg! ———

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed, 
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve
man, mijn zoon, onze broer en zwager

Tonnie Kroesen

willen wij u hartelijk danken.
Het was voor ons een grote steun.

Namens allen
Bep Kroesen-Smeenk

Wat zullen wij hem missen. Onze lieve man, vader,
schoonvader en super opa, die ons altijd op han-
den heeft gedragen

Wim Buunk

* 17 mei 1936 † 4 januari 2008

Wij hebben veel bewondering voor de keuze die hij
zelf heeft gemaakt om op zijn eigen tijd en wijze ons
te verlaten.

Wim heeft ondanks zijn ziekte zijn positiviteit en
humor tot het laatst behouden.

Swennie Buunk

Marjan en Wilco
Jet, Sien

Almenseweg 2a, 7251 HR Vorden.

Wim is thuis.

Onze dank gaat uit naar onze huisartsen dr. Albers
en dr. Tanis.

Een ieder die afscheid van Wim wil nemen, is op
dinsdag 8 januari van 20.00 tot 21.30 uur van harte
welkom aan huis. Tevens is er gelegenheid tot con-
doleren.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden op woensdag 9 januari.

Wij hebben voorgoed afscheid moeten nemen van
onze broer en zwager

Wim Buunk

Broers
Zussen
Schoonzussen
Zwagers

Vorden, 4 januari 2008

Verdrietig zijn wij door het overlijden van

John Hattink

Vader van Michelle, leerling in groep 8 en Chantal,
oud-leerling van onze school.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, de kinderen Chantal
en Michelle en de gehele familie veel sterkte om dit
verlies te dragen.

Team, leerlingen, ouders, OR en MR
van Katholieke basisschool De Vordering
te Vorden.

Vleeswarenkoopje

Achterham
Bij 150 gram GRATIS 100 gram Snijworst

Special

Meat Muffin 100 gram € 1.60

Maaltijdidee

Hachee kant & klaar
per 300 gram € 2.59

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x 500 gram € 5.50

Kookidee

Hamlappen + Gehakt
cordonbleus samen € 6.98

Maak nu kennis met alweer een nieuwe Special, de Meat Muffin.
Een zacht filetlapje belegd met een bolletje gekruid gehakt

omwikkeld met ontbijtspek. Even in de pan en in de oven, dan is
deze muffin klaar voor een smaakvolle ontmoeting. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Meat the Meat Muffin”

Altijd hard gewerkt
Door de buitenlucht gesterkt
Hij hield zo van het buitenleven
De wind, de wolken en de zon
Werken zolang hij dat nog kon.

Dankbaar dat hij zolang bij ons is geweest, hebben
wij in zijn vertrouwde omgeving afscheid moeten
nemen van onze lieve zorgzame vader, opa en
oude opa

Jacob Bannink
Jaap

weduwnaar van Gerritdina Johanna Ribbers

in de leeftijd van 92 jaar.

Mini en Joop Jansen-Bannink

Marianne en Robert
Sophie

Peter en Chantal
Bart, Job

Vorden, 2 januari 2008
Zorgcentrum ,,De Wehme”.

Correspondentieadres: 
H.K. van Gelreweg 12, 7251 XL Vorden.

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 5 januari te
Dieren plaatsgevonden.

Helaas kregen we op oudejaarsavond het bericht
van het overlijden van onze buurman

John Hattink

Wij wensen Ineke, Chantal en Michelle sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Buren en buurtkinderen.

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen



Dat bleek ook deze zaterdag. Aan de 5
km deden 93 lopers mee, waarvan 42
dames. De 10 km trok 90 lopers, waar-
van 21 dames, terwijl tijdens de lang-
ste afstand 43 personen van start gin-
gen, waarvan 6 dames. Ton ten Have
namens de organisatie: ‘Wij zijn zeer
tevreden met een deelnemersveld van
226 lopers. 

Nu de ‘run2dayrunners Vorden’ is
overgegaan in de ‘Stichting Runners
Vorden’ verwachten we dat er in de
toekomst nog meer uitstraling naar
deze crossloop zal uitgaan’. 

Start en finish waren op het complex
van de voetbalvereniging Vorden aan
de Oude Zutphenseweg.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Heren 5 km
1 Daan Boonman Almen 18 minuten
en 33 seconden; 2 Jaap van Riet Lo-
chem 19.28; 3 Marcel Bellekom Lo-
chem 19.55; 4 Roelof Lovink Zelhem
20.02; 5 (en beste Vordenaar) Peter Bar-
telds 20.47. De poedelprijs ging naar
Jan de Wit uit Apeldoorn in een tijd
van 39.27.

Dames 5 km
1 Lisa te Molder Zieuwent 20 minuten
en 5 seconden; 2 Wilma Bos Zutphen
21.54; 3 Mirthe Overkamp Zutphen
22.55; 4 Annerose Mansholt Lochem
23.16; 5 Irma Eelderink Warnsveld
23.29. Carla Hartelman was met haar

tiende plek (26.43) de beste Vordenaar.
De poedelprijs ging naar Amanda Bos-
man uit Lochem in een tijd van 37.28.

Heren 10 km
1 Klaus Schlueter Vreden (Duitsland)
in 38 minuten en 49 seconden; 2 Bert
Klein Haneveld Borculo 39.41; 3 Den-
nis van Lohuizen Apeldoorn 40.43; 4
Harry Veldkamp Epe 41.12; 5 (en beste
Vordenaar) Arjel de Vries 41.24. De poe-
delprijs ging in een tijd van 1.08.52
naar Rene Scholten uit Zutphen.

Dames 10 km
1 Marian van Hilst Steenderen 46.40;
2 Marion Doll Zutphen 47.12; 3 Lies-
beth Brinkman Gorssel 47.14; 4 Karin
Schlueter Vreden (Duitsland) 47.53; 5
Marianne Verrijt Zutphen 53.23. Car-
men Smeerdijk was met een 7e plek in
een tijd van 54.28 de beste Vordenaar.
De poedelprijs ging in een tijd van
1.06.45 naar Chantal Groot Kormelink
uit Zutphen.

Heren 15 km
1 Herman Prangsma Otterlo 58.25; 2
Werner Weustenenk Hengelo 1.00.59;
3 Wim van Hilst Steenderen 1.01.10; 4
Niek Hietbrink Zutphen 1.01.23; 5
Sam van Leer Rheden 1.01.23. Rene
Bosch was met de 6e plaats in een tijd
van 1.03.14 de beste Vordenaar. De poe-
delprijs ging in een tijd van 1.24.01
naar Richard Oude Riekerink uit
Deventer.

Dames 15 km
1 Carla Jager Geesteren 1.06.10; 2 Esme
Moricke Laren 1.07.20; 3 Petra Domhof
Harreveld 1.10.10; 4 Joke Lubberdink
Vriezenveen 1.14.24; 5 Sietske Haans
Zutphen 1.16.50. De poedelprijs ging
een tijd van 1.28.12 naar Ans Kortstee
uit Apeldoorn. Aan deze afstand
deden geen Vordense dames mee.

226 deelnemers

Oudejaars Crossloop Vorden
Zaterdag 29 december werd in Vor-
den de traditionele Oudejaars
Crossloop gehouden. Het aantal
deelnemers aan deze cross neemt
jaarlijks toe, niet alleen plaatselij-
ke lopers, maar ook lopers uit de
wijde omgeving hebben intussen
de weg naar Vorden gevonden.

Ruim 150 consumenten van Vorden
en omgeving zijn in de prijzen geval-
len. Zo zie je maar 'Samen sterk'. 

Ook willen wij de volgende bedrijven
heel erg bedanken dat deze actie 'Win
samen met je buren' door hun finan-
ciele bijdrage mogelijk gemaakt kon
worden.

DEELNEMENDE VORDENSE 
WINKELIERS:
Ami kappers, Anthony’s Country Sto-
re, Autobedrijf Shell Groot Jebbink,
Autobedrijf A. Klein Brinke, Bakkerij

Joop, Barendsen Fixet, Bistro De Roton-
de, Bruna Vorden Boek en Kantoor, Ca-
fe Feestzaal “De Herberg”, De Vorden-
se Tuin, Drogisterij DA Ten Kate,
Dutch PC Electronics, Echte Bakker
Van Asselt, Etos Barendsen B.V., Euro
Planit B.V., Fa. Martens, Fashion Cor-
ner, Giesen Schoenmode, Heersink
Haarmode, Helmink B.V., Hotel Res-
taurant Bakker, Hotel Restaurant Gra-
vin van Vorden, Keurslagerij Vlogman,
Mitra Slijterij Sander Pardijs, Plaza
Vorden “food for all”, Profile Bleu-
mink, Rabobank Graafschap - Noord,
Roosenstein Quality Wear, Salon Mari-
anne, Siemerink Opticien, Sueters
Speelgoed-Huishoud-Kadoshop, Super
de Boer Grotenhuys, Sfeer van Josephi-
ne, Tuunte Fashion B.V., Visser Mode,
Vordense Apotheek, VVV Vorden, Wel-
koop Vorden, Yvonne Jeugdmode.

CONSUMENTEN EN DEELNEMENDE
ONDERNEMERS 'BEDANKT'.
Wilbert Grotenhuys, Super de Boer,
bestuurslid; Carmen Rondeel, Bruna,
commissielid; 
Moniek Norde-Groot Roessink, Vor-
dense Tuin, commissielid

V.O.V. Eindejaarsactie 2007
'Win samen met je buren'
Ook in 2007 was de eindejaarsactie
weer een groot succes. De consu-
ment leverde per week duizenden
kassabonnen in bij de diverse inle-
verbussen. 

De prijswinnaars hebben op de al-
tijd gezellige kerstmarkt in Vorden
hun prijs in ontvangst genomen,
en nu anno 2008 wordt er met na-
me door de prijswinnaars nog
steeds gesproken over deze gewel-
dig leuke actie.

Toch gingen we met vier renners de
laatste ronde in. Boy van Poppel en ik
waren in de cross al wel de beste geble-
ken . Ik wist in deze slotfase ( laatste en
achtste ronde ) dat ik als eerste het bos
in moest gaan omdat daarna inhalen
niet meer mogelijk was. Maar ja, dat
wist Boy ook ! Maar toch lukte het mij,
ik ging op kop de laatste fase van de
race in. Ja en toen dan nog met de fiets
aan de hand een ‘trappetje’ op! 
Ik wilde te snel naar boven en daar
bleef mijn fiets hangen. Daardoor viel
de ketting eraf waardoor Boy van Pop-
pel en Mitchell Huenders mij voorbij
gingen. De afstand tot de finish was te-
kort om de achterstand goed te ma-
ken.. Nog wel een verwoede poging in-
gezet om de koplopers te achterhalen,
ik ging Mitchell wel voorbij maar he-
laas Boy van Poppel bleef onbereikbaar
en werd hij bij de Beloften de nieuwe
Nederlandse kampioen en moest ik he-

laas met de tweede plek genoegen ne-
men. Nogmaals erg balen, vooral om-
dat het mijn eigen fout was, maar het
kan ook niet altijd koekhappen zijn’,
aldus een relativerende Thijs van Ame-
rongen na afloop.
De Vordenaar die vorig jaar bij de Belof-
tes wel Nederlands kampioen was ge-
worden, was zaterdag voor de aanvang
van deze NK de grote favoriet. ‘Die favo-
rietenrol legt geen speciale druk op
mij’, zo liet hij aan de vooravond van
deze titelstrijd aan een aantal journa-
listen weten. Thijs: ‘Het parcours in
Sint Michelsgestel was niet moeilijk,
maar wel snel. Eigenlijk voor mij niet
zwaar genoeg. Uitermate moeilijk om
op dit snelle parcours concurrenten
van je af te schudden’, zo blikte hij nog-
maals terug. Toch valt er voor Thijs wel
te leven met deze zilveren plek. ‘Jam-
mer van de fout, maar ook fouten ma-
ken hoort bij topsport’, aldus de Vorde-

naar. Veel tijd om over deze NK na te
denken is er niet, want woensdag 9 ja-
nuari moet Thijs al weer volop in Sur-
huisterveen (Friesland ) aan de bak.
Dan rijdt hij als Belofte mee bij de Elite
renners om ‘straks’ alvast aan het (ho-
gere) tempo in deze categorie te kun-
nen wennen. In december reed hij in
Zeddam tussen ‘de grote jongens’ naar
een verdienstelijke tiende plek. Zondag
komt Thijs in Frankrijk tijdens een we-
reldbeker wedstrijd aan de start. Zater-
dag 26 januari is hij bij het wereldkam-
pioenschap in het Italiaanse Trivisio
van de partij. Zij doelstelling bij deze
WK is om bij de eerste tien te eindigen.
Februari wordt ook een belangrijke
maand voor Thijs van Amerongen. Na
zijn zege, onlangs in het Belgische Die-
gem heeft Thijs de leiding genomen in
het tussenklassement van de Super
Prestige voor Beloften. Wanneer hij de-
ze koppositie zou weten te consolide-
ren kan Thijs van Amerongen sowieso
terugzien op een uitermate goed sei-
zoen 2007/2008. Voor het volgende sei-
zoen 2008/2009 heeft Thijs zich weder-
om een doel gesteld: proberen om een
profcontract te verdienen’!

'Balen dat ik vlak voor de finish een stuurfout maakte'!

Zilver voor Thijs van Amerongen tijdens
Nederlands kampioenschap veldrijden

Het was zaterdagmiddag na afloop van de Nederlandse titelstrijd veldrij-
den voor Beloften aan de stem niet merkbaar dat Thijs van Amerongen
zwaar teleurgesteld was. ‘Dat is wel terdege het geval, ik baal enorm want
ik had een goede kans om te winnen. Ik voelde me de gehele wedstrijd erg
sterk, maar er was geen plek om echt aan te vallen.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Deze week spelen alle teams weer
wedstrijden na de feestdagen. 
Het recreantenteam trad afgelopen
vrijdag al aan in Lichtenvoorde tegen
LBC.

RECREANTENTEAM
LBC is één van de zwaardere tegen-
standers. De thuiswedstrijd werd door
Flash met 7-1 verloren. Flash, bestaan-
de uit Frans van Gils, Theo Huntink,
Beppie Menkveld, Apsie van Dijk en
Annie Eggink, wilde nu wat rechtzet-
ten. 

Er werd hard gestreden. Frans speelde
een driesetter maar verloor helaas.

Theo had het moeilijk tegen zijn te-
genstander en verloor zijn enkelspel
ook. Beppie speelde net als Frans ook
een driesetter maar verloor de derde
met 21-18. 

Apsie wist het eerste punt voor Flash
binnen te halen door haar enkelspel
in twee sets te winnen. 

Bij zowel het herendubbel als het da-
mesdubbel bleek dat de tegenstanders
toch wel heel erg goed op elkaar inge-
speeld waren. Flash wist niet te win-
nen. Het eerste mixedspel van Frans
en Annie werd ook verloren maar in
het twee mixed wisten Theo en Apsie
te winnen. LBC-Flash: 6-2

B a d m i n t o n

Zaterdag 12 januari
17.00 Borculo BVC '73 D1 - Dash D3
17.00 Eibergen Boemerang D5-Dash D7 
17.00 Eibergen Boemerang D1-Dash D1 
18.00 Vragender KSV D1 - Dash D2 
13.00 Dash D5 - Avanti D2
15.00 Dash D4 - TOHP D1
15.00 Dash D6 - Avanti D3
17.00 Dash H1 - Avanti H1
17.00 Dash H2 - Avanti  H3 

Maandag 7 januari 
Hoog Keppel 19.15 Verhoeve-Focus -
Dash MA (beker)

Vo l l e y b a l

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden
er ook weer de benodigde diploma's
uitgereikt. Maar liefst 23 personen
kregen uit handen van burgemeester
Henk Aalderink hun diploma over-
handigd. Tevens werd s'avonds ook
afscheid genomen van Jan Jansen en
Jan Groot Jebbink. Jan Jansen had na
26 dienst jaren de leeftijdsgrens van
55 jaar bereikt, terwijl Jan Groot Jeb-
bink wegens zijn drukke werkzaamhe-
den bij zijn twee garagebedrijven ge-
noodzaakt was, na 20 jaar dienst, zijn
vrijwilligers functie neer te leggen. De
postcommandant benadrukte de in-
zet van beide heren die, naast hun
operationele taak, veel tijd in de
brandweer staken. 
We zullen ze missen. Als dank voor
hun trouwe dienst ontvingen de
heren uit handen van burgemeester
Aalderink een afscheidsoorkonde.

Brandweer Vorden rukt 102 keer uit

Brandweer Vorden heeft een druk jaar achter de rug. In 2007 moesten de
vrijwilligers maar liefst 102 keer hulp verlenen. Het was een verscheiden-
heid aan meldingen. Dit zei postcommandant Bennie Hekkelman tijdens
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Niet alleen woning en schoorsteenbran-
den, omgewaaide bomen of wateroverlast werden gemeld, ook waren er
weer de nodige ongevallen, waarvan er één met dodelijke afloop. Altijd
weer triest om mee te maken, aldus de heer Hekkelman.

burgemeester Aalderink, Jan Jansen, Jan Groot Jebbink



Luuk was niet de enige Berkelduiker
die in de prijzen viel. Milou Tjoonk
wist op een spannende 100m school-
slag 2e te worden. Zij lag na het eerste
keerpunt nog op de 4eplek, en al kan
ze rekenen op een sterke laatste baan,
het werd wel even flink knokken om
de begeerde medaille te veroveren. Uit-
eindelijk moest ze het zilver delen met
Femke klein Gunnewiek van Livo.

Ook Torben Lammerdink verdient een
compliment. Met zijn 8 jaar deed hij
dit jaar voor het eerst mee aan de offi-
ciële wedstrijden en wist zich al met-
een voor de Gelderse Kampioenschap-
pen te plaatsen. Op de 100m rug werd
hij 8e met een verbetering van zijn tijd

met maar liefst 6 seconden. Loes van
de Linden (9 jaar) werd op de eerste
dag 17e op de 100m schoolslag, ze ver-
beterde haar tijd met een seconde,

Luuk mocht op de tweede dag van de
kampioenschappen opkomen voor
zijn favoriet slag, de vlinder. Hij had
goed gewerkt aan een verbeterde ster-
ke techniek, maar wilde iets te graag
weg en maakte helaas een valse start. 

Des te akeliger omdat hij zijn techniek
heel goed en met veel kracht uitvoer-
de en ook 2 seconden sneller zwom
dan hij ooit had gedaan, dus eigenlijk
zijn concurrenten ver voor bleef. Maar
een valse start is een valse start. Geluk-

kig kon hij zich een uurtje later weer
opladen voor zijn derde slag, de 100m
vrij, en daar een goede derde plaats be-
zetten. Op deze tweede dag werden
weliswaar niet nog meer medailles ge-
haald, maar er zijn nog een aantal pri-
ma races gezwommen. 

Merel Wilgenhof verbeterde haar tijd,
maar bleef net 0.1 sec af van de limiet
voor de Nederlandse kampioenschap-
pen, ze werd 4e. Lotte Eising werd 11e
op deze slag. Marlieke Scholten haalde
op de 100 vrij ruim 1 sec. van haar tijd
af en werd 10e. 

Op de 50m vlinder werd ze 6e van Gel-
derland en op zaterdag was ze al 8e op
de 100 rug geworden. Voor  Berjan Eb-
bekink en Bram Siebers verliep de
tweede dag beduidend beter dan de
eerste. 

Op de 100 rug wisten beide jongens 1.5
seconde van hun tijd af te zwemmen
en werden respectievelijk 5e en 9e.
Berjan werd op de 100 vrij 11e en op
zaterdag werden: Berjan 8e en Bram
11e op de 100 vlinder, Bram 8e op 200
wissel en 11e op 100 schoolslag.

Voor Niels Tjoonk was het een beetje
het kampioenschap van "net niet ". Op
de 4 afstanden die hij mocht zwem-
men werd hij 3 keer 4e en 1 keer 5e.
Vooral met zijn verbetering op de 100
vrij was hij toch zichtbaar heel tevre-
den. Ook op de 100m schoolslag zwom
hij een seconde van zijn tijd af. 

Op de 100 rug werd hij 5e en op de 200
wissel, de 100 schoolslag en de 100 vrij
4e van Gelderland voor 11 jarigen. Car-
men Seesing werd 8e op de 100 rug en
verbeterde daar haar tijd iets, op de
100 vrij werd ze 7e op de 100 school-
slag 10e. 

Anne Carlijn Bakker werd zaterdag op
de 100 rug 7e en zondag op de vlinder
12e. Carmen Degenaars werd op de
100 vlinder 6e. 

Al met al een Gelders kampioenschap
om tevreden op terug te kijken. Voor
uitslagen kunt u ook kijken op
www.berkelduikers.nl  of op KNZB
kring Gelderland.

Luuk Nijland Gelders kampioen

Er was zeker hoop dat het Luuk (10 jaar) zou lukken om een gouden me-
daille mee naar huis te nemen van de Gelderse Kampioenschappen zwem-
men in Doetinchem. Hij deed dat al op de eerste dag van het kampioen-
schap met een perfecte race op de 100m rugslag. Alles waar hij de laatste
maanden aan had gewerkt klopte en met een verbetering van zijn eigen
tijd met 3 seconden kon hij zijn tegenstanders ruim achter zich te laten.

Luuk en Milou laten tevreden hun medailles zien.

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

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

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

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

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

JANUARI
8 NBvPV van Nu nieuwjaarsmiddag

in Dorpscentrum
9 Lindese Vrouwengroep Nieuwjaars-

begroeting en jaarvergadering
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
9 EHBO Vorden herhalingslessen
10 Klootschietgroep Vordense Pan

16 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

17 Bejaardenkring
17 Klootschietgroep Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep Vordense Pan
24 PCOB-jaarvergadering in het Stam-

pertje, jaarverslag, reisverslag en
koffietafel in Dorpscentrum

30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 EHBO herhalingslessen
31 Klootschietgroep Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
3/12 t/m 14/1 
Tentoonstelling schilderijen, Galerij
Amare, Komvonderlaan
T/m 9/2 
Beeldende kunst "Fantastisch" in de Bi-
bliotheek Vorden
T/m 10/2 
‘Net even anders’, Kunstenaar Gregory
Kohelet in Galerie Agnes Raben,
Nieuwstad 20

Ze spelen het stuk"Lieve vrouwenbed-
stro" geschreven door D.J. Eggengoor.
Het stuk speelt zich af op de boerderij
van broer en zus EvertJan en Hillegien
Rauw. Evertjan is al 25 jaar verloofd

met zijn buurmeisje Margje maar een
huwelijk wordt al die jaren met succes
tegengehouden door Hillegien. Dan
verschijnt er een zwerver op de boer-
derij en gebeurt er vanalles. Of dit zal

leiden tot een huwelijk en lievevrou-
wenbedstro boven het slaapkamer-
raam[dit is een Drents gebruik]dat
moet u maar komen bekijken. 

Het stuk wordt opgevoerd op 1, 8 en 9
februari in het St.Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

De toneelgroep Vierakker-Wichmond is weer druk aan het oefenen voor
de opvoering van dit jaar.

Een schot in de roos, dit keer prachti-
ge weersomstandigheden en veel deel-
nemers (521). Vergeleken bij een jaar
geleden, ruim honderd wandelaars

meer. Start en finish waren bij de ka-
pel in de Wildenborch. De helft van de
wandelaars koos voor de kortste af-
stand ( 7 kilometer ) en de andere helft
voor de grootste afstand de 14 kilome-
ter. 
Onderweg bliezen midwinterhoorn-
blazers uit Ruurlo en Geesteren met
volle overgave op hun instrumenten
waardoor er toch een speciaal sfeertje
rondom deze wandeling werd gescha-
pen. Verder was er een kop erwten-
soep en/ of een glas glühwein en een
beker chocolademelk.

Veel deelnemers winterwandeling
Vanwege slechte weersomstandig-
heden waardoor de paden en de
weggetjes op vele plaatsen onbe-
gaanbaar waren, besloot de organi-
satie van de winterwandeling in de
Wildenborch om het evenement
vorige maand niet door te laten
gaan en het te verplaatsen naar
zondag 6 januari.

De voetbalvereniging ‘Vorden’ organi-
seert zondagmiddag 13 januari in het
clubgebouw De Ark een ‘Nieuwjaars-
borrel’. De bijeenkomst start om 14.15
uur voor alle spelende leden en de A-

jeugd. Vanaf 16.00 uur zijn alle men-
sen die de voetbalclub een warm hart
toedragen, eveneens welkom tijdens
deze ‘borrel’ met hapje en livemuziek.

Nieuwjaarsborrel voetbalclub 'Vorden'

Behalve Thijs kwamen nog enkele leden
van RTV Vierakker in het Brabantse

Sint Michelsgestel in actie. Richard
Sleumer kwam door een rugblessure
niet verder dan de 22e plek. 

Bij de Masters 40 plus reed Peter Mak-
kink naar een 22e plek en bij de Mas-
ters 50 plus werd Garjo Kamphuis 13e
en Frans de Wit 22e.

RTV Vierakker Wichmond
Tijdens het Nederlands kampioen-
schap veldrijden behaalde Thijs
van Amerongen, zoals men elders
in dit blad kan lezen, een prachtige
tweede plaats.

Wedstrijduitslagen Rijver. en Pony
club De Graafschap.
Op 29 december, van het oude jaar, is
Linda Berenpas met de pony Raspoe-
tin naar een dressuur wedstrijd in
Bathmen geweest en heeft daar de 1e
prijs behaald in de Klasse L1 met 182
punten. Op 5 en 6 januari jl. is de laat-
ste van drie selectiewedstrijden om de
plaatsing voor de Regio Kampioen-
schappen paarden in Gorssel verre-
den. Op deze dressuur wedstrijd wer-
den de volgende prijzen behaald: Car-

lijn Slijkhuis in de klasse L2 met Vol-
mer 199 punten, een gedeelde 3e prijs
samen met Lisanne Schippers, ook in
de klasse L2, met Voice of B, 199 pun-
ten. Maartje Boekholt in de klasse M2
met Aquilla een 3e prijs met 188 pun-
ten. Anita Berenpas in de klasse B met
Walencia een 2e prijs met 204 punten.
Omdat zij op een eerder verreden se-
lectiewedstrijd nog een 2e prijs heeft
behaald is zij afgevaardigde voor de
Regiokampioenschappen te Lichten-
voorde op 9 februari a.s.

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

Bij iedere thuiswedstrijd van "de
Graafschap" geeft Super de Boer Yvon-

ne en Wilbert Grotenhuys maar liefst
8 Gratis(4x2) kaarten weg! Er worden
dus 4 winnaars getrokken, het hele
voetbalseizoen door.
Win nu tribunekaarten voor de Graaf-
schap-Vitesse, zondag 13 januari om
12.30 uur.

Samenwerking tussen Super de Boer en de Graafschap

Win tribunekaarten voor
de Graafschap-Vitesse
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys in Vorden zijn een
unieke samenwerking aangegaan
met de " Superboeren".
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

Gaat u voor kwaliteit in:
• (sier) bestratingen
• riolering aanleg
• kraanwerk
• grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
• Bestratingsmateriaal
• Tuinaarde
• Zand
• Grind
• Gebroken puin

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

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

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Heeft u datgene wat wij zoeken?
Wij kopen en verkopen leuke oude spulletjes die weer door

andere mensen verzameld worden. Natuurlijk kunt u
proberen te verkopen via internet of zelfs een veiling, maar
hier zijn vaak kosten aan verbonden of er is veel tijd mee

gemoeid. Het Verzamelhuis, al 15 jaar in Warnsveld, koopt
graag en betaalt u contant.

Een voorbeeld van wat we zoeken…?
Glas en aardewerk, aanstekers, ansichtkaarten, art-deco,

automobilia, bakeliet, barometers, beelden, bestek, blikken,
blikken speelgoed, boeken, brillen, broches, camera’s, Dinky
toys, emaille voorwerpen, erotica, gereedschap, gewichten,

gouden- en zilveren voorwerpen, hengelsport, horloges,
inktpotten, ivoor, kandelaars, kerstversiering, keukengerei,

klokken, kurkentrekkers, lakstempels, letterdoeken,
luchtvaart, medisch, microscopen, militaria,

muziekinstumenten, naaigerei, Olympische spelen,
onderscheidingen, parfumflesjes, poppen, poppen- of

kinderserviesjes, radio’s, reclameborden, 
reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden,

spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen,
stripboeken, stijlmeubelen, tegels, treinen, uurwerken, vazen,

verlichting, vismolens, vulpennen, weeginstrumenten,
zakhorloges, enz. enz.

Voor veel artikelen geldt dat deze een beetje oud of
bijzonder moeten zijn. Rommelmarkt- of kapotte spullen en

dingen die nog volop te koop zijn, komen meestal niet in
aanmerking voor inkoop.

Denkt u iets voor ons te hebben, zet het bij elkaar en bel ons
voor een afspraak. Wij komen dan bij u thuis! In de winkel

kan ook. Ook dan is het handig een afspraak te maken,
eventueel ook voor in de avonduren. Wij zijn ook

geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en
kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon

opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijkstraatweg 35, Warnsveld.
Tel. 0575 - 522919

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG + WOENSDAG 10.00 - 17.00 UUR

ACTIE!�
geldig t/m 28 december 2007

Nr.1 wereldwijd

Nu bij uw dealer:

Ideaal voor het snoeien, het zagen van haardhout en het vellen van bomen tot 30 cm stamomtrek.    
Vermogen 1,3 kW - Cilinderinhoud 30,1 cm3 - Gewicht 3,9 kg - Lengte zaagblad 30 cm

MS 170
Benzinemotorzaag

NU € 199,00
cat. € 239,00

Waag u aan de kracht 
van deze zaag

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl

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)

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

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Wij zoeken ter aanvulling van ons team een

ALL-ROUND
VAKMAN SCHILDER

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.

Zelfstandig kunnen werken en een
grote collegialiteit stellen wij op prijs.

Bedrijfsauto voor woon-werkverkeer
eventueel beschikbaar.



In de tuin naast de woning staat een
gebouwtje, waarschijnlijk ooit bedoelt
als tuinhuis, maar thans ingericht als
werkruimte voor de heer des huizes.
Van daaruit worden de werkzaamhe-
den van Peter van den Boom voorbe-
reid. Op zijn visitekaartje staat ‘ Boom
Training and Consultancy’, vrij ver-
taald ‘organisatie adviseur’. In deze
werkplek heeft hij ook het boek
‘Touwtrekken om organisatiecultuur’,
geschreven.

Een boek bedoelt voor hen die in de
praktijk met dit onderwerp te maken
hebben. ‘Wanneer je als bedrijf of in-
stelling de eigen cultuur niet koestert,
dan ga je kapot’, zo verduidelijkt Peter
van den Boom. De thans 62 jarige or-
ganisatie adviseur kan bogen op een
jarenlange levens- en werkervaring en
in vakkringen dusdanig erkent, dat de
opdrachten via de ‘mondreclame’ bin-
nen komen. Peter van den Boom: ‘ Ik
ben in 1945 in Amsterdam geboren,
waar ik ook het lyceum heb bezocht.
Daarna kwam ik in de ‘verkoop’ te-
recht, waarbij ik tevens de studie sales
en marketing met succes heb afge-
rond, alsmede de studie personeel en
arbeid en communicatie en sales trai-
ning op het gebied van leiding geven.

Op 37 jarige leeftijd kwam ik op het di-
visiekantoor van de AKZO in Oss te-
recht. Toen heb ik mij gespecialiseerd
om bij de bedrijven van AKZO, binnen

de filosofie van dit bedrijf, mensen op
te leiden voor leidinggevende functies.
Dat bracht mij in tal van landen in on-
der meer Zuid Amerika, Oost- Azië e.d.
Om de mensen op het gebied van lei-
ding geven aan te sturen, diende ik na-
tuurlijk rekening te houden met de lo-
kale omstandigheden. Voor mij een
dusdanige leerzame en boeiende tijd
dat ik op 43 jarige leeftijd besloot om
mijn eigen ‘Boom Training and Con-
sultancy’ op te richten. Mijn vrouw In-
ge assisteert mij daarbij. Intussen had
ik op de Vrije Universiteit in Amster-
dam de studie sociaal culturele weten-
schappen afgerond’, aldus Peter van
den Boom die momenteel o.a. aan de
universiteit van Groningen en Maas-
tricht doceert. 

Ook werkzaamheden voor zorginstel-
lingen, gemeenten, wetenschappelijke
instellingen e.d. Peter van den Boom: ‘
Het grote voordeel vanuit mijn positie
is, dat ik bij het doceren kan putten
uit een ruime praktijk ervaring. Bo-
vendien hebben degenen aan wie ik
les geef, allemaal een management er-
varing achter de rug. Daarnaast word
ik bijvoorbeeld ook ingeschakeld bij
fusies van bedrijven en instellingen.
Van groot belang daarbij is het zoeken
naar waarden op grond waarvan men
elkaar moet zien te vinden. Het is een
voortdurend zoeken van hoe je elkaar
kunt benaderen en dat men daarbij de
eigen bedrijfscultuur niet uit het oog

verliest. Goed luisteren behoort bij
mijn vak alsmede ervoor zorgen dat je
ten alle tijde integer bent en dat ik mij
inleef in situaties van anderen.

Nog onlangs ben ik betrokken geweest
om bij een organisatie vier personeels-
afdelingen samen te voegen met als
insteek niemand te ontslaan’, zo zegt
Peter van den Boom. Zijn werkzaam-
heden hebben hem op het idee ge-
bracht om het boek ‘Touwtrekken om
organisatiecultuur’ te schrijven. ‘Ik
had daarbij absoluut geen commercië-
le bijbedoelingen, gewoon leuk om dit
boek te schrijven’, zo zegt hij. Het boek
is een zoektocht naar verbindende
waarden tussen touwtrekkende partij-
en in een organisatie. De ene partij is
het management en de andere partij
de medewerkers. Als er geen overbrug-
gende waarden zijn gaat er veel ener-
gie aan dit touwtrekken verloren, zo
legt hij in dit boek uit. 

Peter van den Boom heeft de ‘zoek-
tocht’ in zeven stappen onderverdeeld
die corresponderen met de zeven
hoofdstukken in dit boek. De organisa-
tie adviseur heeft geen ‘negen tot vijf’
baan, maar maakt soms wel werkwe-
ken van 60 tot 70 uur. ‘Maar wel leuk
om te doen. Als ik hier thuis aan het
werk ben heb ik op de achtergrond
klassieke muziek ‘aanstaan’. De vogels
in de bossen geven ontspanning. Iede-
re morgen ga ik na zevenen anderhalf
uur met mijn hond Budd wandelen en
verder driemaal in de week een uurtje
sporten in de sportschool. En dat alles
houdt mij de kop fris’, zo zegt Peter
van den Boom lachend.

'Wanneer je als bedrijf de eigen cultuur niet koestert, ga je kapot'!

Organisatie adviseur Peter van den Boom

Peter van den Boom woont samen met zijn echtgenote Inge, zijn trouwe
hond Budd en een aantal poezen al ruim 18 jaar in Vierakker. In een huis
met een grote tuin,, dichtbij de Willibrorduskerk aan een idyllisch gele-
gen zandweggetje, kortom vrijwel midden in de natuur.

Peter van den Boom: 'eigen cultuur koesteren'

Het gaat bij de clubrecords over 25 en
50 meters, ook de estafettes tellen
mee. Een spannend gebeuren, want
wie raakt z'n record van vorig jaar
kwijt en wie neemt het over? Soms
kun je jou eigen clubrecord verbete-
ren, maar, je eigen persoonlijke record
verbeteren is ook een prima doel voor
de avond. Luid en duidelijk worden de
clubrecords aan iedereen kenbaar ge-
maakt. Wie er één haalt, mag de toe-
ter door de Beemd schallen. Door de
vele estafettes hebben ook diegene die
geen clubrecord kunnen halen een ge-
zellige zwemavond en behalve goede
zwemtijden, worden er in de pauze
heerlijke oliebollen uitgedeeld. Met
oliebollen het jaar uit en nieuwe club-
records het jaar weer in, zo wensen al-
le Berkelduikers de lezers van de krant
een gezond en sportief 2008 toe.

NIEUWE CLUBRECORDS ZIJN ER
GEHAALD DOOR:

25m schoolslag 
Torben Lammerdink (1999), Kim Nij-
land (2000), Femke ten Have (1994),
Daan Nijland (1995)/ 

50m schoolslag
Kim Nijland (2000), Niels Tjoonk
(1996), Bram Siebers (1993).

25m rugslag
Torben Lammerdink (1999), Taco
Braakhekke (1992), Berjan Ebbekink
(1993), Richard Ebbers (1990). 

50 m Rugslag
Kim Nijland (2000), Bram Siebers
(1993). 

25m vrije slag
Kim Nijland (2000), Merel Wilgenhof
(1995), Luuk Nijland (1997) Marlieke
Scholten (1997), Femke ten Have
(1994), Taco Braakhekke (1992), Berjan
Ebbekink (1993). 

50m vrije slag
Merel Wilgenhof (1995). 

25m vlinderslag
Marieke ten Have (1993), Luuk Nijland
(1997), Han Nijland (1963), Berjan Eb-
bekink (1993).

Eindejaars zwemmen van de Berkelduikers, 

clubrecords weer op scherp

Aan het einde van het jaar (27 de-
cember dit keer), worden altijd de
zwemrecords van de club weer op
scherp gesteld. Dat kan nog net
voordat het jaar afgelopen is, want
een clubrecord haal je per geboor-
tejaar.

School De Paradox in Vorden houdt op
zaterdag 12 januari een open ochtend
van 10 tot 12 uur voor ouders, kinde-
ren en andere gelnteresseerden. De Pa-
radox is een school voor leerlingen
van 4 tot 18 jaar waar kinderen de ge-
legenheid krijgen hun eigen nieuws-
gierigheid te volgen. Ze ontwikkelen

zich op een natuurlijke manier en
houden hun ondernemingslust en
zelfvertrouwen. De Paradox is aange-
sloten bij het landelijke Iederwijsnet-
werk en bestaat sinds september 2004. 

Meer informatie op de website
www.schooldeparadox.nl

Open Ochtend

Buurtschap Delden

Dit is de 40ste jaar dus jubileum carbid bus schieten van buurjongens op
buurjongens.

Koordirigente Esther van der Heijden
is onlangs in Warnsveld komen wo-
nen en heeft in Vorden een leslocatie
gevonden (aan huis) om op donderdag

overdag lessen te verzorgen in zang,
koorzang, noten lezen en solfège.
Gelnteresseerden kunnen bij Esther
ook terecht voor hulp bij instuderen
van partijen en voor stemtests en
coaching op weg naar een auditie. De
lessen zijn bedoeld voor volwassenen
vanaf 18 jaar, beginners en gevorder-

den. Esther geeft zowel klassiek als
lichte muziek lessen en beschikt over
een piano om desgewenst te kunnen
begeleiden. De lessen duren 45 minu-
ten. Uitgebreide informatie is te vin-
den op www.esthervanderheijden.nl
Telefonische informatie is mogelijk
via (0575) 84 23 00.

Nieuwe lespraktijk in (koor)zang
Esther van der Heijden start met
lessen in zang, koorzang, noten le-
zen en solfège.

VORDENSE BRIDGECLUB
Op woensdagmiddag 2 januari werd
de eerste bridgedrive van het jaar ge-
houden in het Dorpscentrum. 
Er werd gespeeld in 2 lijnen (sterkte-
indeling) 

DE UITSLAGEN IN DE A-LIJN:
1. Mw. van Gastel/mw. Hendriks 64,79%
2. Dhr. Post / dhr. Sprey 56,15%
3. Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 55,73%

DE UITSLAGEN IN DE B-LIJN:
1. Mw. / dhr. den Ambtman 57,29%
1. Mw. Nulden / mw. Simonis 57,29%
3. Mw. Peters / mw. Stehman 52,92 %

In de pauze werden de bridgespelers
verrast door de beheerder van het
Dorpscentrum door een oliebol te ser-
veren Op de woensdagmiddag zijn er
nog mogelijkheden om ook te gaan
bridgen. Bent u gelnteresseerd op eens
vrijbllijvend deel te nemen, neem dan
contact op met Jan Koekkoek 441970
of Evert Thalen 551954.

B r i d g e n
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SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Zaterdag 12 januari

Verkoop overtollige 
inventaris voormalig 

restaurant Wolfersveen
Ruurloseweg 38 te Zelhem 
van 10.00 tot 16.00 uur.

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

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

HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 

Tel. 0545-474190 Aa
nb

ied
in

ge
n 

ge
lde

n 
zo

lan
g d

e v
oo

rra
ad

 st
re

ktBij 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)

Jersey hoeslakens, eenpersoons
in diverse kleuren van 16,59 voor 13.95

Flanellen dekbedovertrek 
diverse maten en kleuren, 140 x 200
van 49,95 nu 39.95

Libelle éénpers. dekbedden. Diverse soorten.
OP=OP nu met 25% korting
4-seizoenen donsdekbed 
van 90% witte ganzendons "BJEN"  
Eénpersoons  140 x 200 189,00  NU 119.-
Extra lang  140 x 220 210,00 NU 139.-
Tweepers. 200 x 200 289,00 NU 189.-
Litsjumeaux 240 x 200 239,00 NU 219.-
Extra lang  240 x 220 369,00 NU 239.-
Coral schoonloopmatten, div. kleuren 
maat 60 x 90 van 42,00 nu voor 19.95

Trappentapijt 'Novazon'  kleur 356
400 breed, van 59,95 nu voor 49.50

Hoogpooltapijt 'Perfection'  
400 breed, van 142,00 nu  OP=OP 79.00

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

Hoogpooltapijt ‘Opera’ in groen
400 breed van 89,00 nu  OP=OP 39.00

Kamerhoog gordijnstof 'Carreaux'  
in groen of blauw, 280 hoog,
van 32,50 nu voor OP=OP 15.00

Zware woonkamerkarpetten OP=OP
170 x 230 van 319,00 NU UITZOEKEN 159.00 

Kussen ‘Wolf’ of 'Bear'  OP=OP
45 x 45 of 30 x 60 van 19,95 nu voor 16.95

Space kussen drukverlagend traag-
schuim 44 x 60 van 75,00 nu  49.95

RELAXFAUTEUIL PROTOS
In leder. Handverstelbaar 
van 849,- nu voor
AKTIEPRIJS

RELAXFAUTEUIL BODA
In leder of stof. Hand- 
of electrisch verstelbaar,
topswing.
Handverstelbaar 
vanaf

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

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

1159.-

1365.-

LIFESTYLEBANK WAVE
Leverbaar in 3, 2,5 en 2 zitter 
in leder Tasan. 2-zitter  nú voor 

EETKAMERSTOEL 
CHARMING
In leder Pellini.
Incl. wieltjes en 
rugverstelling
Actieprijs nú

249.-

599.-
Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.rachelwoltering.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.jrws.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“Alweer een dag voorbij.
Blijf niet rondlopen met 
die steen op je maag.”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

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

Oost

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op 

AB Oost Asbestsanering
Voor meer 
informatie of 
een vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Uw veelzijdige vakman voor o.a: 
 -DAKKAPELLEN             - VERBOUWINGEN           -  VLOEREN LEGGEN 
 -ZOLDERS                        - DAKRAMEN                     -  TIMMERWERK 
 -TEGELWERK                  - SIERPLEISTER                 -  BADKAMERS 
                        EN VELE ANDERE WERKZAAMHEDEN!!!!! 

Martin de Beus   Marco Post 
K.v/d Coppellostraat 20                           Braamkamp 39 

       7204 HX Zutphen     7206 HB Zutphen
            0575-542983         0575-549935 
            06-42812803         06-52312655 
www.martindebeus.nl www.marcopost.klussenier.nl

Erkende Velux , Alabastine en Politie keurmerk verwerkers. 
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten



Voor iedereen die houdt van de mu-
ziek uit de jaren 70 en 80 is een optre-
den van “Over the Hill” een moment
van herkenning. “Goud van Oud”  is in
dit geval misschien wel de juiste bena-
ming. Want op de jonge energieke
drummer na is de rest van de band de
40 al (ruim) gepasseerd. Dat doet ech-
ter niets af aan de passie en de energie
die tijdens het optreden wordt gege-
ven. Op 2 februari kunt u daar kennis
mee maken tijdens het optreden van
“Over the Hill” bij ’t Olde Lettink in
Vorden. 
Het fundament voor “Over the Hill” is
al 15 jaar geleden gelegd. Een stel “ou-
dere jongeren” wilde met elkaar mu-
ziek gaan maken. Na diverse optre-
dens maar ook diverse personeelswis-
selingen is sinds de zomer van 2007 de
band in de huidige bezetting druk aan
het repeteren geslagen. Bandleden
van een heel verschillend pluimage en
met een verschillende  achtergrond
maar allemaal met een enorme passie
en één doel, plezier hebben in  muziek
maken. En dat plezier dat spat er van

af. Met muziek van o.a. The Beatles,
Rolling Stones, Stevie Wonder, Creed-
ence Cleerwater Revival, Dooby Bro-
thers en vele anderen is bijna elke mu-
ziekstijl vertegenwoordigd. Over the
Hill wordt gevormd door:  Adri van
Amelsfoort op toetsen, Theo Derksen
op saxofoon en mondharmonica, Ma-
rion Horstman en Hans Houwen,
zang, Fons Jansen op gitaar, Ron Basti-
aan Net op de bas Erik Knoef op gitaar,
trekzak en mondharmonica en André
Jimmink op Drums. 
Wilt u (opnieuw)  kennis maken met
deze band, kom dan op 2 februari
naar ’t Olde Lettink, Almenseweg 35a
in Vorden. Voor meer informatie over
de band, check www.overthehill.tk 
Voor meer informatie over kaarten
etc. kunt u terecht bij ’t Olde Lettink.

2 februari

muziekavond bij ’t Olde Lettink
met 'Over the Hill'
’t Olde Lettink in Vorden organi-
seerde in het verleden al met enige
regelmaat gezellige muziekavon-
den. Van Blues tot bankstel, vele
muzikanten hebben dit gezellige
etablissement al weten om te tove-
ren tot een dampende muziektem-
pel. Deze traditie wordt op 2 fe-
bruari a.s. voortgezet met een op-
treden van een “nieuwe” Vordense
band, “Over the Hill”.

Het is allemaal begonnen in Praag.
Daar zagen Astrid en Thérèse Ems-
broek marionettenpoppen in een fan-
tastische theatershow. Door hun fasci-
natie hiervoor, zijn ze zelf marionet-
tenpoppen gaan maken. Graag willen
ze hun enthousiasme met anderen de-
len en daarom gaan ze in Januari 2008
beginnen met een Marionetten Cur-
sus. In de 10 lessen gaat u leren hoe u
een marionettenpop maakt volgens de
Tsjechische traditie. Zo leert u bijvoor-
beeld hoe u een poppenlichaam en -
kleding maakt. Ook komen de tech-
nieken schilderen en boetseren aan
bod. Dit alles in een gezellige sfeer.
Een compleet materialenpakket wordt
voor de gehele cursus verzorgd. 

De lessen worden gehouden op de
woensdag in Vorden, van 19:30 tot
21:30 's avonds. De cursus zal op
woensdag 09 Januari 2008 van start
gaan en eindigen op woensdag 19
Maart 2008. Thérèse en Astrid hebben
de nodige kennis en ervaring op het
gebied van poppen maken. De kunste-
nares Thérèse Emsbroek is woonach-
tig in Vorden. Ze heeft al ruim 30 ja-
ren ervaring op het gebied van creati-
viteit. In de afgelopen jaren heeft zij
diverse creatieve cursussen gevolgd.
Hierdoor heeft zij haar creativiteit
kunnen uiten in verschillende vor-
men: schilderen, boetseren, poppen
maken, textielbewerking, en fotogra-
feren. De animator Astrid Emsbroek is
afgestuurd aan de HKU in Hilversum. 

Zij heeft tijdens haar studie poppen en
animaties gemaakt van diverse mate-
rialen. Als freelancer houdt ze zich be-
zig met de vormgeving en productie
van animaties. Voor meer informatie
of opgave voor de cursus kunt u hun
website bezoeken: Http://www.astrida-
nimatie.nl/marionetten.html 

Of men kan contact opnemen met:
Thérèse Emsbroek, Jachtlust 2, Vorden
E-mail: Therese-art@live.nl 
Tel. (0575) 55 15 80.
Astrid Emsbroek, Arnhem 
E-mail: contact@astridanimatie.nl 
Tel. (026) 351 82 25. 

Zie ook ad advertentie.

Marionetten Cursus in Vorden

Het is allemaal begonnen in Praag.
Daar zagen Astrid en Thérèse Ems-
broek marionettenpoppen in een
fantastische theatershow. Door
hun fascinatie hiervoor, zijn ze zelf
marionettenpoppen gaan maken.
Graag willen ze hun enthousiasme
met anderen delen en daarom
gaan ze in Januari 2008 beginnen
met een Marionetten Cursus. In de
10 lessen gaat u leren hoe u een ma-
rionettenpop maakt volgens de
Tsjechische traditie. Zo leert u bij-
voorbeeld hoe u een poppenli-
chaam en -kleding maakt. Ook ko-
men de technieken schilderen en
boetseren aan bod. Dit alles in een
gezellige sfeer. Een compleet mate-
rialenpakket wordt voor de gehele
cursus verzorgd.

Rijv. en Pony club De Graafschaap 
Er waren weer diverse amazones van
de Rijver en Ponyclub de Graafschap
actief op de wedstrijden. Hierbij wa-
ren twee pony amazones die, vanwege
de overstap naar de paarden, hun laat-
ste pony wedstrijd hebben gereden.
Dit zijn Anke Woerts met Tamara, ze
behaalde in Lochem een 1e prijs in de
Z2 dressuur met 211 punten. Omdat
204 punten het minimum is voor een
winstpunt heeft ze een heel hoge sco-
re behaald. 

Dianne Smallegoor met Nico reed in
Almelo ook haar laatste pony wed-
strijd, Dianne reed 2 proeven in de L1
dressuur met als gevolg een 1e en een
2e prijs met resp. 197 en 190 punten.
Aangezien 180 pnt. het minimum
voor een winst punt is, heeft ook zij
heel hoog gescoord. Een mooie afslui-
ting voor deze twee dames. Lisette Bij-
enhof is op 20 dec. met haar paard Ro-
lexus naar Dalerveen geweest en wist
daar beslag te leggen op de 1e prijs in
de M1 dressuur. met 195 punten.

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

Er zal uitleg geven worden over 3 eet-
stoornissen: anorexia of magerzucht,
boulimia of overmatig eten gevolgd
door braken en binge eating disorder
of vreetbuien. Oorzaken en gevolgen
zullen aan bod komen en er wordt stil
gestaan hoe om te gaan met iemand
met een eetstoornis. Deze zelfhulp or-
ganisatie zet zich in voor mensen met
een eetstoornis en betrekt ook hun

omgeving erbij. Meer informatie op:
www.ziezo.eu 

Tevens zal het bestuur die avonden
beelden van Hermien Berkelaar uit
Toldijk tonen om u alvast een idee te
geven van wat u zelf (misschien tot u
eigen verbazing) kunt maken op de
workshop, die woensdag 20 februari
'08 zal worden gehouden. Hierover
volgt later meer informatie. Men is
van harte uitgenodigd voor boven-
staande avonden. Ook niet-leden zijn
van harte welkom en tot niets ver-
plicht om kennis te maken met de ver-
eniging en om van de interessante on-
derwerpen iets op te steken. Locatie en
aanvangstijd, tenzij anders vermeld:
gebouw Withmundi naast de Her-
vormde Kerk te Wichmond, 19.30 uur.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond - Vierakker
De ledenjaarvergadering zal dit
jaar plaatsvinden op woensdag 23
januari '08 om 19.30 uur in gebouw
Withmundi naast de Hervormde
Kerk te Wichmond. Op woensdag
13 februari zal ZieZo (Zelfhulp In-
formatie Eetstoornissen, Zelfhulp
Organisatie) een voorlichtings-
avond houden over eetstoornissen.

Door deze verloting is het mogelijk
om deze middag een geheel gratis
evenement te organiseren voor de
kinderen, zoals een optocht en een
ballonnenwedstrijd, met de nieuwe
Prins en Adjudant, onder leiding
van "de Schaddestekkers" uit Ruur-

lo, met aansluitend een kinderthea-
ter, de grote apekopshow uit deven-
ter, en is tijdens deze voorstelling
het drinken en een snoepzakje met
een frietbon geheel gratis. 

De vrijwilligers van Kranenburgs
Carnaval gaan de zaterdagen 12 ja-
nuari en 19 januari op pad om de lo-
ten te verkopen, 12 januari in en
rond Kranenburg en 19 januari in
het dorp. U zult zien op deze dagen
kunt u niet om Kranenburgs Carna-
val heen.

Loterij Kranenburgs Carnaval
Zoals de laatste jaren te doen ge-
bruikelijk organiseert ook dit
jaar weer de Stichting Kranen-
burgs Carnaval een verloting tbv.
de grote kindermiddag op 3 fe-
bruari.

Prachtige foto

Vordenaar Jan Bosch heeft eind van het jaar deze prachtige foto gemaakt van de Veengoot in het buurtschap Linde.

De organisatie is in handen van de vol-
leybalvereniging Dash die voor het
eerst de formule van 20 teams heeft
doorbroken en gezien de wachtlijst be-
sloot om tijdens deze editie meer
teams toe te laten. De ploegen speel-
den in vijf poules een onderlinge com-
petitie. 

De nummer 1 van de poule mag vol-
gend jaar een klasse hoger spelen. De
nummer 1 van poule 1 ontvangt de
wisselbeker, in dit geval het team van
Dash. Voor de winnaars van elke pou-
le en dat is ook een traditie, een heer-
lijke taart van bakker Joop. Het werd
een buitengewoon spannend toernooi
want de ploegen deden weinig voor el-
kaar onder. 

Zowel in poule 1 als poule 4 behaalden
de nummers één en twee evenveel
punten. 

De uiteindelijke winnaars werden:
poule één Dash, poule twee Camping
Leunk, poule drie Harten Zes, poule 4
Beeckland, poule vijf De Garve.

Taart voor winnaars

Kerstvolleybal-

toernooi

Het wordt al ruim een kwart eeuw
gespeeld, het wordt steevast het
‘Kerstvolleybal toernooi’ genoemd,
maar het wordt altijd op de ‘derde
kerstdag’ in sporthal ’t Jebbink
gespeeld, zo ook dit jaar.
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Initiatiefnemer Erik Eggink uit Ruur-
lo begon in 2005 met het idee een
klein dartstoernooi te organiseren. Bij
de eerste editie ging hij uit van onge-
veer honderd deelnemers en tien
dartsbanen. De belangstelling bleek
echter veel groter te zijn. De eerste edi-
tie trok maar liefst 270 deelnemers.
De deelname was zo overweldigend
dat de Ruurloër besloot het toernooi

onder te brengen in een stichting. Het
stichtingsbestuur van Berkelland
Open Darts bestaat momenteel naast
Erik Eggink uit Leander ter Brake, Erik
te Hofstee, Maik Bats en Rudi Hendrik-
sen. De stichting heeft als doel de dart-
sport te promoten en het begeleiden
van toernooien, met als grootste toer-
nooi het jaarlijks terugkerende ‘RVS
Berkelland Open’. De stichting is sinds
kort in bezit van enkele tientallen ei-
gen dartsborden zodat het nu ook mo-
gelijk is om als bedrijf of vereniging de
stichting in te huren voor het organi-
seren van een klein of groot dartstoer-
nooi. 

OPGAVE
Aan het koppeltoernooi kunnen zater-
dag 26 januari maximaal 90 koppels
deelnemen (samenstelling is vrij). Bij

het singletoernooi op zondag 27 ja-
nuari kunnen maximaal 300 darters
deelnemen. Jongeren onder 16 jaar
moeten een verklaring laten tekenen
door de ouders om deel te mogen ne-
men. Deze verklaring is te verkrijgen
door een e-mail te sturen naar de
stichting info@berkellandopen.nl of te
bellen met telefoonnummer 06
50402562. Beide toernooidagen begin-
nen om 13.00 uur. De zaal is vanaf
11.30 uur open. De kosten voor deelna-
me zijn per koppel 15.00 euro. Bij de
singles bedraagt het inschrijfgeld 8.00
euro. Voorinschrijving is mogelijk via
de website www.berkellandopen.nl.
Tijdens alle toernooidagen zal Joop
van Haaften uit Aalten een stand in-
richten waar men een keuze kan ma-
ken uit bijna alles wat er op dart ge-
bied te koop is.

Evenement groeit uit tot regionaal gebeuren

RVS Berkelland Open Dartstoernooi
bij De Luifel

Stichting Berkelland Open Darts
organiseert zaterdag 26 en zondag
27 januari voor het vierde achter-
eenvolgende jaar het ‘RVS Berkel-
land Open Dartstoernooi’ bij party-
centrum -restaurant De Luifel in
Ruurlo. Ook deze keer zal er een
mixkoppel toernooi worden geor-
ganiseerd als aanvulling op het sin-
gletoernooi.

Ook in 2008 kan men regelmatig een
zangdienst verwachten met liederen
op verzoek en een korte overdenking
waarbij nieuwe verzoeken natuurlijk
altijd welkom zijn. Men kan hiervoor

terecht bij Kees van Dusseldorp, tel.
(0575) 55 05 80.
De korte overdenking is deze keer
door ds. A.A. van der Spek uit Enter.
Hij is al meerdere keren voorganger
geweest in de zangdiensten dus bij
velen van ons bekend. Het orgel zal
worden bespeeld door dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn. Na afloop is er koffie-
drinken in 'De Voorde'.

Zangdienst in Vorden
Op zondagavond 13 januari om
19.00 uur is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangdienst onder
het motto 'Vorden Zingt'.

SAMEN OP STAP
Deze brochure bevat bijna honderd(!)
kant-en-klare tochten om er met een
groep of groepje in de streek opuit te
trekken. Leuke tochten, telkens aan de
hand van een ander thema. Of je nu
sportief, culinair, cultuurhistorisch op
stap wilt. In de stad, op het platteland
of in een van prachtige natuurgebie-
den die de Achterhoek rijk is. Kies
maar uit: een kookworkshop van door
jou zelf geselecteerde biologische pro-
ducten, een wijnproeverij, je eigen
'mondriaan' schilderen. Keus volop.
En ... je kunt nog blijven overnachten
ook. Want in de gids zijn ook presenta-
ties van een aantal groepsaccommo-
daties opgenomen.

RESERVEREN
De arrangementen zijn te reserveren
bij de VVV's in de Achterhoek. Bij ieder

arrangement is vermeld welke VVV
het betreffende programma reser-
veert. Daar kun je terecht met alle vra-
gen over de inhoud van de tochten.
Ook als je tochten met elkaar wilt
combineren staan de VVV's je graag
met raad terzijde. Uiteraard zijn ook
de uniforme reserveringsvoorwaar-
den vermeld. De gids is gratis verkrijg-
baar in de webwinkel van het ABT, te
vinden op www.vvvachterhoek.nl

Ook ligt hij aan de balies van de plaat-
selijke VVV's in de Achterhoek. Boven-
dien verkrijgbaar op de Vakantiebeurs
(9 tot en met 13 januari in Utrecht)
waar de Achterhoek een stand heeft
gehuurd.

SAMENWERKING
De arrangementen zijn samengesteld
door de plaatselijke VVV's in de Achter-

hoek. Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme verzorgde de coördinatie. In
2007 verscheen de eerste editie van de-
ze gids, toen nog met zestig dagarran-
gementen. 

De consument toonde het afgelopen
jaar stormachtige belangstelling voor
dit product. Het best lopende VVV-ar-
rangement noteerde zelfs een stijging
van liefst 160%! De VVV's hebben hun
aanbod aan arrangementen voor 2008
dan ook weten te vergroten tot liefst
honderd kant-en-klare tochten.

WEBSITE
Alle groepsarrangementen uit de bro-
chure worden ook gepresenteerd op
de website www.groepenindeachter-
hoek.nl. In de loop van 2008 zal hier
een on-line reserveringsmogelijkheid
aan worden gekoppeld, zodat je nog
makkelijker een groepsarrangement
in de Achterhoek kunt reserveren. 

Een product dat mede mogelijk is ge-
maakt dankzij financiële ondersteu-
ning van de provincie Gelderland op
grond van de subsidieregeling Sociaal
Economisch Beleid.

Actief, culinair, de natuur in, een stad ontdekken

Nieuw: groepsarrangementen in de achterhoek
Samen met je vriendinnen aan een high tea. Met z'n allen met chocolade
aan de slag om bonbons te maken. Een gids die alles weet te vertellen over
de geschiedenis van een eeuwenoud kasteel. Een stadswandeling met on-
derweg een vijfgangen diner, verdeeld over vijf verschillende restaurants.
Zo maar wat grepen uit het aanbod van de nieuwe brochure van het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme ABT: "VVV-groepsarrangementen in de
Achterhoek".

DIKKE GIDS
De gids telt liefst 160 pagina’s en is ver-
deeld in twee stukken. Het overgrote
deel bevat die concrete tips voor dat
dagje uit in de streek. Verdeeld over
een tiental hoofdstukken: zoals kaste-
len, tuinen, musea, boerderijen, maar
ook fietstips, wandeltips en tips voor
een dagje uit met de kinderen. 

Middenin de gids is een katern inge-
voegd met namen, adressen en tele-
foonnummers van de accommodaties
in de streek. Zoek je een vakantieadres
in de Achterhoek, dan heb je aan deze
gids een perfecte leidraad. Hotels,
campings, groepsaccommodaties of
vakantiewoningen? Er is keus uit vele
honderden adressen!

DUIZENDEN IDEEËN
De Achterhoek is een gebied vol met
onverwachte vakantie-ideeën. Van
overdekte binnenspeel¿tuinen en
beeldentuinen tot historische stads-
wandelingen en overlevingstochten.
Interessant voor jong en oud, voor
kleine en grote gezinnen en voor de
smalle en de grote portemonnee. Kort-
om, voor elk wat wils. 

De gids ‘De Achterhoek: lekker genie-
ten’ bevat duizenden adressen om je

vakantie door te brengen of tijdens je
vakantie te bezoeken. Maar zelfs als je
in de Achterhoek of vlak in de buurt
woont, is de gids een aanrader. Menig-
een trekt er immers ook in de eigen
omgeving graag een dagje opuit. Koop
de gids en je krijgt volop ideeën!

VAKANTIEBEURS
De gids wordt via een groot aantal
adressen verspreid. De Vakantiebeurs
in Utrecht (van 9 tot en met 13 janua-
ri) is daarvoor de eerste gelegenheid.
Tijdens die beurs worden 150.000 be-
zoekers verwacht die zich op een va-
kantie in binnen- en buitenland oriën-
teren. 

Het ABT heeft hier een fikse stand ge-
huurd en verwacht ettelijke duizen-
den gidsen te kunnen verspreiden.
Speciaal ter gelegenheid van die beurs
is de gids in de Achterhoek-stand gra-
tis verkrijgbaar

ONDERSTEUNING
De productie van de gids is verzorgd
door het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme en mede mogelijk dankzij finan-
ciële ondersteuning van de provincie
Gelderland op grond van de subsidie-
regeling Sociaal Economisch Beleid.

Nieuwe gids vol met vakantietips

‘De Achterhoek: lekker genieten’
Het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme (ABT) heeft zojuist een toeris-
tische gids van de Achterhoek op
de markt gebracht. Een gids vol
met tips en ideeën voor een vakan-
tie of dagje uit. Geen ellenlange op-
sommingen of wollige verhalen –
nee, juist honderden concrete tips
voor een bijzondere ervaring. Leuk
is, dat de toerist in de gids ook zelf
aan het woord is. Vakantie-ervarin-
gen worden rijk gelllustreerd met
pakkende foto’s en voorzien van
feitelijke informatie. De gids is van-
af 7 januari te koop bij alle VVV’s
en ANWB-winkels in het land en
kan ook worden besteld via
www.vvvachterhoek.nl

De warme klank van de Gamba-violen
en -celli gaf het concert een feestelijke
en intieme klank die deed terugver-
langen naar de middeleeuwse Kerstbe-
leving. Het bijzonder zuiver zingende
Vocaal Ensemble Bronckhorst wist de
toehoorders te roeren. Zowel de 16e

eeuwsw polyphone muziek van da Vit-
toria en Praetorius als het moderner
getoonzette O Kerstnacht van Willem
Andriessen klonken gaaf en helder. Te-
nor Johan Martin overtuigde in de
kantate van Johan Herman Schein als
vertellende engel die de aankondiging
doet aan Maria en was zeer verstaan-
baar. Zondag 21 december 2008 zal er
in Bronkhorst wederom een concert te
horen zijn in deze heerlijke combina-
tie. Net als bij dit concert zal ook dan
het devies gelden: reserveer tijdig.
bronckhorst @kpnplanet.nl

Bronkhorst blij met kerstconcert
In een volle kapel klonk er na af-
loop van het concert een warm en
langdurig applaus voor het Vocaal
Ensemble Bronckhorst onder lei-
ding van Johan Martin en het Gel-
ders Gamba Consort.

Vanwege de lengte begint de tocht om
11.00 uur en is er onderweg een lunch-

pauze. Voor deze lunch wordt een res-
taurant aangedaan waar eventueel
ook een meegebracht eigen broodje
mag worden genuttigd. Iedereen kan
gratis aan deze wandeling deelnemen.
Het startpunt is op de parkeerplaats
van camping 't Meulenbrugge aan de
Mosselseweg bij Wientjesvoort, vlakbij
Kranenburg. Vóór 16 uur zal men daar
weer terug zijn. Voor nadere inlichtin-
gen kan men bellen met Tieme
Bruins: (0573) 25 25 83.

Wandeling omgeving
Kranenburg
De afdeling Noord/Midden Achter-
hoek van het IVN houdt op zondag
13 januari de jaarlijkse doorstap-
wandeling. De tocht gaat door het
coulissen landschap tussen (en
over) enkele van de vele landgoede-
ren. De wandelroute is ongeveer 13
kilometer lang en loopt groten-
deels over onverharde paden.



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 07 januari t/m zaterdag 12 januari 2008. Week 02

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG: 8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG: 8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

Grolsch bier
krat 24 flesjes à 330 ml

Maximaal
1 krat per 

klant.

Maximaal
1 krat per 

klant.

Maximaal
2 kratten

 per klant.

of of
Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Bavaria bier
2 kratten à 12 flesjes à 300 ml

40% KORTING

11,39

6.83
liter 86

40% KORTING

9,89

5.93
liter 82

40% KORTING

8,78

5.26
liter 73

SUPERCOOP MAAKT
HET WEER WAAR!

Alleen deze week bij 
besteding van 40 euro of meer 
aan boodschappen ontvangt

u 40% korting op 
Grolsch, Amstel of Bavaria bier!

Supercoop is door onderzoekbureau GFK in het
kerstrapport gekozen bij de 3 beste supermarkten 
van Nederland. Vandaar extra veel voordeel voor u!

4 WEKEN LANG

40% KORTING
OP 40 PRODUCTEN

40x
SUPERCOOP



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en

economische ontwikkeling, Financiën

en belastingen,  Openbare werken,

Bestuurs- en managementonder-

steuning en Facilitaire ondersteuning)

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 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 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 Dik Nas

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: 

Karen Pijnenburg of 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, 8 januari 2008

In Bronckhorst voldoen vier kernen
nog niet aan de eisen die het
waterschap stelt aan het lozen van
vuilwater op het oppervlaktewater.
Eén van deze kernen is Vorden. Om
aan de eisen te voldoen wilde de
voormalige gemeente Vorden een
bergbezinkvoorziening (een opslag-
bak voor water) bouwen. De
gemeente Bronckhorst kiest echter
voor het afkoppelen van hemel-
water van de riolering. Door het
deel ten zuiden van de Baakse Beek,
Vorden-Zuid, zo uit te voeren
voldoet de gehele kern van Vorden
aan de eisen van het waterschap.
Het schone regenwater komt dan
niet meer in de riolering, maar in de
bodem. Ook werkt de overstort dan
minder, wat bijdraagt aan een
betere waterkwaliteit in de Baakse
Beek. Verder wordt er minder
vuilwater naar de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie gepompt. Hiervoor
moet onder meer de huidige
bestrating vervangen worden door
waterdoorlatende bestrating. Ook
wil de gemeente tegelijkertijd 
enkele werkzaamheden oppakken
om de verkeersveiligheid en leef-
baarheid in de wijk te bevorderen. 

Het gaat om de volgende werkzaam-
heden:
• herstraten van diverse wegen (ivm

afkoppelen regelwater van riool)
• aanleggen van een infiltratieriool
• aanleggen van snelheidsbeper-

kende maatregelen

• reconstrueren van delen van het
openbaar groen

• aanpassen van het van Arkelplein
De gemeente wil de werkzaam-
heden dit jaar uitvoeren. Overigens
is het doorgaan van het project wel
afhankelijk van een Europese subsi-
die van ca. 0,5 miljoen Euro.

Informatieavond
Op 23 januari a.s. om 19.30 uur
houdt de gemeente in het Dorps-
centrum in Vorden een inspraak-
avond. De zaal is open vanaf 
19.00 uur. Op deze avond
presenteert de gemeente de
plannen en kunt u reageren. U bent
van harte welkom hierbij aanwezig
te zijn.

Afkoppelen regenwater
Voor het afkoppelen van het

regenwater van de riolering in
Vorden Zuid gaat de gemeente uit
van het oppervlak van de rijbanen,
trottoirs, parkeerstroken en
aangrenzende inritten van de
volgende straten: Christinalaan,
Willem Alexanderlaan, Prins Claus-
laan, P. v. Vollenhovenlaan, Beatrix-
laan, Margrietlaan, Dr. W.C.H.
Staringstraat, een deel van de
Nieuwstad en de parallelweg van De
Horsterkamp. In totaal gaat om een
oppervlakte van ongeveer 32.500 m2.
De afkoppeling wordt uitgevoerd
door het toepassen van nieuwe
waterdoorlatende verharding. Alleen
op de Nieuwstad legt de gemeente
een infiltratieriool aan, onder andere
omdat deze weg in de strooiroute
van de gladheidsbestrijding ligt. Ook
kan hierdoor het regenwater van een
appartementencomplex aan deze

straat afgekoppeld worden.

Verkeersmaatregelen
In de wijk richt de gemeente waar
nodig de straten opnieuw in, zodat
sluipverkeer uit de wijk geweerd
wordt, de gereden snelheden
omlaag gaan en de verkeersdrukte
afneemt. Hiervoor versmallen we
sommige straten en leggen we
snelheidsremmende maatregelen
aan. Ook wordt het groen
aangepast/uitgebreid. Deze
maatregelen bevorderen de
verkeersveiligheid en de leefbaar-
heid van de wijk aanzienlijk.

Van Arkelplein
Ook het van Arkelplein krijgt een
functie voor het infiltreren van
hemelwater. Hiertoe wordt de huidi-
ge bestrating grotendeels vervangen
door gras. Omdat er behoefte is aan
een speelplek in de wijk, wil de
gemeente op het van Arkelplein een
speelgelegenheid realiseren.

Inspraakperiode
Naast de inspraakavond kunt u 
de plannen van 21 januari t/m 
18 februari 2008 inzien op de
afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor. U kunt dan ook
een reactie indienen op het
reconstructieplan Vorden Zuid bij 
b en w, schriftelijk (zie postadres), 
of mondeling, aan de medewerkers
van de afdeling Openbare werken.

Reconstructie wijk Vorden Zuid
Inspraakavond op 23 januari in Dorpscentrum

Onlangs heeft u de nieuwe afval-
kalender 2008 ontvangen. Enkele
mensen belden ons dat deze kwijt is
geraakt tussen het oud papier en ze
graag een nieuwe wilden ontvangen.
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de
afvalkalenders dit jaar anders. De
kalender is voor het eerst geadres-
seerd. Op de kalender staan
voortaan alleen de ophaaldagen die
voor uw adres gelden. Hierdoor is
het niet meer mogelijk een nieuwe
bij de gemeente aan te vragen.

Berkel Milieu kan een nieuwe
kalender voor u(w adres) bestellen
(gratis). Belt u hiervoor de Afval-
Informatie-Lijn: (0575) 75 03 10,
tijdens werkdagen bereikbaar van
09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.

Afvalkalender kwijt? 

Een nieuwe bestelt u

bij Berkel Milieu

Het collecterooster voor het nieuwe jaar is bekend. Deze staat ook op onze
website www.bronckhorst.nl onder infobalie/collecteren en venten.

1 t/m 26 januari Vrije periode
27 jan. t/m 2 februari Hersenstichting en Fonds Psychische Gezondheid

onder de naam Hoofdcollecte
3 t/m 9 februari Vrije periode (carnaval)

10 t/m 16 februari Amnesty International
17 t/m 23 februari Vrije periode
24 febr. t/m 1 maart Vrije periode

2 t/m 8 maart Jeugdfonds Jantje Beton
9 t/m 15 maart Reumafonds

16 t/m 22 maart Vrije periode
23 t/m 29 maart Stichting Simavi
30 maart t/m 5 april Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg

6 t/m 12 april Stichting Fonds Gehandicaptensport
13 t/m 19 april Nederlandse Hartstichting
20 t/m 26 april Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
27 april t/m 3 mei Vrije periode

4 t/m 10 mei Vrije periode
11 t/m 17 mei Vereniging Nederlands Astmafonds
18 t/m 24 mei Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
25 t/m 31 mei Stichting Nationaal Epilepsiefonds

1 t/m 7 juni ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie
8 t/m 14 juni Maag Lever Darm Stichting
15 t/m 21 juni Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis
22 t/m 28 juni Vrije periode
29 juni t/m 30 augustus Vrije periode
31 aug. t/m 6 sept. Stichting KWF Kankerbestrijding

7 t/m 13 september Stichting Prinses Beatrix Fonds
14 t/m 20 september Nierstichting Nederland
21 t/m 27 september Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten
28 sept. t/m 4 oktober Dierenbescherming

5 t/m 11 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
12 t/m 18 oktober Vrije periode
19 t/m 25 oktober Vrije periode
26 okt. t/m 1 november Stichting Diabetes Fonds

2 t/m 8 november Stichting Alzheimer Nederland
9 nov. t/m 20 decem. Vrije periode

21 t/m 27 december Vrije periode

Collecterooster 2008

Dit afval mag u niet

door het toilet

spoelen. Het riool kan

hierdoor verstopt

raken. Bovendien is

dit afval niet afbreek-

baar in de rioolwater-

zuivering. Een rede-

lijk alternatief is alles

zoveel mogelijk te

scheiden. Kijkt u

vooral ook op de

afvalkalender in

welke bak dat afval

kan.

Vast afval als schoonmaakdoekjes (ook wegwerp),

kattenbakkorrels, maandverband, condooms, etc.



De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) biedt 
de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke
doelgroepen zoals ouderen, werkzoekenden en
arbeidsongeschikten cursussen aan te bieden. De
gemeente verzorgt deze cursussen in samenwerking
met het Graafschapcollege in Doetinchem. U kunt zich
rechtstreeks aanmelden voor deze cursussen bij het
Graafschapcollege. Voor 2008 staan de volgende
cursussen op het programma:

• Cursus Digitale Vaardigheden (in Doetinchem)
De cursus Digitale Vaardigheden is een computercursus
die bedoeld is voor personen van 55 jaar en ouder die
willen weten hoe een computer werkt, hoe hij te
gebruiken is en waarvoor. Er is geen voorkennis vereist.
De cursus is juist specifiek afgestemd op mensen die
nog nooit met een computer hebben gewerkt. In de
cursus wordt aandacht besteed aan: informatie over 
de verschillende onderdelen van een computer, leren
werken met het toetsenbord, de muis etc., tekst-
verwerken, het werken met een rekenprogramma 
en de werking van het internet.

Cursusduur: 20 weken
Startdatum: 4,6,7 of 8 februari 2008
Lesdag/lestijd: maandag 13.00 – 16.00 uur, 

woensdag 09.00 – 12.00 uur,
donderdag 09.00 – 12.00 uur, 
vrijdag 09.00 – 12.00 uur.

Leslocatie: Graafschapcollege, 
sector Educatie en scholing,
Julianaplein 2, Doetinchem

Aantal deelnemers: maximaal 18, minimaal 14
Kosten: € 40,- inclusief USB-stick. 

Het lesboek (Basisboek Office
2003 ISBN 978 90 5906 1835)
dient u zelf aan te schaffen

Contactpersoon: Roy Mengerink 
mgk@graafschapcollege.nl

• Cursus Digitale Vaardigheden (op locatie in Vorden)
U kunt de cursus Digitale Vaardigheden ook op locatie in
Vorden volgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaar-
den.

Cursusduur: 10 weken
Startdatum: 7 februari 2008
Lesdag/lestijd donderdagmiddag 13.00 –  

16.00 uur
Leslocatie 't Beeckland, Het Hoge 41,

Vorden
Aantal deelnemers maximaal 18, minimaal 12
Kosten € 40,- inclusief USB-stick. 

Het lesboek (Basisboek Office
2003 ISBN 978 90 5906 1835)
dient u zelf aan te schaffen

Contactpersoon Roy Mengerink 
mgk@graafschapcollege.nl

• Engels voor beginners (op locatie in Hengelo)
De cursus is een levendige beginnerscursus bestemd
voor ouderen die zich het praktisch gebruik van de
Engelse taal eigen willen maken. In de cursus wordt
aandacht besteed aan: spreek- en luistervaardigheid,
teksten lezen en schrijven, gewoonten en gebruiken in
Engeland, taalregels

Cursusduur: 5 februari 2008 tot en met eind
juni 2008

Lestijd: dinsdag 08.30 – 10.00 uur
Plaats: Sporthal de Kamp, Sarinkkamp 7,

Hengelo (Gld)
Kosten: € 40,- exclusief lesboeken
Contactpersoon: Maya van der Meer 

mrm@graafschapcollege.nl

• Wegwijs in Regelland
Iedereen heeft regelmatig te maken met allerlei regelin-
gen en de daarbij behorende formulieren. Verzekerin-
gen, huur- en zorgtoeslag, leningen, voor al dit soort
zaken is het belangrijk dat u weet waar u recht op hebt
en hoe u het kunt aanvragen. Wilt u hier meer over
weten, volg dan de cursus Wegwijs in Regelland,
georganiseerd door het Graafschapcollege. In tien
bijeenkomsten krijgt u inzicht in regelingen op het
gebied van persoonlijke (budget)ondersteuning en de
organisaties die zich hiermee bezighouden. Samen
bekijken we aan welke ondersteuning u behoefte heeft
en welke instanties u hiervoor kunt benaderen. U gaat
direct met de opgedane kennis aan de slag. U gaat zelf
formulieren aanvragen en oefenen met het invullen
ervan. Zo kunt u een toeslag aanvragen of een
bezwaarschrift indienen. Tenslotte krijgt u tips hoe u
thuis uw administratie op orde kunt brengen en houden.

Cursusduur: 10 weken, 1 les van 3 uur 
per week

Startdatum: februari 2008
Lesdag/lestijd in overleg
Leslocatie in Doetinchem of een locatie in de

gemeente Bronckhorst
Kosten € 40,–
Contactpersoon Anja Reimert 

rmt@graafschapcollege.nl

• Nederlands in de dagelijkse praktijk (in
Doetinchem)

Taal gebruik je overal en altijd. Als je een gesprek voert,
een formulier invult, een brief schrijft, de krant leest,
een verhaal vertelt, gebruik je de Nederlandse taal.
Soms merk je dat je kennis van het Nederlands in
bepaalde situaties nog tekort schiet. In de cursus
Nederlands in de dagelijkse praktijk ga je aan de slag 
om het spreken, lezen en schrijven te verbeteren. 
De volgende onderdelen komen aan de orde:
spreekvaardigheid, teksten lezen en begrijpen,
luistervaardigheid, taalregels, schrijfvaardigheid. 
De cursus wordt gegeven in kleine groepen met ruime
individuele aandacht. Wat je leert, is direct te gebruiken
in het dagelijks leven. Je voelt je zekerder in de omgang
met je omgeving en je collega's.

Cursusduur: 20 weken, 1 les van 3 uur 
per week

Startdatum: instromen in een van de
lesgroepen is gedurende het
gehele schooljaar mogelijk

Lesdag/lestijd: in overleg
Aantal deelnemers: maximaal 15, minimaal 10
Leslocatie: Graafschapcollege, 

sector Educatie en scholing,
Julianaplein 2, Doetinchem

Kosten: € 70,- exclusief de kosten voor
boeken en overig lesmateriaal

Contactpersoon: Anja Reimert 
rmt@graafschapcollege.nl

Voor alle cursussen geldt:
Informatie en aanmelding bij het Graafschapcollege,
sector Educatie en scholing, Julianaplein 2, 7001 HG
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 10.

Doet u mee aan één van deze cursussen?Tarieven gemeentelijke belastingen 2008

De raad van de gemeente Bronckhorst stelde op 20 december 2007 de be-
lastingverordeningen 2008 vast. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:

Tarief in €

Onroerende-zaakbelastingen
OZB per € 2500,- van de WOZ-waarde:
eigenaar woning 2,13
eigenaar niet-woning 2,18
gebruiker niet-woning 1,75

Afvalstoffenheffing
vast recht (ieder huishouden betaalt dit): 104,40
vermeerderd met de kosten per container

80 liter groene container 31,20
140 liter groene container 43,20
240 liter groene container 62,20

80 liter grijze container 57,60
140 liter grijze container 86,40
240 liter grijze container 138,60
verzamelcontainer groen afval 31,20
verzamelcontainer grijs afval 86,40

Rioolrechten gebruiker 244,60

Toeristenbelasting (alleen van toepassing voor niet-inwoners)

per overnachting jaartarief per
standplaats/
slaapplaats

camping
toeristische plaats 0,62 91,88
seizoenplaats 0,62 96,72
vaste jaarstandplaats 0,62 101,18

minicamping
toeristische plaats 0,62 91,88
seizoenplaats 0,62 96,72

hotels 1,28 128,00
bed & breakfast/pensions 0,78 54,60

kampeerboerderij/herberg/groepsaccommodatie
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,46 25,76
met maximaal 8 slaapplaatsen 1,03

overige vakantieonderkomens:
(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, 
kamerverhuur, trekkershutten, ruimten in kastelen, 
cottages, conferentie- en vakantieoord etc.)
met maximaal 8 slaapplaatsen) 1,03

Watertoeristenbelasting
jachthaven

jaarligplaats 0,62 74,40

Leges
paspoort 48,35
Nederlandse identiteitskaart 40,70
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 100 179,00
100 – 200 205,00
200 – 250 230,00
250 – 300 256,00
300 – 350 281,00
350 – 400 307,00
400 of meer 333,00

Commissievergaderingen
Commissie Evaluatie en controle
Op 16 januari 2008 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Rapportage van de

Rekenkamercommissie
'Verhuur van gemeentelijke
accommodaties'
De Rekenkamercommissie van
de gemeenten Berkelland,

Bronckhorst, Lochem en Mont-
ferland heeft onderzoek gedaan
naar de verhuur van gemeente-
lijke accommodaties in de
genoemde gemeenten. In de
rapportage komt de Reken-
kamercommissie tot vijf
conclusies en acht aanbeve-
lingen.

• Rapport 
'Zicht op Accommodaties!'
De raad krijgt het rapport 'Zicht
op Accommodaties!' gepresen-
teerd. Het rapport geeft inzicht 
in de soorten accommodaties
(sporthallen, zwembaden e.d.) 

die de gemeente in eigendom
heeft. In het rapport worden acht
concrete adviezen gegeven op
welke wijze de gemeente in de
toekomst met haar accommo-
daties om kan gaan.

• Regionale samenwerking Regio
Achterhoek
Het gemeentebestuur wordt
gevraagd om in te stemmen met
het voornemen van de Regio
Achterhoek tot wijziging van de
samenwerkingsregeling, ten
behoeve van een herijking van het
strategisch, financieel en het
organisatorisch kader.

• Leerplichtverslag 2006-2007
De doelstelling van de leerplicht-
wet is er op toezien dat alle
kinderen van Bronckhorst in de
leeftijd van 5 tot en met 16 jaar
onderwijs volgen en vervolgens
met een startkwalificatie de
school verlaten. Met het leer-
plichtverslag 2006-2007 legt de
gemeente verantwoording af of
en hoe zij dit doel heeft bereikt.

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 17 januari 2008 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.

De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Visiedocument modernisering

Wet sociale werkvoorziening en
positie Delta
Op 1 januari 2008 is de Wet
sociale werkvoorziening
gewijzigd. Met behulp van een
visiedocument kan het werk-
voorzieningschap Delta invulling
geven aan de gewijzigde wet-
geving.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
Om een bijdrage te kunnen
leveren aan de realisatie van de
provinciale doelstelling voor
windenergie (100 megawatt geïn-
stalleerd vermogen in 2010) heeft
de Regio Achterhoek onderzocht
wat binnen de regio geschikte
gebieden zijn voor de plaatsing
van windturbines. Binnen de
gemeente Bronckhorst zijn
hiervoor twee locaties geschikt.
Alvorens een concreet gebied aan

te wijzen voor het opstellen van
windmolens, stelt het college aan
de raad voor een uitspraak te
doen of de gemeente bereid is om
medewerking te verlenen aan de
realisatie van een windmolenpark
in de gemeente Bronckhorst.

• Initiatiefvoorstel van de PvdA-
fractie 'Ondersteuningsgelden
vorming basisbibliotheken'
De fractie van de PvdA pleit er in
haar initiatiefvoorstel voor om de
provincie dringend te verzoeken
de basisbibliotheek West
Achterhoek toch de komende
twee jaar de ondersteunings-
gelden te verstrekken waar zij op
basis van de situatie per 1 januari
2003 recht op had. Verder stelt de
PvdA-fractie voor dat als de
provincie in gebreke blijft, het
college op korte termijn met een
voorstel naar de raad komt om
het financiële gat te dichten.

• Richtlijnen voor milieueffect-
rapport 'Aardgastransport-
leiding Angerlo-Ommen'
De Gasunie is van plan een
gastransportleiding van Ommen
naar Angerlo aan te leggen. Deze
gastransportleiding loopt door
een groot deel van de gemeente
Bronckhorst. Als onderdeel van
de procedures die gevolgd
moeten worden om dit mogelijk
te maken, moet de gemeente
Bronckhorst onder andere
richtlijnen vaststellen voor het op
te stellen milieueffectrapport. In
de richtlijnen geeft de gemeente
Bronckhorst aan welke alterna-
tieven en milieuaspecten in het
milieueffectrapport (MER) behan-
deld moeten worden, zodat de
gemeente Bronckhorst het
benodigde besluit goed kan
onderbouwen met voldoende
milieu-informatie.

• Aanleg bijzondere particuliere
begraafplaatsen
Met het vaststellen van regels
voor het aanleggen van bijzonde-
re particuliere begraafplaatsen
kan de gemeente aanvragen van
particulieren om op eigen terrein
te mogen worden begraven
beoordelen.

• Verlenging mandaat
voorbereidingsgroep
Europa
Voorgesteld wordt de
bestaande voorberei-
dingsgroep Europa tot het
einde van de raadsperiode
medio maart 2010 voort te
zetten als klankbord-
groep Europa.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen
kunt u gebruik maken van
het recht om in te spreken.

In tegenstelling tot de raadsverga-
deringen kunt u hier inspreken over
onderwerpen die juist wel op de
agenda staan. De maximale spreek-
tijd is vijf minuten. U kunt zich hier-
voor aanmelden bij de griffie, onder
opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad (vervolg)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hummelo, Broekstraat 12, 26 januari 2008, carnavalsoptocht, van 13.00 tot14.00 uur,

carnavalsfeest van 16.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, van 16.00 tot 01.00 uur, D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Vorden en omgeving, oriënteringsritten, 24 februari, 13 april, 4 mei, 1 juni en 20 november
2008 van 12.30 tot 17.00 uur, VAMC Graafschaprijders

• Zelhem, Stationsplein, op maandagen van 10.30 tot 11.30 uur in 2008 en Vorden, Kerkstraat, 
op maandagen van 09.00 tot 10.00 uur in 2008, innemen standplaats met rijdend informatie-
kantoor, Menzis

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
• Drempt, Rijksweg 20a, gedeeltelijk veranderen showroommagazijn
• Halle, Bielemansdijk 11, gedeeltelijk veranderen schuur, wijzigen tot kantine/werkruimte
• Halle, Dorpsstraat 1, geheel vernieuwen veranda, geheel veranderen en vergroten garage,

wijzigen tot kantoorruimte
• Halle, Lankerseweg 3, vernieuwen schuur, wijzigen tot cursusruimte
• Hengelo (Gld), Olde Kaste 4,4a, bouwen woning met bijgebouw
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, gedeeltelijk vergroten vleesvarkensstal
• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, vergroten woonkeuken, plaatsen prieel/berging
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 32, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, gedeeltelijk vergroten opslag-schuur
• Vorden, Beatrixlaan 24, plaatsen dakkapel
• Vorden, Nieuwstad 30, plaatsen fietsenberging
• Zelhem, Hengeloseweg 44, veranderen bijgebouw
• Zelhem, Heijinkweg 11a, herplaatsen bestaande loods
• Zelhem, Hummeloseweg 74, bouw vervangende woning met bijgebouw
• Zelhem, Ruurloseweg 38, verbouw restaurant
• Zelhem, Smidsstraat 10-12, uitbreiden winkelmagazijn

Aanvragen

Ontwerpbesluiten (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
10 januari t/m 20 februari 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, De Ulenpas, aanvraag monumentenvergunning voor de

herbestemming van de tuinschuur en stalgebouw tot logiesgebouw
• Vorden, De Horsterkamp 8, kasteel Vorden, aanvraag monumentenvergunning voor

werkzaamheden en wijzigingen van de historische tuinaanleg

de Ulenpas in Hoog-Keppel

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 februari 2008. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Tarwestraat 9, vrijstelling bouwen woning, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over hoogte; volgens artikel 4, lid 3 mag de hoogte maximaal 
9 meter bedragen: in bouwplan/aanvraag is hoogte 9,5 meter. Het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 7, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Abbinkskamp fase 3'

Het ontwerpbesluit/bouwplan/de aanvraag ligt vanaf 10 januari t/m 20 februari 2008 tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Velswijkweg 3a, vrijstelling bouwen woning en een bijgebouw/schuur, vrijstelling

wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over inhoud woning; volgens artikel 5, 
lid 5.2.1, sub e, mag de inhoud maximaal 600 m3 bedragen: in bouwplan/aanvraag is de inhoud
660 m3. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 10, lid 1.a van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem, Velswijkweg 1 en 3'

Het bouwplan/de aanvraag ligt vanaf 10 januari t/m 6 februari 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, voor het verbouwen van een boerderij in twee wooneenheden,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 januari t/m 
20 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 28 december 2007:
• gebied Steenderen met uitzondering van Bronkhorst, toewijzen van koopzondagen op 

24 maart, 27 april, 4 en 12 mei, 30 november, 14 december en 21 december 2008, Glas Galerie
Remery

• gebied Hummelo en Keppel, toewijzen van 20 april 2008 als koopzondag, stichting
Kunstenaarsnetwerk het Web

• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren op dinsdagen,
woensdagen en zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2008, A.G.J. Snellink

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 2 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 27, vergroten winkel
• Zelhem, Blekweg 2a, bouwen woning, wijziging op de verleende bouwvergunning van 28 juni

2007 en de wijzigng van 1 november 2007, om aan dit bouwplan mee te kunnen werken is op 
5 juni 2007 vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
verleend

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 
en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 8 januari 2008:
• Drempt, Veenweg 10, voor verbranding nabij de Hulsevoortseweg in Drempt
• Drempt, Veenweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Bielemansdijk 17, voor verbranding nabij de Bielemansdijk
• Zelhem, Hummeloseweg 34, voor verbranding nabij de Veermansweg in Hengelo (Gld)

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen). 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.

B en w van Bronckhorst hebben op 18 december 2007 besloten inspraak te verlenen op het
voornemen de Slondeweg in Hoog-Keppel, tussen de Eldrikseweg en boerderij de IJsselt, en
Heggenveld in Laag-Keppel, vanaf de Barlhammerweg tot aan de grens Doetinchem vanaf de
Wehlsedijk tot aan de grens Doetinchem, af te sluiten voor motorvoertuigen, met uitzondering
van landbouwverkeer.

Inspraak
Voor deze maatregelen moeten b en w een verkeersbesluit nemen. De concept verkeers-
besluiten, liggen van 8 januari t/m 19 februari 2008 (gedurende zes weken) voor inspraak ter
inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Verkeersbesluiten in Hoog-Keppel en Laag-Keppel

In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker zijn de
• Jolinkdijk, vanaf de Heidenhoekweg tot de Boldijk van 14 t/m 18 januari
• Boldijk van 14 t/m 18 januari en 21 t/m 25 januari
• Priesterinkdijk, van de Boldijk tot de Halseweg van 21 t/m 25 januari 2008
afgesloten voor al het verkeer.

Wegwerkzaamheden in Zelhem

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Tellingstraat 7
Drempt’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 20 december 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied Tellingstraat 7 Drempt' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzi-
gingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de vestiging van een wijnboerderij op het perceel Tellingstraat 7 in
Drempt. Het bedrijf omvat een wijngaard, een wijnmakerij, een winkel die tevens dienst doet 
als ontvangstruimte en wijnproeverij alsmede een terras voor passerende recreanten. In het
hoofdgebouw is beperkte gelegenheid voor bed & breakfast.

Het bestemmingsplan ligt van 10 januari t/m 20 februari 2008 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax (026) 359 94 80 of e-mail
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur via tel. (026) 359 98 20.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 20 december 2007 het bestemmingsplan ''t Soerlant
IV' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van woonwijk 't Soerlant IV, waarmee een
uitbreiding van de kern Zelhem wordt gerealiseerd.

De bij de vaststelling  aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben betrekking
op:
• de paragraaf 'bedrijvigheid/externe veiligheid', deze wordt aangepast aan de actuele stand van

zaken
• In artikel 7 'Groen' wordt aan de doeleindenomschrijving in onderdeel 7.1   'parkeervoorzien-

ingen' toegevoegd; hierdoor wordt parkeren binnen deze bestemming mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 januari t/m 
20 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax (026) 359 94 80 of e-mail post@gelderland.nl (o.v.v.
REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Bestemmingsplannen

'Beeldkwaliteit- en inrichtingsplan 't Soerlant IV in Zelhem'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 20 december 2007 het 'Beeldkwaliteit- en
inrichtingsplan 't Soerlant IV Zelhem' vastgesteld. Dit plan geeft beleidsregels (artikel 4:81
Algemene wet bestuursrecht) voor het kader waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en
architectonische uitwerking van 't Soerlant IV moet plaatsvinden.

De stukken, met de inhoud van de beleidsregels, liggen met ingang van 10 januari 2008 tijdens 
de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Beleidsregels

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

MAN-GO
speelt zaterdag
12 januari in het

café.

In de discotheek
draait

DJ MARTIJN

Boek een groepsarrangement bij de VVV!
Koken van A tot Z

Beleef ’t Groene Hart in de Achterhoek

Casino Royale

Proeven van de Middeleeuwen

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

Voor meer informatie: www.groepenindeachterhoek.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



Wij wensen U een fijn en gezond 2008.

Vanaf 3 januari 2008 is ons nieuwe adres;
Ambachtsweg 12, 7251 KW Vorden
Tel. 06-22 45 93 33, 0575-552633

RESONARE
Praktijk voor Muziek
Klank ~ Adem ~ Stem

Muzieklessen
piano en klavecimbel

 

Cursussen
Beweeg ~ Adem ~ Zing

                  

Begeleiding (piano, klavecimbel)

instrumentalisten en zangers

informatie en opgave:
Jan Sierksma, lid KNTV

De Beekoever 6
tel. 0575 – 57 53 58

7207 MS Zutphen Leesten
e mail: j.sierksma@planet.nl

Jansen van den Berg BV

Praktijk voor: Fysiotherapie - Verwarmd therapiebad - Acupunctuur -

Endermotherapie - Voedings- en Dieetadvies - Manuele therapie

methode Cyriax, Mulligan, Marsman - Bekkenbodemtherapie - 

Fysio medisch Fit - Lymfedrainage

Postbus 66, 7250 AB Vorden

Christinalaan 16, Vorden

Pastorieweg 5, Vorden

Tel. (0575) 55 15 07 / Fax: (0575) 55 07 00

Website: www.jansenvdberg.nl

E-mail: rob.jvdb@inter.nl.net

Wij zijn per direct op zoek naar een 
ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v
voor schoonmaakwerkzaamheden van ons in 2007
volledig gerenoveerde therapiebad en bijbehorende
kleedruimten.

Deze werkzaamheden zullen 3x verdeeld over de week
moeten worden uitgevoerd (totaal 6 uur per week).

Ben jij degene die hierin geïnteresseerd is?
Ook vutters worden van harte uitgenodigd om te
reageren. Stuur dan je sollicitatiebroef per e-mail 
of per post naar mevr. Jansen van de Berg, 
Postbus 66, 7250 AB Vorden.
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SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

6500 klanten
en 45 collega’s
iets voor jou?

Werken bij SUPER DE BOER betekent vooral werken voor en
met mensen. Uit eindelijk draait het allemaal om de klant, die
jij samen met je collega’s het „Graag gedaan” gevoel moet
geven. Hoe we dat doen? Door elke dag te zorgen voor prima
service, verse producten en een hoge kwaliteit. Maar werken
bij SUPER DE BOER betekent ook werken bij een steeds suc-
cesvollere supermarktketen.
In Vorden staat een mooie Super de Boer supermarkt met een
groot aanbod en veel klanten, een prima omgeving om te wer-
ken. Door de geweldige drukte kunnen we nog wel wat

NIEUWE COLLEGA’S gebruiken, nl.

• KASSIËRES
• VERSMEDEWERKERS
• VULPLOEGMEDEWERKERS
• VAKANTIEMEDEWERKERS
Het liefst beschikbaar op de zaterdagen of avonden.

De ideale banen om lekker bij te verdienen voor een nieuwe
scooter, i-pod, nieuw mobieltje, of om gewoon lekker uit te
gaan. Je kunt in de middag, avond en op de zaterdag bij ons
terecht.
Afhankelijk van je interesses en capaciteiten kan je werken als
kassamedewerker, op de afdeling ‘vers’ of op de afdeling
‘houdbaar’.
Samen met je collega’s maak je er een sport van de vakken zo
goed en snel mogelijk te vullen, onze klanten aan de kassa te
helpen of in de verkoop mee te werken op één van onze afde-
lingen.
En uiteraard valt er ook genoeg te lachen. Ook naar onze klan-
ten graag, want we zeggen niet voor niets: „Graag gedaan”.

INTERESSE?
Stuur dan binnen twee weken je sollicitatie naar:

B.W. Grotenhuijs
Dorpsstraat 18
7251 BB  Vorden

Of neem contact op voor meer informatie:
(0575) 55 27 13.
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Mango selecteert een specifiek reper-
toire vol verrassende en frisse muziek
van bands als Franz Ferdinand, U2,
Red Hot Chili Peppers, The Darkness,
Coldplay, Prince en The Police, en
vooral andere muziek die de bandle-
den zelf mooi vinden en daarom vol
vuur en enthousiasme gebracht
wordt. Geen oudbolligheid dus en
geen afgekloven party nummers maar
wel songs die veel mensen kennen en
waarderen. Daarom is Mango op veler-

lei locaties en voor veel gelegenheden
te boeken wanneer men eens iets an-
ders wil. Mango speelt op bedrijfsfees-
ten, in kroegen, feesttenten, op brui-
loften en doet daarnaast ook speciale
verzoekprojecten.
De band koppelt talent en ervaring
aan speelplezier en een goed oog voor
het betere poprepertoire. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat Mango tij-
dens de Noord-Nederlandse voorronde
van 'The Clash of the Cover Bands' aan
het einde van de avond voor de vakju-
ry tot winnaar werd uitgeroepen! 
En het is zeker geen toeval dat overal
waar Mango zich laat zien en horen
het publiek en de organisatoren tel-
kens weer laaiend enthousiast zijn.
Cafe de Zwaan in Hengelo (Gld.).

Pop- en rockcovers: 
gitaar/zang, gitaar/zang, bas/zang, drums
De coverband Mango bestaat uit
vier getalenteerde en ervaren mu-
zikanten die zich toeleggen op het
spelen van kwaliteitspop. De band
is hiermee geen doorsnee cover-
band te noemen.

Nu is de winkel aan de beurt. Daar
zult U als klant meer van merken. Om-
dat de verkoop nu via het magazijn zal
gaan. Daarom houden wij dan ook een

'tijdelijke' magazijn verkoop. Wij excu-
seren ons ook voor het ongemak,
maar wij werken aan een mooie nieu-
we winkel en hopen U dan ook medio
februari in een nieuwe winkel te mo-
gen begroeten. 
Tot die tijd blijven we GEOPEND via de
tijdelijke ingang opzij van het pand
aan de Raadhuisstraat 27. Voor dat
ongemak bieden wij u daarom ook
een korting van 40% aan.

Tijdelijke magazijn verkoop

bij Schoenmode Hermans
Zoals wel bij U bekend gaat schoen-
mode Hermans verbouwen, het
magazijn is na een paar weken
bouwen en slopen helemaal klaar,
zodat de voorraad overzichtelijk
bij elkaar staat.

De band die normaal meer in de stijl
speelt van AC/DC , Status Quo en ande-
re stevige rockbands, hebben er nu
voor gekozen om hun eigen werk om
te zetten in een akoestische sessie. De
band heeft zijn elektrische gitaren in
de hoek gezet, het drumstel gehal-

veerd en de bassist heeft zijn bas inge-
ruild voor een grote contrabas. Na een
maandje of drie zwoegen in het oefen-
hok denken de jongens klaar te zijn
om op 11 januari hun eerste akoesti-
sche "try-out" te geven in Café De Bier-
kaai in Baak, puur om te kijken hoe

het publiek het op pakt en belangrij-
ker nog om te kijken hoe band het zelf
vindt om te doen, omdat dit iets totaal
anders is dan de jongens gewend zijn.
Ze zeggen wel dat het wel iets is voor
erbij en niet ter vervanging van……    11
januari zal de entree gratis zijn en te-
gen 21.30 zal de band met hun akoes-
tische vuurdoop beginnen. Voor meer
info kun je naar www.datdoew.com

Dat doe'w rockers akoestisch in de
Bierkaai Baak

Op 11 januari zal de rock en roll band een akoestisch optreden verzorgen
in café de Bierkaai in Baak.

Het parcours bestond uit veel stukken
weiland met een paar zware stukken,
zoals een looppassage door zand. Ech-
ter door het mooie weer van de laatste
week was het parcours snel en niet al
te zwaar. Direct na de start ontstond al
snel een kopgroep van zes renners.
Halverwege de wedstrijd splitste deze
groep zich in twee groepen van drie.
In de eerste groep zat o.a. Thijs van

Amerongen en Boy van Poppel (zoon
van vroegere topsprinter J.P. van Pop-
pel). In de laatste ronde maakte Van
Amerongen een klein foutje bij een
looppassage waardoor de andere twee
renners er vandoor konden gaan. Thijs
kon één renner, Mitchell Huenders,
nog achterhalen, maar Boy van Poppel
kon onbedreigd naar de overwinning
sprinten. Voor Thijs reste enkel nog
een tweede plek. Richard Sleumer uit
Vorden kwam door een rugblessure
niet verder dan de 22e plek.

Bij de Masters 40+ reed Peter Makkink
naar een 22e plek en bij de Masters
50+ werd Garjo Kamphuis zeer netjes
13e en Frans de Wit 22e.

Van Amerongen tweede op
NK Veldrijden
Afgelopen weekend werd in het
Brabantse Sint Michielsgestel ge-
streden om de Nederlandse titels
Veldrijden. Bij de beloften stond
RTV-er en uittredend kampioen
Thijs van Amerongen als grote fa-
voriet aan het vertrek.

Ook werd Henri Vreeman voor zijn ge-
weldige inzet voor de rood/witte club
door trainer Jan Steffens in het zonne-
tje gezet en kreeg hij een mooie trofee
voor de beste clubman in het jaar 2007
zelden een training over geslagen en
altijd bereid om na in het tweede ge-
keept te hebben weer voor het eerste
klaar te staan. Uiteraard werd er weer
gretig van de voortreffelijke boeren-

kool met worst genoten en werd het
tijd voor de speech van voorzitter Ger-
rit Hiddink deze herinnerde een ieder
aan de vele activiteiten die er aan zit-
ten te komen zoals o.a. op 19 jan het
dart toernooi en het lopen voor hoop
in juni vanaf sportpark De Lankhorst
waar ook al regelmatig aandacht voor
gevraagd word op de TV zender Ideaal
en zeker niet te vergeten op maandag
14 jan vergadering voor alle drie de af-
delingen volley/tennis en voetbal
i.v.m. eventuele fusie met Baakse Boijs.
Uiteraard kwam ook het bericht uit de
krant te sprake maar een ieder was er
over eens dat er bij Socii al in 2006
over een fusie gestemd was en het jam-
mer is dat sommige figuren zich niet
aan de afspraak kunnen of willen hou-
den om dit na buiten te brengen. 

De middag werd onder de gezellige
klanken van de heren Ter Beest voor-
gezet en door het spelen van dart,
poolbiljarten,kaarten of door meege-
brachte koffers met het hele casino
gebeuren wat onder de gok lustigen
geweldig leeft is een middag als deze
al snel voorbij.

Socii nieuws

Socii begon dit jaar met een zaal-
voetbal toernooi, vanaf 10 uur was
het lekker fanatiek partijtjes in de
zaal spelen, dit alles in elkaar en
voorbereid door de zelf vaneen ver-
velende blessure herstellende Ro-
land Wolbrink.

“Zet de klok maar stil”, zei Jan Luiten
tegen de dammers die onderling hun
wedstrijden speelden in clublokaal
Ons Huis. 

Luiten vertelde, dat de leden hadden
besloten om dit jaar de opbrengst van
het sneldamtoernooi te schenken aan
COEH. 

Sinds enkele jaren houdt DCH dit toer-
nooi voor een goed doel. Het was een
geslaagd toernooi met zestig deelne-
mers uit de regio Oost. 

Luiten bedankte de dammers voor het
inschrijfgeld, Bakkerij Hengelo voor

de prijzen en Stichting Ons Huis die
de zaal gratis ter beschikking had ge-
steld. 

Stef Disbergen van de COEH bedankte
de damvereniging voor het grote be-
drag. “Wij zijn blij dat jullie aan onze
Stichting hebben gedacht”, liet Disber-
gen weten toen hij de enveloppe in
ontvangst had genomen. 

“En het mooie van die 250 euro is, dat
het verdubbeld wordt door Wilde Gan-
zen en de NCDO van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Dus, in totaal
wordt het 750 euro die besteed wordt
voor het Potsahuis in Roemenië”. 

Vervolgens ging Disbergen kort in op
het Potsaproject. Een monumentaal
huis wordt omgebouwd tot een ge-
zinsvervangend tehuis voor kinderen
met een dubbele handicap. 

Dit jaar wordt het huis in gebruik
genomen en officieel geopend. 

DE UITSLAGEN PER GROEP 
VAN HET SNELDAMTOERNOOI 
(VETGEDRUKT ZIJN DCH LEDEN):

Groep A:
1. H. Seinhorst 7-10 (na barrage) 
2. B. Woolschot 7-10 (na barrage) 
3. A DE GREEF 7-9

Groep B:
1. N. Roelofsen 7-11
2. B. OKKEN 7-10
3. J. Seinhorst 7-9 

Groep C: 
1. W. Sonderen 7-11
2. G. Klompenhouwer 7-10
3. J. BOSCH 7-8

Groep D:
1. T. Roeterdink 6-11 
2. D. Stegeman 6-9 
3. S. Wiersma 6-7

Groep E: 
1. E. Harkink 6-10 
2. M. Even 6-9 
3. G. Stegeman 6-8

Groep F:
1. G.HULSHOF 6-11
2. H.TEKELENBURG 6-9
3. W.Klein Wassink 6-8

Groep G:
1. H. LANSINK 6-9
2. G.Roeterdink 6-10 (na barrage)
3. T. Orriens 7-7

Groep H:
1. E. BRUMMELMAN 6-11
2. G.Roeterdink 6-10 (na barrage)
3. T. Peree 6-10 (na barrage)

Dammers spelen 250 euro bij elkaar

Opbrengst sneldamtoernooi naar COEH

De Hengelose damclub DCH organiseerde donderdag 27 december een
oudjaar-sneldamtoernooi. De opbrengst hiervan ging naar de Stichting
Commissie Oost Europa Hengelo. Afgelopen donderdag werd het bedrag
van 250 euro door DCH-voorzitter Jan Luiten overhandigd aan de voorzit-
ter van COEH, Stef Disbergen.

Jan Luiten van DCH (rechts) overhandigd de envelop aan Staf Disbergen.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Geen glad verhaal.
LAAT U NU INFORMEREN OVER HET PEUGEOT WINTERBANDEN PLAN.

VIER BFGoodrich 
WINTERBANDEN

INCL. MONTAGE*

Peugeot 206 175/65R14 82T

VOOR € 331,-
Peugeot 307 195/65R15 91T

VOOR € 389,-
Vraag ook naar de voordelige band/velg combinaties.

ACTIE!

Aanbod geldig tot 31 januari 2008. *Adviesprijzen inclusief balanceren, standaard ventiel, verwijderingsbijdrage en BTW.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

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

UITVERKUITVERKOOPOOP
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.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

MAN-GO
speelt zaterdag
12 januari in het

café.

In de discotheek
draait

DJ MARTIJN

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

blijft sinds ruim een jaar bij de

brak zij een heup.

b k ze

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.

W ssink: ‘Een paar meter van ons

de spoorlijn Zut-

j ren

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

n Mennink) groeide op in de

al op jonge leef-
og

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
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Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Donderdag 28 juni 2007
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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
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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

sestraat 23 7141 AJ Groenlo

95

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

V or een onvergetelijke

lik ijgt niet al-

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!

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

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. 
De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

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

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.

Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juli

Wij 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 86ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
Z 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 Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli

’S MORGENS 

Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

kermis met speciale aanbiedingen

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya 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 Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten

Vorden
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Martin Mensink uit Gelselaar, Sander
Meijerink en Jorn Kuitert uit Vorden,
Jessica Oudenampsen uit Laren (G) en
Ruth Wezinkhof uit Ruurlo zijn allen
geselecteerd voor de talentengroep
van de KNSB Gelderland. Deze talen-
tengroep komt enkele keren in dit sei-
zoen bij elkaar in Nijmegen waarbij
naast training tevens aandacht wordt
besteedt aan voeding, materiaal en
trainen met bv. een hartslagmeter. Na
afloop van deze bijeenkomsten is er

een wedstrijd verreden waaraan alle
talenten-in-dop (21 meisjes en 22 jon-
gens) deelnamen.

De prestaties van de rijders van Lo-
chemse IJsclub en schaatstrainings-
groep waren prima. Jessica Oude-
nampsen werd 11e en reed zowel op
de 500 meter 55,49) als de 100 meter
een PR. Op de 100 meter betekende
haar tijd 1.50,62 tevens een clubrecord
voor meisjes junioren A. Ruth Wezink-

hof werd in het eindklassement 14e
en reed ook op beide afstanden een
mooi persoonlijk record. Sander Meij-
erink werd bij de jongens 5e en reed
op de 500 meter 48,97 en op de 1000
meter 1.38,66. Net geen persoonlijke
records. 
Jorn Kuitert die nog B-pupil is reed
twee persoonlijke records. Op de 500
meter reed hij 51,43 en op de 1000 me-
ter 1.45,36. Hij werd hiermee 9e. Mar-
tin Mensink viel helaas op de 500 me-
ter, maar zijn 1000 meter was een ver-
betering van zijn persoonlijk record
en hij reed 1.43,69. Dit was uiteinde-
lijk goed voor een 14e plaats.

Talentengroep KNSB

Onlangs hebben een 5-tal pupillen van de schaatstrainingsgroep Lochem
deelgenomen aan een schaatswedstrijd te Nijmegen die werd verreden
door de talentengroep van de KNSB Gelderland.

Bij de heren junioren A werd Eddy
Derksen uit Ruurlo 3e nadat hij op de
100 meter 11,03 en 10,99 had laten
klokken en op de 300 meter 25,61 en
25, 47 reed. Bij de heren senioren werd
Harry Pardijs uit Laren eveneens 3e.
Hij noteerde op de 100 meter 10,54 en
10,57. Op de 300 meter reed hij 24,65
en 25,04. Beide rijders zijn lid van de
Lochemse IJsclub en schaatstrainings-

groep. Dat zij echt sprintersbloed heb-
ben blijkt wel uit het feit dat Harry
Pardijs zich inmiddels heeft geplaatst
voor het nederlands kampioenschap
supersprint en dat Eddy Derksen eer-
daags meestrijd om de laatste startbe-
wijzen voor de NK op de landelijke se-
lectiewedstrijd supersprint. 

Van de trainingsgroep reden nog meer
rijders mee tijdens dit baankampioen-
schap. Sanne Mensink uit Gelselaar
werd bij de dames junioren A 5e. San-
der Meijerink uit Vorden werd bij de
heren junioren C eveneens 5e. In deze
categorie werd Martin Mensink uit
Gelselaar 8e nadat hij was gevallen op
de 100 meter. Ruud Rouwenhorst uit
Ruurlo werd bij de heren senioren 14e.

Baankampioenschappen supersprint

Eddy Derksen en Harry Pardijs 3e
Bij de baankampioenschappen su-
persprint is op zondagavond 30 de-
cember goed gereden door leden
van de schaatstrainingsgroep Lo-
chem. Voor een supersprint wed-
strijd worden twee maal een 100
meter en twee maal een 300 meter
gereden.

Natalie komt uit Vorden en woont
thans in het wooncentrum voor vol-
wassen verstandelijk gehandicapten
'De Noordhoek' aan de Kuiperstraat te
Zutphen. Ze heeft het Syndroom van
Down en werkt in de huishoudelijke
dienst bij het ambachtscentrum 'De
Driekant'. Naast de
huishoudelijke werk-
zaamheden helpt ze
ook af en toe in de
lunchroom van 'De
Driekant' of in de bak-
kerij. Dat ze het bak-
kers 'vak' in is gegaan
ligt waarschijnlijk
aan haar roots. Haar
opa Gabriel had vroe-
ger ook een bakkerij
in Zutphen.

Op het ambachtscen-
trum krijgt ze ook 1x
per week Kunstzinni-
ge Vorming. Hierin
kunnen de leerlingen
hun gevoelens uit-
drukken in kleur en
vorm en zo ontdekt
men hun creatieve ta-
lenten en hun en-
thousiasme daarin.
Soms werkt Natalie
met speksteen en dan
schildert ze weer. Na-
talie heeft zich vooral
toegelegd op het
schilderen van potret-
ten. Zo heeft ze ook
een bezoek gebracht
aan het Rijksmuseum
om nader geinfor-
meerd te geraken over
de kunst van het

schilderen van potretten. Onder des-
kundige begeleiding van mevrouw G.
Terpstra legt ze haar talenten in de
schilderkunst. Ook haar oom G. van
Meer uit Oosterhout (Noord Brabant)
is kunstenaar. Samen met hem heeft
ze in zijn atelier geschilderd aan haar
schilderij 'Borsato in Rosso' (zie foto).

Haar unieke stukken hangen de gehe-
le maand januari aan de gastenwand
in de Hanzehof te Zuthen. De kunst-
werken van de leerlingen van 'De Drie-
kant' zijn te leen. Hiervoor is iedere
eerste zaterdag van de maand het ate-
lier op de zolder van 'De Driekant',
Lange Hofstraat 25, geopend.
Informatie hierover bij het ambachts-
centrum 'De Driekant' te Zutphen.

Vordense exposeert in Hanzehof

In de maand januari exposeert Na-
talie Gabriel haar potretschilderij-
en op de gastenavond van het uit-
gaanscentrum De Hanzehof te Zut-
phen. Dagelijks kan men haar
kunstwerken bewonderen tussen
11.00 en 16.00 uur. Het schilderen
heeft Natalie geleerd op haar werk-
plek, het ambachtscentrum 'De
Driekant' te Zutphen, gevestigd
aan de Lange Hofstraat 25.

Natalie samen met haar oom Gerrit in zijn atelier aan het schilderen

De huidige twaalf kantoren blijven
een belangrijke rol vervullen in de

dienstverlening, waardoor de bank
dichtbij haar klanten blijft. Door het

bundelen van kennis en ervaring wor-
den nieuwe mogelijkheden gecreëerd
om de deskundigheid verder te ont-
wikkelen. 
Kortom, ook in de nieuwe situatie is
de Rabobank haar klanten optimaal
van dienst.

Rabobank zet eerste nieuwe klanten
in de bloemen

Woensdag 2 januari 2008 was de eerste dag van Rabobank Graafschap-
Noord, die is ontstaan door de fusie tussen de Rabobanken Berkel-IJssel
en Achterhoek-Noord. Deze ochtend ontvingen de eerste nieuwe klanten
op alle kantoren een bloemetje als welkom bij de 'nieuwe' bank.

Van woensdag 9 tot en met
maandag 14 januari kan er weer
oud papier in de container wor-

den gedeponeerd die dan bij
school staat. De container voor
oud ijzer staat permanent in het

weiland van de familie Bretveld
aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek
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In december 2007 is door enkele vrij-
willigers een bezoek gebracht aan bur-
gemeester Henk Aalderink. De burge-
meester van de gemeente Bronckhorst
is benoemd tot ambassadeur van de
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst.
Hij zegt hierover: ”Ik geloof in de
kracht van de inwoners van onze ge-
meente Bronckhorst. De Samenloop
voor Hoop Bronckhorst is een uniek

evenement. U steunt met uw deelna-
me het werk van KWF Kankerfonds en
u geeft morele steun aan alle (ex)kan-
kerpatiënten. Graag roep ik iedere ver-
eniging op om op welke manier dan
ook deel te nemen aan dit evenement.
Bronckhorst heeft een rijk vereni-
gingsleven. Inwoners zijn lid van een
vereniging, omdat ze graag samen iets
doen of omdat dit de saamhorigheid

stimuleert. Dus vorm een team of or-
ganiseer een activiteit en geef u op
voor Samenloop voor Hoop! Maak sa-
men van dit wandelfeest een succes!”.
Als blijk van waardering heeft de bur-
gemeester een T-shirt van SamenLoop
voor Hoop Bronckhorst gekregen van
voorzitter Herman Luimes. 

Voor informatie over SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst kunt u terecht op
www.samenloopvoorhoopbronck-
horst.nl

Ook is er wekelijks op zondagmiddag
tussen 12.00 en 13.00 uur op radio Ide-
aal het programma Achterhoek Totaal
SamenLoop voor Hoop.

Burgemeester Henk Aalderink ambassadeur

SamenLoop voor Hoop 
in de gemeente Bronckhorst

Enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Bronckhorst zijn sinds septem-
ber 2007 bezig met de organisatie van SamenLoop voor Hoop Bronck-
horst. Het evenement wordt gehouden op 14 en 15 juni 2008 op sportcom-
plex de Lankhorst in Wichmond. De SamenLoop voor Hoop is een 24 uur
durend wandelevenement voor teams die samen met de organisatie geld
bijeen brengen voor het KWF kankerfonds. Teams (10 tot 15 personen) uit
heel Bronckhorst en omgeving kunnen meedoen aan de Samenloop.

Burgemeester Henk Aalderink toont  de T-shirt die hij heeft gekregen van voorzitter Herman Luimes.

De organisatie is er in geslaagd de be-
kende conferencier "Peer oet Harden-
berg" te contracteren. Deze zal er gega-
randeerd voor zorgen, dat de zaal bol
staat van de lachbuien. Naast de beken-
de opening, de "Radetzky-Marsch" van
Johan Strauß, Vater, heeft de Bargkapel
een aantal nieuwe, mooie nummers
op het programma staan en de muzi-
kanten popelen om deze uit te voeren.
Het concert begint om 11.30 uur, de
zaal is open vanaf 10.00 uur. Kaarten
zijn vanaf 2 januari 2008 telefonisch te
bestellen bij HCR "In de Groene Jager"
te Barchem (0573-441201). Bestel op tijd
om teleurstelling te voorkomen.

Nieuwjaarsconcert 2008 De Bargkapel
Na een succesvol jaar, volgend op
het 40-jarig jubileum van "De Barg-
kapel", zal het jaar 2008 worden in-
geluid met het inmiddels traditio-
nele nieuwjaarsconcert op zondag
20 januari 2008 in HCR "In de Groe-
ne Jager" te Barchem. Dit concert
wordt zoals gebruikelijk georgani-
seerd door de zeer enthousiaste
"Stichting Vrienden van de Bargka-
pel", die de zaal weer zal omtoveren
tot een sfeervolle ambiance. Enkele
bestuursleden zullen de bezoekers
verwelkomen met een evenzeer tra-
ditioneel nieuwjaarsrolletje ofte-
wel "knieperke".

Het is een ruilbeurs van allerlei artike-
len die met een brouwerij te maken
hebben zoals : viltjes, glazen, etiket-
ten, flesjes en allerlei attributen waar
een naam van een brouwerij op staat. 

Tevens worden op deze beurzen de on-
derlinge contacten tussen verzame-
laars gelegd en/of weer aangehaald. In
ons land zijn ongeveer 1900 verzame-
laars aangesloten bij de B.A.V. (Brouwe-
rij Artikelen Verzamelaars). 

De B.A.V. organiseert twee keer per
jaar ook ruilbeurzen, meestal in het
zuiden of westen van ons land, daar
zijn ook de meeste grote brouwerijen.
Men kan de beurs in Ruurlo wel zo

langzamerhand internationaal noe-
men, vanwege het feit dat er ieder jaar
verzamelaars uit Duitsland en België
komen. De beurs staat ook vooral be-
kend om zijn gezellige uitstraling. 

Ambachtelijke brouwerijen aanwezig:
Voor de 6e keer zijn er enkele ambach-
telijke Nederlandse brouwerijen aan-
wezig. De bedoeling hiervan is om de-
ze brouwerijen meer bekendheid te
geven in de Achterhoek. Brouwerij 't
Koelschip uit Almere is al jaren een
graag geziene gast op de beurs. Welke
brouwerijen er nog meer aanwezig
zullen zijn, blijft nog een verrassing. 

Exclusief bierviltje: Vanwege het 4e
lustrum heeft bierbrouwerij Grolsch
een speciaal bierviltje uitgebracht, die
bij aanvang van de beurs aan alle be-
zoekers wordt uitgereikt. Dit is een
echte must voor de verzamelaar, daar
het een gelimiteerde uitgave betreft.

Ruilbeurs
Op zondag 13 januari wordt alweer
de 20e ruilbeurs van brouwerij-ar-
tikelen gehouden in zalencentrum
"De Luifel" in Ruurlo, aanvang 11.00
uur het einde is rond 15.00 uur.

De masters mochten het spits afbijten.
Hier stonden diverse renners van de
RTV aan het vertrek. Uiteindelijk was
het Jos Bogaerts uit Strijbeek die met
de overwinning aan de haal ging. Ton
van Korven uit Diesen werd tweede en
Frans Willems uit O/W Middelbeers
derde. Beste RTV-er was Peter Makkink
met een 18e plek. Rudi Peters werd
28e, Garjo Kamphuis 43e en Frans de
Wit 55.

Na de Masters stonden de Amateurs
aan het vertrek. Hier was het Freek de
Jong uit Meteren die als eerste over de
streep ging, gevolgd door John Slot uit
Bornebroek en Michiel Slot uit Del-
den. Martin Weijers werd hier 22e en
Jeroen Brummelman 40e. 

Bij de Nieuwelingen verdedigde Joost
Berendsen de kleuren van de RTV. Hij
werd uiteindelijk 23e. De overwinning
ging hier naar Emiel Dolfsma uit Kam-
pen. Tweede werd Douwe Verberne uit
Lierop en derde Elmar Reinders uit
Emmen. Bij de dames was het Arenda
Grimberg die na een klein half uur als
eerste over de meet kwam, gevolgd

door Susan de Goede uit Zoeterwoude
en Ilona Meter uit Hattem. Susan de
Leijser werd hier 35e. Jeroen Borgon-
jen probeerde bij de junioren een goe-
de uitslag de rijden. Hij werd uiteinde-
lijk 24e. Het was Maurits Lammertink
uit Enter die met de overwinning aan
de haal ging. Tweede werd Micki van
Empel uit Berlicum en derde Nils van
Kooi uit Krimpen aan de Lek.

De dag werd afgesloten met de wed-
strijd voor Elites en Beloften. De plaat-
selijk favoriet Thijs van Amerongen
reed een wedstrijd in Belgie voor de
Super Prestige, zodat nu andere ren-
ners de kans kregen om met de over-
winning aan de haal te gaan. Het was
uiteindelijk Eddy van Ijzendoorn uit
Tiel die afgetekend als eerste over de
streep kwam. 

Tweede werd Mathijs Wagenaar uit
Epe en derde Twan Van de Brand uit
Volkel. Voor de RTV was het Richard
Sleumer die als 22e over de streep
kwam en Rens te Stroet als 28e. De
RTV kan terugkijken op een zeer ge-
slaagd evenement, met veel publiek,
een mooi parcours en enthousiaste
renners.

Thijs van Amerongen reed in Belgie
een wedstrijd voor de Super Prestige.
Bij de beloften kwam hij als eerste over
de streep. In de laatste ronde kon hij
door een van van Paul Voss wegrijden.
Derde werd Jempy Drucker. Door deze
overwinning gaat Thijs van Ameron-
gen aan de leiding in het algemeen
klassement van de Super Prestige.

Succesvolle cross in Vorden
Afgelopen zondag organiseerde
RTV Vierakker Wichmond voor de
vijfde maal de nationale kasteel-
cross rond het kasteel in Vorden. Er
was een vernieuwd parcours rond
het kasteel uitgezet met zowel zwa-
re passages als snelle stukken. Ver-
der maakte de gunstige weersom-
standigheden en een groot deelne-
mersveld deze cross tot een waar
spektakel.

UITSLAGEN NOORD SHOW ZUID
LAREN

Hoenders
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG

Dwerghoenders
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF,
2xZG, 2xG
Orpington: B. van Dijke 1xF, 9xZG, 3xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 1xG, 2xG,
T. Zevenhoeken 1xZG, 1xG

Konijnen
Fr. Hangoor: R. Bruinsma 2xZG, 2xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,
2xZG, 1xG
Wener: H. Nijenhuis 3xZG, 1xG
Hollander: T. Zevenhoeken 2xF, 2xZG

Cavia's
Borstelhaar: T. Zevenhoeken 2xZG, 1xG

Duiven:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 3xG

P K V

Op 11 december 2007 moest in Steen-
deren in Het Hooge Wessel aangetre-
den worden tegen het eerste team van
Focus uit Laag-Keppel, uitkomende in
de eerste klasse. Teun Ravenhorst, oud-
trainer van het dames 1 team van
Wik, traint nu de dames van Focus.
Het beloofde een spannende wedstrijd
te worden.

De eerste twee sets gingen gelijk op,
maar werden uiteindelijk toch win-
nend afgesloten door Wik: 25-21 en 26-
24. In de derde set was het gebeurd
met de tegenstand van Focus, deze set
werd makkelijk gewonnen met 25-20.

Wik mag nu weer verder bekeren,
waarschijnlijk tegen DVO uit Hengelo
gld. Dit team komt uit in de derde di-
visie en staat daarin momenteel op
een tweede plaats. Een mooie tegen-
stander dus!

Binnenkort zal deze wedstrijd plaats
gaan vinden, eveneens in sporthal Het
Hooge Wessel in Steenderen. Iedereen
is welkom om ook dan de dames aan
te moedigen!

Volleybalvereniging Wik Steenderen

Dames 1 bekert verder
Het dames 1 team van volleybalver-
eniging Wik uit Steenderen, uitko-
mende in de promotieklasse, won
in november de bekerwedstrijd te-
gen VCV uit Varsseveld. De daarop-
volgende wedstrijd werd ook al-
weer gespeeld, met als resultaat
een 3-0 overwinning!

Dames 1 van volleybalvereniging WIK uit Steenderen, bekert na weer een winst verder!



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

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: KLEURENKORTING TOT 50%

DUJARDIN VIEUX

fles 1 liter van 12.50 voor9.99

RUNDERGEHAKT

pak 800 gram van 3.79
voor 1.89

50% KO50% KORTRTII NNGG
GESNEDEN
BOERENKOOL
zak 300 gram

van 1.29 voor 0.64

50% KO50% KORTRTII NNGG

PEPSI, SISI OF 7-UP
set 4 flessen à 1,5 liter

van 4.76
voor 2.85

40% KO40% KORTRTII NNGG

UNOX ROOKWORSTEN
GELDERSE
pak 275 gram

van 1.89 voor1.13

40% KO40% KORTRTII NNGG

AH VARKENS- OF KIP-
ROLLADE
3 stuks

kg van 7.49 voor 5.99

20% KO20% KORTRTII NNGG

AH PAIN DE BOULOGNE
heel

van 1.89 voor 1.51

20% KO20% KORTRTII NNGG

AALLLLEESS
MMOOEETT
LLEEEEGG!!!!

NU40%KORTING*
DIVERSE RESTANT PAREN LAARZEN / SCHOENEN VANAF € 10,00

midden in het   hart   van Bronckhorst
*uitgezonderd lederwaren, fournituren, Rohde pantoffels en reparaties. Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47

SCHOENMODE HERMANS
MAGAZIJNVERKOOP

SCHOENMODE HERMANS

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

* Snoeien van bomen

* Snoeien van fruitbomen

* Snoeien van bosplantsoen

* Rooien en vellen van bomen

* Stobben wegfrezen

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Z.E.  83a / BAAK / telefoon 0575 – 441048

boomverzorging

Hardloopcursus voor beginners
in Ruurlo o.l.v. Niels Gude v.a. zon-
dagochtend 20 januari 11.30-12.30
uur en een cursus v.a. maandagoch-
tend 21 januari 9.00-10.00 uur.
Info: gerlandegude@hetnet.nl. Tel.:
0573-453354. Website: www.aero
bicdancecentreruurlo.nl (informatie:
lesrooster streetdance v.a. 4 jaar;
sportief wandelen; thai bo; latin-
danceaerobics; pilates; bodyshape
(spierversterkende oefeningen) etc.)

Nordic Walking cursus voor
beginners in Ruurlo o.l.v. Gerlande
Gude v.a. donderdagmiddag 17 januari
13.30-15.00 uur en een cursus v.a. zater-
dagochtend 19 januari 9.00-10.30 uur.
Info: gerlandegude@hetnet.nl. Tel.:
0573-453354. Website: www.aero
bicdancecentreruurlo.nl (informatie:
lesrooster streetdance v.a. 4 jaar; spor-
tief wandelen; thai bo; latindanceaero-
bics; pilates; bodyshape (spierverster-
kende oefeningen) etc.)

Spruiten 500 gram 0.49
Witlof 500 gram 0.59

Sinaasappelen 15 voor 1.69
Bloemkool nu 1.29

Aardappelen eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Kadotip!!!

Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Zondag 3 februari

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4x1,20m)

Gratis parkeren.

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527



www.plus.nl

02/08 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00 Wat een verschil.

Nieuws van PLUS Eland

weekendpakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 januari 2008

Riblappen
kilo

Hutspot
500 gram

0.694.99

Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 3.79

PLUS
Gemengd gehakt

Grand Italia

++

1.98
samen

2.99
kilo

Bij aankoop van 1 fl es Sugocasa
GRATIS een zak Grand Italia macaroni, 
farfalle, fusilli, penne rigate of pipe 
rigate naar keuze t.w.v. 0.97
Fles à 690 gram en zak à 500 gram
ELDERS 2.95

Bumblies
Luiers of luierbroekjes
Diverse varianten
2 pakken à 20-56 stuks naar keuze
ELDERS 13.98-15.98

12.50
2 pakken

Spaar nu alle gratisgratis
voetbalkaartjes.

Schitterende kaartjes van
alle Eredivisie-spelers met
handtekening. U ontvangt
4 kaarten gratis bij elke €10.- aan boodschappen*.

*Zie de actievoorwaarden in de winkel.

Andy of Glorix
Allesreinger, bleek 
of wc-gel
Diverse varianten
5 flacons à 750 ml naar keuze
ELDERS 5.15-10.45

4.99
5 flacons

PLUS
Boeren tijger
Wit of tarwe
Heel
NORMAAL 1.19

0.99

PLUS
Klaverland Belegen
Vers van het mes, aan het stuk
Kilo
NORMAAL 9.79

6.99
kilo

PLUS
Kipfilet
Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 5.99

4.79
kilo

Page Toiletpapier
Zacht & sterk, pak 24 rollen
of dubbel lang, pak 12 rollen 
Pak
ELDERS 7.99

5.79
voordeelpak

OP = OP



Microfiber badjassen
vanaf 29,95

Kinder badjassen
vanaf 14,95

SIERKUSSENTJES
uitzoeken 9,95

diverse maten en vele dessins

HOESLAKENS

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575-512816 www.bedshop.nl

BADJASSEN

TAFELGOED
lopers + dekservetten uitzoeken 9,95

tafelgoed ±140/190 uitzoeken 19,95

tafelgoed ±130/220 uitzoeken 24,95

tafelgoed ±160/260 uitzoeken 29,95

servetten uitzoeken 1,95 per stuk

KUSSENS

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar

liefst 16 kleuren. 100% katoen
1 persoons van 14,95 voor 9,95

1 persoons XL van 16,95 voor 11,95

2 persoons van 19,95 voor 15,95

litsjumeaux van 23,95 voor 19,95

waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 14,95 voor 10,95

90/200 van 15,95 voor 11,95

90/220 van 16,95 voor 12,95

140/200 van 22,50 voor 14,95

160/200 van 23,95 voor 17,95

180/200 van 28,95 voor 19,95

180/220 van 30,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140/160-200 van 27,50 voor 22,95

180/200-200 van 34,95 voor 26,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

waterbed XL van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk
van 39,95 nu 29,95

Synthetisch kussen
gevuld met synth. bolletjes en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar en bij te vullen. van 32,95

nu 22,95 p.st. nu 2 voor 39,-

15% dons Boxkussen
Stevig met opstaande rand
van 69,95 nu 49,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde
gevuld
van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteun kussen
Met wasbare hoes
van 99,- nu 69,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits. van 79,95
nu 54,95 p/st. nu 2 voor 99,-

BADGOED

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1000 dekbedsets
vanaf 19,95

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino v.a. 4,95

Halflinnen theedoeken nu 3,95

Linnen glazendoeken nu 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

KEUKEN

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% ganzendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 269,- voor 169,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 489,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 539,- voor 339,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfst-
deel is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 399,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 739,- voor 439,-

Yves Delorme (unieke partij)
Super kwaliteit winterdekbed
90% ganzendons op=op
1 pers. 140/200 van 389,- voor 199,-
2 pers. 200/200 van 579,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 799,- voor 399,-

Synthetisch dekbed met perkal katoenen
tijk. Anti-allergisch. 60º wasbaar met
unieke 2 laags duo constructie.
1 pers. 140/200 van 79,95 nu 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 nu 54,95

2 pers. 200/200 van 129,- nu 79,95

litsjum. 240/200 van 139,- nu 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- nu 99,95

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met perkal katoenen tijk. Anti-allergisch.
60º wasbaar met unieke 2 laags duo con-
structie.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 149,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 100% scheerwol
en een 100% katoenen tijk. Heerlijk
soepel en zacht.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 119,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 129,-
2 pers. 200/200 van 239,- voor 169,-
litsjum. 240/200 van 279,- voor 199,-
litsjum. xl 240/220 van 309,- voor 229,- on
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Royal baddoeken
In vele kleurstellingen

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Badmat (lussenmat) 100%katoen
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

FLANELLEN dekbedsets

HALVE PRIJS v.a. 19,95

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

DONZEN
DEKBEDDEN

WOLLEN
DEKBEDDEN

Hoeslakens FLANEL
Heerlijk zacht 100% katoen

80/200 van 23,95 voor 13,95

90/200 van 24,95 voor 14,95

90/210 van 27,95 voor 16,95

140/200 van 32,95 voor 19,95

160/200 van 36,95 voor 22,95

180/200 van 39,95 voor 24,95

sloop 60/70 van 9,95 voor 5,95

Flanellen Lakens
1 persoons van 24,95 voor 14,95

2 persoons van 32,95 voor 19,95

litsjumeaux van 39,95 voor 24,95

Vanaf 19,95

PARTIJ BADJASSEN

Vandyck badjas Royal
vele kleuren

van 59,95 nu 39,95


