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De oud-Vordense (‘volgende week
komt ze weer naar Vorden om bij ons
Sinterklaas te vieren’, zo zegt een trot-
se moeder Riet) heeft nu al een leven
achter de rug, waarvan veel vrouwen
alleen maar durven dromen. Steden
als Milaan, New York, Londen, Parijs,
bekend als ‘de steden’ in de modewe-
reld kent de thans 38-jarige Angelique
op haar duimpje. Niet alleen deze ste-
den, ook heeft zij wereldberoemde
personen in de modewereld zoals bij-
voorbeeld Karl Lagerfeld, de modellen
Naomi Campbell, Kate Mosh, Karin
Mulder ontmoet c.q. gelnterviewd. 

In 1998 heeft Angelique Westerhof het
‘Fashion Instituut Arnhem’ opgericht
en is zij daar momenteel nog altijd di-
recteur opleidingen. Daar krijgen Ne-
derlandse toptalenten en ook buiten-
landse ‘keien’ op modegebied een
masterclass opleiding.Zegt ze: ‘Weet je
wat zo grappig is, één van de leerlin-

gen was destijds (en inmiddels afge-
studeerd) het talent Antoine Peters,
net als ik afkomstig uit Vorden. We
zeiden toen nog tegen elkaar, komen
we alle twee uit de Achterhoek, uit het
kleine dorp Vorden. Mijn vader was
daar jarenlang schilder en de vader
van Antoine is er nog steeds schilder.
Prachtig toch!’

Angelique Westerhof pendelt enkele
dagen per week van Amsterdam naar
Arnhem. De rest van de week verblijft
zij in de hoofdstad waar zij ook direc-
teur is bij de ‘Stichting Dutch Fashion
Foundation’. Angelique: ‘Een hartstik-
ke leuke job, wij proberen de Neder-
landse mode te organiseren en te posi-
tioneren. Nederland is geen mode-
land, niet te vergelijken met landen
als Frankrijk, Italië en de Verenigde
Staten van Amerika e.d. Wij werken in
Amsterdam met een netwerk van cir-
ca 80 vormgevers. Wij houden ons da-

gelijks bezig met het ‘stap- voor-stap’
ontwikkelen van nieuwe dingen. Een
concept gericht op het buitenland om
te proberen daar een Nederlandse
handelsmissie neer te zetten’, aldus
Angelique die dus voor al dit soort
werkzaamheden de ‘Prix de la Mode’
heeft ontvangen. 

Na school ‘De Vordering’ in Vorden,
bezocht zij een kwart eeuw geleden
het Baudartius College in Zutphen’.
‘Ik wist toen al wel dat ik journalist
wilde worden of mode programma’s
op TV presenteren. Maar eerst wilde ik
om me heen kijken, de wijde wereld
in. Ik heb toen gekozen voor een jaar-
tje buitenland, onderwijl in Brussel
vier maanden Frans gestudeerd. 

Vervolgens Italiaans gestudeerd in Pe-
ruzza, steden als Rome en Florence
bezocht. Als je daar verblijft moet je
de taal wel leren. Na een jaar vonden
mijn ouders dat het tijd werd om weer
naar Nederland terug te keren. Dat
heb ik natuurlijk ook direct als ‘ge-
hoorzame dochter’gedaan’, zo zegt
Angelique lachend.

‘Ik wilde toen naar de Academie voor
de journalistiek, maar helaas, ik werd
uitgeloot. Toen heb ik mij op de uni-
versiteit in Amsterdam ingeschreven
voor de opleiding politicologie. 

Daarna raakte mijn leven in een
stroomversnelling. Ik kwam in Am-
sterdam in het lokale radio- en TV we-
reldje terecht. Dat hield in reportages
maken, presentaties doen. Ik had een
eigen politiek cultureel magazine
waardoor ik kunstenaars, modeont-
werpers , schrijvers e.d. mocht inter-
viewen. Een zeer boeiende en leerza-
me tijd.

Op m’n 24e kreeg ik een Erasmus
beurs en ging ik gelijk weer naar Italië.
Studeren in Rome en werken in Mi-
laan. Ik geraakte daar helemaal in de
ban van de modewereld. Ik kreeg de
mogelijkheid om films te gaan doen,
modeshows te verslaan, wat tevens in-
hield ‘all over the world’, vliegtuig- in,
vliegtuig- uit! Het mooiste cadeau dat
ik ooit heb gekregen is toch wel dat ik
heel Italië heb mogen leren kennen. In
die tijd had ik ook een Italiaans
vriendje (ha, ha nee nu niet meer
hoor, ik woon nu gelukkig samen met
een Nederlandse man in Amsterdam’).
Ik heb ook nog een poos in Parijs ge-
werkt, daar maakte ik reportages voor
de Duitse TV. Veelal commerciële
items waarmee ik ‘de boer op ging’.
Ook werd ik toen gevraagd om ‘editor’
bij Dutch Magazine te worden.

Ik heb ook nog het blad Chic Maga-
zine mede helpen oprichten. Uiteinde-
lijk weer teruggekeerd om mij in het
Nederlandse modewereldje te verdie-
pen. We hebben hier veel talent maar
te weinig banen in deze branche. Ge-
lukkig komt daar de laatste jaren een
positieve verandering in en ben ik blij
dat ik daar een steentje aan bij mag
dragen. 

Bovendien dolgelukkig dat in het jury-
rapport staat: ‘Angelique Westerhof,
hoog ‘gehakt’ en diep gedreven, archi-
tect van Nederlands mode land’ of an-
ders vertaald dit jaar de ‘beste mode
ambassadrice van ons land!' De re-
dactie van ‘Contact’ is overigens zeer
benieuwd wat Sinterklaas volgende
week in haar ouderlijk huis in Vorden
nog in haar schoentje doet!

Angelique Westerhof wint Prix de la Mode

Uitgeroepen tot beste mode ambassadrice van Nederland!

In Vorden glunderden Riet en Leo Westerhof toen zij het nieuws hoorden
dat hun dochter Angelique door het maandblad Marie Claire was uit-
geroepen tot de beste mode ambassadrice van Nederland. Een erkenning
die leidde tot de Prix de la Mode. Zij kreeg deze prijs in Amsterdam uit-
gereikt. De Nederlanders Jan Taminiau en Doutzen Kroes kregen tege-
lijkertijd de prijs voor respectievelijk de categorie de beste nationale
ontwerper en het beste model uitgereikt. Het Nederlandse ontwerpersduo
Victor en Rolf werd uitgeroepen tot de beste internationale ontwerper.
Angelique Westerhof vanuit Amsterdam: ‘Prachtig dat ik in dit rijtje illus-
tere namen ben opgenomen. Ik vind deze onderscheiding een enorme
eer, de beloning voor tien jaar investeren in mijzelf. Het is tevens een
motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan’, zo zegt ze dolgelukkig.

In het midden Angelique Westerhof.

De receptie is in het Dorpscentrum.
Iedereen, gemeenteleden en mensen
die de afgelopen jaren met ds. Wester-
neng hebben samengewerkt, is van
harte welkom.

Afscheidsreceptie ds. Westerneng
Op zaterdagmiddag 1 december is
er een speciale afscheidsreceptie in
verband met het afscheid van ds.
Dick Westerneng van de Gerefor-
meerde Kerk.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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CHEVROLET
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij
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Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Vleesribben
heel kilo nu € 1.98

3 zakken 
Plus Frites

€ 2.50
Deze week

speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



� Zin om een kerstdecoratie
te maken! Open huis voor
workshops kerstdecoraties
op zondag 2-12 van 11.00
tot 16.00 uur. M. Frederiks,
Wiendelsweg 1, Keijenborg,
tel. (0575) 46 34 42.

� Aanbieding: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend),
alle maten, groen en rood.
Tel. (0575) 46 11 51.

� Te huur gevr.: Landbouw-
grond voor snijmaïs of
grasland. Melkgeitenhoude-
rij Roekevisch, Zelhem, tel.
(06) 51 22 83 89.

� Heeft u ze al, de ijsbaan-
abonnementen? Voorver-
koop, zie advertentie Contact
week 47. Meer informatie:
www.ijsvereniging-vorden.nl

� Reurlse Midwinterhoorn-
wandeling Zondag 2 dec. a.s.
van 11.00 tot 16.00 u. Starten
tot 14.00 u. bij Pannekoek-
boerderij De Heikamp. Demon-
stratie midwinterhoorn maken.
Bezichtiging Cactus Oase,
dolen in de doolhof. Keuze uit 3
routes; 6, 11 en 16 km. Volw. €
6,50, kind € 3,50 incl. bezichti-
gingen en consumptie. Inl. VVV
Ruurlo 0573-453926.

� KunstKring Ruurlo: 6 en 13
december 9.30 uur: work-
shop Muziekdoosje in Kerst-
sfeer versierd met beertjes
van Fimo-klei. Kosten € 20,–
+ materiaal € 12,50. Meer info
www.kunstkringruurlo.nl of
(0573) 45 30 90 of 45 15 99.

� Sinterklaas ... is weer in
Vorden. Sinterklaas werkt dit
jaar nauw samen met volley-
balvereniging Dash. Voor een
kleine vergoeding zal Sint
met 2 Pieten bij jullie thuis
een onvergetelijk moment
verzorgen. Bel voor een
afspraak 06-53149844.

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

Hoor de wind waait door de bomen

VLAAI V/D WEEK

• 5 decembervlaai
6-8 pers. € 6,75

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren bus € 4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Speculaaspoppen 28 cm

per stuk 2,15                2 stuks € 3,15
• Speculaascake 

met pepernoten € 3,50

Waardeb on
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

€ 2,50 korting op een

heerlijk gevulde kadomand.  

Geldig de hele maand december 2007.
Max 1 bon per klant.

� Ik zoek nog wat werk in de
huishouding! Vrijdagmorgens
55 29 86 in Hengelo/Vorden.

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

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

� Altijd een vrijblijvend
advies. Herbalife Nieske
Pohlmann, 06-54326669.

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

� Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.

� Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalan-
ceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 december 1ste advent 10.00 uur ds. J. Kool,
Avondmaal, 19.00 uur Adventsdienst in Geref. Kerk

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 december 1ste Advent 10.00 uur ds. D. Wester-
neng 19.00 uur Adventsdienst in Geref. Kerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 december 1ste advent 10.00 uur ds. K. Benard

R.K. Kerk Vorden
Zondag 2 december 10.00uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 1 december 17.00 uur Woord- en communievie-
ring volkszang
Zondag 2 december10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor

Tandarts
1 en 2 december G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573
25 18 70. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde
dagen van 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost 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. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
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,
kinderopvang.

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 uitvaartverzor-
ging. 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
huisdieren. 

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, dinsdag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 11.00 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, doorver-
wijzing 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

Dagmenu’s
28 nov. t/m 4 december 2007 

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 28 november
Bospaddenstoelencrèmesoep/Hutspot met appeltjes,
speklap, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 29 november
Karbonade de rotonde met aardappelen en groente/
panna cotta met slagroom.

Vrijdag 30 november 
Bruine bonensoep/zalmfilet met dille saus, rijst en
groente.

Zaterdag 1 december (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente/IJs met slagroom.

Maandag 3 december
Gesloten.

Dinsdag 4 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
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

� Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.

� Woonhuis (gezinswo-
ning) voor tijdelijke bewo-
ning (1 jaar) in de omgeving
Zutphen/Warnsveld of Vor-
den/Wichmond/Baak. Reac-
ties: Bureau Contact, M 5-1,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

� Gezocht: winterstalling
(binnen) voor camper. Tel.
06-53180190.

� Te huur Sint en Piet kos-
tuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen. Tel.
(0575) 452001.

� Te koop: Duitse herder-
pups met stamb., ingeent en
ontw., paspoort gezondh.
verkl. V.D.H. garantie + voer.
Ouders HD vrij, goed waaks
en lief bij kinderen. Tel. (0575)
461525.

� Te koop gevr. BERKEL
SNIJMACHINE met hand-
wiel. Tel. 0544 - 35 24 76.

� Als voorbereiding op
Kerstmis 2007. Een work-
shop tekenen, schilderen en
collages maken. “Vrede in
jezelf”. “Vrede in de wereld”.
Atelier Amare Komvonderlaan
6,  7251 AC Vorden. Informatie/
aanmelden José van der Staak
(0575) 55 57 83. Donderdag
13 en 20 december. Vrijdag
14 en 21 december van 9.30
tot 14.30 uur € 35,00 p.p.
Incl. Koffie/thee en soep.



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Karin Wentink
Hondenopvoeding
Ik ga de gehele winter gewoon door

met puppy cursussen voor pups v.a. 8

weken en verschillende vervolgcursus-

sen.

Voor pups is er een kleine wachttijd

van ca. 2 weken, bij de andere cursus-

sen kun je gelijk instromen.

Voor honden met probleemgedrag is er

aparte begeleiding.

www.karinwentink.nl

Ruurloseweg 40

Zelhem

(Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183

of (06) 25 10 33 12

“Als een vogel zonder nest”

Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

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

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

De Pomoloog
Marcel Tross

Voor al uw aanleg
en onderhoud van
uw boomgaard en tuin. 

Tel. (0545) 29 30 03, 
mob. (06) 22 33 06 26.

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Hiep, hiep hoera,

wij bestaan 1 jaar!!
Om dit te vieren kan bij ons 

elke 2e gast mee eten voor 1/2 geld!

Tegen inlevering van deze bon.

Deze actie is geldig t/m 22-12-2007*.
*Geldt niet voor de zaterdagen.

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

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

PEPERNOTEN-

BROOD

NU VOOR  

€ 3.25

KRENTEN of
ROZIJNEN-
PLAKKEN

NU DE

5e plak GRATIS

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 26 november t/m 1 december.

PEPERNOTEN-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Vleeswarenkoopje

Rookvlees
bij 100g GRATIS 100g eiersalade € 2.79

Special

Shii-take spies 100 gram € 2.35

Kookidee

Runderreepjes gekruid
of naturel 100 gram € 1.59

Keurslagerkoopje

Filetlapjes 4 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Erwtensoep uit
eigen keuken per kilo € 2.98

Onze nieuwe Special, de snelle Shiitake-spies. Oosterse 
paddestoelen aan een spies gecombineerd met rundvlees.

Gemarineerd in olie met rozemarijn. Vlug klaar onder de grill of 
uit de pan. Kijk voor uw menuvariatie in ‘Koken met de Keurslager’
nummer 10. Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Als paddestoelen 
uit de grond”

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

5 decemberkado's
met Aloë Vera.

Wie wil met ons 
samenwerken?

Jannie Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

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

Een stille wens
werd een diep verlangen.
Naar jou, een kleine mens
jij hebt hoop door geluk vervangen.

Esmee
Geboren op 16 november 2007

Zij weegt 3550 gram en is 51 cm lang.

Dochter van Mirjam Kolfoort en Peter Gombert
De Stroet 15
7251 CP  Vorden
Tel. (0575) 55 38 01

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor het warme medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
zorgzame vader en opa

Cees Lakerveld

Het voelde als een warme deken om ons heen, dit
heeft ons goed gedaan.

Uit aller naam:
Bep Lakerveld-v/d Giessen
kinderen en kleinkinderen

Dennis
und

Marjolein

Sehr viel Glück
und Spaß in Berlin!

Vielen Dank College - Es war toll!

Geheel onverwacht maar met vele dankbare her-
inneringen geven wij u kennis van het overlijden
van onze liefdevolle en zorgzame moeder, oma,
vriendin en zus

Johanna Gerritdina Koerselman
(Hanneke)

op de leeftijd van 61 jaar.

Weesp Manon & Jan Groeneveld-
Emsbroek
Pascalle
Stijn

Holten Jochem Emsbroek & 
Michaela Schrage

Rhenen Joop Koekoek
Nanna & Casper
Arjen

Bergen Op Zoom Gerrit & Yvonne 
Koerselman-Verhage
Björn & Kuniko
Karianne & Hein

Dirkshorn Remie & Evelien Koerselman-
Roos
Ilse & Paul
Pauline

22 november 2007
Correspondentie adres:
Marga Klompélaan 92
7207 KB Zutphen

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren op dinsdag 27 november van 19.30 tot 20.00
uur in uitvaartcentrum Monuta, Piet Heinstraat 31 te
Zutphen.

Woensdag 28 november 2007 wordt er in
Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg te Vorden een
afscheidsdienst gehouden om 14.00 uur, waarna
de ter aarde bestelling zal geschieden op de
Algemene begraafplaats te Vorden. Aansluitend
bent u welkom in de “Hoofdige Boer” in Almen.

EEN ORIGINEEL KADO? 
Geef eens een (stoel)massage

kadobon! Bel Monique
Oltvoort 06-12783148



Hij is er heilig van overtuigd dat het
door hem geschetste ideaalbeeld haal-
baar is. Zegt hij: ‘Je moet natuurlijk
wel realistisch blijven en bedenken
dat één en ander niet zomaar is gere-
geld. Ik verwacht zelf over een periode
tussen nu en vijf jaar wanneer het
plan ‘Centrumvisie Vorden’ meer ge-
stalte krijgt’. In dit rapport wordt on-
der meer geconstateerd dat Vorden
een compact winkelgebied ontbeert.
Dat er meer behoefte is aan winkel-
ruimte dan aan kantoren en dat de
mogelijkheden voor ‘het hart van Vor-
den’ onvoldoende worden benut.

Marcel Leferink: ‘Wat dat betreft ben
ik blij dat er inmiddels een Hema ves-
tiging is bijgekomen. Het geeft een
nieuwe impuls aan het dorp, natuur-
lijk daardoor wel meer concurrentie
voor wat zaken, maar dat is niet zo
erg. Concurrentie is gezond en houdt
de ondernemer scherp. Ik ben ook blij
dat de Begeleidingsgroep Centrumvi-
sie zo breed van samenstelling is (ge-
meente, VOV, Pro Wonen, MKB Neder-
land, MKB Reva, de Kamer van Koop-
handel en de Rabobank, red.) en dat is
een goede zaak’, zo zegt hij. Vrij recent
heeft de gemeente Bronckhorst ook in
samenwerking met Pro Wonen het
voormalige schilderspand van Boers-
toel aangekocht en op een aantal pan-
den in de Dorpsstraat het voorkeurs-
recht gevestigd.

Marcel Leferink: ‘De gemeente heeft
eveneens aangegeven dat de biblio-
theek te zijner tijd verplaatst wordt.
Daar sluiten wij ons bij aan, zodat er
daardoor in de toekomst een soort
‘Huiskamer van Vorden’ kan ontstaan,
een gezellige ontmoetingsplaats dus.
Gelukkig zijn er inmiddels ook posi-
tieve ontwikkelingen gaande om aan

de rand van het dorp meer parkeer-
ruimte te creëren, waardoor het cen-
trum wordt ontlast. We komen als Be-
geleidingsgroep maandelijks bijeen
om de stand van zaken te bespreken.
Het ligt trouwens in de bedoeling dat
de gemeente Bronckhorst begin vol-
gend jaar de burgers in Vorden regel-
matig via ‘Contact’ over deze materie
zal informeren. Een goede zaak’, aldus
de VOV voorzitter. En over ambities ge-
sproken, die kunnen Marcel Leferink
niet ontzegd worden. Zo wil hij graag
op korte termijn meer leven in de
brouwerij brengen.

Zegt hij: ‘We zijn bezig om vanaf vol-
gend jaar juli en augustus een ‘koepel-
tje’ op het grasveld bij de kerk te plaat-
sen. Iedere vrijdagavond een stukje
muziek, de winkels eensgezind tot
21.00 uur open zodat de mensen na
het winkelen nog een poos in het dorp
blijven ‘hangen’. Ik vind het overigens
wel jammer dat hier in Vorden, wat
betreft de avond openstelling van de
winkels, niet alle winkeliers op één
lijn zitten. Ook daar proberen we aan
te werken’, zo zegt Marcel Leferink. De
VOV voorzitter vindt het jammer dat
de Kolde Karmis, die een paar jaar te-
rug met veel enthousiasme is opgezet,
voorlopig even op een laag pitje staat.
‘Het is financieel te hoog gegrepen. Bij
dit soort evenementen moet je over
een vast gesponsord ‘aanloopbedrag’
beschikken om eventueel onverwach-
te tegenvallers te kunnen opvangen.
Men heeft ervan geleerd en ik sluit
dan ook niet uit dat er volgend jaar
weer een Kolde Karmis inclusief ijs-
baan op touw wordt gezet, zo zegt
Marcel Leferink

De Stichting Vrienden voor Vorden be-
gint volgens hem ook zijn draai te vin-

den. ‘Deze Stichting is al druk bezig
een aantal organiserende taken van
de VOV over te nemen. Zo zullen de
vergunningen die voor diverse evene-
menten nodig zijn (braderie, zomer-
feesten,sinterklaas, kerstacties e.d.)
centraal bij de gemeente Bronckhorst
worden aangevraagd. Ook zal via deze
Stichting vooraf getoetst worden of
evenementen die men wil gaan opzet-
ten, financieel ook haalbaar zijn. Dat
voorkomt achteraf teleurstellingen’,
aldus Leferink.

Ook is de VOV geleidelijk aan bezig om
bestuurlijk gezien een juiste afspiege-
ling te vormen van alle aangesloten le-
den. Dat wil zeggen bestuursleden die
de detail, de horeca, handel- industrie-
bouw- en dienstverlening vertegen-
woordigen. Nieuwe bedrijven in Vor-
den alsmede nieuwe startende onder-
nemers krijgen, indien gewenst, thuis
Marcel Leferink op bezoek. Hij geeft
dan niet alleen uitleg over de VOV,
maar ook wat deze club voor de onder-
nemer kan betekenen. Hij zegt vervol-
gens goed te spreken te zijn over de
commissie die zich onder voorzitter-
schap van Jeroen Geubels bezig houdt
met het Sinterklaas- en Kerstgebeuren.

Marcel Leferink: ‘De belangstelling
voor de intocht van Sinterklaas was
zeer groot, een goede zaak dat men de
muziekvereniging (Sursum Corda,
red.) pas een half uur na aankomst
van de Sint heeft laten komen, zodat
de muzikanten niet onnodig lang be-
hoefden te wachten. Goed bedacht
dat, toen de Sint zich langzaam een
weg door de haag kinderen baande, er
volop Sinterklaasliedjes door de opge-
stelde speakers klonken’. Marcel Lefe-
rink zelf deed deze middag ook nog
van zich spreken door muzikale pe-
pernoten in het dorpscentrum uit te
delen. Hij begeleidde de kinderen tij-
dens de zang voor de Sint, op de piano.
Volgend jaar zullen er overigens net
als in de Kranenburg ook bij de ont-
vangst van de Sint in het dorpscen-
trum spelletjes worden georganiseerd.
De BSO (Buitenschoolse Opvang) zal
dit op zich nemen.

Toekomstvisie VOV voorzitter Marcel Leferink

'Kopen maar bovenal 'winkelen in Vorden'!

‘De mensen die hier in Vorden naar de winkel gaan, gaan doelbewust hun
inkopen doen. Wat ik zo graag zou willen en waar wij ons ook sterk voor
maken is, dat men hier komt ‘winkelen’. Winkelen in een goede entourage
en daarbij, indien het weer het natuurlijk toelaat, een gezellig terrasje
meepakken. Wij zijn een toeristisch dorp en dat moeten wij ook uitstralen.
Het winkelend publiek zal dan ook voorrang op de auto’s moeten hebben,
dus al het doorgaande verkeer om Vorden heen’, zo zegt Marcel Leferink,
de gedreven voorzitter van de plaatselijke Ondernemers Vereniging (VOV).

Van Buxtehude wordt het Magnificat
uitgevoerd, met orgelbegeleiding van
Mirjam Berendsen, cantor-organiste
van de Dorpskerk in Vorden. Van An-
ton Bruckner de motetten: Ave Maria,
Locus iste en Os justi, voor 4 tot 7 stem-
mige a capella koor. Het zijn motetten,
waarin schitterende harmonisaties te
horen zijn. Van Jh. Brahms 3 delen uit
het het motet: O Heiland, reiss die
Himmel auf.  Na de pauze speelt Maai-
ke Bosscher een prachtige solo op haar
harp, waarna zij het koor begeleidt in
het werk van Benjamin Britten: A Ce-
remony of Carols. Daarin hoort u
schitterende klanken van haar harp,

in samenwerking met het koor. Prach-
tige muziek van deze tijd. Een werve-
lende show van koor- en harpmuziek.
Maaike Bosscher studeerde o.a. bij Bé-
atrice Guirlemain en Godelieve Schra-
ma in Delmeld, Duitsland. In 2004
sloot zij haar studie af bij Alexander
Bonnet en Manja Smits aan de Messi-
aan Academie. Haar harp heeft zij in
bruikleen van de Robert Schothuis
Foundation te Soestdijk. 
Kortom: een unieke kans om dit jonge
talent aan het werk te zien en te ho-
ren. Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij,
maar er is wel een collecte aan de uit-
gang, waarin u uw vrije bijdrage kunt
deponeren.

Tevens is er na afloop een gezellig na-
praten onder het genot van een glaas-
je glüwein. Dit concert wordt her-
haald op zaterdag 8 december om
20.00 uur in de Dorpskerk van Ruurlo.

Vocaal Ensemble CAPRICCIO
Op zondag 2 december a.s. geeft
het koor een ADVENTSCONCERT in
de Dorpskerk te Vorden. Met mu-
ziek van Buxtehude, Bruckner,
Brahms en Benjamin Britten.
Dirigent is Wilbert Berendsen.

Voor een goed gevulde kerk beet Ons
Genoegen de spits af met het nummer
The Quest van de Belgische componist
Bert Appermont. Heel mooi gespeeld
werd De IJswoestijn van Jan Bosveld,
een nummer over de Antarctische we-
reld en de invloed van de mens op het
leven aldaar. Ons Genoegen besloot
haar aandeel in het concert met de
mars Abschied der Slawin van de Rus-
sische compost Wassili Agapkin, een
mars met prachtige Slavische invloe-
den. Voordat Union na de pauze aan
het concert begon werd Henk Looman
door voorzitter Erik Biesemaat be-
noemd tot ere-lid van Union. Dit van-
wege de enorme verdiensten die hij in
ruim veertig jaar lidmaatschap voor
de vereniging heeft gehad.

Na de opening met het prachtige inge-
togen Melting the Ice schitterde solist
Gerd Wensink op euphonium in het
virtuoze Symphonic Rhapsody for Eu-
phonium and Band van Edward Greg-
son. Ronduit adembenemend werd
het nummer D-day van de nog jonge
Nederlandse componist Alex Poelman
uitgevoerd. Vooral het slotkoraal "Abi-
de with me" (Blijf bij mij, Heer) maak-
te bij menig toehoorder de nodige
emoties los. Union besloot haar aan-
deel in het concert met Hymn of the
Highlands, een werk met veel Schotse
invloeden.
Na het concert werd door de leden van
beide orkesten en overige belangstel-
lenden nog gezellig nagepraat in het
Muziek Centrum Union.

Op vrijdagavond 30 november treedt
Union op met de Limburgse zanger Gé
Reinders in diens theatervoorstelling
"Blaos mich 't landj door". Dit optre-
den vindt plaats in schouwburg Am-
phion in Doetinchem en begint om
20.00 uur. Voor deze voorstelling zijn
nog kaarten verkrijgbaar aan de kassa
van Amphion.

Najaarsconcert Union
Zaterdagavond 17 november gaf
muziekvereniging Union uit Zel-
hem haar najaarsconcert in de
Lambertikerk. Dit keer was geko-
zen voor een combiconcert met
fanfarekorps Ons Genoegen uit
Hattem. Beide orkesten staan on-
der leiding van dirigent Alfred Wil-
lering uit Gramsbergen.

Zij werkt al jaren als psycho-sociaal
therapeut en als u nieuwsgierig bent
naar wat dit werk nu precies inhoudt,
moet u beslist komen. Naast het luiste-
ren, kunt u ook nog deelnemen aan

een oefening die zij ter verduidelij-
king zal geven. Leden, maar ook niet-
leden zoals familie, vrienden en overi-
ge belangstellenden worden van harte
uitgenodigd, zonder enige verplich-
ting, om in een gezellige, ontspannen
sfeer (uitstekend voor de eigen psycho-
hygiene), hun kennis op dit gebied te
verrijken. 

Plaats: gebouw Withmundi bij de Her-
vormde Kerk in Wichmond. 
Tijd: woensdag 28 november 2007 om
19.45 uur. Koffie klaar vanaf 19.30 uur.

Oecumenische vrouwengroep
De eerstvolgende verenigings-
avond belooft weer interessant te
worden. Iedereen met belangstel-
ling voor de geestelijke gezondheid
(en wie heeft dat niet?) wordt van
harte uitgenodigd om de lezing
van mevrouw Marga Jansen uit
Baak bij te wonen.

Bridge wordt gespeeld met een vaste
partner. Daarmee maak je meestal af-
spraken over de speelwijze. Als alge-
meen systeem wordt ACOL gebruikt.
In de boekhandel en bibliotheek zijn
veel boeken over bridge te vinden. Bij
het kaartspel worden alle 52 kaarten
gebruikt. Elke speler krijgt dus 13
kaarten en er zitten 13 slagen in een
spel. De plaatjes (boer, vrouw, heer,
aas) noemen we honneurs en hebben
resp. een puntenwaarden van 1,2, 3 en
4. Per speelkleur (klaver, ruiten, har-
ten en schoppen) dus 10 punten en in
totaal 40 punten.

UITSLAGEN MAANDAGAVOND 
19 NOVEMBER:
Groep A:
1. Mw. van Gastel / Mw. Walter Kilian
69,10%; 2. Mw. Gerichhausen / Dhr.

Hissink 66,67%; 3. Mw. Warringa / Mw.
Rossel 60,42%

Groep B:
1. Mw. Lamers / Mw. de Vries 71,25%; 2.
Dhr. Veenhuis / Dhr. Schipper 58,33%;
3. Mw. van de Vlugt / Dhr. Lammers
55,42%

UITSLAGEN WOENSDAGMIDDAG
21 NOVEMBER:
Groep A:
1. Mw. Rossel / Dhr. Weijers 58,85%; 2.
Mw. le Grand / Dhr. Vruggink 58,33%;
3. Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 58,33%

Groep B:
1. Mw. Lamers / Dhr. Koekkoek 68,06%;
2. Mw. Beekman / Mw. Jansen Vrelink
61,81%; 3. Mw. Stertefeld / Dhr. Sterte-
feld 52,78%.

B r i d g e

Zaterdag 1 december; Zaterdag 5 ja-
nuari; Zaterdag 2 februari; Zaterdag 3
maart. Het terrein is geopend van
10.00 uur tot 16.00 uur. Het snoeihout
mag maximaal 10 cm dik zijn. Stob-
ben worden niet toegelaten. Er wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Snoeihout
Paasvuur
Stichting CCK opent het Paasvuur-
terrein aan de Bergkappeweg voor
het brengen van snoeihout op de
volgende data:

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

’t Is maar dat U het weet:

NIEUWE COLLECTIES

Wenskaarten
Ook voor bedrijven een ruime keus!

BESTEL SNEL
om teleurstellingen te voorkomen. 
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De Valeweide 
Bloemen en planten

3 AMARYLLISSEN.....................................5.00

20 ROZEN ...........................................................3.99

2 BOSSEN BLOEMEN............ 5.00

3 VOSSEBESSEN.............5.00

3 HYACINTEN.....................1.99

HONINGZOETE GROTE ANANAS GOLD € 1,50
SUPER LEKKERE CLEMENTINES 30 stuks € 5,00
HARDE SPRUITEN 1 kilo € 0,98
BLANKE WITLOF 500 gram € 0,75

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

MAGERE 
RUNDERLAPPEN 

500 gram  3,95

SURPRISE-SCHOTEL
Panklaar 
± 10 min. bakken 500 gram  3,65

HAMLAPPEN 
Mager en 
boterzacht 500 gram  3,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



Voor Roy en Danny was het maandag
19 november al vroeg dag. Om 6.30
uur waren ze al druk bezig met de
voorbereidingen voor een goed resul-
taat er werd dan ook niets aan het toe-
val overgelaten. De voorbereidingen
bestonden uit het inrichten van de
keuken en het bereiden van de mis-
sanplas.
Hierna kon men beginnen met het be-
reiden van de gerechten voor 8 perso-
nen. Het hoofdgerecht was een opge-
legd gerecht van Ossenhaas helder
met twee vrije garnituren. Daarna

moest men de creativiteit laten zien in
een vrij gerecht waarvan het recept op
basis  van peer, chocolade, hazelnoot
en thee was. De twee koks van de Cas
Spijkers Academie waren goed op el-
kaar ingespeeld, dit kwam ook tot ui-
ting in de kwaliteit van de gerechten. 

Een andere belangrijke tegenstander
was de tijd waarop de gerechten uitge-
serveerd moesten worden. Er was een
16 koppige jury die o.a. de tijd, recep-
tuur, creativiteit, smaak en hoe er ge-
werkt werd in de keuken beoordeelde.

Uit de totaal gescoorde punten van de
verschillende onderdelen kwam uit-
eindelijk de winnaar. 

De jury was erg te spreken over het ge-
leverde resultaat van de jonge koks.
Het kookniveau was erg hoog aldus de
heer Daniël Lassaut, één van de gere-
nommeerde topkoks uit België. Helaas
voor Roy en Danny kwamen ze net 1
punt tekort om de Escoffier titel in de
wacht te slepen.

Het is jammer dat je net op 1 punt de
titel aan je neus voorbij ziet gaan.
Volgend jaar gaan we opnieuw probe-
ren om ons te selecteren voor deze
prestigieuze titel aldus Roy en Danny.

Roy kookt zich naar zilver

Enige Nederlander Roy Eijkelkamp heeft met zijn commis Danny Kalden-
berg de 2e plaats weten binnen te slepen in een kwalitatief sterk deelne-
mersveld uit de Benelux.

De vluchten gingen op verzoek van de
passagiers alle kanten op: onder ande-

re richting Voorst, Vorden en Eefde.
Reken maar uit, want met zo’n 180

km per uur ben je snel een eind weg.
Eenmaal opgestegen waren de passa-
giers erg onder de indruk, het uitzicht
was geweldig en menig passagier
heeft zijn/haar woning dan ook vanuit
de lucht kunnen bewonderen. Volgens
de beide organisatoren Peter Hendriks
en Wilbert de Leeuw zeker voor herha-
ling vatbaar.

Gamma en Europatuin Zutphen organiseren rondvluchten

Prachtig uitzicht vanuit de Helikopter

Afgelopen zondag was het zover, de door de Gamma en Europatuin (ook
met medewerking van de scouting St. Joris) georganiseerde vluchten per
helikopter gingen van start. Vanaf het terrein van de oude atletiekbaan
werd het luchtruim gekozen. Vanaf 10.00 uur tot een uur of 16.00 uur,
want de helikopter afkomstig vanuit vliegveld Teuge moest voor het don-
ker weer terug zijn.

Vanuit de helikopter ziet de sluis bij Eefde er zo uit.

DASH DAMES 1 WEER KOPLOPER
Dash dames 1 gesponsord door Strada
Sports en Friso Woudstra architecten,
ging zaterdag weer vol goede moed,
na het verlies vorige week, de wed-
strijd tegen Havoc dames 2 uit Haaks-
bergen in. De dames begonnen de
wedstrijd sterk, door een goede pass
kon spelverdeelster Lian Leunk erg
mooi werk laten zien. Dash legde de
druk aan de kant van Havoc, en won
met 25-16. Een mooi begin van de wed-
strijd. De meiden van Dash bleven erg
enthousiast. Door veel fouten aan de
kant van Havoc kwam Dash op een
voorsprong, die ze de hele set vast wist
te houden, 25-15. De derde set was een
kopie van de eerste een tweede set, de
meiden van Dash wisten door sterk
spel en harde aanvallen een voor-
sprong op te bouwen, dit resulteerde
in een winst met 25-17. De vreugde bij
Dash was goed te zien in de vierde set,
alles liep goed. De dames hielden de
concentratie goed vast en lieten gewel-
dig volleybal zien. Deze set eindigde in
een setstand van 25-9. Na deze 4-0 over-
winnen, mag Dash zich weer koploper
noemen in de Regiodivisie. Een mooie
prestatie! Tevens is Dash dames 1 ook
een ronde verder in de bekercompeti-
tie, ze hebben 3-0 gewonnen van Ori-
on dames 2 uit Doetinchem. 

Vrijdag hebben de dames uw steun
hard nodig, ze spelen dan tegen Set-
up'65 dames 4, dit beloofd een zeer
spannende wedstrijd te worden! 

Kom allemaal kijken, om 21.00 uur
in Ootmarsum. 

UITSLAGEN
Zaterdag 24 november
DVO D8 - Dash D6: 3-1
DVO D3 - Dash D4: 1-3
Doc.Stap Orion MC1 - Dash MC1: 1-3
Tornax D2  -Dash D5: 0-4
Tornax H1- Dash H1: 3-1
DVO H3 - Dash H2: 3-1
Dash MC2 - SV Halle MC1: 0-4
Dash MC3 - Vios Beltrum MC1: 1-3
Dash MA1 - Doc. STAP ORION MA1
Verzet naar 12-12
Dash D2 - Harfsen D1: 1-3
Dash D7 - Doc.STAP ORION D9: 4-0
Dash D3 - Longa '59 D5: 4-0
Dash D1 - Rabobank Havoc D2: 4-0
beker Dash D1 - Doc. St. Orion D2: 3-0

Dinsdag 27 november
19.15 Beker Dash MA Vios Eefde MA

Vrijdag 30 november
21.00 Set-Up '65 D4 - Dash D1

Zaterdag 1 december
12.00 Dijkman/WSV MC4 - Dash MC2
13.00 MA1 Bas/Wivoc MA1 - Dash MA1 
14.00 Tornax MB2 - Dash MB1 
15.00 MC2 Bas/Wivoc MC2 - Dash MC3 
11.30 Circ. Dash 1 - Tornado
13.00 Dash MC1 - V.C.V. MC1

Vo l l e y b a l

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Afgelopen week kwamen er zes teams
van Flash in actie.

Seniorenteam 1
Het eerste team speelde afgelopen
zondag tegen Didam. Didam is koplo-
per en heeft alle wedstrijden met 8-0
of 7-1 gewonnen. Het team van Flash
bestaande uit Joyce Teeuwen, Marian
te Riele, Robert Kater en Peter van Dijk
wilde niet over zich heen laten lopen.
Er werd moedig gestreden maar in al-
le partijen kwam Flash net iets te kort.
De 8-0 uitslag geeft dan ook niet aan
dat er best goed gespeeld is.
Didam-Flash: 8-0

Seniorenteam 2
Het tweede team heeft twee wedstrij-
den gespeeld. De eerste tegen LBC uit
Lichtenvoorde. Het team speelde in de
vaste samenstelling met Geeske Menk-
veld, Lianne en Bernadeth Heijenk,
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt.
Chjehrando won zijn enkelspel, Niels
deed hetzelfde. Geeske haar tegen-
standster was net iets beter, waardoor
zij verloor. Bernadeth speelde drie sets
maar kwam in de derde set net te kort.
Chjehrando en Niels speelden samen
goed en wonnen. De tegenstandsters
van Geeske en Lianne wonnen het da-
mesdubbel. Tussenstand 3-3. De
mixen moesten de winnaar dus bepa-
len. Bernadeth en Niels speelden de
eerste mix. Lianne en Chjehrando
speelden de tweede mix samen. Beide
mixen maakten een valse start, ze ver-
loren allebei de eerste set. In de twee-
de en derde set kwam Flash beter op
stoom. Lianne en Chjehrando wonnen
de tweede en derde set. Bernadeth en
Niels deden hetzelfde. Hierdoor kwam
de eindstand op 5-3 voor Flash. Door
deze overwinning is het team gelijk
gekomen in de tussenstand met de
koploper in de poule. LBC-Flash: 3-5

Afgelopen donderdag speelde het
team tegen medekoploper HBC uit
Hengelo. Na twee uitwedstrijden
mocht het tweede team van Flash
weer een keer thuis in Vorden spe-
len.Vooraf was al verwacht dat het een
spannende wedstrijd zou worden.
Flash speelde in de standaard samen-
stelling met Geeske Menkveld, Lianne
en Bernadeth Heijenk, Chjehrando
Gasper en Niels Lijftogt. Chjehrando
en Niels wonnen beide hun enkelspel.
Dit was een goed begin. Lianne vocht
als een leeuw in haar enkelspel maar
verloor. De tegenstandster van Geeske
was ook beter. Chjehrando en Niels
wonnen samen hun dubbelspel. Gees-
ke en Bernadeth kwamen net te kort
in damesdubbel. De tussenstand was
3-3. De mixen moesten het verschil
maken. Bernadeth en Niels wonnen
relatief makkelijk met 21-17 en 21-11.
Lianne en Chjehrando hadden het
heel wat moeilijker en moesten er
heel hard voor vechten. Ze wonnen de
eerste set en verloren met 21-19 de
tweede set. De derde set was nog span-
nender. Hierin moest de verlenging de
winnaar op leveren. Lianne en
Chjehrando wisten de verlenging met
23-21 te winnen. Door deze overwin-
ning heeft het tweede team van Flash
de leiding in de poule alleen in han-
den genomen. Flash-HBC: 5-3

Jeugdteam 1
Flash J1 had een makkelijke dag tegen
LBC uit Lichtenvoorde. Erik van Hof-
fen won zijn enkelpartij met maar
liefst 21-1 en 21-3. Carlos Waenink
won met 21-10 en 21-18. Ilse Van Dijk
won met 21-3 en 21-4, en ook Vera Vel-
horst deed niet voor haar teamgeno-
ten onder door met 21-5 en 21-7 te
winnen. De dubbels gingen al net zo
vlot: Erik en Carlos wonnen met 21-6
en 21-7, Ilse en Vera wonnen met 21-10
en 21-6. De mix ging met 21-9 en 21-11
naar Erik en Ilse en met 21-13 en 21-14
wonnen Vera en Carlos. Flash won dus
met 8-0 en lijkt hard op weg naar het
kampioenschap. Flash-LBC: 8-0

Jeugdteam 2 
Voor Flash J2 werd het een spannende
partij tegen Steenderen. Jelle van Ros-
sum verloor met 13-21 en 13-21. San-
der van Glis won met 22-20 en 21-16.
Femke Nab won makkelijk met 21-8 en
21-11. Tamara de Vries verloor na een
driesetter: 21-19, 18-21 en 11-21. De he-
ren dubbel werd nipt verloren: 20-22

B a d m i n t o n en 18-21. De dames dubbel wonnen
Femke en Caitlin Toker met 21-16 en
21-18. De 1e mixed dubbel verloren Jel-
le en Tamara met 10-21 en 10-21. De
tweede mixed dubbel ging na een
spannende driesetter naar Sander van
Gils en Lilian Nijhuis: 26-24, 15-21 en
21-16. Uiteindelijk dus een gelijkspel.
Flash-Steenderen: 4-4

Jeugdteam 3
Flash J3 speelde zondag uit tegen LBC
J3.  Wesley Boode won 21-12 en 21-16.
Bram Bruinsma won in drie sets met
17-21, 21-15 en 21-15. Eline Bargeman
won haar enkel makkelijk met 21-5 en
21-7 en Dennis Cai die viel goed in
door met 21-9 en 21-17 te winnen. De
dubbels gingen als volgt: Bram en Eli-
ne wonnen met 21-15 en 21-13, Wesley
en Dennis wonnen met 21-13 en 21-17.
Eline en wesley wonnen met 21-11
en 21-13 en Bram en Dennis wonnen
na een driesetter met 21-23, 21-19 en
21-10. Alle partijen gewonnen dus.
LBC-Flash: 0-8

Jeugdteam 4
Het vierde team bestaande uit Lynn
Berenpas, Paulien en Stefan te Riele en
Niels Golstein kwam in Gaanderen uit
tegen Poona. Er werd goed gestreden
met zelfs uitslagen als 30-29. De eind-
overwinning ging naar Flash.
Poona-Flash: 3-5



De achttien plaatsen voor mensen
met een psychogeriatrische aandoe-
ning (onder andere dementie) worden
op verzoek van Sensire gebouwd. De
achttien plaatsen bestaan uit drie
groepswoningen van zes woningen en
een gemeenschappelijke huiskamer.
In de groepswoning wonen oudere
mensen die intensieve zorg en onder-

steuning nodig hebben. Door in een
kleine groep te wonen is het mogelijk
om een zo normaal mogelijk leven te
leiden. De komst van de huisartsen-

praktijken Albers & Tanis, Haas & De
Jong en fysiotherapiepraktijk Jansen
van Den Berg maakt dat deze nieuw-
bouw een bijzondere aanwinst wordt
voor Vorden
Het nieuwbouwplan is ontworpen
door architect Bart Weusten van Ar-
chitectenbureau Van Ouwerkerk Gees-
ink Weusten uit Arnhem. ProWonen
verwacht in het voorjaar 2008 te star-
ten met de bouwprocedures. De bouw-
start staat gepland voor medio 2009. 
De locatie van deze planontwikkeling
bestaat uit het pand van de voormali-
ge Tegeltoko, zes woningen aan de
Smidsstraat, het pand aan de Zut-
phenseweg 23 en de oude werkplaats
van ProWonen achter de woningen
aan de Schoolstraat. De werkplaats en
de woning aan de Zutphenseweg zijn
al gesloopt. De woningen aan de
Smidsstraat worden in december 2008
gesloopt. Op dit moment zijn er nog
drie woningen verhuurd.  De leegko-
mende woningen verhuurt ProWonen
tijdelijk op basis van de leegstandswet.

Nieuwbouwplan hoek Smidsstraat/Zutphenseweg

ProWonen heeft een nieuwbouw-
plan ontwikkeld voor de hoek
Smidsstraat/ Zutphenseweg in Vor-
den. Het plan is in nauw overleg
met Sensire, de huisartsenprak-
tijken Albers & Tanis en Haas & De
Jong en fysiotherapiepraktijk Jan-
sen van den Berg tot stand ge-
komen. De nieuwbouw bestaat uit
ongeveer twintig seniorenappar-
tementen, achttien plaatsen voor
ouderen mensen met een psycho-
geriatrische aandoening en een
nieuw onderkomen voor de huis-
artsen en fysiotherapeut.

Gerda Leussink namens de organisa-
tie: ‘Wij hebben hier op de Wehme
een activiteitenteam waarin een tien-

tal dames zitting hebben. Met de be-
langstelling en de opbrengst van deze
najaarsmarkt zijn we dik tevreden.

Dat geeft ons financieel wat meer
armslag. 

Met deze opbrengst willen we de be-
woners bijvoorbeeld een gezellige mu-
zikale middag bezorgen. 

Ook om de recreatiezaal wat gezellig
aan te kleden’, zo zegt ze onder dank-
zegging aan de medewerkers, de vrij-
willigers en de standhouders.

Najaarsmarkt De Wehme een succes

Bij de entree van De Wehme kwam de bezoekers zaterdag al direct de
heerlijke geur van gebakken wafels, oliebollen en nieuwjaarsrolletjes in
de neusgaten. Voeg daarbij de stand met allerlei kerststukjes en zie alle in-
grediënten voor een gezellige najaarsmarkt waren aanwezig. Verder
speelgoed voor de jeugd, kinderkleding, kraampjes met sieraden, ‘hebbe-
dingetjes’ en een kookdemonstratie. De salades en niet te vergeten het
‘bakje met snert;’gingen er in als koek.

Dat rapport werd deze week uitgereikt
tijdens een feestelijke bijeenkomst
waarin het in het pand gelegen ont-
moetingscentrum 'de Binnenhof' offi-
cieel werd geopend. De voorzitter van
de stichting die dit centrum beheert,
is Arie Degenkamp, die bewoners en
medewerkers van ProWonen begroet-
te. Hij was blij dat na veel waterover-
last het centrum nu eindelijk geopend
kon worden. 

Hij vertelde dat zo'n zestien vrijwilli-
gers bereid zijn mee te werken aan het
onderhoud en de bediening. Alle be-
woners kunnen gratis gebruik maken
van de ruimte, voor persoonlijk be-
zoek of een festiviteit. Er is ook al een
voorlopig activiteitenprogramma op-
gezet. De kosten voor de bouw, de in-
richting en de jaarlijkse exploitatie-
kosten van het smaakvol ingerichte
centrum zijn en worden betaald door
ProWonen, die deze kosten via een
deel van de servicekosten doorbere-
kent aan de bewoners.

MOOI CADEAU VOOR PROWONEN
Harry van Rijn, secretaris van het be-
stuur, kon aan Rudy Goldewijk, vesti-
gingsleider van ProWonen , een bijzon-

der geschenk aanbieden. In een enquê-
te die door maar liefst 23 van de 24 be-
woners was ingevuld, kregen de wo-
ningen een waardering die werd om-
gezet in een cijfer voor het rapport.
Voor Aardrijkskunde een 10 gezien de
prachtige lokatie tussen twee landgoe-
deren, aan de rand van een ruime vil-
lawijk en toch dicht bij de winkels. Ook
een 10 voor Tekenen want de vormge-
ving van het gebouw werd door ieder-
een geprezen. 

Ook voor Geschiedenis een hoog cijfer
omdat het gebouw is vernoemd naar
een geslacht van Vordense onderne-
mers die twee eeuwen lang met hun
leerlooiersbedrijf op deze plek voor
veel werkgelegenheid hebben gezorgd.
Opmerkelijk was ook het cijfer voor Re-
kenen. ProWonen heeft goede reken-
meesters. 

Slechts één bewoner noemde de huur
te hoog en 22 huurders vonden de
huur in verhouding tot de kwaliteit en
het woongenot uitstekend tot goed.
Dat leverde het cijfer 9 op. De overige
schoolvakken Taal (communicatie),
Handenarbeid (praktische indeling en
verdere voorzieningen), Zwemmen
(vochtbehandeling) en Netheid
(schoonhouden openbare ruimten)
kregen resp. de cijfers 7, 9, 6 en 8. 

Rudy Goldewijk, vestigingsleider van
ProWonen, bedankte het bestuur en
de bewoners voor dit prachtige 'rap-
port' dat hij zeker ook aan de leiding
van zijn bedrijf door zou geven. Hij
wenste alle bewoners een gelukkige
tijd in 'de Albershof' en veel woonge-
not. Woonconsulente Miranda Hoen-
tjen van ProWonen, die in de afgelo-
pen periode de bewoners deskundig
en enthousiast heeft begeleid, kreeg
het verzoek de openingshandeling te
verrichten. Ze deed dat door het aan-
steken van de centrale lichtpartij. Met
een hapje en een drankje, aangeboden
door 'de huisbaas', werd de feestelijke
bijeenkomst besloten.

Fraai bewonersrapport
over 'de Albershof'

Vroeger, in de dertiger jaren van de
vorige eeuw, waren er meer wonin-
gen dan huurders. Toen probeer-
den verhuurders klanten vaak te
lokken met cadeaus. Een paar mud
kolen, een nieuw behangetje of
gratis water. Dat is nu omgekeerd.
Nu hebben mensen er vaak veel
voor over om een toewijzing voor
een woning te krijgen. De bewo-
ners van het Vordense apparte-
mentencomplex 'de Albershof',
waar deze zomer 24 gezinnen of
personen zijn komen wonen, be-
dachten een origineel geschenk
voor hun 'huisbaas' ProWonen. Ze
maakten een rapport, een bijzon-
der schoolrapport over hoe ze nu,
na vier maanden ervaring, hun wo-
ning waarderen.

Miranda Hoentjes, woonconsulente van ProWonen, verrichtte de opening van het centrum
door het aansteken van de centrale lichtpartij.

Daarbij werd gecontroleerd op verlich-
ting, remmen, banden e.d. School Het
Hoge scoorde goed, van de 85 fietsen
werden er 77 goedgekeurd. Bij school
De Vordering werden er van de 30 ge-

controleerde fietsen er 4 afgekeurd.
Bij de openbare dorpsschool werden
alleen de fietsen van de leerlingen van
groep 7 gekeurd (groep 8 volgt deze
week). Van de dertien gecontroleerde
fietsen vertoonden er acht gebreken.
Wim Klein Kranenbarg namens Veilig
Verkeer: ‘ Daar zijn we toch wel van ge-
schrokken. We hebben de kinderen
een briefje mee gegeven waarin de
mankementen staan aangegeven. 
We gaan er vanuit dat de ouders erop
toezien dat de fietsen van hun kinde-
ren weer snel in veilige staat worden
gebracht.

Fietsencontrole
De groep Vorden van Veilig Verkeer
Nederland heeft vrijdag in samen-
werking met Profile Bleumink de
fietsen gecontroleerd van de leer-
lingen van groep 7 en 8 van school
het Hoge, de Vordering en de open-
bare dorpsschool. (School de
Kraanvogel werd vorige week al ge-
controleerd).



Behalve de gebruikelijke jaarverslagen
staat er een bestuursverkiezing op

het programma. De aftredende leden
Marc van der Linden en Ab Hartelman
stellen zich wederom voor een be-
stuursfunctie beschikbaar. 

Wilco Klein Nengerman stelt zich niet
meer herkiesbaar.

Jaarvergadering Voetbalvereniging
De voetbalvereniging Vorden
houdt op maandagavond 3 decem-
ber in het clubgebouw ‘De Ark’ de
jaarvergadering.

Het is de laatste jaren immers praktisch
geen schaatsweer meer geweest in ons
land. Dus met vallen en opstaan werd
stap voor stap en slag voor slag gewerkt
aan het inzamelen van geld voor water-
pompen en sanitaire voorzieningen in

Burkina Faso (Afrika). De kinderen wa-
ren immers bezig met een sponsorrace
op glad ijs, zodat elke ronde méér
steeds weer extra geld opleverde voor
het sympathieke doel. Tegen Kerstmis,
als alle geld is ingezameld wordt de op-
brengst bekend. Met een welverdiende
beker als trofee ging men voldaan en
"goedgemutst" (want Plan had voor elke
leerling een ijsmuts) weer terug naar
Wichmond. Goed dat ze met een bus
mochten meerijden, want normaal lo-
pen was voor een groot gedeelte, van-
wege blaren, niet goed meer te doen.

Kinderen "de "Garve" reden
(scheve) schaats
Donderdag 9 november hebben de
leerlingen van groep 7/8 van "De
Garve"uit Wichmond vele rondjes
van 400 meter "afgelegd" op de ijs-
baan van Deventer. "Afgelegd", want
echt goed schaatsen is nog maar
voor weinig kinderen weggelegd.

Heel veel Berkelduikers te water dit
weekeind.

Dit weekeind hebben zowel de recre-
anten als de selectie als de jeugdselec-
tie van zwemclub de Berkelduikers de
25 watermeters van diverse zwemba-
den beslecht. Een druk weekeinde dus
voor de vele ouders, klokkers en trai-
ners om iedereen op de juiste plek en
in de juiste gemoedstoestand op het
startblok te krijgen. Natuurlijk is dat
weer wondergoed gelukt en zijn er
goede tot buitengewone prestaties
neergezet.

Op de verenigingscompetitie wordt
het spannend. Na twee ronden staan
de Berkelduikers op de tweede plaats
van Gelderland. Na de derde wedstrijd
van vandaag worden weer nieuwe tel-
lijsten gemaakt, maar de gezwommen
tijden geven goede hoop om op een
goede plaats te kunnen blijven. Berjan
Ebbekink wist iedereen te verassen
met een geweldige 100 m vlinderslag
waar hij in één keer 4 seconden van af-
zwom en zich zonder problemen voor
de Gelderse Winter Kampioenschap-
pen plaatst in januari. 
1e plaatsen waren er voor: Niels
Tjoonk ( 2x), Marlieke Scholten ( 2x),
Milou Tjoonk ( 2x), Berjan Ebbekink,
Carmen Degenaars, Sanne ten Have (
2x), Luuk Nijland, Carmen Seesing, de
dames wisselslag estafette en de mix
wissel estafette.

Op zondag kwam de hele jeugdselec-
tie naar de Beemd in Lochem om daar
de derde Minioren wedstrijd te zwem-
men. Er werden weer veel tijden verbe-
terd. En op de voor deze groep nieuwe
afstand , de 200 m wissel, werd klasse
gepresteerd. 

Wel even afzien hoor als je 10 jaar
bent en je zwemt eerst al 50m vlinder
en dan van elke andere slag ook nog
twee banen. Irjan Brummelman,
Emiel Eising, Martijn Cai en Lisette
Kettelarij hielden dat keurig vol. Voor
de totale uitslag kan men kijken op
www. Berkelduikers.nl

B e r k e l d u i k e r s

De Vogelvriend grijpt naast hoofdprijs

Vogelvereniging De Vogelvriend uit
Vorden behaalde afgelopen weekend
een tweede plaats op de kringwedstrijd
in Eibergen. In deze wedstrijd strijden
vijf verenigingen uit de Achterhoek om
de eer. Vorig jaar werd deze wedstrijd
in Vorden gehouden en toen wisten de
Vordense vogelkwekers wel te winnen.
In Eibergen behaalde de vereniging 914
punten. Dat zijn de beste tien vogels
van tenminste drie leden.

In totaal deden er 615 vogels mee van
63 inzenders. Vanuit Vorden deden
tien liefhebbers mee. Daarvan wisten
er zes ook een individuele prijs te win-
nen. Uitslag: G.J. Schumaker 1e prijs
stel kanarie witrecessief 185 punten,
1e prijs enkel kanarie wit recessief 92
punten, 2e prijs enkel kanarie  zwart
pastel grijsvleugel rood mozalek type
2 91 punten. G.J. Jansen 1e prijs enkel
kanarie zwartrood intensief 91 pun-
ten. B. Horsting 1e prijs stel kanarie sa-
tinet geel mozalek type 1 185 punten,
1e prijs enkel bruin-opaal geel moza-
lek type 1 92 punten, 2e prijs enkel
barmsijs klein 92 punten, J.A. Berend-
sen 1e prijs stel Agapornis roseicollis
pallid D groen 181 punten, 2e prijs en-
kel Agapornis roseicollis pallid groen
89 punten. K. Bink 2e prijs stel grijs-
rugdwergpapegaai bronze flow groen
179 punten. H. Harmsen 2e prijs enkel
Blauwvleugeldwergpapegaai 90 pnt.

D e  Vo g e l v r i e n d

QUICK '20 - VORDEN: 3-0
Vorden is uitgebekerd door verlies van
hoofdklasser Quick '20 uit Oldenzaal.
Trainer Wolvetang had 4 jeugdspelers
in de selectie opgenomen in verband
met de afwezigheid van Erik Oldenha-
ve (schorsing) en Rob Enzerink, Erik
Rakitov en Niels Siemerink wegens
blessures. Het was een eenrichting-
verkeer, maar Quick '20 wist zich een
uurlang geen kansen te creëren, dank-
zij uitstekend verdedigen aan Vorden-
se kant. Vorden had geen illusie om of-
fensief te kunnen voetballen tegen
een ploeg dat drie klassen hoger speelt
en vier oud FC. Twente spelers in haar
gelederen heeft. Het beperkte zich
dan ook tot verdedigen en zo mogelijk
met een counter Quick '20 verrassen.
De defensie zat hecht in elkaar en
Quick '20 kon zich geen echte kansen
creëren. In de tweede helft verhoogde
Quick het tempo, doch de snelle en
veel scorende spits lag bij jeugdspeler
Bas Stokman volledig aan de ketting.
In de 60e minuut kwam de 1-0 letter-
lijk uit de lucht vallen. De Vordense
doelman dacht dat de kopbal over het
doel verdween, maar zag tot zijn ont-
zetting dat het leder hoogte verloor en
in de touwen viel. Vorden ging wat
meer naar voren voetballen, waardoor
het Quick wat meer ruimte gaf, maar
zelf ook wat meer de aanval kon zoe-
ken. Dit leidde tot een grote kans voor
Micha Bolink, die de doelman buiten
de zestien omspeelde, maar de bal iets
te hard voor zich uitspeelde. In de 65e
minuut maakte Quick er 2-0 van door
een uitstekend afstandsschot. De 3-0
ontstond uit een misverstand in de
achterste linie. Hiermee is Vorden uit-
gebekerd, maar het had ook niet de
illusie om ten koste van Quick '20 zich
bij de laatste zestien te plaatsen.

Zaterdag 23 november
Ratti B1C - Vorden B2: 6-0
Vorden C2 - Etten C1: 2-3
DZC '68 D3 - Vorden D2: 2-5
Ruurlo E7 - Vorden E4: 0-14
Vorden F1 - Angerlo Vooruit F1: 1-5
HC '03 F4 - Vorden F2: 7-3

Zondag 25 november
Quick '20 1 - Vorden 1: 3-0
WVC 4 - Vorden 2: 2-1

Zaterdag 1 december
Vorden A1 - Angerlo Vooruit A1 15.00
AZC B1 - Vorden B1 11:00
DVC '26 C1 - Vorden C1 13:00
Vorden D1 - Oeken D1D 11.00
FC Zutphen D2 - Vorden D2 08:30
Doetinchem D2 - Vorden D3 10:30
Vorden D4 - Warnsveldse B. D4 09:00
Vorden E1 - Lochem SP E2 11:00
Voorst E1 - Vorden E2 10:30
Gorssel E3 - Vorden E4 09:30
Vorden E5 - Erica '76 E3 10.00

Zondag 2 december
DCS 1 - Vorden 1 14:30
Lochem SP 2 - Vorden 2 11:00
SVBV 2 - Vorden 3 10:30
Vorden 4 - Klein Dochteren 3 09:30
Vorden 5 - SHE 6 09:30

Vo e t b a l

Vanmiddag ging een voltallige ploeg
van 16 zwemmers onder begeleiding
van Jolande Jager en Hermien Haijtink
naar Brummen. Daar werd de 2de re-
creanten wedstrijd van de 5-kamp ver-
zwommen. In Brummen aangekomen
was het al een drukte van belang. Om
16.00 uur begon de wedstrijd, na snel
omkleden begon iedereen te vragen:
wanneer moet ik, wat moet ik zwem-
men, hoe streng zijn ze bij de keerpun-
ten. Helaas moest Twenhaarsveld uit
Holten verstek laten gaan door te wei-
nig deelname. In de wedstrijd werd

door iedereen uitstekend gepresteerd.
Het was dan ook een spannende strijd
tussen de Spreng uit Brummen, Pro-
teus uit Twello en de Berkelduikers uit
Lochem. 

Door de estafetteploeg werd er ontzet-
tend hard gezwommen. Helaas moes-
ten wij onze beurt laten gaan aan
Twello, die iets eerder aantikten dan
de Berkelduikers. Opmerkelijke re-
cords zijn er gezwommen door Nick
Bongers, Britt Zweverink, Mirte Brum-
melman, Lukas Hebels, Marit Jansen,

Bjorn Derksen, Kayla Tjoonk. Britt
Zweverink wist op de 50 m vrije slag
zelf 18 seconden sneller te zwemmen.

Na afloop ging een ieder naar huis
met een zakje pepernoten en een
mooi vaantje.

DE EINDUITSLAG WAS ALS VOLGT:
1. Proteus uit Twello met 103 punten
2. de Spreng uit Brummen met 98

punten
3. de Berkelduikers uit Lochem met 94

punten
4. Abs uit Bathmen met 69 punten .
5. Twenhaarsveld met 0 punten ( geen

deelname genoeg)

Berkelduikers presteren goed in Brummen

Torben, Marije,Bjorn, Nick,Maaike,Lucas Edwin,Britt, Marit, Mithe B, Tessel,
Femke, Mirthe O Jantien, Kayla Demi.

De weken erna werd steeds meer dui-
delijk en zichtbaar wat uiteindelijk
het resultaat moest gaan worden. Dui-
kelstangen werden geplaatst en ook
een prachtige nieuwe schommel, een
wipkip en een wipwap, twee goaltjes
en knikkerpotten. Het houten speel-
huis werd opnieuw geplaatst en een
nieuwe hinkelbaan werd aangelegd.
Overal kwamen rubberen tegels onder
en verder werd een schooltuin "win-
terklaar" gemaakt. Ook de schuur
werd aan de buitenkant van een

nieuw verfjasje voorzien. Verder was
er een groep ouders, die steeds de cate-
ring verzorgde en natuurlijk de altijd
onzichtbare mensen achter de scher-
men, die het plein veegden, fiets en
step en speelgoed aanschaften, zit-
planken voor in de zandbak maakten,
speelgoed in elkaar zetten, de ramen
lapten, de door de kinderen gemaakte
koekjes afbakten, hielpen bij de ope-
ning met hapjes en drankjes, foto's
maakten, verkeersborden plaatsten
enz.

Bedrijven, die soms ook letterlijk
steentjes hebben bijgedragen waren:
Bremer Straatwerk, Masselink Steen-
deren, Burgers van der Wal Doetin-
chem, firma Pelgrom Hummelo, In-
stallect uit Baak, Hovenier Stapel-
broek uit Vierakker en Slotboom Hen-
gelo. Toen voorzitter Anton Wuest-
man op 20 november om 8.45 uur het
openingswoord verrichtte meldde hij
dat deze klus zonder de inzet van vele
ouders, vrijwilligers en ondernemers
uit de buurt niet binnen één maand
zou kunnen zijn verwezenlijkt. Alle
lof dus voor deze stugge doordouwers.
In aanwezigheid van de schoolkinde-
ren, de vrijwilligers en de buren van
de school kon het "kleine plein" van
"De Garve" aan zijn tweede jeugd be-
ginnen.

Ouders "de Garve" en ondernemers

slaan handen ineen

Op zaterdag 20 oktober begon een
groep hardwerkende vrijwilligers
bij het plein van de groepen 1 en 2
van "De Garve" in Wichmond met
het verwijderen van struiken, plan-
ten en oude bestrating. Kruiwagens,
een graafmachine, een shovel en
containers werden ingezet, onder
anderen om vele kubieke meters
grond en zand af- en aan te voeren.

Dit is een toertocht met een lengte
van 130 kilometer door de omgeving
van de Achterhoek en Twente. De start
is vanaf 9.00 tot 12.00 uur vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan 2a.

Men ontvangt een speculaas of een
chocoladeletter bij het voldoen van
het inschrijfgeld.

Voor nadere informatie kan men bel-
len (0545) 27 38 10 of 
TDMartijn@hotmail.com

Sinterklaastoer
De Vordense auto- en motorclub
‘De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 25 november de Sinter-
klaastoer

Deze viering zal gehouden worden in
de Gereformeerde Kerk. Voorganger is
Emeritus pastoor J. van der Meer en er
is muzikale medewerking van de Chr.
Gemengde Zangvereniging 'Excelsior'
onder leiding van P. Rouwen en het
orgel wordt bespeeld door de heer
G. Hovius uit Barchem. 

De leden van de liturgische commissie
van de Raad van Kerken zullen ook
hun medewerking verlenen. De collec-
te is bestemd voor een actuele nood.
Het is een goede traditie om als ker-
ken van Vorden samen te komen aan
het begin van de Adventstijd. 
We nodigen een ieder die dit feest van
harte uit aanstaande zondagavond 2
december om 19.00 uur in de Gerefor-
meerde Kerk.

Adventsviering Raad van Kerken
Op zondag 2 december begint de
Adventstijd waarin we ons gaan
voorbereiden op het naderende
kerstfeest. 
De Raad van Kerken heeft op deze
eerste Adventszondag om 19.00 uur
een dienst die in het teken zal
staan van Advent.



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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Goossens Atomica: uw adres

voor sportieve vrije tijdskleding

NNU 3 HU 3 HAALELEN =N =
1 B1 BEETTAALELENN*

* wintercollectie 2006

Kom snel en profiteer van deze opruiming.

U vindt er alle bekende merken.

OPEN DAG 1 december 11.00 - 16.00 uur

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

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Oma’s Oppasservice
Oost-west, thuis best!

zoekt Oppasoma’s die, in het huis
van het jonge gezin, thuis

tegen een vergoeding op willen passen.

Voor meer informatie kunt u bellen met
Hilma de Lang 06-17504469 

of mailen naar
achterhoek@omasoppasservice.nl

Subsidie4kids
Duizenden euro’s subsidie voor uw oppas
en voor oma

Wij, als officieel gastouderbureau, zijn er in 
gespecialiseerd om deze subsidie voor u te regelen.
Het is onze ambitie om efficiënter en goedkoper
dan bestaande bureaus te zijn!
Bel ons: 0543 - 47 91 01 of  06 - 11 165 786
www.subsidie4kids.nl

KKKEEERRRSSSTTTNNNUUUMMMMMMEEERRR   CCCOOONNNTTTAAACCCTTT
In week 50 (10-16 december) verschijnt het
Kerstnummer. Het wordt ingesloten in de gehele
oplage van Weekblad Contact. Advertenties en

berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk
woensdag 28 november voor 17.00 uur in ons bezit

te zijn.

Inleveren advertentie’s en berichten i.v.m. Kerst
en Oud en Nieuw.

Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week*

verschijnen. Onze aanlevertijden zijn echter

wel aangepast.

Voor weekblad Contact van 27/28 december
aanleveren voor woensdagavond 19 december
17.00 uur.

Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008
aanleveren maandag 24 december voor 16.00
uur.

We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact

* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt

weekblad Contact Warnsveld niet.

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Uit eten met Kerst?
Bistro de Rotonde is beide kerstdagen geopend!

Deze beide dagen serveren wij een kerst-a-la-carte kaart met hier-
naast een extra 3 of 4 gangen keuze menu (3 gangen keuzemenu
€ 32,50; 4 gangen keuzemenu € 36,50) waaruit u ter plaatse uw
keuze kunt maken.

Onze zittingen zijn:
1E KERSTDAG:

1e zit: 14.30 uur tot 15.30 uur en is
afgelopen om 18.30 uur.

2e zit: Vanaf 19.00 uur.

2E KERSTDAG:
1e zit: 12.00 uur tot 13.00 uur en is afgelopen om 15.30 uur.

Speciale middag voor families met kinderen; de kerstman
komt met cadeautjes, kinderspeelnis met oppas, kinderbuf-
fet en ieder kindje mag met de kok een ijsje maken!

2e zit: vanaf 16.00 uur.

Wilt u liever Kerstmis thuis vieren? Wij verzorgen graag een fees-
telijk kerstbuffet bij u thuis! Voor informatie over catering, salades of
dessert met de kerst dan geven wij u graag telefonisch advies …
551519, zie ook onze website: www.bistroderotonde.nl
… Of u haalt onze kerstfolder op: Kerkstraat 3 te Vorden. Wij willen
de folder ook wel toesturen!

Graag tot ziens in de maand december!



Hij opende met een Adventsgedachte
n.a.v. Openbaring 3 : 11a en ging daar-
na voor in gebed. Hij wees de aanwezi-
gen op de as. Kerstbijeenkomst op 21
december 's-middags, eveneens in het
Stampertje. Ook wees hij op het 20-ja-
rig jubileum van deze afdeling dat op
28 februari 2008 gevierd zal worden.
Hiervoor zal de ledenwerving centraal
staan, waarbij de hulp van ieder lid
welkom is.

Joke Verweerd begon met een kort ver-
haal over "Mals", waarin ze de kant
van de wereld liet zien. Hoe boer Jacob
Overmars met de buks er op af gaat als
een aantal vrouwen  de mais plattrap-
pen en er kolven van afhalen, zodat
een gedeelte van het perceel vernie-
tigd wordt. Gelukkig komt dochter Ka-
rin juist op tijd tussenbeide, die de ge-
moederen van boer Jakob en de vrou-
wen weet te sussen.

Daarna nam ze ons mee in haar eigen
schrijverskeuken en hoe ze zich het
vak van schrijfster heeft eigen ge-
maakt. Joke Verweerd is in 1954 in
Krimpen a/d IJssel in een streng Gere-
formeerd milieu geboren. Zij had lieve
ouders die wel veel regels stelden. 

Maar Joke had een "schrijvershoofd";
zij kon zich goed inleven in ander-
mans vreugde en verdriet. Zij had een
bondgenootschap met haar vader,
vooral wat de tuin betrof, zowel wat
de bloemen-als de groentetuin aan-
gaat. Het opkomen van "worteltjes" be-
schouwt ze als een wonder. Het ont-
kiemen ziet ze als een bondgenoot-
schap met God. In de 6e klas kreeg ze
een 10+ voor Bijbelsche Geschiedenis,
vooral door het vertellen van prachti-
ge verhalen. Al haar schrijfspullen la-
gen achter de badhanddoeken in de
kast. Als haar moeder 2 keer per jaar

de kast schoonmaakte lagen haar
schrijfspullen steeds weer op dezelfde
plek terug. Hoewel haar moeder het
schrijven van haar dochter maar niets
vond, want dan doen "ons soort men-
sen " toch niet. Na de lagere en middel-
bare school kwam ze op de Sociale
Academie terecht; daar kwam ze met
Marxistische denkbeelden in aanra-
king. Maar hier leerde ze ook haar ei-
gen mening en haar eigen geloof
vorm te geven. Schrijven ordent voor
haar de chaos aan de binnenkant. La-
ter leerde ze haar echtgenoot kenn-
nen, een man van Indische komaf.
eerst moest ze leren Indisch koken.
Maar ze leerde ook de andere denk-
beelden van haar schoonmoeder
kennnen. 

Het eerst kwam ze met een gedicht in
aanraking bij het afscheid van een
schooljuf. Toen ze 29 jaar was ver-
scheen haar eerste gedichtenbundel;
nu is haar 37e boek verschenen. Het
schrijven van een roman is het moei-
lijkst; daar doet ze 2 jaar over. Een ro-
man wordt het meest gewaardeerd.
Na de pauze vertelt ze een kort verhaal
als Christenlegende van "Jezezus met
de duiven" . Van begin tot eind wist ze
haar gehoor te boeien. De voorzitter
bedankte haar met de woorden: Door-
dat Joke haar jeugd zo treffend weer-
gaf, zag iedereen onze jeugd voorbij-
gaan. Hierop volgde een welverdiend
applaus. Tijdens de pauze en na af-
loop wer de boekentafel met vele titels
druk geraadpleegd. De schrijfster was
dan ook druk met het signeren van
vele verkochte boeken van haar hand.

Schrijfster Joke Verweerd
boeide PCOB
De PCOB afdeling Vorden had voor
de november-bijeenkomst geen be-
tere keus kunnen doen dan het uit-
nodigen van deze schrijfster. Voor-
zitter Fred Midden kon een groot
aantal belangstellenden welkom
heten; het Stampertje was geheel
gevuld.

Joke Verweerd achter de boekentafel met de
vele titels van haar werk.

RATTI 1 - WWNA 1 (DAMES)
De dames uit Apeldoorn waren afgelo-
pen zondag de tegenstander van de
Ratti dames. De wedstrijd begon voor
Ratti zeer voortvarend. Al in de 4e mi-
nuut was het raak. Rowena Peters
werd net buiten de zestien onderuit
gehaald. Marielle Peters wist hieruit
het voordeel te benutten. De bal werd
onderschept en meegenomen waarop
de bal laag in de verre hoek werd ge-
schoten. 1-0. Veel ballen gingen hoog
door de lucht waardoor het voor beide
teams moeilijk was om te tikken en de
combinaties te zoeken. Na een kwar-
tier moest er bij Ratti in de verdedi-
ging aan de noodrem worden getrok-
ken. WWNA kreeg een penalty toege-
kend en deze wisten ze benutten. 1-1.
Tien minuten voor rust was een speel-
ster van WWNA erg fanatiek aan een
shirt van een Ratti speelster aan het
trekken waardoor Ratti een penalty
toegekend kreeg. Gerrie Brummel-
man hield het hoofd koel en schoot
beheerst de voorsprong binnen. 2-1. 

De rust werd bereikt met een 2-1 voor-
sprong. Ratti probeerde ondanks het
zware veld het tempo van de wedstrijd
in de tweede helft hoog te houden. Na
tien minuten spelen wist WWNA ech-
ter de wedstrijd geheel naar zich toe te
trekken. WWNA was alert bij een glij-
partij van de keepster en zorgde voor
de gelijkmaker. 2-2. Ratti verloor even
de concentratie. Nog geen vijf minu-
ten daarna was WWNA de verdedi-
ging van Ratti te snel af en tekende ze
voor de 2-3. Met nog een half uur te
spelen was er nog niets verloren. Ratti
bleef de druk naar voren zetten.
WWNA bleef puinruimen door de bal-
len resoluut weg te schieten zodra het
gevaarlijk werd. Ratti kwam helaas
net een tandje te kort om de verdien-
de gelijkmaker te maken, waardoor
WWNA er met de punten vandoor
ging. Ratti heeft helaas in de afgelo-
pen wedstrijden geen punten ver-
diend, terwijl er zeker niet onverdien-
stelijk is gespeeld en er absoluut niet
onder werd gedaan voor de tegenstan-
der. Aanstaande zondag tijd om het tij
te keren uit tegen Activia!

RATTI 1 - KLEIN DOCHTEREN 1
Zondag 25 november stond de inhaal-
wedstrijd van de heren van Ratti tegen
Klein Dochteren op het programma.
Enkele weken geleden was deze wed-
strijd vanwege de slechte omstandig-
heden afgelast. Net voor het begin van
de wedstrijd zorgde een flinke bui
voor een nat en glad veld. Ratti begon
de wedstrijd met als uitgangspunt ge-
groepeerd te spelen en het veld niet te
groot te maken waardoor de tegen-

R a t t i stander geen ruimte zou krijgen. Dit
pakte in de eerste helft behoorlijk uit.
Hoewel Klein Dochteren (de nummer
twee van de ranglijst en kampioens-
kandidaat) meer balbezit had en de
aanval zocht, kwam Ratti niet echt in
de problemen. Na ruim een half uur
moest aanvoerder Mario Roelvink met
een zware enkelblessure het veld ver-
laten. A-junior Fabian Dijkman was
zijn vervanger en speelde een zeer be-
hoorlijke wedstrijd. In de blessuretijd
van de eerste helft kwam Klein Doch-
teren op een 0-1 voorsprong door een
knappe volley vanaf de zijkant. Ratti
dacht nog even aan buitenspel, maar
één van de verdedigers hief dit op. Een
domper zo vlak voor rust op achter
stand te komen. Na de rust kwam Rat-
ti redelijk goed uit de kleedkamer wat
resulteerde in schietkansen voor Gijs
Klein Heerenbrink en Robert Ruiter-
kamp. Het was daarna echter weer
Klein Dochteren dat het initiatief nam
en Ratti onder druk bleef zetten. Na
rust werd de wedstrijd wat grimmiger.
De 0-2 viel uit een hoekschop nadat
Ratti flink onder druk stond. Met dit
doelpunt was de wedstrijd eigenlijk
gespeeld. Klein Dochteren gaf weinig
weg en Ratti was niet bij machtige
aanvallend veel uit te richten. Verder
dan een paar kleine kansen via Robert
Ruiterkamp kwam Ratti niet. Klein
Dochteren liep in de laatste tien minu-
ten nog uit naar een 0-4 eindstand.
Het laatste doelpunt viel uit een straf-
schop nadat één van de aanvallers bij
een scherpe counter binnen de '16'
neerging. Klein Dochteren was de ver-
diende winnaar van de wedstrijd al
viel uitslag wat te hoog uit.

UITSLAGEN 
Zaterdag 24 november 
Ratti 4 - SKVW 4 (zat): 2-3
Ratti B1C - Vorden B2: 6-0
Sv Zutphen E8- Ratti E1: 0-2
SCS C1 - Ratti C1C 12-0  
Warnsveldse Boys F7 - Ratti F1C: 2-3

Zondag 25 november 
Ratti 1 - Klein Dochteren 1 (zon): 0-4
Ratti DA1 - WWNA DA1 (zon): 2-3
Be Quick Z. 6 - Ratti 3 (zon): 3-3

PROGRAMMA
Zaterdag 1 december
14:30 Ratti 4 - AZSV 9 (zat)  
12:00 Ratti B1C - AZC B2D   
11:00 Ratti E1C - Warnsveldse Boys E8   
14:30 Wilhelminaschool - Ratti A1CD   
12:30 Keijenburgse Boys C2 - Ratti C1C   
09:30 Pax D4M - Ratti D1CD 

Zondag 2 december
14:00 Ratti 1 - SVBV 1 (zon) 
10:00 Ratti 2 - Reunie 4 (zon)  
10:00 Ratti 3 - SHE 4 (zon)  
12:30 Activia DA1 - Ratti DA1 (zon)

Iedereen die dezelfde postcode als
de hoofdprijswinnaars hebben,
hebben ook prijs! Wekelijks vindt
u in het Vordens Contact de prijs-
winnaars en iedereen die een prijs
heeft gewonnen krijgt ook per-
soonlijk bericht. Tot slot worden
alle prijzen uitgereikt op de Kerst-
markt op zaterdag 15 december a.s.
om ong. 14.30 uur tot ongeveer
15.00 uur. Alle prijswinnars van
harte gefeliciteerd namens de Vor-
dense Ondernemers Vereniging! 
Eindejaarsactie Vordense Onderne-
mersvereniging 2007
"WIN SAMEN MET JE BUREN"
Evenals de voorgaande jaren orga-
niseert de V.O.V. ook dit jaar weer
de bekende Eindejaarsactie.

WANNEER?
De actie loopt van maandag 19 novem-
ber 2007 tot en met donderdag 13 de-
cember 2007. 
Elke kassabon die bij besteding vanaf
€ 10,- verkregen wordt, kan ingevuld
worden (Dus naam, adres en postcode
met woonplaats duidelijk vermelden)
en vervolgens in één van de daarvoor
bestemde bussen gedeponeerd worden. 

Alle deelnemende bedrijven zijn dui-
delijk te herkennen aan de poster op
het pand.

De bussen staan bij:
Super de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden
Visser Mode
Bruna Vorden

Wat kun je winnen?
Dit jaar gaat er wel iets veranderen in
de Eindejaarsactie n.l.: Er gaan per
week 2 hoofdprijzen vallen, dus 2 stra-
ten vallen per week in de prijzen, en
niet 1 straat. 
De prijswinnaars ontvangt een hoofd-
prijs t.w.v. 100 euro. 

De inhoud van dit cadeau bestaat
uit:
- verrassingspakket
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

Uiteraard vieren de mensen met
dezelfde postcode ook feest, want zij
delen ook mee in de prijzen te weten:
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

De bekendmaking van de prijzen volgt
per week in het Contact en men krijgt
persoonlijk een uitnodiging om de
prijs gezamenlijk op de kerstmarkt in
ontvangst te nemen.  
"WIN SAMEN MET JE BUREN".

V.O.V. EINDEJAARSACTIE IS
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Ami kappers
Anthony’s Country Store
Autobedrijf Shell Groot Jebbink
Autobedrijf A. Klein Brinke
Bakkerij Joop
Barendsen Fixet
Bistro De Rotonde
Bruna Vorden Boek en Kantoor
Cafe Feestzaal “De Herberg”
De Vordense Tuin
Drogisterij DA Ten Kate
Dutch PC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen B.V.
Euro Planit B.V.
Fa. Martens
Fashion Corner
Giesen Schoenmode
Heersink Haarmode
Helmink B.V.
Hotel Restaurant Bakker
Hotel Restaurant Gravin van Vorden
Keurslagerij Vlogman
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Plaza Vorden “food for all”
Profile Bleumink
Rabobank Graafschap - Noord 
Roosenstein Quality Wear
Salon Marianne
Siemerink Opticien
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super de Boer Grotenhuys
Sfeer van Josephine
Tuunte Fashion B.V.
Visser Mode
Vordense Apotheek
VVV Vorden
Welkoop Vorden
Yvonne Jeugdmode

Uitslag 1e trekking

Eindejaarsactie VOV 2007
• Familie Suter

Nieuwstad 8
7251 AH  VORDEN

• Familie Krijt
Vogelzang 4
7234 SZ  WICHMOND

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

Wehme.

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

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagsmiddags en
bingo woensdagsmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
28 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

28 L.V.G. Linde Sinterklaasavond
29 Klootschietgroep de Vordense pan

DECEMBER
3 Nieuwe cursus EHBO
5 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Bejaardenkring Vorden
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Nieuwe cursus EHBO
12 Kerst-contactmiddag Handwerk-

middag Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
19 Lindese Vrouwengroep Kerstvie-

ring
20 Bejaardenkring Vorden Kerst
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
30/11 
- 9/2 Beeldende kunst "Fantastisch"

in de Bibliotheek Vorden
9-12 Kunst Zondag Vorden Beelden-

de kunst, diverse locatie's
9-12 Kerstconcert Chr. Koningkerk

15.30 uur 
T/m 
9-12 Beeldende kunst, Hugo Pas-

man, in galerie Agnes Raben,
Nieuwstad 20

T/m 
10-02 "Net even anders", in galerie

Agnes Raben, Nieuwstad 20

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...



De Zandstralers, team 1208, Amsterdam Dakar Challenge

De eerste twee weken

Van deze zogenoemde Winter Check-
up werd veel gebruik van gemaakt.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn ge-
weest, dan kunt u dat nog tot 1 maart

2008 doen voor 19 euro. Op 10 novem-
ber konden bezoekers tevens profite-
ren van veel kortingen op onder meer
specifieke winterbenodigdheden. Wie

op zaterdag 10 november zijn auto liet
controleren, maakte kans op een ge-
heel verzorgde circuitdag voor twee
personen als bijrijder in een snelle
Peugeot RCC. De uitslag staat vanaf 14
november op de site. 
Kijk hiervoor op: 
www.ridderhof.peugeot.nl

Startklaar voor een veilige winter
bij Auto Ridderhof

Bij Auto Ridderhof in Hengelo was zaterdag 10 november een Winter
Startdag. Bij de Peugeotgarage aan de Molenenk werd gratis de auto op
maar liefst 27 punten gecontroleerd.

Arne Ridderhof: "Veel auto werden gecontroleerd voor een veilige winter".

Zo’n 50 mantelzorgers uit de hele ge-
meente genoten van een uitgebreide
lunch. Daarna volgde een demonstra-
tie en workshop tangodansen waar de
aanwezigen naar konden kijken en

ook aan mee konden doen. Deze acti-
viteit werd georganiseerd ter gelegen-
heid van de landelijke Dag van de
Mantelzorg en vond plaats in Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd in

Partycentrum Langeler in Hengelo.
Hier komen mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst één maal per
maand bijeen voor ontmoeting, ont-
spanning en ondersteuning. 

Voor meer informatie bel VIT Oost-Gel-
derland, tel. (0573) 43 84 00.

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst werden dinsdag 13 november
getrakteerd op een verwenmiddag door het Steunpunt MantelZorg van de
VIT Oost-Gelderland.

Zo'n vijftig mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst werden getrakteerd op de verwenmiddag.

De Amsterdam Dakar Challenge is een
uitdaging met een doel: een waterput
in Famtumbung, Gambia. Hiervoor za-
melden Herwin en Erik veel geld in. 

En nu zijn ze op weg naar Dakar en de
eerste twee weken zitten er op.

MAANDAG 5 NOVEMBER, DAG 3
Er moest gesleuteld worden aan de au-
to, die na de Pyreneeën niet meer wil-
de schakelen. Tien monteurs werkten
aan het probleem: de koppelingskabel
moest strakker gezet worden. Na te
hebben overnacht in hun tentje, wat
erg koud was met ijs op de skibox, gin-
gen Herwin en Erik op weg naar het
eindpunt, een hotel. Gezellig bijklet-
sen, eten en douchen.

DINSDAG 6 NOVEMBER, DAG 4
Herwin en Erik maakten de oversteek

naar Marokko. De boot vertrok naar
Ceuta, waar de zandbak op ze wacht-
te. Ze zagen veel armoede bij de vrien-
delijke mensen. Ze kwamen laat aan
in Fez en gingen op zoek naar een
slaapplaats.

WOENSDAG 7 NOVEMBER, DAG 5
Met bestemming Merzouga, een rit
van 500 kilometer, deelden ze petjes
uit door een smalle opening in het
raam. De kinderen bleven voor de au-
to staan. Net voor Merzouga sloegen
ze, met andere teams samen, hun ten-
ten op. 

DONDERDAG 8 NOVEMBER, DAG 6
Op hun rustdag reden Herwin en Erik
vooruit richting Ouarzazate via Draka-
vallei. Die ochtend bekeken ze samen
met een gids de waterputten in Mer-
zouga. In Isserdane overnachtten ze in
een ‘hotel’, een paar aangesmeerde
muren. De echte Dakar rijders over-
nachten hier echter ook voordat ze de
woestijn ingaan, heel apart.

VRIJDAG 9 NOVEMBER, DAG 7
Na een keer uitslapen in Agdz een lek-
ker dagje toeren. Het verbruik van de
auto is perfect. Met bepakking en in
de bergen wordt toch 1 op 10 gehaald.
Een probleem was wel het 27mc bak-
kie, die moest op FM, maar hoe? Met
alweer 4300 kilometers gereden, eind-
doel Tiznit.

ZATERDAG 10 NOVEMBER, DAG 8
Een dagje rustig aandoen. Na te heb-
ben getankt in Tiznit, vervolgden Her-
win en Erik hun rit. Na 100 kilometer
stopten ze bij en klein rotsrandje. Ge-
nieten en wat sleutelen aan de auto.
Door slecht telefoonbereik misten ze
vele oproepen. Er werden groepjes ge-
vormd die samen de woestijn ingin-
gen. Team 1208 had het prima voor el-
kaar. Ze overnachtten in Sidi Isni, om

uitgerust de 600 km richting Layoune
af te kunnen leggen.

ZONDAG 11 NOVEMBER, DAG 9
Omdat de weg slecht werd en onbe-
gaanbaar voor de auto, raakten ze de
weg even kwijt. Herwin zocht een
hoog punt op om te kijken wat er ach-
ter de berg was. Op de berg was een
slang … de eerste. Ze reden samen met
de teams 1200 en 1204 en kwamen
nog kamelen tegen en controles van
de politie. Het zware gebrom vanon-
der de auto bleek een lekke uitlaat.
Het spruitstuk werd gelast, maar daar-
voor moesten ze 125 km rijden naar
Tarfaya. Kort daarna kreeg 1204 een
lekke band, maar ook dit werd snel
verholpen.

MAANDAG 12 NOVEMBER, DAG 10
Erik en Herwin hadden ruim 500 km
voor de boeg, een werkend bakkie en
eindbestemming Dakhla. Het was een
saaie weg met veel politiecontroles.
Voor de reis door de woestijn werd wa-
ter ingeslagen. 

DINSDAG 13 NOVEMBER, DAG 11
Herwin en Erik moesten een bittere

pil slikken: ze moesten de extreme
tocht verlaten. De auto ging steeds
door de koppeling heen en zo konden
ze niet de woestijn in. Ze wilden ook
niet in de woestijn komen stil te
staan… en er is nog veel weg te geven
in het arme Mauritanië. 

WOENSDAG 14 NOVEMBER, DAG 12
DONDERDAG 15 NOVEMBER, 
DAG 13 EN
VRIJDAG 16 NOVEMBER, DAG 14
Herwin en Erik waren in de woestijn
en hadden deze dagen geen of weinig
contact. Een extra passagier, Carolien
van de blauwe eend, reed met de
Zandstralers mee op het dak. In de eer-
ste grote plaats in Mauritanië verloren
ze hun sticker van Vitalis, met daarbij
de achterruit waar hij op zat. In de Sa-
hara voerden zij een noodreparatie
uit. Ook sleutelden ze uren aan een
auto met een kapotte brandstofpomp
en hoopten de vertraging later in te
halen.

ZATERDAG 17 NOVEMBER, DAG 15
Weer online! De Zandstralers zaten
met meerdere teams in een pension
en waren erg smerig geworden van de
woestijn. Ze maakten een kampvuur
en sliepen aan het strand, maar kwa-
men op tijd aan in Nouakchott. Reis-
doel morgen grens over naar Senegal.

ZONDAG 18 NOVEMBER, DAG 16
Herwin en Erik passeerden de grens
van Senegal en overnachtten in Zebra-
bar. Maandag een rustdag.

Via de website www.amsterdamda-
kar.com kunnen alle teams gevolgd
worden. 
Op de site www.zandstralers.nl, zijn
de verrichtingen van Herwin en Erik,
team 1208 te volgen. Hun sms berich-
ten en een beknopt reisverslag met
foto’s worden eveneens geplaatst.

Zaterdagochtend 3 november 2007
vertrokken Erik de Greef en Her-
win Liet uit Olburgen vanuit de
Amsterdamse NDSM werf voor de
Amsterdam Dakar Challenge. Hoe
vergaat het ze? Een reisverslag van
de Zandstralers.



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

Door de gedwongen wachtlijsten bij
de bedrijfsmatige opvang, of door een
bewuste keuze, wordt steeds vaker
oma, de buurman of een vriendin in-
geschakeld. Deze private kinderop-
vang kent vele voordelen. Flexibiliteit
is er één van. De informele oppas is
niet per definitie gebonden aan de tra-
ditionele kantoortijden maar kan
vaak ook iets langer blijven wanneer
je zelf in de file staat. Daarnaast is de
opvang in huiselijke kring. Geen ge-
bouw dat op een school lijkt, maar
een knusse huiskamer. Geen massali-
teit maar aandacht voor het kind.
Geen regelmatig wisselende leidsters
maar eigen bekende gezichten. 

OVERHEID BETAALT MEE
Er bestaan subsidieregelingen voor de
private kinderopvang. Dit is veelal on-
bekend en dat is jammer. Renate Over-
maat van Subsidie4Kids: "Een oppas
die u zwart betaalt kost snel tussen de
twee en vier euro per uur. Bij een flink
aantal oppasuren loopt dat al snel in
de papieren." Wanneer de ouder subsi-
die geniet gaat het uurtarief bij een
modaal inkomen vaak omlaag naar
ongeveer vijftig cent. "Ook wanneer
bijvoorbeeld oma nu geen geld vraagt
voor de oppas zijn er mogelijkheden
om dit met gebruik van subsidie wel
te regelen. Door de wettelijke regels
handig toe te passen neem je oma of
je moeder in dienst zonder dat het je
één cent hoeft te kosten", aldus Rena-
te Overmaat. 

BETAALD SPEELGOED 
Kinderen moeten spelen en al spelend
leren. Educatief verantwoord speel-
goed is daarvoor zeer belangrijk, maar
niet goedkoop. Er zijn mogelijkheden
om de overheid mee te laten betalen.
Bij een geregistreerde oppas betaalt de
belastingdienst mee aan het educatie-
ve speelgoed op de gastouderlocatie.
Daarmee is het mogelijk om kinderen
in private oppas net zo goed te bedie-
nen als kinderen bij de ! commerciële

kinderdagverblijven. Renate Over-
maat: "En dat alles in de eigen ver-
trouwde omgeving, bij eigen ver-
trouwde mensen. Mooier kan het
haast niet." 

SUBSIDIE IS NIET LASTIG
Als officieel erkend gastouderbureau
bemiddelt Subsidie4Kids tussen de ou-
ders en de oppas. Maar er is meer. "Wij
begeleiden ouders ook bij het aanvra-
gen van de subsidie. Het is niet moei-
lijk, maar het moet wel allemaal in
één keer juist gebeuren", gaat Renate
Overmaat verder. Zonder rompslomp
voor de ouders. Het bijzondere van
Subsidie4Kids is dat alles op maat
wordt gemaakt. Renate Overmaat:
"Wij kijken naar de persoonlijke situa-
tie van zowel de ouders als de oppas.
Soms is een minder hoog uurtarief
verstandiger. Immers moet de oppas
over de genoten inkomsten wel belas-
ting afdragen." Desondanks ontvangt
de inmiddels overbekende oppasoma
netto net zo veel als wanneer de beta-
ling zwart geschiedt. En de risico''s
zijn teruggebracht naar nul. 

GEEN BELASTINGTRUC MAAR
WETGEVING 
Het klinkt allemaal te mooi om waar
te zijn. Er moet een addertje onder het
gras zitten. "Helemaal niet", gaat Rena-
te Overmaat verder, "het is allemaal le-
gaal, zelfs vastgelegd in wetgeving.
Het is alleen de onbekendheid met de
bestaande subsidies die zorgt voor de
vraagtekens." Juist die vraagtekens
kan Subsidie4Kids wegnemen. Een
persoonlijk advies voor ouders en op-
pas, bemiddeling tussen gastouders
en vraagouders en het helpen bij de
subsidie-aanvraag. Vanaf 15 november
vinden Achterhoekse ouders alles
onder één dak bij Subsidie4Kids in
Aalten. Meer informatie is verkrijg-
baar bij oprichtster Renate Overmaat,
www.subsdie4kids.nl 
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Subsidie voor oppasoma

Wanneer u naast uw baan of studie kinderen heeft is opvang een lastig
punt. De wachtlijsten bij de kinderdagverblijven groeien dagelijks. Opa,
tante of vriendin wil wel oppassen, maar hoe? In de praktijk is private op-
vang lastig te regelen. En hoe regelt u de betaling? Zwart brengt risico's
met zich mee en wit wordt voor duur versleten. Dat het laatste niet zo is
bewijst Subsidie4Kids. Dit nieuwe en officieel erkende gastouderbureau
voor de Achterhoek laat de overheid meebetalen en is intermediair tussen
ouders en oppas.

Het vervolg hierop was dat woensdag
er een algehele instuif werd gehouden
voor iedereen die gelnteresseerd was

in deze sport.  Zo'n 30 leerlingen had-
den de sporthal gevonden. Na een war-
ming-up werden nogmaals de basis be-
ginselen van badminton uitgelegd.
Dat het alleen niet alleen ging om
keurig naar elkaar over te slaan werd
al gauw duidelijk tijdens de pauze.
Hierin gaven enkele HBC leden een de-
monstratie dat het niet de bedoeling
was om naar elkaar toe te slaan, maar
om de shuttle bij de tegenstander op
de grond te krijgen. Hierna konden de
kinderen zelf aan de slag om in een
dubbelpartij dit in de praktijk te gaan
brengen. Er werd heel wat afgemept
en er moesten veel shuttels van de
grond geraapt worden. Maar tegen 4
uur had iedereen een moe maar vol-
daan gevoel. Enkelen waren zo en-
thousiast dat ze de komende dinsdag
avond en tijdens de reguliere training
van de club komen spelen. Dit is na-
tuurlijk voor iedereen mogelijk jong
of oud. Ben je ouder dan 18 jaar dan is
de training van 20.00 uur tot 21.00
uur. Er is een gediplomeerde trainer
aanwezig die de fijne kneepjes van de
sport heel goed kan bijbrengen.

Heeft u nog vragen bel dan even met
Judith (460017) zijkan u alles uitleg-
gen over het wel en wee van onze club

Badminton instuif

De Hengelose badminton club
hield afgelopen woensdag middag
een badminton instuif voor alle ba-
sis scholen van Hengelo voor de
groepen 5 t/m 8 . De weken ervoor
werden er door enkele vrijwilligers
van de club tijdens de gymlessen
van de scholen uitleg en lesgege-
ven. Dit tot tevredenheid van de le-
raren die zo ook eens andere les-
stof te zien kregen. Tijdens deze
lessen was de jeugd al zeer enthou-
siast en kwamen er al enkele naar
de reguliere training van de club
op dinsdag avond van 19.00 tot
20.00 uur in sporthal de kamp.

"Sinds de opening van de hoofdkliniek
van De Graafschap Dierenartsen in
Vorden is er ruimte vrijgekomen in
ons pand aan de Kampstraat 2 in Hen-
gelo(Gld.). De apotheek voor de land-
bouwhuisdieren en de paardenafde-
ling is naar de hoofdkliniek te Vorden,
gegaan." Aldus Harald Salomons, die-
renarts te Hengelo(Gld.). De kliniek

van De Graafschap Dierenartsen is als
het ware het dierenziekenhuis en de
daarom heen liggende  dierenartsen-
praktijken in Hengelo, Steenderen,
Ruurlo, Leesten en Zutphen centrum
zijn de "huisartsenpraktijken"  gewor-
den. In deze praktijken worden de ge-
wone diergeneeskundige handelingen
waaronder de jaarlijkse controles, vac-

cinaties en de kleinere operatieve in-
grepen gedaan, net zoals vroeger. 
Daarnaast hebben de dierenartsen
fors in de hoofdkliniek gelnvesteerd in
de meest moderne apparatuur zoals:
digitale röntgen, echografie, endosco-
pie instrumentarium en opname en
quarantaine mogelijkheden. Hiermee
hebben ze de kwaliteit van de dierge-
neeskundige zorg een enorme stimu-
lans gegeven! De fysiotherapie prak-
tijk "Jentha" wilde moderniseren. Dit
lukte niet op de bestaande locatie aan

de Beatrixlaan. Ton van Walstijn, fysi-
otherapeut Jentha: "Het pand van de
dierenartsen is een unieke kans om
onze praktijk te moderniseren. Het is
een fraai gebouw met uitstraling, er is
veel licht en volop plaats voor onze be-
handelruimtes. Bovendien zijn er vol-
doende  parkeerplaatsen beschikbaar
op eigen terrein". "Wie weet sturen wij
wel dieren met rugklachten door naar
onze nieuwe buurman" grapt Salo-
mons. "Het is inderdaad zo dat wij re-
gelmatig patiënten doorverwijzen

naar een speciale dierenfysiothera-
peut, dus als Van Walstijn nog een di-
ploma dierenfysiotherapie  erbij haalt,
wie weet hebben wij dan een dierge-
zondheidscentrum in Hengelo(Gld.)".
De fysiotherapeuten gaan de voorkant
aan de Kampstraat gebruiken en de
dierenartsen verhuizen naar de in-
gang aan de Leliestraat. De openings-
tijden van de dierenarts - en de fysio-
therapiepraktijk blijven ongewijzigd.
Als alles meezit worden beide praktij-
ken medio januari 2008 geopend.

Dierenartsenpraktijk en Fysiotherapiepraktijk onder één dak!
De Graafschap Dierenartsen locatie Hengelo en fysiotherapie praktijk
Jentha zullen per 1 januari in één gebouw aan de Kampstraat/Leliestraat
te Hengelo(Gld.) gevestigd zijn.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
1 december

In het café

Après-ski party
met zanger Jan Joost 

In de discotheek

D.J. Dion

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

Kijk voor ons volledige aanbod op:
www.streekmakelaars.nl

TE KOOP

Baron van der Heijdenlaan 20, Wichmond

Aan een rustige straat gelegen, op loopafstand
van een bosrijke omgeving. 
En op circa 10 auto minuten van Zutphen, een
ruime vrijstaande semi-vrijstaande garage, erf,
tuin en overige aanhorigheden.                         
Bouwjaar 1969
Perceelsoppervlakte 544 m2

Woonoppervlakte ca. 180 m2

Inhoud ca. 470 m3

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Inlichtingen: Gea Haan

TE KOOP

De Jongstraat 118, Doetinchem

Een goed onderhouden uitgebouwde tussen-
woning, berging, erf, tuin en garagebox.
Gelegen in een rustige kindvriendelijke straat,
waar alleen bestemmingsverkeer komt. De
garagebox is op loopafstand van de woning. In
de nabijheid van voorzieningen o.a. winkels,
zwembad, scholen en op loopafstand ca. 10
min. van het centrum.
Bouwjaar 1967 
Perceelsoppervlakte 146 m2

Woonoppervlakte ca. 95 m2

Inhoud ca. 300 m3

Vraagprijs € 194.500,- k.k.
Inlichtingen: Gea Haan



Anne Brouwer is geboren in Gelderm-
alsen, maar verhuisde als jong meisje
naar Amsterdam om te werken als Ste-
wardess bij de KLM. In de hoofdstad
volgde ze de opleiding tekenen en
schilderen, maar de combinatie werk
en studie bleek lastig en ze stopte met
vliegen. Na een opleiding Marketing
en Management werkte ze in deeltijd
bij een Stichting die kunst promoot en
uitvoerend beeldende kunstenaar,
schilder en beeldhouwer. Bij de Stich-
ting organiseerde zij tentoonstellin-
gen, workshops en kunstreizen en
kwam zo in contact met alle discipli-
nes in de kunst. “Ik ontmoette daar
ook Marja Evers en de plannen ont-
stonden om samen iets beginnen,”
vertelt Anne Brouwer. “Alle exposities
worden samen bedacht en Marja zorgt
voor de benodigde teksten, zo vullen
we elkaar aan.”

Omdat het werk voor de Stichting ein-
digde, kon Anne zich voltijds op de
kunst richten. Gezocht werd naar een
plek met veel mogelijkheden voor de
kunstenaar en deze werd gevonden in
Baak, een groot huis met galerie, een
prachtige tuin en uitzicht op de schit-
terende St. Martinuskerk. De fraaie
plek leende zich perfect voor exposi-
ties en er was ook ruimte voor het ge-
ven van workshops beeldhouwen. Het
Beeldhouwatelier Baak bestaat nu zes
jaar en is zeer succesvol.

Anne Brouwer geniet van de work-
shops. “Het overdragen van kennis,
het onderwijzen is ontzettend leuk
om te doen,“ legt ze uit. “Steeds op-
nieuw probeer je de workshoppers
zichzelf te laten overtreffen. Vormge-
ving is voor ieder persoonlijk, daarom
moet je je verdiepen in de individu die
bezig is! En dan proberen te sturen en

samen tot een eindresultaat komen.”
Dit is ook de reden dat de beelden van
de workshoppers van Beeldhouwate-
lier Baak zeer divers zijn. Het was een
succesvol cursusjaar. Er werden veel
beeldhouwwerken met een hoge kwa-
liteit gemaakt. “Workshopper Hein
Smeerdijk bijvoorbeeld richtte dit jaar
zijn eigen beeldentuin in en Frans
Doeleman (89 jaar) is de oudste die
een cursus volgt. Hij begon nog maar
een jaar geleden en maakt prachtige
beelden. De workshoppers komen uit
heel Nederland en overnachten in de
omgeving. Veel mensen nemen een
10dagenkaart en komen dan iedere
weekeen dag, werken verder thuis en
komen dan weer eens een paar dagen
naar Baak. Dit maakt het mogelijk dat
er grotere beelden gemaakt kunnen
worden, die dan ook perfect afgewerkt
worden. Ze nemen er dan de zeker be-
nodigde tijd voor.” Naast het geven
van workshops, maakt Anne Brouwer
ook eigen schilderijen, beeldhouw-
werken en bronzen beelden. Het gie-
ten van brons doet ze in Brummen bij
Gerhard Velthorst. Soms werkt ze een
beeldje zelf af, of laat dit doen, afhan-
kelijk van de grootte van het werk. Re-
cent werd een bronzen beeld onthuld
bij de St. Martinuskerk in Baak. ‘De
Ontmoeting’ was een geschenk van de
Focolarebeweging, de St. Martinus pa-
rochie Baak en de gemeente Bronck-
horst aan de Baakse gemeenschap. In
december wordt een door haar ont-
worpen altaar onthult in het stiltecen-
trum van een nieuwe school in Apel-
doorn. “Ik werk steeds meer in op-
dracht,” vertel Anne, “Vooral grotere
objecten”. In de winterperiode is tijd
om nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Dit jaar zal er geen Kerst-Kunst-in-Baak
worden gehouden. Hiervoor in de
plaats worden extra activiteiten ont-

wikkeld tijdens de Kunst10daagse
2008 van 25 april tot en met 4 mei. De
commissie Kunst & Cultuur waar An-
ne Brouwer deel van uitmaakt, is vol-
op bezig met het uitwerken van
ideeën, een tentoonstelling in het
schip van de St. Martinuskerk is een
optie, een geweldige locatie, ook voor
de podiumkunstenaars.

Tijdens de Kunst10Daagse is er veel
aandacht voor werk van kunstenaars.
“Kunst&Cultuur; betekent Krachten-
bundeling, de kunst een gezicht geven,
elkaar versterken. De mensen komen
omdat ze het interessant vinden,” al-
dus Anne. “En hoe meer verschillend
aanbod, hoe interessanter het voor de
kijkers wordt. De mensen kopen uit-
eindelijk wat ze mooi vinden!”

Bronckhorst Kunst & Cultuur Natuur-
lijk 2007 werd in korte tijd gereali-
seerd, een gids en een route. Met deze
gids in de hand komen ook nu in Baak
nog mensen naar de Galerie en Beel-
dentuin. Aan de uitgave voor 2008
wordt al weer hard gewerkt.

Voor 2008 wordt door Drukkerij Wee-
vers een Kunstkalender gemaakt. Het
door Anne Brouwer gemaakte bron-
zen beeld staat in de aprilmaand. Alle
werken van de kunstkalender zullen
worden geveild voor een goed doel.
Anne heeft de kunsteducatie voor de
basisscholen in de gemeente Bronck-
horst als doel voor de veiling opgege-
ven. 

De 10Daagse is de start van het nieuwe
beeldhouwseizoen bij Beeldhouwate-
lier Baak. Daarnaast is het atelier deel-
nemer aan de kunstwandelroute 2008
in Hummelo, die van Pasen tot Pink-
steren wordt gehouden, de 10Daagse
valt in deze periode. Bij het Beeldhou-
watelier Baak worden tijdens de
Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst
& Cultuur, Natuurlijk 2008 de werken
van Galeriehouder en schilder Henk
Hulshof geëxposeerd in de Galerie en
staan de beelden, gemaakt door de
workshoppers van het seizoen 2007 in
de Beeldentuin. 

Beeldhouwatelier Baak, Wichmond-
seweg 17a, 7223 LH Baak, tel. (0575)
442601 (ook buiten openingstijden).
Site www.beeldhouwatelierbaak.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk

Anne Brouwer Beeldhouwatelier Baak

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Bij het Beeldhouwatelier Baak worden tijdens de
Kunst10Daagse de werken van Galeriehouder en schilder Henk Hulshof
geëxposeerd in de Galerie en staan de beelden, gemaakt door de work-
shoppers van het seizoen 2007 in de Beeldentuin. De 10Daagse is tevens de
start van het seizoen 2008 bij Beeldhouwatelier Baak.

Anne Brouwer (l.) aan het werk, tezamen met vier workshoppers waarvan het werk te zien zal zijn tijdens Bronckhorst Kunst&Cultuur;
Natuurlijk 2008.

Bennie Klein Gotink, Patricia Leenders
en Sandra Vels hadden zich, net als ve-
le anderen, ingeschreven en werden
uitgeloot om mee te doen. Het drietal
kreeg ’s morgens eerst een ontbijt aan-
geboden. De deelnemers hadden zich
goed ingepakt tegen de kou. Een frisse
wind waaide onder het opblaasbare af-
dak door. Het trio zat dicht bij elkaar
voor de ingang van de winkel. Ze wer-
den regelmatig aangesproken door
klanten en bekenden wat voor de no-
dige afwisseling zorgde. 

De eerste uren zijn ze goed doorgeko-
men. Sandra Vels (28) uit Toldijk zit
ontspannen op de wasdroger. Zij
draagt een dikke jas en haar hoofd is
bedekt met een warme pet. Evenals
Sandra zitten ook Bennie en Patricia,
omstreeks half twaalf, goed gehu-
meurd op de apparaten. 

Patricia Leenders (43) uit Vorden zit op
een koelkast en heeft het goed naar
haar zin. De eigenaresse van het pan-
nenkoekenhuis ‘De Vordense Pan’ ziet
haar deelname als een mooie uitda-
ging. “Alles is keurig verzorgd en we
worden voorzien van een natje en een
hapje”, zegt ze opgewekt. “Maar het is
best koud hoor. De wind blaast er on-
der door”, zegt de Vordense terwijl ze
zich in de handen blaast. 

Bennie Klein Gotink (45) uit Hengelo
heeft het rond twaalf uur ook prima
naar de zin. “Het gaat perfect”, zegt hij
lachend. “Veel mensen kennen me en
dan valt er wel een praatje te maken.
Nu ik hier zit, heb ik ook tijd genoeg”.
Bennie heeft een motorjack aan, maar
vindt het best frisjes. “De wind maakt

het koud, maar verder gaat het pri-
ma”.

De wedstrijd kende weinig regels. Één
ervan was dat de deelnemers om het
uur van de apparaten af mochten. In
de vijf minuten pauze kunnen ze de
beentjes strekken of naar het toilet
gaan. 

Om vier uur was de wedstrijd afgelo-
pen. Met champagne van de firma Ex-
pert Arendsen konden Bennie, Sandra
en Patricia met de beentjes op de
grond proosten en konden ze de appa-
raten gratis meenemen naar huis.
Bennie Klein Gotink, leunend tegen
de wasmachine, vond het allemaal
“hartstikke” leuk. “Ik heb van het zit-
ten niks geen last gehad. Wel was het
koud. Je zit de hele tijd stil. Maar”, zegt
hij lachend, “Ik heb ook een paar Jä-
germeisters gehad. En het zitten viel
me best mee. Ik ben vrachtwagen-
chauffeur en dan zit je de hele dag”,
bekend hij zijn geheim. Er kwamen
veel bekenden langs en ik kon de hele
dag een praatje maken. Dan schiet de
tijd goed op”, was zijn reactie na de ge-
wonnen prijs.

Sandra Vels had het koud gehad en
was na afloop kort met haar reactie.
“Het viel best mee, maar er was veel
wind. Ik heb daarom ook maar een de-
ken om me heen geslagen”, zegt de
prijswinnares van de wasdroger. Voor
Patricia Leenders was het ‘zitten’ best
meegevallen. “Ik had ook veel steun
aan vrienden en kennissen. Daardoor
ging de tijd heel snel. Het is voor her-
haling vatbaar. Ik doe zo weer mee”,
zegt Patricia die de koelkast mee naar
Vorden nam. 

Op het parkeerterrein voor Expert
Arendsen was ook een wedstrijd hout-
zagen die georganiseerd was door E-
Norm Arendsen. De deelnemers moes-
ten zo snel mogelijk een houtblok
door midden zagen. Voor de drie snel-
sten waren er mooie prijzen. De eerste
prijs, een Bahco Superior handzaag,
werd gewonnen door Robert Bijenhof.
Henry Hermans werd tweede en won
een vijfdelig autopechset. Een KWB
steeksleutelset ging naar Gerard ten
Have die de derde prijs won.

Sandra, Patricia en Bennie uitgeloot

Wedstrijd met mooie prijzen

'Expert/Bosch Product Zitten'

Expert Nederland bestaat veertig
jaar. Alle vestigingen houden daar-
om diverse aantrekkelijke acties
waar de klant van kan profiteren.
Ook is er de verkiezing van de beste
Expert van Nederland. Op zaterdag
10 november was er bij Expert
Arendsen in Hengelo een heel bij-
zondere activiteit. Drie deelnemers
deden mee aan de ‘Expert/Bosch
Product Zitten’ wedstrijd. Vanaf ’s
morgens acht tot ’s middags vier
uur zaten ze op apparaten die ze na
afloop gratis mee mochten nemen.

Bennie Klein Gotink (links), Patricia Leenders (midden) en Sandra Vels zaten een dag op de
apparaten en mochten die gratis meenemen.

Het koor zingt zowel bij vieringen in de kerk te Achter-Drempt
als bij tal van openbare feestelijke gebeurtenissen. Ook is een cd
met veel prachtig gezongen nummers uitgebracht. Vijftig jaar is
een hele tijd met veel muzikale belevenissen. Feeling nodigt al-
le belangstellenden uit om dat samen te komen vieren op 23 no-
vember in zaal de Boerderie in Drempt. Het belooft een bijzon-

dere avond te worden met een muzikale bijdrage van De Jongs
uit Drempt. Het huidige Feeling nodigt alle oud-koorleden uit
om van deze avond een enorme happening te maken. Dus voor-
al ook deze mensen zijn van harte welkom. Om 19.00 uur is de
zaal open en om 19.30 uur begint het programma, tot ongeveer
23.00 uur. De entree bestaat uit een vrije gift. Dus komt allen!

Koor Feeling bestaat vijftig jaar
Op vrijdag 23 november viert het Dremptse koor Feeling
haar 50-jarig bestaan. 

Een gouden jubileum van dit koor dat, vooral ook in de
laatste jaren, veel hoogtepunten kende in haar presen-
taties.
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De Amsterdam Dakar Challenge is een
uitdaging met een doel: een waterput
in Famtumbung, Gambia. Hiervoor za-
melden Herwin en Erik veel geld in. Ze
behaalden Dakar en zijn terug in het
koude Nederland.

MAANDAG 19 NOVEMBER, DAG 17
Herwin en Erik genoten van een rust-
dag in Zebrabar. Er waren al wel voor-
bereidingen voor de terugreis, zoals
vliegtickets regelen voor de vrijdag en
een stempel van de douane op het
ATA-carnet. Er werd nog gesleuteld
aan de auto, deze kreeg een andere
achterruit en de uitlaat werd beter
vastgemaakt. De auto werd schoonge-
maakt en de benzineblikken erin ge-
zet. Het koffiezetapparaat was wel
stuk, maar andere teams waren hierin
zeer behulpzaam. 

DINSDAG 20 NOVEMBER, DAG 18.
Na 250 km kwamen Herwin en Erik
rond de klok van 15.00 uur aan in Lac
Rose, Dakar: EINDDOEL GEHAALD! 
Een prachtige omgeving en een over-
nachting in een hotel in het vooruit-
zicht. Maar ook alweer zaken regelen,
de terugvlucht en het inleveren van de
auto bij de boot.

WOENSDAG 21 NOVEMBER, DAG 19
Bij het inleveren van de auto moesten
ze, door de chaos eromheen, zakken-
rollers en corruptie, erg goed opletten.
En wachten … totdat aan het eind van
de middag de auto bij de boot stond.
Samen met andere teams praatten ze
na in Lac Rose en maakten nog wat
laatste foto’s.

DONDERDAG 22 NOVEMBER, DAG 20
Dit werd echt de laatste dag en ’s
nachts vertrokken ze met het vlieg-
tuig naar Cassablanca en door naar
Schiphol.

VRIJDAG 23 NOVEMBER, 
WEER THUIS
Net na de middag kwamen Erik de
Greef en Herwin Liet aan op Schiphol.
Hun ouders en vriendinnen stonden
op ze te wachten. “Het was even an-
ders: daar was het 40 graden en liepen
we in korte broek en T-shirt, hier
moesten we winterjassen aan,” was de
eerste reactie van Erik. “En er was een
Sinterklaas en Kerststemming.”

Het doel is bereikt: Dakar halen voor
een waterput. Er zijn plannen dat Erik
en zijn vriendin Joanne naar Gambia
gaan met vakantie en dan een bezoek
brengen aan Famtumbung. “Er komt
een naamplaatje op van De Zandstra-
lers,” vertelt hij enthousiast. “Dan
kunnen we altijd zien welke waterput
van ons is.”
Na de problemen met de koppeling,
kregen ze een lekke uitlaat. Hiermee
reden ze 125 km verder en daarna
werd het gerepareerd. “We hadden
stukken poetsdoek in onze oren!” 

Net voor de woestijn, ze moesten als
hekkensluiter en hun bakkie deed het
weer, hoorden ze een knal. “We dach-
ten dat iemand een klap had gegeven
op de motorkap of zo,” zegt Erik nu.
“Toen we in de woestijn de banden-
spanning omlaag deden, bleek dat de
achterruit eruit lag. Ook lag er een
steen in de auto… waarschijnlijk wa-
ren we met stenen bekogeld in de stad.
We weten het niet.” Op de site was te
lezen dat zij in de eerste grote plaats
in Mauritanië hun sticker van Vitalis
verloren, met daarbij de achterruit
waar hij op zat. “Dat was eigenlijk om
het thuisfront niet ongerust te ma-
ken,” bekent Erik. Er werd een ijzeren
plaat, als een kogelvrije achterruit, ge-
maakt. Later, voordat de auto werd in-
gescheept, werd het ijzeren raam voor
glas verruild.

Het vervoer van de auto per moest ge-
regeld worden, maar in Dakar was on-
rust. Demonstraties, vernielingen,
groepen die op elkaar insloegen en
brand stichtten, het waren de armen
tegen de overheid. Het plan was om de
kleine winkeltjes te sluiten, die winke-
liers gingen op de vuist met de zak-

kenrollers. “Dat laten ze daar zelf uit-
vechten,” zegt Erik hierover. “Geluk-
kig stond onze auto 50 meter van een
politiebureau af en gingen we onder
politie-escorte naar de boot. De auto
gaat 2 december op weg en kan 3 we-
ken later worden opgehaald in Ant-
werpen.”
Erik en Herwin zouden de Dakar Chal-
lenge zeker nog een keer doen. “Maar
dan toch extreem. Het laatste stuk
hebben we nu gewoon en dus niet
meer in de woestijn gereden, vanwege
die koppeling,” zegt Erik. “Het risico
om vast te komen zitten in de woestijn
was te groot. Van onze groep 2 gebeur-
de het met een team, die moest de au-
to achterlaten. Nu we het rustiger aan
deden was er tijd om de weggeefspul-
len uit te delen.”
Pennen en petjes waren het meest ge-
liefd bij de kinderen. Erik en Herwin
konden wel zien dat kinderen uit de
sloppenwijken die echt arm zijn, rusti-
ger waren tijdens het uitdelen van
spulletjes dan kinderen die al meer
hadden. “Deze laatste waren veel
agressiever, echte handelaartjes,” al-
dus Erik de Greef. “Het was heel dub-
bel eigenlijk. Toen we de meegeno-
men ballen gingen opblazen leek het
eerst heel gemoedelijk. Maar toen wer-
den ze toch uit onze handen gepikt.
Het was niet leuk, dat ze vochten om
wat je wilt geven. Je wilt dat ze blij
zijn, maar op sommige plekken kun je
niet uitdelen, voor je eigen veiligheid!
Maar er waren ook plekken waar we
meededen met voetballen en dat ging
heel leuk, gemoedelijk. Daar lieten we
dus graag een bal achter.”

Nu zijn de rijders eerst een paar dagen
vrij om bij te komen. Daarna gaan ze
weer eens aan het werk. De auto, die
van Erik en Herwin samen is, wordt
misschien, als een team gelnteres-
seerd is, verkocht. Of ze gaan er zelf
weer mee naar Dakar, maar wel na het
repareren van de koppeling.

“We hebben tijdens de reis en ook nu
weer vele leuke reacties gekregen via
sms en de site,” zegt Erik. “Er zijn veel
hits, er werd veel op gekeken, ook op
het werk. Joanne hield het allemaal
nauwkeurig bij!” Alles over de Dakar
Challenge van Zandstralers Herwin
Liet en Erik de Greef, de berichtjes die
werden geschreven in het gastenboek
en alles over het goede doel, is te vin-
den op de site www.zandstralers.nl.

De Zandstralers, team 1208, Amsterdam Dakar Challenge

Dakar gehaald!

Erik de Greef en Herwin Liet, bekend als De Zandstralers, hebben Dakar
gehaald! Zaterdagochtend 3 november 2007 vertrokken zij uit Olburgen
vanuit de Amsterdamse NDSM werf voor de Amsterdam Dakar Challenge.
Dinsdag 20 november kwamen ze aan in Lac Rose, Dakar. Hoe verging het
ze? Een verslag van de laatste reisdagen van De Zandstralers en een ge-
sprek na thuiskomst.

Een mooi moment, als Herwin en Erik meedoen met voetballen.

Er werden vele weggeefspullen, zoals petjes, uitgedeeld in de laatste dagen van de Dakar
Challenge.

Ettenaar Schepers tekende een con-
tract voor één jaar met een optie voor
nog een seizoen. Volgens Pax-voorzit-
ter Henk van den Brink is dit bewust
zo gedaan om aan elkaar te “ruiken”.

Sinds Jos Heutinck eind oktober ken-
baar maakte dat dit het laatste seizoen
is bij Pax, is de technische commissie
en spelersraad meteen aan de slag ge-
gaan voor een geschikte opvolger. Er is
een lijstje gemaakt met namen van
trainers waar Schepers het sterkste uit
kwam. De taak van de nieuwe coach
zal in het verlengde liggen als dat van
zijn voorganger. “We zijn uitgegaan

van een profielschets net zoals Jos
(Heutinck red.) dat afgelopen jaren
heeft gedaan. We hebben gekeken in
hoeverre Marc hetzelfde voor ons kan
betekenen”, legt Van den Brink uit. 

“Marc kan alleen minder tijd besteden
aan de jeugdafdeling. Jos had vanaf
het begin, met name de eerste twee
seizoenen, ook een soort coördinatie-
functie binnen de jeugd. Dat zal Marc
niet gaan doen. We zullen samen met
de jeugd gaan kijken hoe we dat gaan
invullen. Ik ben er van overtuigd dat
we dit gaan oplossen”.

Marc Schepers, oud-speler van De
Graafschap en het Ulftse SDOUC,
moest op zijn 25e noodgedwongen
stoppen met voetballen door een hard-
nekkige knieblessure. Schepers koos
voor het trainersvak en was in ver-
schillende periodes trainer van onder
meer Dinxperlo en SDOUC.

Marc Schepers nieuwe trainer Pax
Marc Schepers is volgend seizoen
de nieuwe trainer van Pax. Sche-
pers (41), nu nog trainer van de der-
deklasser Silvolde, volgt Jos Heu-
tinck op die na vier seizoenen de
Hengelose tweedeklasser gaat ver-
laten.

Socii had deze zondag maar een ding
voor ogen de drie punten thuis hou-
den liefst met leuk voetbal. De gehele
eerste helft was de thuisclub tegen St
Joris de betere voetballende ploeg.
Toch moest de 1-0 komen uit een slim
genomen vrije trap dik buiten de zes-
tien van Robert Kornegoor in de 24
min. Vele kansen werd teniet gedaan
totdat Mark Schoenaker het welletjes
vond en de 2-0 binnen schoot. 

Na de thee een heel ander spelbeeld
Socii paste zich moeiteloos aan aan
het niveau van spelen van de gasten
lange ballen niet meer van achteren
beginnen met mooie combinaties zo-
als in de eerste helft. Toch werd de 3-0
kort voor tijd ingeschoten door Robert
Kornegoor al met al een zeer verdien-
de overwinning ondanks de matige
tweede helft. a.s Zondag weer thuis dit
keer tegen Aerdt aanv 1400. uur.

VERDERE UITSLAGEN 
Socii 2 - SVSS 2: 3-0
Brummen 3 - Socii 3: 3-2
SCS 1 - Socii 4: 2-1
Oeken 4 -Socii 5: 1-2

PROGRAMMA 2 DECEMBER
Socii 1 - Aerdt 1
Zelhem 3 - Socii 2
Angeren 5 - Socii 3

Socii 4 - De Hoven 4
Socii 5 - Baak 4

Socii ging deze zondagmiddag op be-
zoek bij GWVV ondersteund door me-
nig mee gereisde supporter was het be-
gin voor de gasten en hadden we het be-
tere van het spel. Dit resulteerde in een
fraai ingeschoten bal van ver buiten het
strafschopgebied door Jan Willem Krijt
waar de doelman zich op verkeek 0-1. 

Ook kreeg Robert Kornegoor nog een
doelrijpe kans via een mooi steek balle-
tje van Martin Rietman maar deze ging
net naast. Kort voor de rust maakte de
thuisclub de 1-1 die je al een beetje zag
aankomen. 

De tweede helft was een draak van een
partij veel te weinig lef en strijd kwam
eraan te pas om te willen winnen. Veel
balverlies en pasjes over kleine afstand
kwamen vaak niet goed aan. Kort voor
tijd het zal in de 85 min geweest zijn
kreeg men zelfs nog een strafschop
tegen die dankbaar onhoudbaar werd
ingeschoten 2-1.

VERDERE UITSLAGEN 
OBW 5 - Socii 2: 4-1
SDZZ 6 - Socii 3: 4-2
Socii 4 - Voorst 4: 0-4
Socii 5 - Be Quick 6: 2-6

S o c i i

Veel variatie in de kerstexpositie
Er zijn kerstgroepen in vele stijlen
en maten. Een centrale plaats wordt
ingenomen door een kerstgroep
ontworpen dor de bekende archi-
tect Pierre Cuypers, die ook als ar-
chitect fungeerde bij de bouw van
de Antoniuskerk. Treffend is de ge-
lijkenis tussen de herdersfiguren en
Cuypers!

Daarnaast een expositie van kerst-
groepen in allerlei variëteiten, dit-
maal bijeengebracht door vijf ver-
woede verzamelaars c.q. bouwers, te
weten Henk Ensink uit Deurningen,
Mimi ter Wengel uit Enschede, Joke
Veldkamp uit Lochem, Riet Rutting

uit Vorden en Johan Schothorst uit
Driebergen. Zo zijn er schitterend ei-
decoraties te bewonderen. De ge-
boorte van Christus is ook te zien in
o.m. creaties in glas. Hummelfigu-
ren en ook eigentijdse kerstgroepen
worden geëxposeerd.

In het sfeervolle klankbeeld 'De ge-
boorte van een kerststal' van de
hand van Fons Rouwenhorst wordt
o.m. het kerstverhaal in dialect ver-
teld.

Wie van 'Kerst op de Kranenburg'
wil genieten is welkom in de Antoni-
uskerk op de Kranenburg/Vorden op
de volgende data steeds van 11.00 tot
17.00 uur: 
Vrijdag 7 t/m zondag 9, vrijdag 14
t/m zondag 16, vrijdag 21 t/m zon-
dag 23, woensdag 26 t/m zondag 30
december 2007 woensdag 2 t/m zon-
dag 6 januari 2008. 

Het museum is op 1e kerstdag, oud-
jaarsdag en nieuwjaarsdag gesloten!
Ook groepen zijn van harte welkom
tussen 7 december 2007 en 6 janua-
ri 2008, ook op tijden dat het musu-
eum normaal niet open is. 
Voor meer informatie kan men te-
recht bij het Vordense VVV-kantoor
(telefoon 0575-553222). Website:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Vierhonderd kerstallen
in kerkmuseum
Kranenburg, een fraai kerkdorp
bij Vorden, viert ook dit jaar weer
op uitbundige wijze kerst. Daar
zijn in de decembermaand zo'n
vierhonderd kerstgroepen in al
hun schoonheid te bewonderen,
die afkomstig zijn uit de hele we-
reld. Het ' Museum voor Heiligen-
beelden' gevestigd in de Antoni-
uskerk aan de Ruurloseweg,
wordt daarvoor heel feestelijk in
kerststijl versierd en er wordt, nu
al voor de achtste keer, een unie-
ke en bonte verzameling kerst-
stallen gepresenteerd met als
thema 'Kerst op de Kranenburg'.



U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen.

www.veranderingenindezorg.nl

November 2007
Vóór 20 november ontvangt u een polis

van uw zorgverzekeraar

Januari 2008
Vóór 1 januari 2008 kunt u uw zorgzverzekering

aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar

Februari 2008
Vóór 1 februari 2008 moet u een zorgzverzekering

afsluiten als u wilt overstappen

In deze tweede aflevering van ‘Veranderingen in de zorg’ gaan we dieper in op

de wijzigingen in het basispakket van uw zorgverzekering. Iedereen die in

Nederland woont of werkt heeft verplicht dezelfde zorgverzekering. Dit basispak-

ket bestaat uit noodzakelijke zorg en wordt vastgesteld door de overheid.

Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt niet alle kosten, daarom zijn er ook aanvullende verze-

keringen. Over die aanvullende verzekeringen gaat de overheid niet.

Elke zorgverzekeraar heeft dus zijn eigen aanvullende verzekeringen. Ze verschil-

len in dekking en vaak ook in prijs. Het kan de moeite waard zijn om uw verzeke-

ring te vergelijken met aanvullende verzekeringen van andere zorgverzekeraars.

Op kiesBeter.nl vindt u alle informatie die u daar voor nodig hebt.

Let op: een zorgverzekeraar moet u wél altijd accepteren voor de basisverzeke-

ring, maar voor de aanvullende verzekeringen hoeft dat niet.

Zeg uw oude aanvullende verzekering dus pas op als u bent geaccepteerd voor

de nieuwe.

Veranderingen in het pakket

Ab Klink,
minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport

Behandeling van psychische
problemen in het basispakket

Het eerste jaar dat iemand is opge-

nomen in een ggz-instelling, komt 

in het basispakket. De zorg voor 

mensen die langer dan een jaar in 

een ggz-instelling zijn opgenomen, 

blijft onder de AWBZ vallen.

Vanaf 1 januari 2008 wordt de behandeling van psychische
problemen vergoed uit het basispakket. Een behandeling
kan bestaan uit een wekelijks gesprek, dagbehandeling,
medicijnen of zelfs een opname in een ggz-instelling. Het
doel van een behandeling is om iemand te genezen. Of om
te voorkomen dat de klachten erger worden.

Als verzekeraars het nodig vinden dat
u vooraf toestemming vraagt voor de
vergoeding van een behandeling of
hulpmiddel, dan mogen zij dat zelf in
hun polis regelen. Per verzekeraar kan
dat dus verschillen. In uw polis leest
u wanneer u vooraf toestemming aan
uw verzekeraar moet vragen.

Recent onderzoek laat zien dat veel

mensen toch nog erg veel moeite

hebben met al die toestemmings-

procedures. Daarom kunt u nu op

www.kiesBeter.nl per verzekeraar

precies zien wanneer toestemming

vooraf nodig is.

2 NOVEMBER 2007

In het nieuwe jaar worden ook de 

eerste acht zittingen eerstelijns 

psychologische zorg vergoed uit het 

basispakket. Eerstelijns psychologi-

sche zorg is de hulp die gericht is op 

de lichtere psychische klachten. 

Voorheen moest u zich hiervoor 

aanvullend verzekeren. 

Wat merkt u van de verandering? 
Lopende behandeling
Bent u op dit moment in behande-

ling en is de behandeling op 

1 januari 2008 nog niet klaar? 

Dan kunt u doorgaan met de be-

handeling en dezelfde behandelaar 

houden. 

Nieuwe behandeling
Is uw behandeling in 2007 afgerond? 

En start u na 1 januari 2008 met een 

nieuwe behandeling? 

Dan kan er wel iets veranderen. Het 

kan zijn dat uw zorgverzekeraar geen 

afspraken heeft gemaakt met uw 

behandelaar. 

Dit kan gevolgen hebben voor de 

vergoeding. Neem daarom vooraf 

contact op met uw zorgverzekeraar.

Doorverwijzing
In de polis van uw zorgverzekering 

leest u wie u bij psychische klachten 

doorverwijst naar een behandelaar. 

Meestal is dat de huisarts of het 

Bureau Jeugdzorg.Behandeling? Vooraf
toestemming vragen

Neemt mijn nieuwe zorgverzekeraar
lopende behandelingen en toestem-
mingen over?
Ja. Als u in voor 1 januari 2008 al

gestart bent met een medische

behandeling of als u daar al toestem-

ming voor hebt gekregen, kunt u

die afmaken of beginnen op kosten

van uw nieuwe zorgverzekeraar.

Ook moet uw nieuwe verzekeraar

bestaande toestemmingen, verwijzin-

gen of recepten overnemen.

Dit geldt alleen voor de zorg in het

basispakket. Informeer bij uw zorg-

verzekeraar hoe dit zit voor een be-

handeling uit het aanvullende pakket.

Ik verblijf langer dan een jaar in een
psychiatrisch ziekenhuis.Wordt er
dan toch maar voor
1 jaar vergoed?

Nee, de vergoeding is niet beperkt tot

1 jaar. Het eerste jaar wordt betaald

uit de zorgverzekering, de tijd daarna

wordt betaald uit de AWBZ.

De no-claim vervalt en er komt een
verplicht eigen risico.
Waarom lees ik daarover niets in
deze krant?
Over veertien dagen volgt de derde

en laatste huis-aan-huis pagina.

Daarin aandacht voor alle fi nanciële

aspecten.

Moet ik als chronisch zieke een aan-
vraag indienen voor de € 47 compen-
satie voor het verplicht eigen risico?
Nee. U hoeft niets te doen.

Het Centraal Administratiekantoor

Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) keert

de compensatie automatisch uit.

Uitbetaling vindt eind 2008 plaats.

Veelgestelde vragen

• Geneeskundige zorg, waaronder  

zorg door huisartsen,

specialisten en verloskundigen.

Dit is inclusief de behandeling  

van psychische problemen

(geneeskundige geestelijke  

 gezondheidszorg).

• Verblijf in het ziekenhuis

• Tandheelkundige zorg tot 22 jaar

• Specialistische tandheelkunde  

en het kunstgebit

• Hulpmiddelen (bijvoorbeeld  

hoortoestellen of een persoons 

gebonden budget voor  

hulpmiddelen bij een ernstige  

 visuele beperking)

• Geneesmiddelen

(inclusief de anticonceptiepil)

• Kraamzorg

• Ziekenvervoer

• Paramedische zorg

 (beperkte fysiotherapie

oefentherapie, logopedie,  

 ergotherapie, dieetadvisering)

Uitbreiding basispakket
In 2008 wordt het
basispakket uitgebreid
met:

• Behandeling van psychische  

problemen (geneeskundige  

 geestelijke gezondheidszorg).

•  Anticonceptiepil, spiraaltje en  

pessarium worden vergoed  

ongeacht de leeftijd

(was tot 18 jaar).

•  Tandheelkunde tot 22 jaar

(was tot 18 jaar).

•  Het aantal uren kraamzorg  

 wordt uitgebreid

(met gemiddeld 5 uur per week).

Basispakket 2008:
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De tent op het marktplein zal dit jaar
2 keer zo groot zijn als de voorgaande
jaren en zal voorzien zijn van een gar-
derobe, toiletten en verwarming. Dit
jaar is er helaas geen ijsbaan, maar
aan goede muziek zal het zèker niet
ontbreken. 

Dit jaar wordt er groots uitgepakt met
de showband “HIKE” en “DJ Oliver”.
Hike is een professionele superforma-
tie uit Doetinchem, bestaande uit 4
jonge enthousiaste muzikanten die
met een gevarieerd en eigentijds reper-
toire door het gehele land optreden.
Hike speelt moeiteloos allerlei muziek
stijlen, van dance tot stevige rock mu-
ziek en van Zuid-Amerikaans tot gezel-
lige feestmuziek! (www.hike.nl) 
Trots zijn wij ook dat de Vordense Mi-
chel Besselink alias “DJ Oliver” zal
gaan zorgen voor spetterende momen-

ten. Al sinds 1984 is DJ Oliver aktief,
In het weekend meestal te vinden in
Mega Dancing City Lido of in de Rad-
stake, maar op 1 december a.s. tijdens
de Kolde Karmis…… Hier in Vorden!!
(www.djoliver.nl)

Vanaf 20.30 uur zal de tent geopend
zijn. Kaarten voor de Kolde Karmis
zijn nu in de voorverkoop verkrijgbaar
bij “De Herberg”, Dorpstraat 10 Vor-
den tel: 0575-552243. De kaarten kos-
ten €10,= in de voorverkoop en €12,50
aan de deur. (Cadeautip voor Sinter-
klaas?) Er zullen tijdens de Kolde Kar-
mis munten verkocht worden, deze
blijven geldig op elke volgende Kolde
Karmis, want dat er een vervolg komt
dat staat vast! Als de laatste klanken
wegsterven, en u weer naar huis terug-
keert, hopen wij dat u kunt zeggen,
het was een geweldig feest! 

We hopen dat u net als voorgaande ja-
ren weer naar het marktplein in Vor-
den komt, om van de Kolde Karmis
weer het gezelligste midwinter feest
van de achterhoek te maken! Het Kol-
de Karmis tentfeest is een initiatief
van de Vordense horeca; Hotel Bakker,
Café Restaurant “De Herberg”, “Bistro
de Rotonde” en “Restaurant “’t Olde
Lettink”, 4 verschillende horeca be-
drijven even 1 team, het Kolde Karmis
team. Tot ziens bij de Kolde Karmis!

De kolde karmis!
het gezelligste midwinter feest van de achterhoek

De 3e editie van het Kolde Karmis
tentfeest staat weer voor de deur….
Na twee succesvolle jaren gaan we
de uitdaging voor de 3e maal aan.
Een uniek gebeuren, het gezellig-
ste midwinter feest van de achter-
hoek, een feest voor jong en oud.
en dat hebben wij hier in Vorden!
Wie in de voorgaande jaren al eens
‘van de kolde karmis is thuis geko-
men’ weet wat we bedoelen. Hier
mòet je bij zijn!

De eerste activiteit, die voortkomt uit
de samenwerking, betreft een geza-
menlijke actie om instroom van vak-
mensen en kaderpersoneel in de
bouw te vergroten. De grote uitsroom
van medewerkers in de bouw door de
vergrijzing wordt onvoldoende ge-
compenseerd door de instroom vanuit
het onderwijs. 
Als dit niet veranderd zal dit leiden tot
stagnatie in de bouwproductie door
gebrek aan menskracht. Geconsta-
teerd is dat er al veel wordt gedaan
aan voorlichting, maar dat het nogal
versnipperd is. Bundeling van krach-
ten leidt tot een hoger resultaat.  Ook

zullen nieuwe activiteiten worden
ontwikkeld. In dit project wordt sa-
mengewerkt met de Regionale Com-
missie Beroepsonderwijs-Bouw in de
Achterhoek, waarin het Graafschap
College, de VMBO´s, CWI en de bouw-
opleidingsbedrijven in Borculo, Doe-
tinchem en Lichtenvoorde zijn verte-
genwoordigd.  

De tweede activiteit is het gezamenlijk
overleg met de gemeenten in de Ach-
terhoek en de Liemers. Op voorspraak
van Burgemeester Aalderink van
Bronckhorst is contact gezocht met de
adviescommissie Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening van de Regio
Achterhoek, dat voor dit overleg zal
worden uitgebreid met de gemeenten
Lochem, Zutphen, Duiven, Wester-
voort en Zevenaar. Op de agenda staan
onder andere de punten: werkgelegen-
heid, vereenvoudiging van de bouw-
aanvraag en het aanbestedingsbeleid

Begin maart wordt in Winterswijk in
"De Storm" een ontmoetingsmiddag
georganiseerd voor de gezamenlijke
leden van de afdelingen met als titel
"Bouwen in het Oosten". Dit als vervolg
op de succesvolle ontmoetingsdagen
in Doetinchem en Zutphen, waar res-
pectievelijk Elco Brinkman, landelijk
voorzitter van Bouwend Nederland
zijn visie gaf op de bouw in de Achter-
hoek en Rob Oudkerk in discussie
ging met de wethouders ruimtelijke
ordening van de 15 gemeenten in de
Achterhoek en de Liemers. Vooraf
wordt een bezoek gebracht aan het
stadskantoor in aanbouw in Winters-
wijk.

De 5 afdelingen in de Achterhoek en
de Liemers zijn: Bouwend Nederland
afdeling Berkelstreek, Bouwend Ne-
derland afdeling Doetinchem en om-
streken, Bouwend Nederland afdeling
Gelderland-Oost, Bouwend Nederland
afdeling De Liemers, Bouwend Neder-
land afdeling Zutphen. Aangesloten
leden zijn professionele aannemings-
bedrijven actief in de burgerlijke en
utiliteitsbouw en de infrasector en ge-
vestigd in de Achterhoek en de Lie-
mers. De zelfstandige afdelingen, die
als zodanig blijven bestaan, maken on-
derdeel uit van de landelijke koepelor-
ganisatie Bouwend Nederland.

Aannemers bundelen krachten

Op 20 november jl. is het samenwerkingconvenant getekend tussen de 5
afdelingen van Bouwend Nederland in de Achterhoek en de Liemers. Met
de samenwerking beogen de 220 bouwbedrijven, die direct en indirect
zorgen voor 10% van de werkgelegenheid in de regio, voortaan gezamen-
lijk op te trekken richting gemeenten en het onderwijs. Daarmee wordt
invulling gegeven aan de betrokkenheid, die wordt nagestreefd door de
bouwbedrijven bij economische en maatschappelijke vraagstukken in de
regio.  Daarnaast zal de informatievoorziening en voorlichting naar de le-
den beter kunnen worden ingevuld.

De klantenkaart geeft recht op 10 pro-
cent korting op het assortiment zelf-
zorgartikelen van Apotheek Hengelo
met uitzondering van de geneesmid-
delen. In dit assortiment zijn o.a. opge-
nomen:
Homeopatische zelfzorg
Huid- en lichaamsverzorging van bij-
voorbeeld Vichy, Louis Widmer, Anne-
marie Borlind en Rituals
Vitamines en voedingssupplementen
Parfums en luxe artikelen

Cosmetica van Pupa
Reisartikelen en blessurepreventie

Uiteraard is Apotheek Hengelo het
adres voor geneesmiddelen (met en
zonder recept) en informatie daarover.
Maar het assortiment is breder, zoals u
ook kunt lezen in de nieuwe folder die
met deze krant is meebezorgd. Ook
voor een cadeau voor de feestdagen
kunt u bij de apotheek terecht. U bent
van harte welkom in de apotheek!

1000ste klantenkaart Apotheek Hengelo

Woensdag 21 november heeft Apotheek Hengelo haar 1000ste klanten-
kaart uitgereikt aan mevrouw Weustenenk-Horstink. Zij kreeg tevens een
cadeaubon en een waardecheque voor een huidadvies.

THE BLUESHOP,
vol met Rhythm , Blues, & Sixties , is

nieuw in de Blues-Scene.
Een 6-persoons formatie waaronder 3
mensen die ook aktief zijn in de legen-
darische band Flavium uit Apeldoorn.
Een stel doorgewinterde muzikanten
die sinds 2003 menige kroegen en za-
len hebben platgespeeld. Zelfs een tv-
optreden en een muzikaal uitstapje
naar het buitenland hebben deze
Apeldoorners gevormd tot wat ze nu
zijn. The Blueshop heeft een geheel ei-
gen benadering , dit blijkt uit de zeld-

zame mix van krachtige nummers uit
de zestiger jaren afgewisseld met rau-
we blues waar bluesliefhebbers hun
lippen bij aflikken. 

Wat u kunt verwachten van deze band
is een heerlijk swingende avond, met
zeer gevarieerde muziek van Freddie
King tot Cuby& the Blizzards, en van
Muddy Waters tot Rolling Stones, ter-
wijl u even kunt bijkomen tijdens een
rustige ballad. The Blueshop is:
Zang/mondharp Jos Veldhuizen, gi-
taar Anne-Geert Bonder, gitaar Kees
Luijendijk, basgitaar Eric Bagchus,
drums Peter Beemsterboer, piano/
hammond Eddy van de Bunte. Kijk
ook op de site: www.theblueshop.nl

Live muziek in de Bierkaai

Op 1 december zal the Blueshop
een optreden verzorgen bij cafe de
bierkaai te Baak

Zo vlak voor de feestdagen wordt er
op dinsdagavond 4 december we-
derom een heerlijke wijnproeverij
georganiseerd door de Vordense Ro-
taryclub. Deze proeverij vindt
plaats bij Hotel Bakker van 18.00 tot
21.00 uur. De kok van Hotel Bakker
heeft bij het winterse wijnaanbod
een smakelijk hapjesbuffet samen-
gesteld.

HET THEMA VOOR DEZE
AVOND IS "WIJN EN KADO"
Dit is niet zomaar gekozen. Op de
avond zelf zijn namelijk een aantal
wijnen direct te koop. Ook kunt u
andere ideeën op doen voor een
passend kado: Notenspeciaalzaak
Noten en Zo uit Zutphen is aanwe-
zig, Kunstmag Uitgeverij presen-
teert bijzondere en culinaire kook-
boeken, Sfeer van Josephine heeft
een divers aanbod aan leuke sinter-
klaas- of kerstkadootjes en Bakker
Joop biedt een heerlijk assortiment
delicatesse voor bij de koffie of de
borrel.

Iedereen is van harte welkom op de-
ze avond. De opbrengst van de wijn-
verkoop gaat naar het een nieuw te
starten project in Ghana: voor een
groep mensen in een achtergeble-
ven gebied in het noorden verbete-
ren de basis leefomstandigheden
door het aanleggen van een water-
put op zonne-energie. Ruim 1500
mensen worden hiermee geholpen.
Iedereen is van harte welkom! Voor
informatie en aanmelding (uiter-
lijk 1 december)
info@sfeervanjosephine.nl
Aanmelding kan alleen via dit
mailadres!

Wijnproeverij

rotaryclub
Zo vlak voor de feestdagen
wordt er op dinsdagavond 4 de-
cember wederom een heerlijke
wijnproeverij georganiseerd
door de Vordense Rotaryclub.
Deze proeverij vindt plaats bij
Hotel Bakker van 18.00 tot 21.00
uur. De kok van Hotel Bakker
heeft bij het winterse wijnaan-
bod een smakelijk hapjesbuffet
samengesteld.

Er kan gekozen worden uit een korte
route van ongeveer 7 kilometer en een
langere route van zo'n 14 kilometer.
Onderweg worden de deelnemers ge-

trakteerd op erwtensoep en glühwein
of chocolademelk. Op een aantal
plaatsen staan midwinterhoornbla-
zers met hun bijzondere blaasinstru-
menten om de sfeer helemaal com-
pleet te maken. Deelnemers kunnen
starten tussen 11.00 uur en 13.30 uur
bij de Wildenborchse Kapel, Kapelweg
1 te Vorden.  Deelnamekosten zijn in-
clusief een kop erwtensoep en een
glas glühwein of een beker chocolade-
melk. De hond mag meelopen, maar
moet wel aangelijnd te zijn.

Winterwandeling Wildenborch
Zondag 9 december is er voor de
liefhebbers een winterwandeling in
de Wildenborch. De Kapelcommis-
sie organiseert dit evenement nu
voor de 17e keer en is er ook dit jaar
weer in geslaagd een mooie tocht
uit te zetten door de prachtige om-
geving in en rond de Wildenborch.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

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

SINTERKLAAS IS BIJ AH HENGELO DE BAAS!!

GRANTS BLENDED
SCOTCH WHISKY

fles 1 liter nu 14.99

HUGGIES LUIERS
alle variaties

van 18.98 voor 9.49

1+1 GRATIS
HEINEKEN
BIER
krat 24 flesjes

van 10.29 voor 7.45

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

van 4.76 voor 2.99

AH MANDARIJNEN

net kg nu 1.25

ANDRELON
SHAMPOO

div. varianten
2 flacons à 300 ml

van 4.39 voor 2.19

1+1 GRATIS

DREFT
VAATWASPRODUCTEN
div. variaties
2 zakken à 24 stuks

van 11.98 voor 5.99

1+1 GRATIS

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Handelsweg 7 - 11, 7021 BZ  Zelhem

Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Autoschade?
Sponsor dan je vereniging

door
Autoschade Herstel Willemsen

Jouw autoschade kan je vereniging geld opleveren met
de sponsor-actie van Autoschade Herstel Willemsen.
Als je een onverhoopte autoschade rijdt en deze laat herstellen
door Autoschade Herstel Willemsen, dan storten wij voor elke
herstelde schade minimaal €€ 25,- en maximaal €€ 100,- in
de kas van jouw vereniging.

Het is heel simpel en werkt als volgt:

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vereniging of 
via onderstaand telefoonnummer.

•   de schade wordt vastgesteld door het Audatex-schadesysteem.
•   er dient een reparatie-opdracht te worden ondertekend.
• er dient te worden aangegeven van welke vereniging men lid is.
•   het vastgestelde sponsorbedrag wordt uitbetaald nadat het

schadebedrag is voldaan.

Méér dan alleen schadeherstel!



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

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 econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

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 

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 vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer 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.
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De gemeente is sinds enige tijd aan
de slag met het bestemmingsplan
voor het perceel waar het nieuwe
gemeentehuis komt aan de Elde-
rinkweg in Hengelo. Samen met een
klankbordgroep van omwonenden
wordt onder meer gesproken over
de inrichting van het buitenterrein.
Het voorontwerpbestemmingsplan
heeft afgelopen zomer ter inzage
gelegen en nu is het de beurt aan het

ontwerpbestemmingsplan. Zie de
rubriek Openbare bekendmakingen.
De planning is dat het nieuwe ge-
meentehuis vanaf 2010 in gebruik is. 

Begin 2008 wordt het definitief ont-
werp van het gebouw verwacht en
gepresenteerd. Dan start ook een
vrijstellingsprocedure, die nodig is
voor het bouwplan, de buiteninrich-
ting en het bouwrijp maken.

Bestemmingsplan nieuwe gemeentehuis
ter inzage

Lijn 51 van Doetinchem-Vorden
wordt vanaf 9 december a.s., met de
ingang van de nieuwe dienstrege-
ling, onderdeel van het Snelnet in de
provincie Gelderland. Het Snelnet
vormt de ruggengraat van het open-
baar vervoer in Gelderland en omvat
zowel snelle bus- als (regionale)
treinverbindingen met voldoende en
goede over- en opstapmogelijkhe-
den voor fietsers en automobilisten.
Dit staat beschreven in de Netwer-
knota Openbaar Vervoer van de pro-
vincie Gelderland. De rijtijd van lijn
51 is hierdoor ingekort en de bus
rijdt als gevolg hiervan een iets
andere route:

In Keijenborg
De bus rijdt niet meer door de kern

van Keijenborg maar via de Henge-
losestraat en Kroezerijweg. De halte
aan de Pastoor Thuisstraat komt

hierdoor te vervallen. Er komt een
nieuwe halte op de hoek Hengelo-
sestraat/Kroezerijweg.

In Hengelo
De halte Gemeentehuis vervalt. De
halte Banninkstraat wordt aan de
rondweg geplaatst en bij de rotonde
Vordenseweg/Meerinklaan komt een
nieuwe halte. Halte De Molen blijft
bestaan op de huidige locatie. Een
grote verbetering van de vernieuwde
lijn 51 is dat reizigers naar Warns-
veld en Zutphen in Vorden niet meer
over hoeven te stappen op de trein
richting Zutphen. Lijn 51 rijdt vanaf
Vorden door als lijn 83 via Warnsveld
GGNet naar Zutphen. Dit geldt ook
voor de terugrichting. Lijn 83 rijdt
alleen op werkdagen van ongeveer
06.00-18.00 uur. Voor de nieuwe
dienstregelingtabellen en overige
wijzigingen in de dienstregeling kijk
op www.syntus.nl

Buslijn 51 Doetinchem-Vorden vanaf 9 december Snelnet
Gewijzigde route in Hengelo en Keijenborg; rechtstreekse verbinding met Zutphen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 7 januari 2008
worden de kampioenen van 2007
gehuldigd. U kunt tot 7 december
a.s. een persoon of club die het
afgelopen jaar kampioen geworden
is, op sportief of cultureel gebied,
aanmelden. Het aanmeldings-
formulier is verkrijgbaar bij de

receptie van het gemeentekantoor
en het gemeentehuis. Het formulier
is ook uit te printen  of te mailen 
via de gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl. Ook stond het
formulier op de gemeentepagina
van de twee voorgaande edities 
van deze krant.

Opgave kampioenen voor huldiging

Op 31 december 2007 eindigt de
prijsbevriezing van de Nederland-
se identiteitskaart. De hoogte van
het maximumtarief voor de identi-
teitskaart was voor 2006 en 2007
door het rijk vastgesteld op een
bedrag van € 31,25. Doel van deze
prijsbevriezing was burgers
tijdelijk tegemoet te komen en
voor een beperkte periode een
aanzienlijk goedkoper alternatief
voor een paspoort te bieden. 
De prijs voor een paspoort was na-
melijk als gevolg van de invoering

van reisdocumenten met een chip
aanzienlijk gestegen. Deze door
het rijk afgekondigde tijdelijke
maatregel eindigt op 31 december
a.s. Vanaf deze datum wordt het
door de gemeente verplicht af te
dragen rijksdeel van de kosten
voor een identiteitskaart weer
op een kostendekkend niveau
gebracht. Het gemeentelijk deel
blijft ongewijzigd. Dit leidt ertoe
dat de Nederlandse identiteits-
kaart vanaf 1 januari 2008 € 40,70
gaat kosten.

Prijsverhoging identiteitskaart 
per 1 januari 2008

Wilt u wel eens weten wat uw burgemeester de hele 
week doet? Henk Aalderink heeft een eigen weblog
waarop hij wekelijks zijn werkzaamheden beschrijft,
maar ook wat meer over zichzelf vertelt en regelmatig
een stelling
neerlegt waarop 
u kunt reageren. 
Kijk eens op 
www.henkaalde-
rink.nl als u 
meer wilt 
weten over 
de burgemeester
van Bronckhorst.

Kijk ook eens op 
www.henkaalderink.nl

Samen met inwoners van de gemeente
Bronckhorst is het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan opgesteld. Onlangs is begonnen
met de uitvoering van een aantal verbeteringen
aan verkeerssituaties. Zo is onder andere het
schoolzoneproject tot stand gekomen. Om u
attent te maken op het werk aan de weg,
plaatst de gemeente borden. Als u dit bord ziet,
weet u dat we bezig zijn aan de uitwerking van
dit plan en met het werken aan de
verkeersveiligheid in Bronckhorst.

De komende tijd kunt u deze borden onder
andere op de volgende plekken tegenkomen:
• Baakseweg in Vorden
• Bronkhorsterstraat in Keijenborg
• Rotonde De Horsterkamp in Vorden
• Halte Bleek en station Vorden
• Hengelosestraat in Keijenborg
• Banninkstraat in Hengelo (Gld)

• Kruising Schooltinkstraat - Hengeloseweg -
Varsselsestraat in Zelhem

Gemeente van start met uitvoering Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan

Wethouder Glasbergen bij het bord aan de Baakseweg

in Vorden



De gemeente heeft grote waarde-
ring voor alle vrijwilligers die zich
op verschillende manieren inzetten
voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze
gemeenschap. Met de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar' willen 
b en w hen in het zonnetje zetten.
We hebben uw hulp daarbij nodig.
Daarom roepen wij bewoners,
verenigingen en instanties op 
om één of meerdere vrijwilligers
(individuen of groepen) aan te
melden voor deze titel.

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling vor-
men de commissie die op basis van
uw inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2007'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op maandag 7 januari
2008 om 20.00 uur in Hotel de Gou-
den Karper, Dorpsstraat 9, 6999 AA
Hummelo, tel. ( 0314) 38 12 14.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2007'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500,-. De andere twee genomi-
neerden ontvangen een oorkonde
en € 50,-. 

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwil-
ligerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. In aanmerking
komen vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, maar
ook bij professionele organisaties.
Ook inwoners van andere gemeenten

die in Bronckhorst vrijwilligerswerk
doen, maken kans op de titel. 
De commissie let bij de selectie van
de genomineerden op onder meer
de specifieke werkzaamheden die 
de vrijwilliger verricht, het belang
van de activiteiten en het aantal
keren dat iemand is aangemeld. 

Individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorg) komt niet in aanmerking,
maar de overkoepelende organisaties
(die zich bijvoorbeeld inzetten voor
mantelzorgers) wel. Verder komt
vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie niet in aanmerking.

Personen die in het verleden een
Koninklijke onderscheiding of het
ereburgerschap hebben ontvangen,
kunnen ook niet meedingen naar de
titel.

Geef uw 'Vrijwilliger van het jaar' op! 
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar' ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het
onderstaande formulier in te vullen
en vóór 7 december 2007 op te stu-
ren (geen postzegel nodig). Geef dui-
delijk aan waarom u vindt dat deze
persoon (of groep) de titel verdient.
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Aanmeldingformulieren zijn ook
verkrijgbaar bij de receptie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. Vindt u het makkelijker om een
e-mail te sturen, zorg dan dat alle
gegevens en uw motivatie hierin
vermeld staan. Het e-mailadres is:
m.ankone@bronckhorst.nl

Voor vragen over de verkiezing 
kunt u contact opnemen met 
mevr. M. Ankoné van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 04 85.

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar'? 
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

De genomineerden van 2006.

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2007' 

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep):

Adres:

Postcode: Plaats:

Tel.:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor?): 

* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam: Tel.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Indien van toepassing:

Naam organisatie: Tel.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Dit aanmeldingsformulier vóór 7 december a.s.

• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst, 

mevr. M. Ankoné, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld.

• inleveren bij de gemeente Bronckhorst, mevr. M. Ankoné, Raadhuisstraat 20, 

7255 BN Hengelo Gld.

• mailen naar: m.ankone@bronckhorst.nl

Tijdens één van de composttrainingen die de gemeente enkele maan-
den geleden hield in het gemeentekantoor is een spijkerjack gevonden.
Het is van blauwe spijkerstof, maat XL, merk Cecil. De eigenaar/
eigenaresse kan het spijkerjeck afhalen in het gemeentekantoor 
bij de receptie.

Gevonden voorwerpen

Per 26 november 2007 vervangt het
BSN het sofi-nummer. Het BSN is
een uniek persoonsnummer voor ie-
dereen die staat ingeschreven bij de
gemeente. Een ieder die zich vanaf
die datum inschrijft bij de gemeente
krijgt automatisch een burgerservi-
cenummer toegekend. Heeft u op dit
moment een sofi-nummer, dan
wijzigt dit automatisch in het BSN. 
U hoeft daar niets voor te doen. 

Waarom verandert sofi-nr. in BSN? 
De belangrijkste reden is dat u met
het burgerservicenummer veel
meer kunt dan met het sofi-nummer.
En wanneer alle overheidsinstanties
met het BSN werken, kunt u vol-
staan met een eenmalig verstrekken
van uw persoonsgegevens. Niet alle
overheidsinstanties gebruiken het
burgerservicenummer vanaf het
begin. Vraagt men u naar uw sofi-
nummer, dan kunt u gewoon uw
burgerservicenummer opgeven.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het burger-
servicenummer dan kunt u de folder
ophalen bij het gemeentehuis of 
-kantoor, of downloaden via de
website www.bronckhorst.nl

Burgerservicenummer

(BSN) ingevoerd

Kijk op www.vrom.nl/energielabel
voor alle informatie 

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigena-
ren van woningen bij verkoop of ver-
huur van hun huis een energielabel
overhandigen aan de koper of huur-
der. Het energielabel geeft inzicht in
de energiezuinigheid van de woning.
Het zegt iets over de mate van isola-
tie van de vloer, de muren, ramen en
het dak en hoe zuinig de installaties
voor verwarming, warm water en
ventilatie zijn. Het energielabel is
bedoeld om mensen te stimuleren
energiebesparende maatregelen te
nemen voor hun woning. Want hoe
energiezuiniger de woning, hoe lager
de energierekening kan uitvallen.
Bovendien hebben sommige huizen-
kopers meer geld over voor een

energiezuinige woning. Daarnaast is
het comfortabeler en gezonder 
wonen in een energiezuinige woning.
Uiteraard, mits u daarbij een goede
ventilatie niet uit het oog verliest.
Ook levert een energiezuinige woning
een positieve bijdrage aan het milieu.
Het energielabel voor woningen is
te vergelijken met het energielabel
voor auto's en witgoed en ziet er vrij-
wel hetzelfde uit. Het aantal klasses
loopt van A t/m G, A staat voor zeer
energiezuinig (groen) en G staat
voor zeer energieonzuinig (rood).
Energielabels worden afgegeven door
gecertificeerde adviseurs, een over-
zicht hiervan vindt u op de VROM-
site. Op www.vrom.nl/energielabel
staat alle relevante informatie over
het energielabel.

Een zuinig huis? Met het energielabel
zie je het zo!

26/11/2007

Het Recreatieschap Achterhoek-
Liemers vergadert op 13 december
2007 om 15.00 uur in het gemeente-
huis van Doetinchem aan de Raad-
huisstraat 2. De vergadering is
openbaar. 

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• cijfers per 1 september 2007

• aanschaf telapparatuur voor zes
recreatiegebieden

• kredietbesluit indichting/inbrei-
ding TOP's

• fietsroutenetwerk Achterhoek

De vergaderstukken liggen ter inza-
ge op het kantoor van het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers op de
Spalderkampseweg 1 in Hummelo.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert 13 december a.s.

Op 13 december 2007 vergadert ook
de Streekcommissie Achterhoek en
Liemers van 09.30 tot 12.30 uur in
het gemeentehuis van Montferland,
Hofstraat 1 in 's-Heerenberg. De
vergadering is openbaar. 

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: 
• stand van zaken Provinciaal Meer-

jaren Programma 2007-2013
• grond en grondmobiliteit
• actief beleid in de landbouwont-

wikkelingsgebieden

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 5 december 2007
digitaal beschikbaar en te vinden op
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers.

Vergadering Streek-
commissie Achter-
hoek en Liemers 
13 december a.s.

De gemeente heeft nieuwe
inwoners die in 2007 in Bronck-
horst zijn komen wonen uitgeno-
digd voor een speciale informatie-
bijeenkomst op 11 december in
het gemeentekantoor in Hengelo.
Per abuis heeft een groot aantal
mensen die op één adres woont
meerdere brieven ontvangen.
Onze excuses hiervoor.

Excuses

Het Toeristisch Overstap Punt in Laag-Keppel. In Bronckhorst is recreatie en toerisme

speerpunt van beleid.



Gemeente Bronckhorst, 
graag tot uw dienst!
Organisatiewijziging per 15 november

De gemeente Bronckhorst heeft per
15 november 2007 de organisatie
aangepast. Een aantal afdelingen
zijn samengevoegd en krijgt een
andere naam. Ook gaat één afdeling
in december verhuizen van de
locatie Raadhuisstraat naar de
Banninkstraat. Dit is de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
deze wordt onderdeel van de afdeling
Maatschappij en organisatie. 

Wij zetten de afdelingen met diensten
en producten per locatie even voor u
op een rij. 

Gemeentekantoor 
Banninkstraat 24a
Naast burgemeester en wethouders
en directie zijn op deze locatie de
volgende afdelingen gevestigd:

Afdeling 
Maatschappij en organisatie 
Hoofd: de heer A. van Hout
Personeel en organisatie, bedrijfs-
voering, communicatie (o.a. perscon-
tacten, gemeentepagina in Contact
Bronckhorst, website), algemeen
juridische zaken (juridische kwaliteits-
zorg, bezwaar- en beroepschriften),
begrotingen, jaarrekening, welzijn
(jeugdbeleid, volksgezondheidbeleid,
ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid,
kernenbeleid, accommodatiebeleid,
Wet maatschappelijke ondersteuning
(beleid), kunst/cultuur- en sport-
beleid) en onderwijs (leerlingen-
vervoer, leerplicht, onderwijs-
huisvesting, kinderopvang)

Afdeling Belastingen 
en organisatieondersteuning 
Hoofd: mevrouw H. van den Brink
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management, informatisering 
& automatisering, financiële-,
personeels- en salarisadministratie,
gemeentelijke belastingen en 
Wet waardering onroerende zaken

Afdeling Openbare werken 
Hoofd: de heer H. Neijenhuis
Infrastructurele werken, vastgoed,
kapvergunningen, landmeten, glad-
heidbestrijding en beheer openbaar
groen, sportvelden, begraafplaat-

sen, openbare speelvoorzieningen,
rioleringen en openbare verlichting,
sport- en accommodatiebeheer

Afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling 
Hoofd: de heer T. van der Kolk 
Verkeersbeleid, recreatie en toeris-
me, ruimtelijke ordeningsbeleid,
bestemmingsplannen, bedrijfs-
contacten, economische zaken,
monumentenzorg, grondzaken
(aan- en verkoop en verhuur van
gronden en gebouwen), volkshuis-
vestingbeleid, aanlegvergunningen
natuur en landschap, incl. subsidies
en plattelandsontwikkeling/
-vernieuwing

Afdeling Veiligheid, 
vergunningen en handhaving
Hoofd: de heer J. Wesselink
Milieumeldingen en -vergunningen,
bodembeheer, afval, bouwstoffen-
besluit, geluid, energiebeleid, bouw-,
sloopvergunningen, openbare orde
en veiligheid, rampenbestrijding,
politie- en brandweerzaken, gebruiks-,
horeca- en APV-vergunningen,
toezicht en handhaving 

Gemeentehuis Raadhuisstraat 20
Behalve dat de gemeenteraad hier
vergadert, zijn hier ook gevestigd:

Afdeling Publiekszaken 
Hoofd: de heer R. Voskamp
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, verhui-
zing/vestiging, uittreksels burger-
lijke stand, huwelijk/partnerschap,
verkiezingen en receptie gemeente
Bronckhorst

Afdeling Werk, inkomen en zorg 
Hoofd: de heer T. Wortman
Bijstand, Wmo-voorzieningen
(Wmo-loket voor informatie, advies,
doorverwijzen en diensten zoals
woningaanpassingen, vervoers-
voorzieningen, huishoudelijke hulp
en rolstoel), gehandicaptenparkeer-
kaarten en inburgering

Griffie
Griffier: mevrouw K. Pijnenburg 
De griffie ondersteunt de raad in al
zijn werkzaamheden.

De gemeente biedt via verloting drie vrije
sector bouwkavels in het bestemmingsplan
Abbinkskamp fase III in Halle aan. De
kavels zijn bestemd voor de bouw van
vrijstaande woningen en zijn ongeveer 
500 m2 groot. De grondprijs bedraagt 
€ 205,- per m2, exclusief BTW. 

Voorwaarden 
Op deze verloting is het 'Lotingsreglement particuliere
bouwkavels gemeente Bronckhorst 2007', vastgesteld
door b en w van Bronckhorst op 26 juni 2007, van
toepassing. Iedereen mag meedoen aan de verloting,
maar aan gegadigden met een maatschappelijke en/of
economische binding aan de woonkern Halle wordt
voorrang verleend. Vervolgens komen gegadigden
met een maatschappelijke en/of economische binding
aan de gemeente Bronckhorst in aanmerking en
daarna anderen van buiten de gemeente. 

Inschrijving
Wanneer u belangstelling hebt voor één van de
bouwkavels met kavelnummer 18, 24 of 29 op de
verkavelingtekening, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar
maken door een volledig ingevuld inschrijfformulier in
te leveren bij de gemeente. U kunt dit formulier, de
verkavelingkaart en de voorwaarden downloaden op
www.bronckhorst.nl (direct op de homepage onder

nieuws). Ook kunt u een formulier afhalen bij de balie
van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling in het gemeentekantoor of bij de receptie van
het gemeentehuis. 

De inschrijfperiode sluit op 21 december 2007. 
Onvolledig ingevulde of te laat binnengekomen
formulieren leggen wij terzijde. Ook nemen wij
formulieren niet in behandeling als het inschrijfgeld 
niet voor genoemde datum is ontvangen. Zorgt u
ervoor dat u het inschrijfformulier compleet met de
gevraagde bijlagen indient en dat voor genoemde
datum € 100 inschrijfgeld op de rekening van de
gemeente is bijgeschreven! 

Loting
Op 30 januari 2008 om 16.00 uur verricht een notaris,
verbonden aan Tap Tromp van Hoff Notarissen (of
diens plaatsvervanger), de loting in het gemeente-
kantoor voor de volgorde van de optiegesprekken.

Inlichtingen
Een informatiepakket met daarin onder andere het
reglement, inschrijfformulier en verkavelingtekening
kunt u vanaf 28 november 2007 downloaden via
www.bronckhorst.nl, of opvragen bij: dhr. A. Colen-
brander, afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling van de gemeente, tel. (0575) 75 03 66.

Uitgifte bouwkavels particulier opdrachtgeverschap 
Abbinkskamp in Halle

Op 22 november 2007 vergaderde
de gemeenteraad in de raadszaal
van het gemeentehuis. De vergade-
ring werd bijgewoond door publiek,
waaronder zes speciale gasten van
de raad. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. 

De vergadering startte met een
mededeling van wethouder Nas.
Hij vertelde dat het college op 
20 november een intentieovereen-
komst heeft getekend om tot
samenwerking te komen met de
gemeenten Lochem en Zutphen,
het CWI en de UWV, om te streven
naar één organisatie. Dit heeft tot
voordeel dat er één loket kan
komen in Hengelo voor de sociale
dienst, de UWV en het CWI. 

De fractie van D66 was niet aan-
wezig en kon daarom tijdens de
vergadering haar stem niet laten
horen. Tijdens de raadsvergadering
stemde de raad in met de volgende
plannen en onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buiten-

gebied 2006 Koningsweg 1,
Hengelo (Gld)'  

• Bestemmingsplan 'Autobedrijf
Groot Jebbink, Vorden'

• Subsidieverzoek stichting de
Wildenborchse Kapel

De raad stelt € 50.000 beschikbaar
voor de verbouw van dorpshuis de
Wildenborchse Kapel in Vorden,
onder voorwaarde dat de provincie
mede subsidieert. Het dorpshuis is
een centrale ontmoetingsplaats
voor inwoners en het onderkomen
van verschillende verenigingen. 
Het gebouw levert een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid in de
buurtschap. 
• Verkorte onteigening plan 

'De Kwekerij, Hengelo (Gld)'
De PvdA fractie riep meubelfabriek
Lenselink en de gemeente op om
tot minnelijke schikking te komen,
waardoor onteigening niet nodig
zou zijn. Het middel onteigening
vond de fractie niet iets om trots op
te zijn. “Het is het meest ultieme
middel om in te breken in eigen-
domsrecht”, aldus raadslid Rutten.
“Maar soms dwingen de omstan-
digheden de raad hiertoe.” De VVD
fractie stelde voor om dit agenda-
punt twee maanden aan te houden,
omdat een 3e onafhankelijke partij
mogelijk met een oplossing kan 
komen om tot minnelijke schikking
te komen. Het merendeel van de
raad voelde daar echter niet voor.
Bij de stemming stemde de VVD
fractie tegen dit agendapunt, de
overige fracties stemden voor. 
Zie voor meer informatie over dit
punt ook de rubriek Openbare
bekendmakingen.
• Regionaal beleidskader en 

-plan Openbare Geestelijke

Gezondheidszorg
• Regiocontract Achterhoek

2008-2011
• Verordening Brandweerrechten

Bronckhorst 2008
Door middel van deze verordening
kunnen aan derden kosten in reke-
ning worden gebracht voor bepaal-
de dienstverlening die de brand-
weer verricht. Het gaat hierbij niet
om het uitvoeren van de wettelijke
taken, maar om zaken als onder-
houd aan ademluchtapparatuur van
derden, het oplossen van bepaalde
gevaarlijke situaties veroorzaakt
door bedrijven (bijv. wegvervuiling),
etc.
• Wijziging bouwverordening
• Rapport 'De Regio Achterhoek:

Scherper aan de wind' 
• Motie van het CDA: wetsvoorstel 

'Wet op de Veiligheidsregio's'
De gehele gemeenteraad ging
akkoord met de motie waarin 
de raad het college vraagt om 
namens de gemeenteraad een brief
te schrijven aan het kabinet en 
de fracties van de Tweede Kamer,
waarin uitdrukkelijk gevraagd
wordt om bij de behandeling
(Tweede Kamer, 6 december a.s.) 
en besluitvorming over de 'Wet op
de Veiligheidsregio's' de aandacht
voor de situatie van de vrijwillige
brandweer, vooral op het platteland,
mee te nemen. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 20 december 2007.

Uit de raad

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus
ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid
alarm dat 1 minuut en 26 seconden
te horen is. Omdat het om een
test gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV
op omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. 

Op maandag 3 december a.s. is
de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari

t/m 31 december 2008, P.B.J. Leferink
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m

31 december 2008, J.W.H. Herfkens
• Hengelo (Gld), afzetting trottoir ter hoogte van Raadhuisstraat 27, 7 januari t/m 15 februari

2008, WZH+
• Hengelo (Gld), innemen standplaats voor De Spannevogel voor verkoop van oliebollen op 29 de-

cember van 12.00 tot 18.00 uur en op 31 december 2007 van 08.00 tot 12.00 uur, stichting C.O.E.H.
• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 

1 januari t/m 31 december 2008, J.M.H. Wolbrink
• Hummelo, 't Wapen van Heeckeren, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van

1 januari t/m 31 december 2008, G.E.J. Oosterink
• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens carbid schieten,

31 december 2007 van 09.30 tot 18.00 uur, de heer S. Dorrestijn
• Hummelo, innemen standplaats voor verkoop vis op parkeerplaats aan de Dorpsstraat, 

1 januari t/m 31 december 2008, F.J. Ruizendaal
• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 

1 januari t/m 31 december 2008, H.J.A. Winkelman
• Steenderen, Bronkhorsterweg, verkoop kerstbomen en kerstartikelen, 8 en 15 december 2007,

de heer A.J.T. Hilderink
• Steenderen, innemen standplaats voor verkoop vis op vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 

31 december 2008, F.J. Ruizendaal
• Vorden, innemen standplaats voor verkoop vis, op zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2008,

F.J. Ruizendaal
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m 

31 december 2008
• Vorden, Kerkplein, innemen standplaats voor verkoop kerstbomen etc., 6, 7, 12 en 13 december

2007, zorgkwekerij De Holt Stobbe
• Wichmond, café d'n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van

1 januari t/m 31 december 2008, J.B. van Herwaarde
• Zelhem, café De Groes, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat van 1 januari

t/m 31 december 2008, M. Jansen
• Zelhem, 't Wolferhuus Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 

1 januari t/m 31 december 2008, S.A. Jolink
• Zelhem, techniekdag, afsluiten gedeelte Groen van Prinstererstraat, 28 mei 2008 van 07.30 tot

14.00 uur, basisschool Jan Ligthart
• Zelhem, carnavalsoptocht, 2 februari 2008 van 13.00 uur tot 15.00 uur, C.V. De Doldraejers
• Zelhem, innemen standplaats op het Stationsplein op 31 december 2007, folkloristische dans-

groep Wi'j eren 't Olde
• Zelhem, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2008 van 01.00 tot 05.00 uur, zalencentrum Het Witte Paard

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, Kerkstraat 37, uitbreiden woning en plaatsen garage
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 37, bouwen acht woningen voor ouderen en geheel veranderen 

en vernieuwen woonzorgcentrum De Bleijke
• Hengelo (Gld), Kloosterweg 2, gedeeltelijk vergroten timmerwerkplaats
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 3a, gedeeltelijk veranderen raamkozijn naar deur lesruimte
• Hummelo, Tolstraat 6, geheel vergroten ligboxenstal
• Keijenborg, Poelsweg 9, plaatsen autostalling/berging
• Vorden, Baakseweg 4-6, gedeeltelijk veranderen woning
• Vorden, Ruurloseweg 21, geheel vergroten kantoor
• Vorden, Spiekerweg 1, vernieuwen tuinhuis 
• Zelhem, Bleek 6, gedeeltelijk vergroten berging
• Zelhem, Brunsveldweg 2, gedeeltelijk veranderen binnenruimtes woning
• Zelhem, Hengeloseweg 1, plaatsen schutting
• Zelhem, Salviaweg 12, plaatsen erfafscheiding
• Zelhem, Wisselinkweg 6, vernieuwen schuur, beoogd van schuur naar woon-/slaapfunctie

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  29 no-
vember 2007 t/m 9 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Strodijk 17, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie van een bijschuur

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 januari 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, kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden en later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Ruurloseweg 4, vrijstelling voor het vergroten en veranderen van een woning en een

Voorgenomen vrijstellingen

bijgebouw, wegens licht overschrijden van de bepalingen in de bestemmingsplanvoorschriften,
voor wat betreft de maximaal toegestane inhoud voor het  gebouw waarin de woning gelegen is
en de maximaal toegestane hoogte voor het vrijstaande bijgebouw; artikel 4, lid 5, sub d en e,
het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'; artikel 17, lid 1 onder 2

Het bouwplan ligt van 29 november t/m 28 december 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 41, voor het plaatsen en bewonen van een noodwoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28-28a, voor het verbouwen en uitbreiden van een apotheek en een

videotheek tot apotheek en twee huisartspraktijken, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'
• Zelhem, Heidenhoekweg 10 en 10a, voor functieverandering van agrarisch naar wonen met nieuw-

bouw van een dubbele woning, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Buitengebied, herziening 2-1988'

Deze ontwerpbesluiten liggen van 29 november 2007 t/m 9 januari 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
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Rectificatie
Op de gemeentepagina's van 14 november 2007 is melding gemaakt van het voornemen vrijstelling
artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen voor:
• Drempt, Tellingstraat 7, voor de verbouw en uitbreiding van een schuur als kas en verkoopruimte.

Het gaat echter om verbouw en uitbreiding van de schuur t.b.v. keuken-, ontvangst- en 
verkoopruimte als onderdeel van een wijnboerderij

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 20 november 2007:
• Hummelo, Broekstraat 12, bekendmaking prins/prinses carnaval met live-muziek, 15 decem-

ber 2007 van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. carnavalsfeest, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Keijenborg, sinterklaasintocht en instuif in dorpshuis De Horst, 24 november 2007 van 13.00 tot
18.00 uur, stichting evenementen schuttersgilde St.Jan

• Vorden en omgeving, midwinterwandeling met medewerking van midwinterhoornblazers, 
9 december 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, Kapelcommissie

• Vorden en omgeving, oudejaarscrossloop, 29 december 2007 van 10.30 tot 13.30 uur, stichting
oudejaarscrossloop Vorden

Verzonden 22 november 2007:
• Baak, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, dinsdagen van 

1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Drempt, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, vrijdagmiddagen

van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Halle, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, woensdagmor-

gens van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Toldijk, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, vrijdagmorgens

van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Vorden, marktplein, kerstmarkt met live-muziek, 15 december 2007, afsluiten gedeelte 

Kerkstraat en marktplein van 08.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
van 12.00 tot 19.00 uur, Vordense ondernemersvereniging

• Vorden, plaatsen van grote kerstboom met verlichting in het centrum, kerstbomen met ver-
lichting aan de Dorpsstraat, Zutphenseweg, Burg. Galleestraat en de Raadhuisstraat, kerst-
klok op het grasveld voor de kerk, 7 t/m 30 december 2007, Vordense ondernemersvereniging

• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari
t/m 31 december 2008, J.B. van Campen

Verzonden 23 november 2007:
• Drempt, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 20 januari t/m 3 februari 2008, carnavals-

vereniging De Blauwe Snep
• Vorden, sporthal, oud en nieuwfeest door stichting evenementen Vorden, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, 31 december 2007 van 23.00 uur tot 1 januari 2008 05.30 uur aan de heer
M.A. Mooij

• Zelhem, kerstmarkt, 14 december 2007 van 10.00 tot 22.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
• Zelhem, plaatsen sandwich-/driehoeksborden voor kerstmarkt, 3 t/m 17 december 2007,

ondernemersvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 november 2007:
• Drempt, Tellingstraat ong. tegenover huisnr. 2/2a, plaatsen afrastering
• Zelhem, de Breide 16, bouwen berging
Verzonden op 20 november 2007: 
• Hengelo (Gld), Snethlageweg 14, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Vloed 45, bouwen overkapping, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Sint Janstraat 59, uitbreiden van een kamer
• Steenderen, Koningin Wilhelminastraat 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Boomgaard 1, bouwen erker
Verzonden op 22 november 2007:
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 12, gedeeltelijk veranderen van een nokhoogte door dakkapel

aan achterzijde te plaatsen
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 10, plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning
• Wichmond, Dorpsstraat 35, bouwen dakkapel

Verleende vergunningen
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Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 november 2007:
• Halle,  Zieuwentweg 2, uitbreiden ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 november 2007: 
• Hummelo, Sliekstraat 1, veranderen woning
• Vorden, Deldensebroekweg 5, verbouwen mestvarkensstal naar jongveestal
• Vorden, Zelledijk 7, bouwen hal
• Zelhem, Plantsoenstraat 12, bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stationsstraat 6-8, veranderen van een winkel
Verzonden op 22 november 2007:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 15, vergroten woning middels uitbouw boven garage/op-

rit
• Zelhem, Keijenborgseweg 3, gedeeltelijk vergroten schuur
• Zelhem, Talmastraat 1, gedeeltelijk vergroten van openbare basisschool Jan Ligthart

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 19 november 2007:
• Hummelo, Beatrixlaan 19, veranderen woning

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 21 november 2007:
• Laag-Keppel, aan de heer E.J.A.M. Derksen en mevrouw R.J.J.W. Derksen-Alofs is vergunning

verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf op de locatie Rijksweg 88 (eethuis d’ Olde
Schole’) 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1
APV)
Verzonden op 27 november 2007:
• Zelhem, Boldijk 3, voor verbranding nabij dit perceel

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 19 november 2007:
• Vorden, aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein bij het station, ge-

meente Bronckhorst 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 november 2007:
• Halle, Heisterboomsdijk 24, geheel slopen van de asbestdaken op twee schuren en het

dakbeschot op de woning
• Toldijk, Hoogstraat 38a, geheel slopen van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de midwinterwandeling op 9 december 2007 geldt een stopverbod aan de west-

zijde van de Kapelweg van 08.00 tot 17.00 uur
• Vorden, tijdens de kerstmarkt op 15 december 2007 is de Kerkstraat, tussen de huisnummers

9 en 19, afgesloten voor alle verkeer 
• Zelhem, tijdens de kerstmarkt op 14 december 2007 zijn de Markt, Stationsstraat, tussen de

Smidsstraat en de Kerkweg, Doetinchemseweg, tussen de Markt en Achter de Hoven, en de
Smidsstraat, vanaf de Markt t/m de inrit van de parkeerplaats (huisnr. 3), afgesloten voor alle
verkeer en geldt een stopverbod op de Doetinchemseweg, Oranje Nassaustraat en Prinses Ire-
nestraat, tussen de Oranje Nassaustraat en de Doctor Grashuisstraat, van 10.00 tot 22.00 uur

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, tijde-
lijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en sloop- en bouwvergunnin-
gen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gehandicaptenparkeerplaats) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de ge-
motiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Steenderen, J.F. Oltmanstraat 1,
kappen kastanje
De eigenaar van het perceel J.F. Oltmanstraat 1 
in Steenderen verzoekt de gemeente om een 
kapvergunning voor één paardenkastanje aldaar.
Omdat deze boom is opgenomen in het Landelijk
Register voor Monumentale Bomen wordt de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
(afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) 
gevolgd voor het aanvragen van de kapvergunning. 

De aanvraag en de concept kapvergunning 
liggen van 27 november 2007 t/m 8 januari 2008 
ter inzage bij de afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor. 

Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te
dienen. Deze worden betrokken bij het beoordelen van de kapaanvraag. Uw zienswijze kunt u 
per brief of mondeling indienen. Mondeling kan dit door contact op te nemen met de afdeling
Openbare werken, tel. (0575) 75 02 50. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w.

Openbare voorbereidingsprocedure

Inspraak bestemmingsplan 'Bronckhorst 2007 Koekoekstraat en
Koningsweg', Hengelo (Gld)
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Bronckhorst 2007 Koekoekstraat en Koningsweg' ligt van 
29 november 2007 t/m 9 januari 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.

Het plan heeft betrekking op het vestigen van een nieuw agrarisch bouwperceel aan de Koningsweg
in Hengelo (Gld), het slopen van de opstallen van het agrarisch bedrijf, het omzetten van de
bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning, het realiseren van een nieuw woongebouw met 
twee wooneenheden en het ontwikkelen van natuur op het perceel Koekoekstraat 21 in Hengelo (Gld).

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening gemeentehuis', Hengelo (Gld)
Het ontwerpbestemmingsplan 'Herziening gemeentehuis' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 29 november 2007 t/m 9 januari 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. Het plan biedt het
planologisch kader voor het realiseren van een gemeentehuis aan de Elderinkweg in Hengelo (Gld).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij de gemeenteraad.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'De Kwekerij'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 8 november 2007 het bestemmingsplan 'De Kwekerij'
vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuwe woonwijk voor circa 200 woningen in
Hengelo (Gld), gelegen aan De Heurne en de Vordenseweg. Een deel van de gronden binnen het
plangebied waarvan het gebruik afwijkt van het plan en ten aanzien waarvan de verwerkelijking
van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht, zijn aangewezen als bedoeld in artikel 13
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het betreft de gronden kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie K, de nummers 2085, 3109, 3486, 3900 en 2826 (ged.).

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat het laatste stukje van de langzaam-
verkeerverbinding aansluitend aan het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan, tussen de
percelen Vordenseweg 38 en 40 tot aan de Vordenseweg, wordt bestemd tot 'groen en waterbeging'.

Het bestemmingsplan ligt van 29 november 2007 t/m 9 januari 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

Op 22 november 2007 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst het onteigeningsplan, als bedoeld
in artikel 80 van de Onteigeningswet, vastgesteld voor vier percelen in het bestemmingsplan 
'De Kwekerij' in Hengelo (Gld). Artikel 85 van de Onteigeningswet biedt de mogelijkheid tot het
volgen van een versnelde onteigeningsprocedure voor die onderdelen van het bestemmingsplan
waarvan verwezenlijking in de naaste toekomst noodzakelijk is. Van deze mogelijkheid maakt de
raad door middel van dit raadsbesluit gebruik.

Het onteigeningsplan omvat percelen die globaal zijn gelegen tussen De Heurne in het zuiden, 
de Vordenseweg in het westen, de Hiddinkdijk in het noorden en het Vordens voetpad in het oosten.
Het betreffen de percelen kadastraal bekend, gemeente Hengelo (Gld), sectie K, nrs 2085, 3109,
3486 en 3900, zoals nader zijn aangegeven op de bij het onteigeningsplan behorende grondplankaart
en lijst van te onteigenen onroerende zaken. 

In het gebied 'De Kwekerij' is de bouw van circa 200 grondgebonden woningen voorzien. 
De te onteigenen percelen zijn noodzakelijk voor de realisering van het, op 8 november 2007 
door de raad van de gemeente Bronckhorst vastgestelde, bestemmingsplan 'De Kwekerij'. 
Dit bestemmingsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

De te onteigenen percelen zijn in dit plan bestemd voor: 'wonen', 'verkeer - verblijf', 'tuin' en
'groen en waterberging'. Voor de aanduidingen die van toepassing zijn, wordt verwezen naar het
bestemmingsplan. Om het bestemmingsplan tot uitvoering te kunnen brengen, is het noodzakelijk
dat de gemeente Bronckhorst over de te onteigenen gronden beschikt. 

Het onteigeningsplan, inclusief bijlagen, ligt, zoals bedoeld in artikel 80 van de Onteigeningswet,
op de gebruikelijke manier ter inzage van 28 november 2007 t/m 8 januari 2008 bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een 
afspraak maken met de heer D.T.R. Davies van de afdeling Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 65. 

Schriftelijke bedenkingen indienen?
Gedurende de genoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk
hun bedenkingen over het raadsbesluit tot onteigening naar voren brengen. Deze bedenkingen
moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin door tussenkomst van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage.

Onteigening bestemmingsplan 'De Kwekerij', Hengelo (Gld)
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Wichmond, door asfaltwerkzaamheden is het kruispunt Baakseweg-De Eldersmaat van 3 t/m 
7 december 2007 afgesloten voor al het verkeer.

Wegwerkzaamheden

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 29 no-
vember 2007 t/m 9 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een melkrundveehouderij 

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 10 januari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
29 november 2007 t/m 13 januari 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Nijverheidsweg 15, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit

bouw- en houtbedrijven van toepassing is. De melding heeft betrekking op een timmerwerkplaats
en opslag van materialen

• Toldijk, Hoogstraat 12, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit bouw- en 
houtbedrijven van toepassing is. De melding heeft betrekking op werkzaamheden voor bouw 
en machinale bewerkingen

• Vorden, Dorpsstraat 10, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit horeca-,
sport- en recreatie-inrichtingen van toepassing is. De melding heeft betrekking op een horeca-
gelegenheid

• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit landbouw
van toepassing is; oprichten werktuigenberging. De melding heeft betrekking op een melk-
rundveehouderij

• Vorden, Wiersserbroekweg 18, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
landbouw van toepassing is. De melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van

Wet milieubeheer
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Zelhem, Hummeloseweg 85, voor het ophogen van de bijstortloods
Deze verklaring is op 27 november 2007 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden ook niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Besluit inzake intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
29 november 2007 t/m 10 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hummelo, Broekstraat 13, voor intrekking van de op 8 maart 1988 verleende milieuvergunning

voor een pluimvee- en varkensbedrijf

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer 
ingetrokken, omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzich-

te van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de
beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist
(art 20.3 Wm).

DECO GARANT uit Zelhem.
Wij zijn de goedkoopste verf

leverancier uit de Achterhoek.
Kijk op www.decogarant.nl

of bel 06-22685297.

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
1 december

In het café

Après-ski party
met zanger Jan Joost 

In de discotheek

D.J. Dion

Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, zwart, jan-04, 56.000 km 12.950
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 45.500 km 15.950
Daihatsu Cuore
0.8, 3 drs, rood, nov-97, 64.632 km 3.500
Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo
5 drs, blauw, aug-03, 76.600 km 6.250
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 40.500 km 14.950
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.226 km 21.950
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme
Coupe, grijs, apr-98, 95.000 km 6.995
Mazda MX5 1.6 i
2drs, zilver, aug-98, 122.800 km 10.950
Mitsubishi Carisma
1.6 GL, 5 drs, rood m., jan-97, 99.250 km 3.950
Mitsubishi Spacestar 1.3 Diamond VERKOCHT
MPV, AC, groen/grijs, okt-01, 82.000 km 7.950
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, grijs, jun-98, 161.995 km 3.950
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, groen, feb-02, 45.000 km 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, blauw, jun-02, 78.500 km 8.950
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km 5.950
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km 5.950
Nissan Almera 1.5 Comfort
5 drs, AC, rood, feb-02, 40.656 km 8.950
Nissan Almera 1.8 Comfort
5 drs, AC, automaat, zilver, jul-00, 85.000 km 7.750
Nissan Almera 1.5 Acenta
5 drs, CC, Paris blue, jun-05, 21.175 km 13.950
Nissan Maxima 2.0 V6 QX
4 drs, CC, groen, mei-00, 148.685 km 9.950
Nissan Micra 1.3 Airco
3 drs, AC, groen, feb-98, 47.000 km 4.950
Nissan Micra1.0 Si
3 drs, signal red, jun-98, 65.000 km 4.950
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, blauw, jan-99, 85.666 km 5.500
Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs, groen, feb-01, 40.151 km 6.250
Nissan Micra 1.0 Clair VERKOCHT
3 drs, zwart, dec-02, 25.808 km 6.950
Nissan Micra 1.2 Tekna 
3 drs, rood, jun-03, 27.230 km 8.950
Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, zilver, apr-03, 37.500 km 9.250
Nissan Micra 1.2 HP Cool Sound
5 drs, AC, automaat, zilver, sep-03, 13.000 km 9.950
Nissan Micra 1.2 Forza
5 drs, AC, d.grijs, mrt-05, 22.000 km 11.950

Nissan Micra 160SR
5 drs, CC, grijs, feb-06, 43.000 km 13.950
Nissan Micra 1.2 Tekna/Clima
5 drs, CC, Caffe latte, mei-06, 18.000 km 13.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT SUV
CC, automaat, Oranje, aug-05, 25.920 km 43.750
Nissan Note First Note 1.6
5 drs, CC, geel, jun-06, 14.927 km 17.950
Nissan Note First Note 1.6
5 drs, CC, zwart, jul-06, 16.000 km 18.950
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 72.410 km 20.950  exkl. BTW
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Navi
5 drs, CC, grijs, mei-05, 23.895 km 39.950
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16
Dub Cab., AC, blauw, mrt-05, 115.302 km 17.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29-310LD P2
Gesl Best, wit, jun-05, 67.293 km 13.950 exkl. BTW
Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, grijs, dec-02, 100.726 km 12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, zilver, mrt-02, 66.332 km 12.950
Nissan Primera 1.9 dCi Acenta Navi
4 drs, CC, Techno grey, dec-03, 149.632 km 13.950
Nissan Primera 2.0 Comfort 
4 drs, CC, rood, dec-01, 64.000 km 9.950
Nissan Primera 1.8 Luxury
5 drs, CC, zilver, jan-01, 91.500 km 9.500
Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs, CC, rood m., mrt-01, 130.461 km 9.995
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, blauw, sep-02, 125.000 km 11.750
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi
5 drs, CC, blauw, mei-05, 48.100 km 19.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 68.282 km 13.500
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi
Station, CC, Paris Blue, mrt-05, 35.000 km 19.950
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3 drs, AC, groen, jun-03, 78.000 km 15.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.103 km 12.950
Nissan Tino 1.8 Acenta 
MPV, CC, zilver, apr-03, 105.750 km 14.500

Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, zilver, jul-04, 60.100 km 16.750
Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, blauw, jul-04, 23.000 km 16.750
Nissan Tino 1.8 Visia
MPV, CC, zilver, jan-05, 38.335 km 17.950
Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, zwart, jan-03, 108.700 km 20.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, grijs, jan-05, 53.136 km 25.950
Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia Style Navi 4WD
SUV, CC, Twilight Gray, feb-06, 71.000 km 29.950
Opel Astra 1.6 STATION VERKOCHT
AC, rood m., jan-98, 149.000 km 2.750
Opel Vectra 1.6 16V Pearl
4 drs, AC, automaat, beige, nov-98, 99.808 km 5.750
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 139.899 km 5.750
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, groen, jan-03, 32.040 km 8.950
Renault Kangoo 1.2 Express Confort VERKOCHT
Gesl Best, wit, jan-02, 57.110 km 5.450 exkl. BTW
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, zwart, sep-05, 87.000 km 17.950
Renault Scenic 1.6 e RN
MPV, blauw, feb-98, 79.500 km 6.250
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, grijs, mrt-01, 109.000 km 9.700
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, blauw, okt-00, 110.000 km 9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen , nov-02, 97.976 km 12.950
Renault Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, zilver, mrt-02, 75.492 km 12.950
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, groen, jun-95, 158.000 km 3.950
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.800 km 9.950
Volkswagen Golf 1.6 i GL VERKOCHT
3 drs, blauw, feb-94, 135.000 km 2.750
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line
5 drs, CC, blauw, sep-01, 127.000 km 11.950



En met succes, want Erwin wist deze
enduro zaterdag met flinke voor-
sprong op Maikel Roeterdink, win-
nend af te sluiten. Daardoor bestaat
nog steeds de kans dat hij komend
weekend tijdens de KNMV kampioens-
rit in Bernheze de Nederlandse titel
kan binnen halen. Erwin: ‘Dat is trou-
wens maar de vraag, normaal gespro-
ken zou Mark Wassink dit jaar kampi-
oen zijn geworden. Hij had en heeft
nog steeds een grote voorsprong in het
klassement. Echter door zijn valpartij
tijdens de WK in Chili, waar Mark de
voorste kruisband van zijn knie
scheurde en de binnenste knieband
werd opgerekt, lijkt het seizoen ten
einde. Toch schrijf ik Mark nog niet af,
want de kans bestaat nog steeds dat
hij ‘ingetaped en ingepakt’ toch nog
tijdens deze tweedaagse rit (vrijdag 30
november en zaterdag 1 december)
aan de start verschijnt en hij nog pun-
ten kan pakken.

Het zou mooi zijn voor Mark. Ik weet
als geen ander hoe het voelt om aan
het slot van het seizoen geblesseerd te
raken. Het overkwam mij een paar
jaar geleden ook. Een paar weken voor
de kampioensrit raakte ik ook gebles-
seerd en ging een ‘zekere’ titel aan
mijn neus voorbij. 
Dat is het risico van een mechanische
sport’, zo zegt Erwin Plekkenpol. Het
tussenklassement in de strijd om het
nationaal kampioenschap ziet er mo-
menteel als volgt uit: 1 Mark Wassink
237 punten, 2 Michel van de Brand
201, 3 Erwin Plekkenpol 195, 4 Arjan
Klok 193 punten. 

In Bernheze zijn voor de winnaar twee
maal dertig punten te verdienen, ver-
volgens voor de tweede plek in totaal
nog 54 punten en voor derde plek
twee maal 25 punten. Dus lijkt het op
voorhand een uitermate spannend
kampioenschap te gaan worden.

Voor Erwin Plekkenpol kan het sei-
zoen trouwens al niet meer stuk. Te-
rugkijkend op het wereldkampioen-
schap enduro dat werd gehouden in
La Serena, op 550 kilometer van de
Chileens hoofdstad Santiago (de cou-
reurs kregen daar zes dagen achtereen
280 kilometer voor de kiezen!), zegt
hij: ‘Mijn doelstelling was om in het
persoonlijk klassement bij de eerste
tien te eindigen. Dat is gelukt, ik ben
met de negende plek en daardoor een
gouden medaille, dik tevreden. 

Er had trouwens nog een hogere klas-
sering ingezeten. Op de slotdag reed ik
op een vierde plek en leek het behalen
van de zevende plaats in het eindklas-
sement duidelijk haalbaar. Echter
toen reed er een Chileen voor mij die
zo moe was dat hij van de motor viel,
precies voor mij, zodat ik ook viel.
Daardoor tijdverlies en kostbaar punt-
verlies voor het eindklassement. Het
was maar goed dat de Chileen geen
Nederlands verstond. Wel keek hij erg
verbaasd toen ik hem ‘iets’ toeriep, zo
zegt Erwin!!

Voor teamgenoot Mark Wassink was
de WK al op de eerste dag voltooid ver-
leden tijd. Een valpartij met flink let-
sel. Erwin: ‘Ik heb het zelf niet zien ge-
beuren, ik was voor Mark gestart en
hoorde pas bij de finish wat er was ge-
beurd. Bij de crossproeven door het
duinzand en een parcours met veel
steenslag, kon je soms vanwege de stof
geen hand voor ogen zien. Het leek
dikwijls alsof je door dichte mist reed

en dat is Mark fataal geworden. Dat
was natuurlijk flink balen. Mark werd
gelijk naar het ziekenhuis vervoerd,
waar wij hem 's avonds direct hebben
opgezocht om hem een hart onder de
riem te steken. Gelukkig kon hij de
laatste paar dagen van de zesdaagse
nog enkele crossproeven bekijken en
ons aanmoedigen. 

Het uitvallen van Mark Wassink had
geen directe invloed op het eindklasse-
ment, maar dat kun je pas achteraf
stellen. Elke ploeg mocht dagelijks
met maximaal zes coureurs starten,
waarbij de vijf beste resultaten meetel-
len voor het klassement. 

Gelukkig bleef ons team (Amel Advo-
kaat, Alex van den Broek, Ralph Hu-
bers, Hans Vogels en ik) gevrijwaard
van machinepech en hebben wij een
puike prestatie neergezet. Nederland
eindigde achter wereldkampioen Ita-
lië, Frankrijk en Zweden op een eervol-
le vierde plaats. Erwin: ’Dat gaf een
machtig gevoel, het is in veertien jaar
niet meer voorgekomen dat Neder-
land bij de eerste vijf is geëindigd. 

Wellicht volgend jaar wanneer de WK
in Griekenland wordt gehouden, een
podiumplaats. 

Hoe het ook zij, ik heb de gouden me-
daille binnen, met daarbij veel dank
aan Johannes van Kempen die mij als
‘vaste helper’ in Chili fantastisch heeft
geassisteerd’, zo zegt Erwin Plekken-
pol.

Tijdens wereldkampioenschappen enduro

Erwin Plekkenpol met goud terug uit Chili

Het is al wel vaker gezegd en geschreven: het leven van een topsporter
gaat niet altijd over rozen. Vooral als je van de hobby je beroep hebt ge-
maakt, dan is het bijvoorbeeld voor een motorcoureur immer keihard
werken en heel veel afzien. Erwin Plekkenpol weet er over mee te praten.
Afgelopen donderdagavond keerde de Vordenaar vanuit Santiago (Chili)
via Madrid, na een 15 daagse trip (wereldkampioenschappen enduro)
weer bij zijn vriendin Annemiek terug. Vrijdagmorgen al direct weer
vroeg uit de veren, want de motor moest immers geprepareerd worden,
want zaterdag stond alweer de enduro in Harfsen op het programma. Tus-
sen de technische monteurs werkzaamheden door nog snel even naar
Harfsen, om het terrein te verkennen waar de crossproeven zouden plaats
vinden.

Erwin Plekkenpol vlaggendrager tijdens openingsceremonie in Chili.

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

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

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

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

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

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814
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De cursus, die bedoelt is voor particulie-
ren, duurt een hele dag en bestaat uit
een theorie en praktijk gedeelte. Het be-
treft een geheel verzorgde dag. Bulten
Techniek organiseert deze dag om er

voor te zorgen dat er veilig om gegaan
wordt met de motorkettingzaag. Veel
aandacht zal dan ook besteed worden
aan het veiligheids aspect. Op deze dag
zal er ook op locatie gewerkt worden
met de motorkettingzaag. 

Voor meer informatie kan men bellen
naar: (0575) 55 20 80 of een e-mail
sturen naar: info@bulten-techniek.nl

Bulten Techniek start binnenkort

Basiscursus Motorketting-zaag
Om iedereen veilig te leren om-
gaan met een motorkettingzaag
organiseert Bulten Techniek een
Basiscursus Motorkettingzaag.

Het concert wordt geheel belangeloos
georganiseerd door Erik Nengerman
en Chantal Hendriks. Zij zijn in hun
omgeving, als zovelen, geconfronteerd

met de grote gevolgen van kanker en
hartkwalen. Met dit initiatief willen
ze een mooi bedrag voor beide goede
doelen bijeen brengen. 

Kinderen tot 6 jaar gratis; kinderen
tussen 6 en 12 jaar betalen de halve
prijs. Kaarten in de voorverkoop zijn
verkrijgbaar bij Super de Boer (Lees-
ten, De Brink en Vorden), Cecil Dames-
mode aan de Beukerstraat in Zutphen
en Lamers Turnmode aan de Spittaal-
straat in Zutphen. Het concert begint
om 20.00 uur; zaal open vanaf 19.30
uur. Voor meer informatie: 
www.two-gather.nl

Benefietconcert Two Gather & Friends

KWF Kankerbestrijding 
en Hartstichting
In het Dorpscentrum in Vorden
wordt op zaterdag 22 december het
benefietconcert Two Gather &
Friends gehouden. Vanaf 20.00 uur
treden diverse musici en artiesten
op, waaronder Two Gather, Van
Dam & Van Dijk, Heart Beat Drums
en de Vocal Group Eigen Wijs. De
opbrengst van deze rookvrije
avond gaat naar KWF Kankerbe-
strijding en de Hartstichting.

Het koor zingt zowel Russisch- Ortho-
doxe kerkliederen alsmede ook volks-
wijsen en balladen. Rond de kerst
wordt een ‘Russisch- Oekralns- Duits
kerstmis programma voorgedragen.
Aanknopend aan de traditie van de
grote oude Kozakken- koren blinkt het
koor vooral in zijn discipline ‘Zingend
te bidden en biddend te zingen’uit,
wat mede is te danken aan de koorlei-
der Maxim Kowalev. Koorgezang en so-
listen in een voortdurende stemwissel,
de diepte van de baszangers, het steu-

nende koor, van bariton tot de top van
de tenorzangers, kortom zang ‘Uit de
diepte van de Russische ziel’. In het
nieuwe concertprogramma zoals dat
ook in Vorden wordt opgevoerd, wor-
den ook nummers als ‘Abendglocken’,
‘Stenka Rasin’, ‘Suliko’ en ‘Marusja’
gezongen.

Maxim Kowalew oprichter en direc-
teur van de Maxim Kowalev Don Kosa-
ken koor en ‘doctorandus in gezang’
werd in Danzig geboren, waar hij al op

zesjarige leeftijd aan de staatsmuziek-
school begon met vioolles te nemen.
Zijn vader was pianist en pianoleraar,
zijn moeder zanglerares. 

Het stond voor hem al vroeg vast dat
hij muziek wilde studeren en een klas-
sieke zangopleiding wilde doorlopen.
In 1994 richtte hij het Maxim Kowalew
Don Kosaken koor op.

Het kerstconcert in de Antoniuskerk
begint woensdagavond 12 december
om 20.00 uur.

In de voorverkoop zijn de kaarten
goedkoper. De voorverkoopadressen
zijn: VVV Vorden, Kerkstraat 1B,
Vorden (0575) 55 32 22; Fotografie
Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden
(0575) 55 28 12; Bruna, Raadhuis-
straat 20, Vorden (0575) 55 31 00 en
Kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15,
Vorden (0575) 55 35 66.

In Antoniuskerk Kranenburg

Feestelijk kerstconcert
Maxim Kowalew Don Kosaken koor

Woensdagavond 12 december zal Maxim Kowalew Don Kosaken koor in
de Antoniuskerk in de Kranenburg een feestelijk kerstconcert geven. De
Stichting Vrienden van de kerk op de Kranenburg is er trots op dat het er
in is geslaagd om dit beroemde Russische kozakkenkoor naar Vorden te
halen. Het koor dat bij onze oosterburen al veelvuldig is opgetreden,
kreeg overal prachtige recensies. Zo schreef een recensent onlangs in een
Duitse krant: ‘Bariton bracht Bänke zum Vibrieren’ om eraan toe te voe-
gen ‘’Und dann klatschten alle mit’. Het Don Kosaken koor verovert over-
al waar het optreed ‘de harten van alle muziekliefhebbers’ zo zeggen in-
siders.

Na zes jaar voorzitterschap zal hij bin-
nenkort zijn stokje overdragen aan de
nieuwe voorzitter die officieel op de
bestuursvergadering van 3 december
a.s. zal worden benoemd.

Een smaakmakend onderdeel van de
ledenvergadering werd voorts ver-
zorgd door de heer Jaap Dirkmaat van
de 'Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap'. Met het 'Deltaplan voor het
landschap' stelt deze vereniging zich
op het standpunt dat Nederland als
vruchtbare delta de morele plicht
heeft een aanzienlijk deel van haar
voedselproductie op eigen grondge-
bied te produceren. Deze agrarische

productielandschappen moeten ook
ruimte bieden aan andere functies zo-
als cultuurhistorie, landschapsschoon,
recreatie en biodiversiteit. Eeuwen-
oude agrarische cultuurgeschiedenis
moet weer zichtbaar worden. 

Ondersteund door een beamerpresen-
tatie met gevarieerde landschapsfoto's
van heden en verleden benadrukte
Dirkmaat dat Nederland historisch ge-
zien een zeer divers en streekeigen
landschap heeft. Door de ruilverkave-
ling is er een fantasieloos en kaal land-
schap overgebleven en wat nog res-
teerde werd vaak ook nog eens wegge-
stopt in reservaten of overhoekjes. Vol-

gens Dirkmaat is het triest zoals ons
landschap is gedegradeerd, nog daar-
gelaten dat het rampzalige gevolgen
heeft voor flora en fauna. Maar uit
zijn betoog komt óók nadrukkelijk
naar voren dat het om meer gaat dan
landschap alleen, want juist ook voor
de boeren is in het Deltaplan een be-
langrijke rol weggelegd. 

Als de agrarische bevolking een eerlij-
ke prijs wordt geboden, met respect
wordt behandeld en zo in staat wordt
gesteld naast voedselproductie ook
landschap te maken, blijft de land-
bouw in Nederland bestaan. 69% van
Nederland is nog agrarisch gebied.
Wie anders kan daar zo betrokken
voor zorgen als de boeren er niet meer
zouden zijn? 

Een boeiende verhaal van de heer
Dirkmaat, die daarmee het uitgangs-
punt van 't Onderholt onderstreept
dat beheer en ontwikkeling van na-
tuur en landschap bijdragen aan zo-
wel het inkomen van de boer als aan
een sterke maatschappelijke positie
van de agrarische sector en het be-
houd van een karakteristiek en vitaal
platteland.

Aftredend voorzitter wordt Erelid van ANV 't Onderholt
Op maandag 19 november jl. hield de Agrarische Natuurvereniging 't On-
derholt een goed bezochte ledenvergadering in Hotel Bakker te Vorden.
Naast de behandeling van huishoudelijke zaken werd in deze vergadering
met spijt afscheid genomen van voorzitter Carel de Vries. Door zijn druk-
ke werkzaamheden wordt het voor hem moeilijker om op termijn 't On-
derholt die aandacht te geven die het als vereniging verdient. Om die re-
den ziet hij ervan af om zijn tanden in een nieuwe termijn te zetten. Vice-
voorzitter B. van Til sprak met humorgetinte woorden lovend over de ver-
diensten van De Vries. Kort na de oprichting van de ANV 't Onderholt pak-
te hij het voorzitterschap met elan op en droeg hij in belangrijke mate bij
aan de groei en de positie die de vereniging met inmiddels meer dan 500
leden nu inneemt. Als waardering voor zijn grote inzet werd Carel de
Vries tot Erelid van 't Onderholt benoemd.

Galerij Amare ligt in het centrum van
Vorden aan het kerkepad, 100 m zui-
delijk van de Dorpskerk. 
Openingstijden: zaterdag, zondag en
maandag van 14:00 h tot 18:00 h en op
afspraak (tel. 0575 555783).  *gesloten
op 17 december, extra opening op 26
december en 1 januari. 
Op zondag 9 december is Petra in de
galerij aanwezig om een nadere toe-
lichting op haar werk te geven. Het is
dan KunstZondagVorden, wat inhoudt
dat alle galeries en ateliers in Vorden 's
middags geopend zijn. Bo-vendien is
er om 15:30 uur in de Christus Koning
Kerk een mooi kerstconcert inclusief
een optreden van Scrooge, het beken-
de karakter uit 'A Christmas Carol' van
Dickens.

PETRA VAN DER WEL - VAN DE
GEVEL VERTELT OVER ZICHZELF: 
Als jongste van een groot gezin ben ik
in 1961 te Rotterdam geboren. Nu
woon ik onder de rook van Rotter-dam
in het dorp Rhoon. Ik ben 'full-time
moeder' van 2 kinderen en 2 honden.
Ook staat er in de buurt nog een paard
waar ik veel tijd aan besteed. 

Een dier- en natuurvriend ben ik al
heel mijn leven. Als kind tekende ik
graag en veel, bijna altijd dieren. Maar
schilderen deed ik eigenlijk nooit. Tot
ik op mijn 43e verjaardag een aquarel-
doos kreeg! Ik had in jaren al geen pot-
lood meer in handen gehad, dus dat
was wel even wennen. Maar nu is
schilderen mijn grootste hobby.

Olieverf is mijn favoriet naast acryl en
soms aquarel. Daar mijn ezel gewoon
in de huiskamer staat, gebruik ik Arti-
san, een olieverf die verdunbaar is met
water in plaats van terpetine. Je ruikt
er bijna niets van en het is beter voor
het milieu. Schilderen doe ik puur op
gevoel, les heb ik nooit gehad. Ik ben
dus zogezegd autodidact. Eigenlijk
ben ik nog maar kort bezig en kan ik
nog veel leren. Ook zal ik mijn eigen

stijl nog verder ontwikkelen. Nu na 3
jaar heb ik al aardig wat opdrachten
achter de rug en het hele huis hangt
vol met schilderijen. Het schilderen is
niet meer uit mijn leven weg te den-
ken. 

'Coby Haanappel, huidspecialist bij
uitstek!' zo luidt de kop boven een arti-
kel van Teja van Hoften in het blad Ke-
ramiek (1992). Al vanaf 1970 bezig met
klei, heeft Coby een lange ontwikke-
ling doorgemaakt naar een steeds ver-
dere beheersing van de techniek van
het kleibakken. 

Haar studies naar stoken en huidaf-
wer-king voerden haar naar Venezue-
la, Nieuw Zeeland en New Mexico
(USA). Zelf vond ze de finesses uit. Ab-
soluut toppunt vormen haar 'pitfired'
potjes, afgewerkt met terra sigillata of
sulfaten en haar 'fluweeltjes' met ko-
percarbonaat in raku techniek.  

In 1977 startte zij 'de Potterij' in Delft,
waar ze tien jaar lesgaf. Vanaf 1984
had zij haar eigen galerie 'de Beiaard'
in het centrum van Delft. Inmiddels
heeft ze moeten stoppen met haar le-
ven als 'klei-mens'. Tentoongesteld
wordt bij Amare haar allerlaatste kera-
mische werk in de vorm van tien pot-
jes in pitfired / raku/ naked raku tech-
niek. De fotoserie van JW heet 'dood
hout'. De serie laat - meestal in macro
- het leven zien dat op 'dood hout' te
vinden is als klein stukje van de grote
levenscyclus waar wij allen deel van
uitmaken. JW is mede-galerijhouder
van Amare.

Galerij Amare bevindt zich in een ou-
de boerderij aan het kerkepad te Vor-
den. Het kerkepad loopt vanaf de kerk
in zuidelijke richting. Bij de kerk is
ruime parkeergelegenheid, van daar is
het ongeveer 100 m lopen. Vlak bij
huis is beperkte parkeerplaats.

De tentoonstellingsruimte ligt op de
eerste verdieping en er is géén lift. De
galerij is daardoor moeilijk bereikbaar
voor minder validen. Galerij Amare
wordt gehouden door Josée van der
Staak en Jan Willem Drijver op het
adres: 
Komvonderlaan 6
7251 AC  Vorden
tel. (0575) 55 57 83
e-mail: nautilus-creatief@hetnet.nl

Petra van der Wel exposeert
bij Galerij Amare
Van 3 december 2007 t/m 14 janua-
ri 2008 exposeert Petra van der Wel
schilderijen bij Galerij Amare. Pe-
tra schildert in olieverf met soms
fotografische precisie onderwer-
pen uit de natuur als vruchten en
dieren. Daarnaast exposeert de ga-
lerij keramiek van Coby Haanappel
- Jansen en foto's van JW.

Enjoy en Jubal houden op vrijdagavond 14 december
een sfeervol adventsconcert. 

Het concert vindt plaats in de R-K Willibrordus kerk
te Vierakker.

Sfeervol adventsconcert
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ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
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

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en buigplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

KARPETTEN
uit voorraad, korting 10-50 %

... AANBIEDINGEN ...

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

3 GANGEN WILDMENU

€ 38,50

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst is een klein bedrijf dat timmerwerk
verzorgt voor veel uiteenlopende projecten.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
• Machinaal timmerwerk
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / onderhoud
• Houtskeletbouw
• Stallenbouw

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

ALLROUND TIMMERMAN (25-40 JR.)

Wij zoeken een zelfstandig werkende timmerman. Ervaring op het gebied
van machinaal timmerwerk is gewenst. Het werk bestaat uit alle voorko-
mende timmerwerkzaamheden.

Voor inlichtingen of reacties: Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst
Keijenborgseweg 3a
7021 KP  Zelhem
Tel. (0314) 64 13 33
E-mail: veldhorstaannemer@versatel.nl

Openingstijden:

maandag 13.30-17.30 uur

dinsdag t/m donderdag
10.00-17.30 uur

vrijdag 10.00-20.30 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 32 79

OPRUIMING
40% KORTING
OP GEHELE COLLECTIE

50% KORTING
OP ALLE JASSEN

‘Proef de sfeer van lang
vervlogen tijden’

Hotel Restaurant

Wild eten in de Achterhoek
3 gangen wilddiner:

e 38.50

Vanaf 1 november tot 1 april zijn wij
op maandag en dinsdag gesloten

Behoudens groepsreserveringen
In verband met vakantie is de

Herberg gesloten van
27 december t/m 15 januari 2008

Kerst in Bronkhorst
1e Kerstdag

6-gangendiner inclusief aperitief e 67,50 per persoon
(met muzikale omlijsting)

Kerstbrunch
Op 1e Kerstdag kunt u genieten van onze Kerstbrunch
inclusief Dickens stadswandeling. Aanvang 11.30 uur

Volwassenen e 29,50 per persoon
Kinderen e 17,50

2e Kerstdag
4-gangendiner incl. aperitief e 54,50 per persoon

(met muzikale omlijsting)

Kerst High Tea
Op 2e Kerstdag kunt u vanaf 14.00 uur genieten van een

heerlijke Kerst High Tea
Volwassenen e 27,50 per persoon

Reserveren voorkomt teleurstellingen
Bovenstraat 2 - 7226 LM Bronkhorst - Tel. 0575-451231

www.herbergdegoudenleeuw.com
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Een groep 3/4, van een basisschool uit
Lichtenvoorde had een kleurwedstrijd
gewonnen en hiermee dit uitje ver-
diend! 
Met enige spoed werd er een program-
ma gemaakt en op dinsdag 20 novem-
ber kwam er rond 09:00 uur een bus
vol enthousiaste kinderen het erf op.
Zoals echte boerderijdieren werden de
kinderen ontvangen tussen de stroba-

len, waar ze ranja en een boeren trak-
tatie kregen. 

Na het indelen van groepjes (gezien
wat vertraging moesten we een gelui-
denspel overslaan) gingen de leerlin-
gen richting famiie Harmsen aan de
Tolweg. Per afdeling ("zwangere moe-
dervarkens","baby afdeling" en "kleu-
terbiggen") konden de groepjes door

middel van opdrachtjes puzzelstuk-
ken verdienen, welke samen een boer-
derijdier vormden. Deze basisonderde-
len werden later op de ochtend ge-
bruikt bij het schilderen van een eigen
kunstwerk! 

Het was een hele belevenis, zowel in
de stallen als nadien bij het schilde-
ren. De resultaten liegen er niet om, er
zijn prachtige biggen geschilderd en
zelfs de buschauffeur bleef niet achter
en maakte zijn eigen kunstzinnige
plattelandsbeleving op doek!

Met de klas de boer op bij Erf Bosgunst

Enkele weken geleden werd Sandra Vergunst door Vrienden van het Plat-
teland benaderd met de vraag of Erf Bosgunst een boerderij uitje wilde
organiseren.

De opening zal muzikaal worden om-
lijst door Wouter Dekker, leerling van
Muzehof Centrum voor de Kunsten in
Zutphen. Bruinink en Megens studeer-
den beiden aan de Hogeschool voor de
Kunsten ArtEZ aan de afdeling 3D De-
sign, specialisatie modeaccessoires.
Beiden zijn afgestudeerd met een col-
lectie tassen. 

Bruinink in 2007 en Megens in 2004.
Laura Bruinink laat zich voor haar tas-
ontwerpen inspireren door de alle-
daagse plastic boodschappentas. Door
vormverandering en door gebruik te
maken van o.a. zeefdruk maakt zij de
gebruiker ervan bewust hoe zo'n ge-
bruiksvoorwerp er nu eigenlijk uit-
ziet.

Janske Megens houdt van het experi-
ment en van het ambachtelijke. In
haar tassen worden experimentele
breiontwerpen gecombineerd met
hoogwaardig leer. Elke tas heeft zijn
eigen dessin, toont verfijnde details en
verrassende kleurcombinaties en is
functioneel. 
De expositie blijft tot 9 februari 2008
te bezichtigen tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek en op 9 decem-
ber a.s. van 12.00 - 17.00 uur tijdens
KunstZondagVorden. De Stichting
Vrienden van de Bibliotheek Vorden
heeft de intentie met deze tentoon-
stellingen en lezingen een bijdrage te
leveren aan een breed kunst en cul-
tuur aanbod voor Vorden en directe
omgeving. Met deze doelstelling sluit
de stichting naadloos aan bij een van
de algemene doelstellingen van biblio-
theek West Achterhoek, te weten het
versterken van de ontmoetingsfunctie
van de bibliotheek. 

De tentoonstellingen en lezingen van
Galerie Bibliotheek Vorden worden sa-
mengesteld door Will(emijn) Colen-
brander (beeldend kunstenaar en advi-
seur/organisator kunst-en cultuur).

Tentoonstelling "fantastisch"
Op vrijdag 30 november a.s. om
17.00 uur wordt in GalerieBiblio-
theekVorden de expositie "fantas-
tisch" geopend van accessoireont-
werpers Laura Bruinink en Janske
Megens. U bent van harte welkom
op deze opening om persoonlijk
kennis te maken met deze twee
jonge ontwerpers en hun fris, ei-
gentijds en eigenzinnig werk.
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Ze zit biej mekaar Gert en Hendrik
en ze hebt het naor de zin. De
vrouwleu in de kukkene an ’t
knooien. Die praot oaver de klein-
kindre en het nieje vest wat Rieka
laatst kocht. Warempel veur ’t halve
geld. Dat is gin praot veur Gert en
Hendrik. Gert meent dat de leu een
betjen gek begint te worden. Waz-
zen ze een tiedjen terugge drok met
een musken dat ze uut de nok van
een grote tent met een buks raak-
ten. Dat veugeltjen zol misschien
het spel bedarven met duuzende
domino stene. Kampioen worden,
de langste riege stene. Die lange rie-
ge zol zonne stomme musse onder-
steboaven kunnen gooien. Daor wa-
ren een hoop volwassen kindre met
an ’t spullen. De kranten en de T.V.,
ze konden d’r neet genog van krie-
gen. Zelfs een standbeeld veur die
musse. No bunt ze glad van streek
umdat er in Amsterdam een olden
kastanjeboom tegen de vlakte geet.
Vanuut eur raam, hef daor 60 jaor
terugge een kind van 12 jaor naor
zitten kieken. En de rechter hef ge-
zegd dat de boom veurlopig blif sta-
on. Waor maakt rechters zich tegen-
woardig drok met? Hendrik: ”Ik wol
dat den boom van mien was, ik zol
dan an ’t sneuien gaon en dat holt
an lusifer pinneke’s zagen en die as
soevenier gaon verkopen. “Gert op
zien beurte: “En wat denk iej van
het jagen op de wilde varkens? Dat
feest geet neet deur. Ok wear ne
rechter die zeg dat het neet mag.

Minister van landbouw wezzen is
ok neet mear wat het was. Maor la-
ot wie beiden het hebben oaver de
beste man of vrouewe. De vrijwille-
ger van het jaor in ons Bronckhorst.
Die verkiezing zit er wear an te
kommen. Veur 7 december mot de
naam worden opgestuurd. Ik denke
Hendrik dat iej een goeie kans
maakt. Iej zit nogal in allerhande
bestuurn en commissies. Zal ik het
maor anslingern? Vanuut de kukke-
ne kump commentaar van. Gerrie:
“Nee Gert, dat heb iej mis. Hendrik
maakt zik drok veur karkelijke za-
ken en ok de politiek, dat zet gin
zooien an ‘n diek. Ze wilt, dat denk
ik ,liever een heel koppel biej me-
kaar op ’t toneel zien. Dan slaot ze
een antal vliegen in enen klap. En
liefst in heel Bronckhorst belangrie-
ke veurbeeldige mensen …. Dat is
lastig. Soms hadden ze de zelfde
personen al eerder op de korrel Of
ze waren te eenzijdig, met maor
een of twee dinge arg drok.” Hen-
drik kik bedenkelijk en zeg: “Ik
weet nog neet of ik dat wel zo graag
zol willen? Iej staot dan wel effen in
de schijnwerper maor iej wekt ok
afgunst en jaloezie. De leu die gunt
oew dat soms neet. As ik an mien ei-
gen denke dan mot ik zeggen dat ik
vake met gemengde gedachten an
zukke veurbeeld fieguurn denke.
Dat is ok zo met het lintjes uutde-
len . Hare Majesteit. eurn verjaor-
dag. At ze bepaalde mensen te vulle
gaot bewieroken, hen te vulle pau-

wen veren in de start stekt, dan
maakt mien dat kregel. En dan laot
ik mien oorne graag hangen naor
leu die de andere kante van die be-
kende persoon laot zeen. Het is met
ons mensen vake zo, den enen dag
is het Halleluja en den andern dag
is ’t kruisigt hem. In mien eigen ge-
mood heb ik een hekel an leu die de
dinge vulle better kunt, die aardi-
ger knapper starker rieker en socia-
ler bunt dan ikke. Ik zeuke dan
mien zelf te rechtvaardigen. Wao-
rumme kreeg ik neet een lintjen ?
Waorumme kreeg ik gin pries? Wa-
orumme kreeg den andern vulle
mear verstand of is vulle antrekke-
lijker of riekdom. Waorumme hef
den enen, in de wiege al, zo’n gro-
ten veursprong? Gewoon menselij-
ke kleinheid dat weet ik drommels
good. En veur die 250 euro hoof iej
en ikke het neet te done. Laatst ne
bekenden schriever die een pries..
weigerde ..umdat het bedrag vuls te
klein was in zien ogen. Ok den an-
dern bekenden schriever, den laatst
dood ging. Al net zon figuur. Wat
een arrogante drietebuuls dacht ik
ton. Het beste kunt ze dus in ons
Bronchorst een koppel vrijwilligers
biej mekaar neerzetten. Dat argert
mien as gewone man neet en de be-
doeling umme het vrijwilligers
korps an te moedigen, is dan toch
bereikt. Ik denke dat het tegenvalt
umme een paar goeie namen te vin-
den.

De Baron van Bronckhorst

Alle donateurs worden hierbij ontzet-
tend bedankt voor hun giften.” Ad Rid-
derhof; “Uiteraard ook een woord van
dank voor alle mensen voor en achter
de schermen die zich vrijwillig en ge-
heel belangenloos, vaak tot in de klei-
ne uurtjes, hebben ingezet om dit mo-
gelijk te maken.” 

Door de verkoop van loten voor en tij-
dens het Benefiet Festival kon men
meedingen naar een hoofdprijs die be-
stond uit een Boretti outdoor kitchen
ter waarde van 850,- euro. De gelukki-
ge prijswinnaar was mevrouw Klein-
Kamps uit Netterden. Kort geleden
mocht zij van Ad Ridderhof deze fan-
tastische hoofdprijs in ontvangst ne-
men. 
Naast prijzen als kadobonnen van de
Drievetol, was de eerste prijs van 200
euro voor de kleurwedstrijd voor
school De Vordering in Vorden. Deze
was beschikbaar gesteld door Expert
Arendsen.

Opbrengst Benefiet-Festival
KiKa-fonds 21.078,- euro!
Hengelo gld. - Het in oktober, met
veel succes, gehouden Benefiet Fes-
tival ten bate van het KiKa-fonds
heeft ruim 21 duizend euro opgele-
verd. “Een prachtig resultaat”, al-
dus Ad Ridderhof, medeorganisa-
tor van het festival. “

Op 15 en 16 december vindt in Bronk-
horst weer de Kerstfair plaatst met on-
der meer het Dickens Festival, het ver-
maarde poppenspel in de Slotkapel en

verschillende koren. Voorstellingen
van ‘a Christman carol’ in de Slotkapel
zijn op zaterdag 15 december, op zon-
dag 16 december.

Kaarten voor deze voorstellingen zijn
te bestellen bij de familie Noort, tel.
(0548) 61 56 74.

De Kerstfair is op beide dagen. Het
stadje is verlicht en in kerstsfeer ge-
bracht.

Voor meer informatie kunt u terecht
op: www.stadbronkhorst.nl

Kerst in Bronkhorst
Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland, blijft op veel mensen
een grote aantrekkingskracht uit-
oefenen. Misschien is het de nostal-
gie, het terugverlangen naar een
tijd waarin Nederland nog bestond
uit rustieke dorpen met oude boer-
derijen en de mensen nog niet wer-
den opgejaagd door een 24-uurs
economie.

Vorig jaar waren er in het hele land
bijna 6000 vrijwilligers die samen on-
geveer 420.000 euro inzamelden, een
prachtige opbrengst. En dit jaar gin-
gen rond de 7000 vrijwilligers als col-
lectant op pad. De totale opbrengst zal
per begin 2008 bekend zijn. 

DE OPBRENGST
Kinderen en jongeren met een handi-
cap willen graag gewoon meedoen,
net als hun leeftijdgenootjes. Daar-
voor zijn vaak veel extra aanpassin-
gen, zorg en begeleiding nodig. De
NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale

vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. Zodat
ze met hun beperking toch gewoon
kind kunnen zijn.

MEEDOEN?
Wilt u volgend jaar ook meedoen aan
de collecte? Dan bent u van harte wel-
kom in het collecteteam. Neemt u con-
tact op met Anke Ebbers, telefoon-
nummer 0314-382556 De NSGK komt
al sinds 1950 op voor kinderen en jon-
geren met een handicap in Nederland. 

De stichting is onafhankelijk en kan
haar werk doen dankzij donateurs, be-
drijven en vrijwilligers. Zij dragen kin-
deren met een handicap een warm
hart toe en zetten zich daar belange-
loos in. 

De NSGK is in het bezit van het CBF-
keurmerk. Dit garandeert dat ze op
een verantwoorde manier omgaat met
de giften die zij ontvangt. 

Meer informatie vindt u op de website
www.nsgk.nl

Collecte succes door vrijwilligers
In de week van 12 tot en met 17 no-
vember is er met enthousiasme
door vrijwilligers in Hummelo ge-
collecteerd voor de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte
Kind (NSGK). Met een team van 4
collectanten is er 433 euro opge-
haald in Hummelo. Een succes!
Met de opbrengst helpt de NSGK
kinderen en jongeren met een han-
dicap om zo volwaardig mogelijk
te kunnen leven.
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WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

Op 1 december heropening Duddul en Biebel
in samenwerking met Yvonne Jeugdmode.

Speciaal voor de heropening ingekocht:
Vingino, Carbone, Lckr, Barbara Farber, Loff,

Mexx, BFC en Tumble & Dry.

NU MET 40% KORTING!
Ook bij Yvonne Jeugdmode te Vorden. Graag tot ziens!

Zutphenseweg 1A

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

Wij moeten plaats maken voor de
collectie van 2008

NU: diverse 2007 modellen van GAZELLE • BATAVUS
• KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

3 GANGEN WILDMENU

€ 32,50

De Elzentuin
Bloembinderij, groendecoraties, cursussen 

Wij werken bij voorkeur met natuurlijke materialen

Open Dagen Kerst
Zaterdag 1 december 10.00 - 17.00 uur.

Zondag 2 december 10.00 - 17.00 uur.

Maandag 3 december 10.00 - 17.00 uur.

Ideetjes voor kerststukjes om zelf te maken.

Aparte houten kerstdecoraties, ook leuk als cadeau.

Doe het zelf artikelen, koopjeskraam, enz.

Graag tot ziens.

Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116, Vorden (Medler)

Tel. 0575 - 55 68 04

EXTRA KOOPZONDAG: DINSDAG 4 DECEMBER

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

Gespecialiseerd in: 
restaureren van vloeren 
schuren en afwerken v.a. € 20,- per m2

www.wial.eu

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

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

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

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

“ Vallen doen we allemaal.
Hoe je opstaat maakt het verschil. ”

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

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

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

heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756
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Dick Helmink Mode begon in 1997
met een kledingwinkel in het cen-
trum van het dorp. “We hebben elf
jaar een leuke tijd gehad en met ple-
zier gewerkt. Het besluit om te stop-
pen was dan ook best moeilijk. Maar
eens moet je de keus maken”, zegt

Helmink. Dick Helmink Mode heeft
een groot assortiment merkkleding. 

De aantrekkingskracht van grote om-
liggende plaatsen heeft de laatste ja-
ren invloed gehad op het koopgedrag
van de consument.

“Mede daardoor ontstond er door de
jaren heen enigszins een terugloop
van klanten. 

Mijn merkenpakket vraagt nu eenmaal
om een hoge ‘omloopsnelheid’ om de
maandelijkse levering van kleding bin-
nen te krijgen”, legt Helmink uit.
“Daarvoor ben je aangewezen op een
groot aantal passanten en niet alleen
op je vaste klanten. Zo werkt dat nu
eenmaal”, relativeert Dick Helmink.

Dick Helmink Mode stopt

Dick Helmink Mode aan de Spalstraat in Hengelo Gld. stopt met de win-
kel. Afgelopen dinsdag werd begonnen met de opheffingsuitverkoop. Tot
31 december 2007 kunnen klanten er nog terecht voor het inleveren van
alle cadeau- en tegoed bonnen.

Dick Helmink voor de winkel waar hij in 1997 begon.

De organisatie van Wereldkinderen
bestaat uit vrijwilligers die direct be-
trokken zijn bij de projecten. Zij bezoe-
ken regelmatig het land en onderhou-
den de directe lijnen met de mensen
ter plaatse. Zo wordt gezorgd dat het
geld, wat bijeen gebracht wordt tij-
dens acties en dergelijke, verantwoord
aankomt bij de hoofdadministratie ter
plaatse. Daar zijn professionele krach-
ten aanwezig.

Meer dan 600 kinderen zijn van de or-
ganisatie afhankelijk! Wereldkinderen
zorgt ervoor dat de kinderen naar
school gaan, medicijnen krijgen als ze
ziek zijn, of een medische behande-
ling. Van die groep zijn meer dan 100
kinderen doof, zij kunnen met deze
hulp naar aangepast onderwijs. De
kindsponsoring is de basis van de
hulpverlening, bovendien wordt de
opvang van wezen en straatkinderen
en scholen ondersteund. Dat wordt
met het geld van donaties en acties
mogelijk gemaakt. Onderwijs is de
voorwaarde voor hulp!

Het dorp Nigua ligt aan de zuidkust
ten westen van Santo Domingo, de
hoofdstad van de Dominicaanse repu-
bliek. Daar werden en worden nog
steeds leprapatiënten uit het hele land
bijeengebracht in en rondom de lepra-

kliniek. Kliniek en school zijn volledig
opgenomen in het dorp Nigua. Vele
dove kinderen uit de omgeving wor-
den opgevangen in de dovenscholen
in Santo Domingo, San Cristóbal en
Boca Chica.

“De mensen daar weten een heleboel,”
vertelt Gea Moser. “Maar de middelen
ontbreken. Bovendien heerst er een
enorme bureaucratie. Veel van de kin-
deren gaan ondanks de leerplichtwet
niet naar school, omdat er geen
school is, of omdat de ouders geen
geld hebben voor de leermiddelen en
het verplichte schooluniform.”

Het dragen van een schooluniform is
erg belangrijk, want hierdoor vervalt
het onderscheid tussen arm en rijk.
De situatie binnen de scholen van de
nieuwste projecten is niet optimaal.
Er zijn weinig stoelen, banken of les-
materiaal, de lokaaltjes zijn overvol en
er zijn onvoldoende sanitaire voorzie-
ningen. Ook voor de leerkrachten is
het niet fijn werken. 

Wereldkinderen heeft het CBF keur-
merk van goede doelen. “Het is heel
belangrijk om als organisatie gecertifi-
ceerd te zijn,” aldus Gea Moser. “En

wanneer een goed doel een CBF-Keur
heeft, is er toezicht op het bestuur, be-
leid, de bestedingen, fondsenwerving
en verslaglegging van dat goede doel.”
Veel acties worden in samenwerking
met Wilde Ganzen gehouden. Het stel-
de Wereldkinderen in staat méér met
het actiegeld te doen, omdat die orga-
nisatie de opbrengst vermeerderde.

Steeds opnieuw wordt naar mogelijk-
heden gezocht om extra donateurs,
sponsoren en werkgroepleden te wer-
ven. In Steenderen is een grote aan-
hang opgebouwd, maar er wordt ge-
zocht naar uitbreiding van sponsoren,
donateurs en werkgroepleden, vanuit
de hele gemeente Bronckhorst. 

De jaarlijkse erwtensoepactie van We-
reldkinderen groep Steenderen is zeer
bekend in de omgeving. Om nog meer
bekendheid te krijgen willen leden
van de werkgroep graag op scholen of
bij (vrouwen) verenigingen in de ge-
meente Bronckhorst presentaties hou-
den. Zij vertellen aan de hand van het
vele foto- en informatiemateriaal over
het goede werk van Wereldkinderen.

In 2008 wordt een concert gegeven
door Christelijk Gemengd Koor Steen-
rewalt uit Steenderen, met als thema
‘muziek voor muziek’. De opbrengst is
voor het Wereldkinderen project in
Nigua, waar muziekinstrumenten van
worden aangeschaft.

Voor de donateurs en sponsoren wor-
den jaarlijks ongeveer 600 brieven ver-
taald. In deze briefwisseling, waarbij
ook foto’s worden gevoegd, worden de
ontwikkelingen van het gesponsorde
kind en het gezin opgetekend. 
Informatie over Wereldkinderen bij
Gea Moser, Kerkhofweg 19, 7221 AE
Steenderen. Tel./fax (0575) 84 46 91,
e-mail: gea@domrep.nl
site www.domrep.nl

Wereldkinderen zoekt donateurs,
sponsoren en werkgroepleden
De organisatie Wereldkinderen is
al vele jaren bezig met het sponso-
ren van kinderen in de Domini-
caanse Republiek. Naast vaste
sponsors wordt geld ingezameld
door het houden van acties. Be-
kend is de jaarlijkse erwtensoepac-
tie van de Vrijwilligers van Wereld-
kinderen Groep Steenderen. Voor
een nog breder draagvlak is We-
reldkinderen op zoek naar dona-
teurs, sponsoren en werkgroeple-
den uit de hele gemeente Bronck-
horst!

Jelle heeft een vorm van autisme.
Enerzijds heeft hij hierdoor bepaalde
beperkingen. Jelle moet bijv. in een be-
schermde omgeving wonen. Ander-
zijds heeft Jelle dankzij zijn autisme
bijzondere talenten. 

Jelle probeert vaak aanwezig te zijn
om de baan te demonstreren en vindt
het leuk als zoveel  mogelijk mensen
op woensdag of in de weekends ko-
men kijken tussen 13.30 en 1700 uur.

Alle info over de (eerdere) kerst knik-
kerbanen van Jelle is te vinden op
www.kerst.knikkerbaan.nl

Kerst in galerie de Waker
Laag-Keppel

Vanaf half december heeft de 24
jarige Jelle Bakker in Galerie de
Waker aan de Dorpsstraat in Laag-
Keppel een baan: een knikkerbaan!

In de vernieuwde praktijklokalen is
die koppeling duidelijk te zien. In de
sectoren economie, groen en verzor-
ging zijn in de praktijklokalen werk-
plekken te zien waarin de leerling op-
drachten krijgt die een situatie uit de

praktijk nabootsen. Bovendien wordt
er ook "in het echt" geleerd op een van
de 169 bedrijven waar leerlingen uit
klas 3 en 4 iedere week stage lopen. De
school is heel blij met de stagebedrij-
ven, waar werknemers de tijd nemen
om leerlingen in een echte werksitua-
tie te begeleiden. Rond de manifesta-
tie werden er ook demonstratielessen
gegeven aan leerlingen van basisscho-
len uit de omgeving. Twee dagen re-
den bussen af en aan om ruim 600 ba-
sisschoolleerlingen te vervoeren. 
De leerlingen maakten lessen mee in
theorievakken en praktijkvakken. Dat
betekende weer dat er tijdens het pro-
gramma de leerlingen van het hoofd-
gebouw aan Het Hoge naar het ge-
bouw met de praktijklokalen aan de
Nieuwstad moesten worden gebracht.
Zowel leerlingen als begeleidende do-
centen en ouders waren enthousiast
over het geboden programma. 
Leerlingen en ouders kunnen tijdens
het Open Huis, dat zal worden gehou-
den in het eerste weekend van februa-
ri 2008, opnieuw of voor het eerst,
kennis maken met een mooi stukje
onderwijs in Vorden in de VMBO-afde-
lingen van 't Beeckland.

VMBO YES! op 't Beeckland
Een manifestatie over het beroepsgericht leren
Burgemeester Aalderink zweepte
de verzamelde docenten, leerlin-
gen en gasten nog één keer op om
luidkeels de jel "VMBO YES!" te roe-
pen. Om het VMBO weer eens op de
kaart te zetten, moest er even geoe-
fend worden, vond hij. Daarna ver-
richtte hij de onthulling van een
kunstwerk dat door Jori Imming,
een docent expressievakken van 't
Beeckland, was gemaakt. De ont-
hulling was één van de hoogtepun-
ten van de manifestatie die werd
gehouden in het kader van het on-
derwijsproject VMBO YES! Samen
met vier andere scholen (het Chris-
telijk College Schaersvoorde te Aal-
ten, het Heerenlandencollege te
Leerdam, de Windroos to Gori-
chem en het Christelijk Lyceum te
Delft) werd nagedacht over de kop-
peling van het leren in theorie en
leren in de praktijk.

Wij zijn er in ieder geval wel weer
klaar voor om u daar een handje mee
te helpen. Wij hebben alles weer sfeer-
vol ingericht met de nieuwste creaties
en artikelen. U kunt weer rijkelijk
ideeën op doen om ook van deze don-
kere dagen een warm gezellig geheel
te maken. Samen met enkele mensen
van het WAQ (Warnsvelds Artistiek
Quotum) en KCZ (Kunst Collectie Zut-
phen) geven wij vrijdag 7 en zaterdag
8 december weer de jaarlijkse kerst-
show. Vrijdag avond komen de men-

sen van het Charles Dickens Orkest
het geheel muzikaal omlijsten met
leuke kerst liederen. En natuurlijk
ontbreken dan ook de midwinter-
hoornblazers niet. 
De kas achter de winkel is voor deze
gelegenheid omgetoverd tot "kunst-
kas". Zo kunt u daar genieten van
mooie schilderkunst, mozaleken, vil-
ten, beeldhouwkunst en andere kunst
objecten. Men zal zelf doorlopend
bloemschik demonstraties geven.

Men nodigt allen van harte uit op vrij-
dagmiddag en avond 7 december en
zaterdag dit geheel te aanschouwen.
KOK Bloemen Service Rijksstraatweg
64-68 te Warnsveld

Kerstsferen bij Kok Bloemenservice
De dagen worden korter, de avon-
den langer. Buiten koud en guur.
Binnen lekker warm, knus en ge-
zellig. Althans dat probeert u.

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
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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De belangrijksten etnische groepen
zijn Bimoba, Bissa, Buli, Frafra, Kanto-
si, Kasem, and Kusaal. De geografie be-
staat voornamelijk uit savanne gras-
landschap en sahel (ofwel: kust van de
Sahara). 

Het klimaat is erg droog. Bolgatanga is
historisch gelegen aan de zuidkant
van de oude Trans-Sahara handelsrou-
te. Deze liep door Nigeria, via Burkina
Faso naar Mali. 

Langs deze route werden speciale
manden, hoeden en waaiers van stro,
lederen producten, metalen juwelen
en inheemse tooi geruild voor kolano-
ten en zout. Tegenwoordig is Bolga be-
kend als hét ambachtscentrum van
het noorden van Ghana met een grote
centrale markt. 

De 'Bolga hats' (hoeden) die er worden
gemaakt en verkocht zijn zeer speci-
fiek. Bolgatanga en zijn omliggende
dorpen bevatten de grootste produ-
centen van lederwaren, strohoeden en
mouwschorten van het land. De hand-
werklieden verkopen hun producten
op de markt van Bolgatanga, die iede-
re drie dagen open is.

Bij Tamale, ten noorden van Bolgatan-
ga, ligt een 'ontwikkelingsgebied',
dicht tegen de grens met Burkina Fa-
so. Daar leeft een achtergebleven
groep mensen dat vrijwel is verstoken
van de meest essentiële levensbehoef-
ten. En het is deze groep mensen,
waarvoor Rotary Club Vorden-Zut-
phen zich gaat inzetten. 

HET GEBIED
Het typische ontwikkelingsgebied, ten
noorden van Tamale, kent vrijwel
geen economische activiteit. Behalve
landbouw, maar dan alleen geduren-
de de drie maanden regentijd, waarin
het land zeer vruchtbaar is.

Het gebied is dun bevolkt. De mensen
zijn laag opgeleid. Het voorzieningen-
niveau is zeer gebrekkig en men is
niet in staat hierin zelf verbetering
aan te brengen. 

DE MENSEN
De leefgemeenschappen zijn klein,
zeer hecht en sterk verspreid. Er is niet
of nauwelijks sprake van kernen. Het
is moeilijk toegang te krijgen tot de
mensen; de taal en de argwanende in-
stelling zijn daarbij extra barrières.

Het duurt lang voordat je er echt con-
tact kunt opbouwen. Je moet er eigen-
lijk lang wonen en een van hen zijn. 

HUN BEHOEFTEN
De lokale bevolking mist een aantal
eerste levensbehoeften. Denk hierbij
aan toegang tot het zo belangrijke,
goede drinkwater, scholen en een zie-
kenhuisje. Projecten die aangepakt
moeten worden en waar hier en daar
al een begin is mee gemaakt. 

ONTWIKKELINGSWERK 
Kalabas is een Ghanees-Nederlandse
stichting en bekend bij de Nederland-
se ambassade in Ghana. Deze voert di-
verse projecten uit. In deze stichting
hebben een aantal lokale toonaange-
vende personen zitting. En Hans van
de Sanden, lid van Rotary Club Vor-
den-Zutphen, is er voorzitter van. 

Ook daarom verblijft hij regelmatig in
Ghana. Het bijzondere van Kalabas is
dat het de lokale bevolking zelf de pro-
jecten laat uitvoeren, in de droge tijd
van het jaar. Een speciaal gevormd lo-
kaal bestuur uit de leefgemeenschap-
pen is verantwoordelijk voor de exploi-
tatie en het onderhoud. Na het gereed-
komen van een project en de over-
dracht aan de lokale bevolking wordt
het project nog twee jaar gemonitord.

WATER!
Tot nu toe moet in de afgelegen ge-
meenschappen het water gehaald
worden uit afgelegen putten of beek-
jes die in de droge tijd vaak weinig tot
geen water bevatten. 

Meestal is dit een tot twee uur lopen
heen en daarna met een gevulde teil
of plastic kan op het hoofd weer de-
zelfde weg en tijd terug, Dit gebeurt
soms door vrouwen maar meestal
door kinderen die daardoor niet naar
school kunnen en dus onderwijs mis-
sen. 

Omdat toegang tot goed drinkwater
een eerste levensbehoefte is, heeft Ro-
tary Club Vorden-Zutphen ervoor ge-
kozen om te starten met een waterpro-
ject. 

Het bereikbaar maken van drinkwater
voor een bevolking die zo wijd ver-
spreid is maakt het project extra ge-
compliceerd. We zijn dan ook blij een
beroep te kunnen doen op een ervaren
Nederlandse projectleider die al meer
dan tien jaar in dit land vertoeft. 

DE ROL VAN ROTARY CLUB
VORDEN-ZUTPHEN 
Door de directe contacten in het ont-
wikkelingsgebied garandeert Rotary
een 100% kostenefficiënte en effectie-
ve hulp; er blijft dus niets aan de strijk-
stok hangen. 

Deze hulp wordt onder meer mogelijk
door de opbrengst van de actie Sterren
Stralen.

Ghana, een nieuw project
van Rotary Club
De Republiek Ghana is een land
aan de westkust van Afrika. Het
grenst westelijk aan Ivoorkust,
noordelijk aan Burkina Faso, oos-
telijk aan Togo en zuidelijk aan de
Golf van Guinea. In de Upper East
Region dat grenst aan Burkina Fa-
so en Togo ligt het district Bolga-
tanga. Bolgatanga - Bolga in de
volksmond - is ook de naam van de
hoofdstad van dit gebied en telt on-
geveer 50.000 inwoners.

Wat zelden gebeurd, gebeurde bij
Shell Groot Jebbink aan de Rondweg
in Vorden. Zij scoorden namelijk  100
% . Dit is het bewijs dat de dames van
het tankstation geen sterallures heb-
ben gekregen na hun succesvolle op-
treden tijdens het Vordens songfesti-
val. Tijdens deze jaarlijks terugkeren-
de happening, zongen de dames van
het tankstation een nummer van de
Poppys. Dit optreden heeft zoveel in-

druk gemaakt, dat ze zelfs gevraagd
zijn om tijdens het Nieuwjaars optre-
den van Kasbendje in de Herberg te
komen optreden. Nu maar hopen dat
ze daarna geen sterallures krijgen!

Het Shell tankstation heeft afgelopen
oktober een grote onderhoudsbeurt
gehad en de laatste aanpassingen op
het gebied van milieu zijn uitgevoerd.
Ook zijn de pompen en de Shop voor-

zien van fris laagje verf en het tanksta-
tion is weer klaar voor de toekomst.
Shell werkt continu aan verbeteringen
van haar producten en zorgt ervoor
dat in deze dure tijden de brandstof-
fen die zij verkoopt op haar stations
zorgen voor een lager brandstofver-
bruik. Zeg maar het Dreft effect, je
koopt een iets duurder product dat
veel langer meegaat en uiteindelijk
een stuk goedkoper is. Ook zorgen de
brandstoffen van Shell ervoor dat ze
beter verbranden waardoor de motor
een betere prestatie heeft en er min-
der schadelijke stoffen in het milieu
komen. Dat autobedrijf Groot Jebbink
overtuigd is van de kwaliteit van Shell
mag blijken uit het feit dat zij op haal
haar vestigingen de producten van
Shell verkoopt. Shell Groot Jebbink is
alle dagen tot 9 uur 's avonds geopend
en heeft een uitgebreide shop waar u
ook voor stomerij service van Palthe te-
recht kunt. Wilt u buiten de openings-
tijden toch een top- product van Shell
tanken dan kan dat met uw pin of cre-
dit card via de nachtservice automaat.

De dames van Shell tankstation Groot Jebbink ontvingen afgelopen
woensdag een heerlijke taart van het hoofdkantoor van Shell. De aanlei-
ding van deze verassing was het feit dat de dames de maximale score van
100 % hebben gehaald, in wat Shell noemt "the mistery motorist pro-
gramma". Dit programma is opgezet door Shell, om de klantvriendelijk-
heid op de stations die haar naam voeren te controleren en waarnodig te
verhogen. Zij doen dat door mensen het land in te sturen die zich als een
gewone klant voor doen. Ondertussen beoordelen ze het station op diver-
se punten en maken er een verslag van.

De huidige kerststal heeft in de jaren
een heel ander uiterlijk gekregen,
toen in 1977 de eerste kerststal werd
gebouwd bestond deze nog uit een
kleine presentatie met enkele beel-
den. Nu meer dan 25 jaren later is er
een grootse kerststal van 4 bij 5 meter

breed en 5 meter hoog te zien, waarin
rond de tachtig beelden staan.

Bij het horen van het woord kerststal
denken we meestal als eerste aan een
stalletje, dat daar ook een heel andere
vorm aangegeven kan worden is te
zien in Steenderen.

Van houten balken, gaas en meters ju-
ten doek wordt in 3 weken tijd een le-
vendige berg opgebouwd. Het Maria-
altaar van 4,5 meter hoog wordt ge-
heel onder een berg gebouwd. In de
berg is een grot ontstaan waarin Jozef,
Maria en het kindje vertoeven. Rond
de grot is het een drukte van jewelste
met de herders, de schapen en de ko-

ningen die bij het kampvuur komen
bijkomen van hun lange reis. Hogerop
de berg zien we een dorpje in het licht
van de ster. Het levendige karakter van
de kerststal wordt gevormd door
meertjes en een luid klaterende water-
val.

OP DE VOLGENDE DATA IS DE
KERSTSTAL TE BEZICHTIGEN:
1e kerstdag 25-12-2007 11.00-17.00 uur
2e kerstdag 26-12-2007 12.00-17.00 uur
Nieuwjaarsdag 01-01-2008 13.00-17.00
uur

Tijdens de bezichtiging van de kerst-
stal zijn bouwers aanwezig die u alles
kunnen vertellen over de kerststal.

Kerststal in R.K. kerk te Steenderen
Ook dit jaar is de kerststal in de St.
Willibrorduskerk te Steenderen te
bezichtigen. Een initiatief van Wij-
len pastoor Rigter is met veel en-
thousiasme voortgezet door de
misdienaargroep. Dit enthousias-
me wordt benadrukt door de jaar-
lijkse hulp van oud misdienaars en
sinds kort helpen de kosters ook
een handje mee.

- ADVERTORIAL -

Uit de homeopathiepraktijk van Femke van Hof
Beste lezer, in deze rubriek wil ik u laten kennis maken met
klassieke homeopathie. Wellicht weet u dat het om een “alter-
natieve” geneeswijze gaat, maar wat moet je je daar dan bij
voorstellen? En met wat voor soort klachten kun je daar dan
terecht? Over dit soort vragen wil ik u wat helderheid verschaf-
fen, zodat u een beter beeld krijgt van de mogelijkheden die er
ook voor u zijn op het gebied van gezondheid en geneeskunst.

Soms kun je van die vreemde klachten krijgen; van die vage, verve-
lende verschijnselen waar je maar mee door blijft lopen omdat ze
niet erg genoeg zijn om er direct mee naar de dokter te gaan, of
omdat de huisarts er niets mee kan en je er “maar mee moet leren
leven”. En voor je het weet loop je er jaren mee en “wen” je eraan Je
kunt zelfs gaan denken dat het bij je hoort en dat het wel nooit meer
over zal gaan.

BIJVERSCHIJNSEL VAN DE OVERGANG?
Zo was het ook met mevr. K. Al jaren liep ze met bepaalde klachten,
en ze had zich daar eigenlijk al bij neergelegd, totdat een kennis van
haar bij me was geweest en haar vertelde over de mogelijkheden,
toen begon het te kriebelen… zou er toch nog hoop zijn?
Dit was haar verhaal: ze had al jaren last van een ontzettend droge
tong! Zó droog dat het pijn deed. Haar tong voelde “als een lap
droog leer” in haar mond, dag en nacht. Ik bekeek haar tong en
daar was niets afwijkends aan te zien.

Ze was met deze klacht al bij heel wat specialisten geweest, om te
beginnen bij de huisarts. Die hield het op een schimmelinfectie en
gaf haar daktarin, een schimmeldodende substantie. Maar dat
hielp niets, haar tong bleef droog. Vervolgens kwam ze bij de KNO-
artsen die ook niets vonden. Later is er zelfs nog onderzoek geweest
door de gynaecoloog, omdat ze tevens in de overgang zat en ze zich
afvroeg of het daarmee te maken kon hebben, wat op zich geen rare
gedachte van haar was omdat het bekend is dat tijdens de overgang
de slijmvliezen droger kunnen worden, m.n. vaak de vaginale
slijmvliezen. Dus waarom ook niet die van de mond? Hoewel de
gynaecologen het niet eerder waren tegengekomen besloten ze
toch mevr. K gelijk te geven: het zal wel een bijverschijnsel van de
overgang zijn, wacht maar een paar jaar, dan zal het wel beter
worden. En daar was ze dus mee bezig; met een paar jaar wachten
tot het over zou zijn!

HET CONSULT
Zoals gebruikelijk bij een homeopathisch consult vroeg ik de klacht
gedetailleerd uit en vroeg ik haar ook naar bijkomende klachten.
Ze had last gehad, in het verleden, van teveel maagzuur, wat was
“verholpen” met maagzuur-remmers, en nu had ze al jaren last van
ernstige opgeblazenheid en winderigheid, vooral na het eten.
Onder het vertellen realiseerde ze zich dat die laatste klachten
waren begonnen toen het maagzuur probleem was “opgelost”.

(Een typisch voorbeeld van hoe reguliere medicijnen vaak helaas
het probleem alleen verschuiven ipv het oorzakelijk op te lossen.)
Verder had ze een aantal klachten die duidden op een wat zwak
vaatstelsel en lichte overgangsverschijnselen.
Ik vraag of ze zich kan herinneren wanneer het droge tong probleem
is begonnen en ze vertelt dat het eigenlijk is blijven hangen na een
griepje. Niet dat ze ernstig ziek was van die griep, maar sindsdien is
wel die tong ernstig gaan opspelen.
Zo simpel dat je er als specialist geen acht op slaat! Een overblijfsel
van een griepje! Maar voor mij was het wel het uitgangspunt,
verder was er namelijks niets opmerkelijks voorgevallen, noch
mentaal/emotioneel, noch fysiek. Bovendien zei ze het klip en
klaar; het was begonnen na een griepje.

DUS WAT HEBBEN WE NU, SAMENGEVAT? 
Een vrouw in de overgang (waar ze nauwelijks last van heeft), met
in aanleg zwakke venen, een gevoelig maag-darm stelsel en een
extreem droge tong (spijsverteringskanaal), sinds een griepje. Als
klassiek homeopaat heb ik haar “constitutioneel” behandelt, ze heeft
van mij een middel gekregen dat haar “constitutie” ondersteunt.
Je constitutie wil zeggen het hele pakketje van aangeboren en
verkregen krachtige en zwakkere punten in je lichaam en geest. In
haar geval was dit constitutie middel voldoende om haar van alle
klachten af te helpen, vooral natuurlijk van de droge tong, maar ook
de maag-darm klachten verdwenen.

HOE KAN DAT?
Omdat het inderdaad zo eenvoudig was als ze zei: een overblijfsel
van een griepje. Toen ze indertijd dat griepje had was haar afweer-
systeem klaarblijkelijk niet in staat om het virus er voldoende uit te
werken, waardoor het sluimerend door bleef werken in haar lijf en
zich wreekte op de gevoelige plek: het spijsverteringskanaal. Door
haar haar constitutiemiddel te geven kon haar lichaam alsnog het
sluimerende virus eruit werken en bovendien de rest van de klachten
die tevens berusten op de zwakke levenskracht, ongedaan maken.

Dit soort gevallen kan ook ontstaan na een bacteriële infectie of
een beet van een dier, denk aan Lime na een tekenbeet. Jarenlang
ondermijnende, sluimerende klachten zijn vaak ontstaan “nadat”….
en wanneer je dan ofwel het “constitutie middel” en/of het ont-
storende middel (dus een middel dat de oorzaak ontstoort, bijvoor-
beeld de bacterie, de inenting, de verdoving, de pil, de drugs,
de noem-maar-op wat de verstoring heeft veroorzaakt) geeft, zie je
dat die klachten, die jou al jaren ondermijnen en je levensenergie
beperken, toch nog kunnen verdwijnen!

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, vragen en het maken van afspraken kunt u
bellen met Femke van Hof, tel 0575-441232. De praktijk is gevestigd
in het buitengebied van Steenderen aan de Dr. A. Ariënsstraat 41a.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Geen Sterallures



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

Aansluitend was er de reguliere leden-
vergadering, waar voor de eerste keer
ook de grotere leden van de overige
kringen waren uitgenodigd. De sa-
menwerking tussen de kringen begint
duidelijk concretere vormen te krij-
gen. De leden werden door voorzitter
Marcel Fortuin onder andere gelnfor-
meerd over de resultaten van het na-
jaarsoverleg tussen de industriële
kringen en de gemeente. Met name
het thema veiligheid en bewaking

staat momenteel hoog op de (gemeen-
telijke) agenda. Verder is ook het regio-
naal vervoersbeleid een thema dat
goed wordt gevolgd. Het IKB is dan ook
vertegenwoordigd in het provinciaal
overleg over een betere bereikbaar-
heid van de Achterhoek.

Ter gelegenheid van de 10de vergade-
ring had het bestuur daarna nog een
wijnproeverij georganiseerd in Ellen's
eethuisje. Hier werden onder het ge-

not van verschillende wijnen diverse
thema's nader uitgelicht. Kortom, het
IKB is inmiddels uitgegroeid naar een
club industriële ondernemers die in-
tensief ervaringen en kennis met el-
kaar delen, zonder het informele as-
pect uit het oog te verliezen. 

De volgende bijeenkomst is op woens-
dag 6 februari 2008 en staat dan in het
teken van Lean Manufacturing. Dit is
een vorm van produceren, waar het er
om gaat, om de (tussen) voorraden zo
beperkt als mogelijk te houden. 

Het IKB is een kring voor industriële
ondernemingen binnen de regio
Bronckhorst met een minimum aan-
tal van 15 werknemers. Nadere infor-
matie is te krijgen bij de secretaris
Onno Rodink, tel. (0314) 62 77 71 of
per mail: o.rodink@ik-b.nl

IKB heeft eerste jubileumvergadering

Afgelopen donderdag vond alweer de 10de bijeenkomst van de Industrië-
le Kring Bronckhorst plaats. De leden van het IKB gingen dit keer op be-
zoek bij Polyketting in Zelhem. Polyketting is ook lid van het IKB en sinds
al weer een jaar veranderd van eigenaar. Directeur Berto Odink vertelde
de aanwezige leden vol enthousiasme over de koerswissel die men bij Po-
lyketting aan het voltrekken is. Van een "transportbandleverancier" naar
een "totaaloplosser voor interne logistieke systemen, met name in de voe-
dingsmiddelenindustrie". Na een enerverende discussie kregen de leden
een interessante rondleiding door dit boeiende bedrijf.

GELDPRIJZEN
1e prijs 0443150 € 15.000,00. 
2e prijs 1141342 € 10.000,00. 
3e prijs 0896205 € 10.000,00. 
4e prijs 0148333 € 5.000,00. 
5e prijs 1160255 € 5.000,00. 
6e prijs 0890646 € 5.000,00. 
7e prijs 1491598 € 2.500,00. 
8e prijs 0528048 € 2.500,00. 
9e prijs 0999451 € 2.500,00. 

10e prijs 1032971 € 2.500,00. 
11e prijs 0695153 € 1.000,00. 
12e prijs 0204235 € 1.000,00. 
13e prijs 0294392 € 1.000,00. 
14e prijs 0016459 € 1.000,00. 
15e prijs 0208864 € 1.000,00. 
16e prijs 0816014 € 450,00. 
17e prijs 0369801 € 450,00. 
18e prijs 0318472 € 450,00. 
19e prijs 0400006 € 450,00. 
20e prijs 0287037 € 450,00. 
21e prijs 0008429 € 450,00. 
22e prijs 1378221 € 450,00. 
23e prijs 0705698 € 450,00. 
24e prijs 0360239 € 450,00. 
25e prijs 0683550 € 450,00. 
26e prijs 65473 € 100,00. 

27e prijs 22346 € 100,00. 
28e prijs 12755 € 100,00. 
29e prijs 4501 € 50,00. 
30e prijs 1566 € 50,00. 
31e prijs 4649 € 50,00. 
32e prijs 591 € 15,00. 
33e prijs 697 € 15,00. 
34e prijs 350 € 15,00.

EXTRA PRIJZEN
‘een fotodag’ met Roos Prommen-
schenckel 
35e 0343228. 36e 0333982. 37e
0884519. 38e 1377897. 39e 0577600.
twee kaarten voor theatervoorstelling
uit de Zonnebloem Theater Tournee
2007/2008
40e 0143269. 41e 0245201. 42e
1223908. 43e 0334373. 44e 0342999.
(onder voorbehoud van typefouten)

Prijzen worden alleen uitgekeerd na
opsturen van het winnende lot met
uw volledige gegevens naar:
Addcomm, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 60, 3620 AB  Breukelen.

Uitslag Nationale
Zonnebloemloterij 2007 
Datum trekking: 12 november 2007

Première levert maatwerk en luistert
naar wat de opdrachtgever vraagt. In
overleg met de opdrachtgever wordt
gekeken en gezocht naar de mogelijk-
heden binnen een bedrijf om de me-
dewerkers optimaal te scholen en
eventueel voor te bereiden op de taak
binnen dat bedrijf, met betrekking tot
onder andere communicatie en ge-
dragstraining. Het lijkt allemaal zo
vanzelfsprekend iemand te woord
staan, maar is dat ook zo? Denk hierbij
maar aan een slechtnieuwsgesprek of

een functioneringsgesprek. Première
heeft ongeveer zestig trainingsacteurs
die hun spel zo natuurgetrouw weten
neer te zetten dat de werkelijkheid
dicht wordt benaderd. De ervaring
heeft Première geleerd, dat de cursis-
ten zo door het spel van de acteurs
worden meegenomen dat zij niet mer-
ken dat het een simulatie is. Première
weet dat kennis macht is, maar erva-
ring en inzicht hoe te handelen in be-
paalde situaties, is belangrijker. Pre-
mière leidt haar acteurs zelf op. Het is

geen toneelstukje wat opgevoerd
wordt. De acteurs van Première spelen
in op de situatie die de cursist op-
roept. Denk hierbij aan verdachtenver-
hoor, een aangifte opnemen, opvang
zedenslachtoffers en wat op dit mo-
ment heel hoog op de agenda van de
ministeries van justitie en binnen-
landse zaken staat, het huiselijke ge-
weld. De Koninklijke Marechaussee ge-
bruikt bij alle opleidingen de acteurs
van Première. De acteurs trainen in sa-
menwerking met docenten van onder
andere het IBT te Zutphen, politie-
mensen, hoe er kan worden omge-
gaan met het thema huiselijk geweld.
Maar ook klantvriendelijk optreden
en reageren, wordt beoefend door per-
soneel van verschillende bedrijven en
instanties. Première heeft acteurs die
meedenken en niet alleen plichtmatig
hun rol spelen. Zij geven advies en zijn
zeer nauw betrokken met het wel en
wee van Première. Om de waardering
naar de acteurs, maar ook naar de op-
drachtgevers te laten blijken, heeft
Première dit lustrum niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Op 2 november heeft Première het eer-
ste lustrum feestelijk gevierd. Vooraf-
gaand aan de feestelijkheden is de
jaarlijkse vergadering gehouden,
waarbij het accent lag op de toekomst
en een terugblik over de afgelopen vijf
jaar. 

Mocht u meer over Première willen
weten, neem dan gerust contact op.
Het contactadres is: Esther den Toom,
Hazenhutweg 16, Hengelo. Tel. (0575)
46 74 23,
e-mail esther@premiereacteurs.nl 
of kijk op onze site 
www.premieretrainingsacteurs.nl

Première heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van opleiding
door middel van simulatiespelen voor de Koninklijke Marechaussee, Poli-
tie en andere instellingen. Het eerst lustrum van Première werd op 2 no-
vember 2007 gevierd. Première is als onderneming een V.O.F., en wordt ge-
leid door Esther den Toom-de Ruiter, Wilhelm en Henny de Ruiter en Paul
den Toom die de automatisering voor zijn rekening neemt.

Wilhelm en Henny de Ruiter maken deel uit van onderneming Première.

Première viert eerste lustrum

Dit jaar zijn er 400 nesten gevonden.
Dat is aanzienlijk minder dan vorig
jaar. Toen werden er samen 668 gevon-
den en het jaar daarvoor nog zo'n 825
! Het loopt dus duidelijk terug. Oorza-
ken voor de terugloop dit jaar zijn het
hoge water in de uiterwaarden van de
IJssel, de droge maand mei en de ge-
ringere beschikbaarheid van enkele
vrijwilligers.
Uit de gegevens blijkt ook een geringe-
re deelname van boeren. Niet omdat
de interesse minder is, maar omdat op
vele akkers en weiden geen of nauwe-
lijks nog nesten meer te vinden zijn,
terwijl dat vroeger wel het geval was.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de weilan-
den langs de Aaltenseweg.

De grutto's vormen een bedreigde
groep. Om te overleven is nodig dat
rondom een nest een groot perceel
gras blijft staan, totdat de jongen
‘vliegvlug’ geworden zijn. Dat is dit
jaar bevestigd in geval van twee nesten
in een grasgebied langs de Vordense-
weg. Met de boer is overeengekomen
dat tot ongeveer half juni het gras zou
blijven staan waar twee nesten lagen.
Hij kreeg daarvoor een financiële ver-
goeding. Het bleek later de enige plek
te zijn waar vrijwilligers aan het ge-
drag van de oudervogels konden mer-
ken dat de jongen er nog lange tijd
aanwezig waren.
De weidevogelaars hopen in de toe-
komst met meer boeren een dergelijke
afspraak te kunnen maken.
En vrijwilligers...het aantal blijft rede-
lijk op peil, maar aspirant-vrijwilligers
zijn welkom.

Ga een keer mee om te ontdekken of
het wel of niet een prachtige vrijetijds-
besteding is.

Aanmelden kan bij: Pieter Vegter, 
Korenbloemstraat 15, Steenderen. 
Tel. (0575) 45 17 99 of (06) 18 69 80 87.

Nesten van weidevogels in
Bronckhorst loopt terug
De vrijwillige weidevogelaars in
Bronckhorst komen twee keer per
jaar bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen en het jaarverslag in ont-
vangst te nemen. Het jaarverslag
geeft een overzicht van onder an-
dere het aantal gevonden nesten
en het aantal uitgekomen nesten.
Het jaarverslag wordt door de vrij-
willigers verspreid onder de boe-
ren.

Na de goed verzorgde maaltijd was er
gelegenheid om bij te praten en erva-
ringen uit te wisselen. 

Om de kosten te drukken werd er een
verloting gehouden waarvan goed ge-
bruik werd gemaakt. Er was niemand
die zonder prijs naar huis ging.

De belangstelling voor de bijenhoude-
rij is groot. De secretaris kon deze
avonddrie nieuwe leden inschrijven.
Speciaal voor deze nieuwe leden heeft
het bestuur besloten om een zoge-
naamde ‘snuffelcursus’ te organise-
ren. De ‘snuffelcursus’ bestaat uit een
aantal theorielessen in de winter, ge-
volgd door een aantal praktijklessen
in het voorjaar. De cursist kan daarna,
het eerste jaar onder begeleiding van
een mentor, zelfstandig imkeren. 

Ook belangstelling voor de imkerij?
Neem gerust contact op met de secre-
taris van bijenvereniging De Vooruit-
gang. Tel. (0575) 46 36 31.

Veel belangstelling voor
bijenhouderij
Zo'n grote opkomst kende de tradi-
tionele ‘inwinteravond’ van de
Hengelose bijenvereniging nog
nooit. Ruim dertig mensen waren
vrijdag 16 november op het stamp-
pottenbuffet afgekomen waarmee
de imkers ieder jaar het seizoen af-
sluiten.

De naam duidt er al op, Sinterklaas
liet zich bij deze gelegenheid als een

goed ‘heiligman’ zien door elke deel-
nemer, een chocoladeletter of specu-
laas aan te bieden. De motorrijders
kregen een tocht voorgeschoteld met
een lengte van circa 130 kilometer.
Een traject dat via provinciale wegen
door een gedeelte van Twente en de
Achterhoek liep.

Sinterklaastoer
Zondagmorgen gingen vanaf het
clubhuis van de VAMC De Graaf-
schaprijders circa 60 deelnemers
van start voor de jaarlijkse Sinter-
klaastoer.



weekendpakkers

www.plus.nl

Weekendvoordeel

Een gratis sjoelsteen bij elke €10,-* aan boodschappen.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

48/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 29 november t/m zaterdag 1 december 2007

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

750 gram

Varkens
schnitzels

Diverse smaken
2 bakjes à 150 gram naar keuze

PLUS Salades

U kunt sparen 

t/m 8 december

6.99
750 gram

PLUS
Korenlanders
Donker of pompoen
Vers uit eigen oven
Heel
NORMAAL 1.99

1.39

Gebraden rosbief
Naturel of met peper 
Vers uit eigen grill
100 gram
ELDERS 1.89-1.99

1.49
100 gram

PLUS
Mini frites, 
oven frites of patat frites
Uit de diepvries
3 zakken à 1000 gram naar keuze
NORMAAL 3.57 - 3.87

2.50
3 zakken

PLUS
Goudse kaas
Jong belegen
Kilo stuk
NORMAAL 7.79

4.79
kilo

PLUS
Salades
Diverse smaken
2 bakjes à 150 gram naar keuze

++
1+1
GRATIS

Appelsientje
Sinaasappelsap
3 pakken à 1 liter
ELDERS 3.33

1.99
3 pakken

Valle del Mañan*
Uit Spanje
2 flessen à 75 cl
ELDERS 7.18  Nú 3.59

2halen
1betalen

PLUS
Kruimige aardappelen
Milva, voordeelverpakking
Zak 5 kilo

1.49

0.59

++
1+1
GRATIS1+1
GRATIS

Gourmet-
schotel
Kilo 
Tegen inlevering van de waardebon 
uit het waardebonnenboekje

6.95

Gratis foto, bij Sint op schoot!!

Bij Plus Hans Eland kunt op 
woensdag 28 november 
een foto laten maken, bij Sint op 
schoot. van 15.00 tot 17.00 uur.

Speciaal voor alle kinderen 
uit Hengelo en omstreken.

PLUS
Stokbrood wit
Om zelf thuis af te bakken
Per stuk
NORMAAL 0.75
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

Raadhuisstraat 11
7251 AA Vorden
Tel. (0575) 55 52 22

Kerst bij de Vordense Tuin

Kom onder het genot van
een glaasje glühwein
of chocomelk

kerstsfeer proeven
op zaterdag 1 dec.
van 9.00-17.00 uur

ZIEUWENT – Eisenhowerstraat 4

Rustig gelegen en goed onderhouden VRIJSTAAND
woonhuis met een overvloed aan ruimte en volop
mogelijkheden voor hobby of werken aan huis.
Perceelsgrootte 625 m2. Inhoud circa 990 m3

Bijzonderheden:
- zeer ruime woonkeuken v.v. werkeiland
- royale provisiekelder
- badkamer op de begane grond
- twee kantoren met eigen entree 
- dubbele garage annex werkplaats / berging
- 4 slaapkamers met elk een wastafel en toilet
- ruime kelder (6 x 10 m)
- buitenzijde deels v.v. onderhoudsarm Red Cedar

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Makelaars
Taxateurs

Lichtenvoorde:
Broekboomstraat 10

Telefoon  (0544) 37 22 20
Internet: www.steentjes.nl

E-mail: info@steentjes.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Sinterklaas
en Piet

let op: wij hebben

voor iedere beurs en 
voor iedere klusser 

wel een passend kado!

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Is het adres voor alle

gewenste bouw-werk-

zaamheden. O.a. res-

tauratie of renovatie

van bestaande gebou-

wen en nieuwbouw van

gebouwen.

Wij verzorgen ook

tekenwerk (CAD) in 2-

en 3D, incl. het aan-

vragen van de beno-

digde vergunningen.

Tevens mogelijkheid

tot levering van alle

soorten trappen in

vuren en/of hardhout,

op houten en/of stalen

onderbouw.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

tel. 0575-556631

fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

Aannemersbedrijf 

H.J. RUITERKAMP  b.v.

Wie komt ons helpen????

Vanwege het vertrek van één van onze mede-

werkers zijn wij op zoek naar een

Allround Timmerman I

in het bezit van het diploma leermeester, of

bereid dit te behalen.

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker met

de bereidheid tot het volgen van vakgerichte

opleidingen. Het betreft een functie voor vijf

dagen per week (40 uur). In bezit zijn van rijbe-

wijs BE is een vereiste. De werkzaamheden vin-

den hoofdzakelijk plaats binnen een straal van

20 km rondom Vorden.

De beloning zal zijn volgens de geldende C.A.O.

Bouw.

Schriftelijke sollicitaties graag, vóór 6 december

a.s., t.a.v. dhr. H. Ruiterkamp, per post of per e-

mail: hjrbv@ruiterkamp.nl. Voor informatie over

deze vacature kunt U bellen met tel. 0575-

556631 en vragen naar dhr. H. Ruiterkamp.

Bij Sueters veel geweld

voor weinig geld.

Die Piet die altijd bij ons komt

beaamt dit terstond.

Je weet niet wat je ziet

veel jassen, fleece, jeans, dus geniet

veel bekende merken voor de vrije tijd

en voor ‘t beroep

ook voor de hele groep.

Zelfs kunt u bij ons kopen een mooi boek

en voor de kleintjes is er ook een hoek.

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

fax (0575) 46 25 48

Effe
 

Chec
ken

!!! Effe 

Checken!!!

V.O.F. Plattelandswinkel

Effe 

Checken!!!Effe
 

Chec
ken

!!!

Jubileum tassen in december !!!
Gratis groente/fruittas zie actie in de winkel

Witlof 500 gram 0.49
Goudreinette 2 kilo 1.00

Conference handperen 20 kilo 1.00
Aardappelen eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50

Relatie- of Kerstgeschenk?
Doe het met een streekproducten geschenk!!

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.



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
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7250 AA Vorden
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ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!



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 26 november t/m zaterdag 01 december 2007. Week 48

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:

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

Grootste keuze, kleinste prijzen!

Elders 11,99

8.49

SLIJTERIJ
Dujardin
vieux
fles 1000 ml

per kilo 98

Coca-Cola 
of Fanta 
pak 4 flessen 
à 1500 ml
naar keuze

4.49
Elders 5,99

varkensfilet
stukje of
lapjes,
kilo

broccoli
500 gram

Elders 11,99

7.99
Elders 99

49ct

Dr. Oetker 
Ristorante 
pizza's
2 stuks à 
ca. 365 gram 
naar keuze

Elders 4,78

3.49
2STUKS!

DIEPVRIES

per liter 75


