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Bloemsierkunst 
Elbrink open

Indy Heuvelink 
bakt taarten met 
Abel!

Nieuws van The 
Arctic Challenge 
2012

PV Vorden 
 huldigt 
 kampioenen

Oervormen: 
Maria Hees

Prijswinnaars 
Top1toys kleur-
wedstrijd bekend

Dinsdag 6 december 2011
73e jaargang no. 40

Inmiddels is de firma A. Beeftink en 
Zn. uitgegroeid tot een gespeciali-
seerd bedrijf met 12 medewerkers die 
in de sectoren machinale bosbouw, 
landschapswerken en grondverzet-
werkzaamheden actief zijn. 

De nadruk van de activiteiten ligt op 
de bosbouw.  Recent hebben zij de 
activiteiten uitgebreid met de repara-
tie, verhuur,  verkoop en onderhoud 
van motorkettingzagen, houtklovers, 
kleine houthakselaars en aanver-
wante artikelen. Hiermee willen ze 

hun pijlen richten op de particuliere 
markt.

Tijdens de open dag op zaterdag 10 
december zullen er enkele demon-
straties worden gegeven betreffende 
motorzagen en het  machinaal hout-
kloven. Deze machines bieden zij ook 
te koop aan. Tevens kan men een ge-
deelte van het machinepark bewon-
deren.

Open Dag firma A. Beeftink Vorden

Vorden - In 1956 is Antoon Beeftink begonnen met loonwerk en grond-
verzetwerkzaamheden. In 1984 is de firma overgegaan  in een V.O.F. 
Het bedrijf is destijds uitgebreid met machinale bosbouw.

De lessen worden gegeven door Eefje 
Engelen, geregisteerd ZwangerFit do-
cent en bekkenfysiotherapeut in op-
leiding. Het doel van de zwangerFit 

lessen is om condite, fitheid en spier-
kracht gedurende de zwangerschap 
op niveau te houden, zodat de zwan-
gere zo lang mogelijke kan deelne-
men aan het normale leven. Er wordt 
preventief getraind met specifieke 
aandacht voor lage rug, bekken en 
bekkenbodem. Na de zwangerschap 
is het programma gericht op het her-
vatten van het gewenste niveau aan 
activiteiten.

HEBT U INTERESSE? 
Bel voor meer informatie naar fysio-
therapie praktijk Jansen van den Berg 
BV  op telefoonnummer 0575-551507 
of mail naar rob.jvdb@inter.nl.net. U 
kunt zich hier ook aanmelden voor 
een intakegesprek.

Lessen zwangerFit
Vorden - Vanaf 3 januari 2012 start praktijk Jansen van den Berg BV 
met lessen zwangerFit. Deze lessen worden gegeven voor zwangeren 
vanaf 16 weken en voor jonge moeders tot 9 maanden na de bevalling. 
De lessen vinden vanaf 3 januari elke dinsdagavond plaats van 19.20-
20.20 uur in de nieuwe locatie op de Zutphenseweg 23C te Vorden.

Zaterdag 17 december is er van 10.00 
tot 12.30 uur een boekverkoop in de 
bibliotheek van Vorden. Kom snuf-
felen tussen de volwassenen boeken, 
jeugdboeken en tijdschriften. Je hoeft 
geen lid te zijn van de bibliotheek om 
een boek te kopen.

Boekverkoop 
bibliotheek

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

Z O N D A G  1 1  D E C E M B E R

2 0 1 1

Tijdens de Reurlse Winterdag:

Zaagdemonstraties Timber Team

Modeshow / Metamorfose

Sleebaan

Quadrijden

Smartlappen

Kerstman

Dweilorkest

Kinderaktiviteiten

Panna voetbal

Deze week 
verschijnt

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle  www.nijhofhalle.nl

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Kerstster 
voor

 2.99

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Zie persbericht Plus elders in deze krant.

DEZE WEEK:
Grolsch 

per krat 

 8.
99

Stoofrollade
500 gram

 5.
00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 11 december 10.00 uur, 3e advent, Jongerendienst in 
de Dorpskerk, Ds. Marije van der Wilt-Karreman.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 11 december 10.00 uur, 3e advent, Jongerendienst in 
de Dorpskerk, Ds. Marije van der Wilt-Karreman.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 11 december 10.00 uur, 3e advent, Zangdienst.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 11 december 10.00 uur, 3e advent, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 10 december 17.00 uur, 3e advent, Eucharistievie-
ring, Hogenelst, Dameskoor.
Zondag 11 december 10.00 uur Woord- en communieviering, 
Groep 1, Herenkoor. 

Tandarts:
10-11 december W.A. Houtman, Vorden, (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende 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 ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de 
huis artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij     
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)     
75 02 50. Bijvoorbeeld 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
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; 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
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

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: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Kerstconcert Vordens 
Mannenkoor 18 dec. 
aanvang 20.30 uur Chr. 
Koningkerk Kaartverkoop 
Bruna Vorden

CONCORDIA
9 en 10 december
OLIEBOLLEN ACTIE

Winterwandeling Ruurlo, 
voorafgaand aan de Reurlse 
Winterdag.
Zondag 11 dec. a.s.
Start tussen 10.30 en 12.00 
uur
bij de VVV Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 6 km, 9 
km, 15 km.
Deelnameprijs  € 3,50  incl. 
2e consumptie gratis
+ bezoek aan een aantal be-
drijven in Kerstsfeer.
Inl. VVV Ruurlo,  0573 
453926 
www.vvvberkelland.nl

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo 
voorz. van c.v., per 1 dec. € 
395,- excl. p.m. Info: 0573-
451441

Wij zoeken een hulp in
de huishouding. telnr. 06-
23270963

Dagmenu’s 7 dec. t/m 13 dec.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 7 december Minestronesoep / Karbonade de 
Rotonde met aardappelen en rauwkost.

Donderdag 8 december ½ haantje met appelmoes, frieten 
en rauwkostsalade / griesmeelpudding met slagroom en 
bessensap.

Vrijdag 9 december Knoflooksoep / Pangafilet op oosterse 
wijze met rijst en seizoensgroente

Zaterdag 10 december (alleen afhalen of bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade 
/ IJs met slagroom.

Maandag 12 december Spinaziesoep / Wokki Wokki van 
kip met rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 13 december Wiener schnitzel met frieten en 
rauwkost / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel. Verander het patroon
waarin je vastzit. www.intui-
tievepraktijk.nl.

Te koop: Duitse staande,
korth, pups, stamb, gechipt, 
ingeent, ontw, paspoort. Tel: 
06 - 53706060

Te koop: grijze keeshond 
pups, stamb, gechipt, in-
geent, ontw., paspoort. Tel:
0575 - 461589

Kerstbomen te koop, di-
verse soorten en maten. Ber-
tus Waarle, Hamsveldseweg
2, Kranenburg Vorden. tel.
0575 - 55 68 65, 06
51148066

Kerstconcert Vordens 
Mannenkoor 18 dec. aan-
vang 20.30 uur m.m.v. de 
Görgelpiepen en blaaskwin-
tet Neva Brass

Vlaai van de week

Tiramisuvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Suikerkransen  10 stuks € 3,75
 Proefstol  ca. 400 gram € 3,50

Aanbiedingen geldig van di. 6 t/m za. 17 december.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Grote zak gesneden witte-, 
groene- of spitskool  1,00
Clementines 10 voor 1,00
1 kg Turbana bananen  1,00     
Hollandse bloemkool  1,00     
Huisgemaakte spaghetti of macaroni 
+ GRATIS bakje rauwkost                        

p.p.  5.95     

1,00       PIEK ACTIES

CONCORDIA
9 en 10 december
OLIEBOLLEN ACTIE

Kerstconcert Vordens 
Mannenkoor 18 dec. aan-
vang 20.30 uur m.m.v. de 
Görgelpiepen en blaaskwin-
tet Neva Brass



Contactjes
vervolg

Voor de Kerst
polijsten wij

GRATIS
uw trouwring!

Atelier
Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Woensdag t/m zaterdag

10.00 tot 17.00 uur
0575-550725

Inkoop oud goud

Muziekvereniging CONCORDIA
verzorgt op vrijdag 9 dec. en
zaterdag 10 dec. haar jaarlijkse 

OLIEBOLLEN ACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen,
opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

Te koop houtkachel ther-
mocet rose 87cm hoog 
10,5kw pijp 110 tel.06-
22464295.

Klein nieuw leven
Heel groot wonder

Zo bijzonder
Dat dit grote wonder

ons nogmaals overkomen mag.

Julia
26 november 2011

14:03 uur - 3615 gram - 51 cm

  Gert-Jan, Ienske en Jasmijn ter Mul

Werkseveldweg 1,
7231 PH Warnsveld

Kom de winter
door met een

verwarmende en 
verzorgende
sabaaydi-of

kokosmassage,
of voetreflex.
Bel voor info: 
0614945936

0575-552959

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Uitnodiging afscheidsreceptie

Meester Hans Chevalking
neemt na 40 dienstjaren afscheid als leerkracht 

van school Het Hoge.

Op dinsdag 20 december 2011 wordt hem een 
receptie aangeboden.

We nodigen hiervoor ouders, oud-leerlingen en 
verdere belangstellenden uit. 

Zegt het voort!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 
20 december 2011 van 15.15 tot 17.00 uur 

op school Het Hoge tijdelijk adres 
Het Wiemelink 42, 7251 CZ te Vorden.

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

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

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

Te koop: Kerstbomen. Div. 
soorten en maten. Fam. 
Kappert, Ruurloseweg 87, 
Kranenburg. 0575 - 556935

Een kleurrijk mens is heengegaan

Op 28 november 2011 is overleden mijn lieve, 
dappere vrouw, onze moeder en oma

Gee van Bruggen

Geboren op 9 februari 1923

 Vorden: Ap van Bruggen

 Neede: Aalt en Marja
  kinderen en kleinkinderen

 Voorstonden:  Klaas en Geeske
  kinderen

 Nijmegen:  Wilna en Ruud
  kinderen en kleinkinderen

Volgens haar wens, is zij in besloten familiekring 
gecremeerd op vrijdag 2 december 2011.

Correspondentieadres:
A. van Bruggen
Brandenborchweg 5
7251 MA Vorden

Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering

Op 2 december 2011 is veel te vroeg maar omringd 
door liefde rustig overleden mijn lieve vrouw, onze 
mam en oma

Riet Lenselink-Kettelerij

* Vorden  † Vorden
22-11-1953  02-12-2011

Wij nodigen u hierbij uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Riet op donderdag 8 december 2011 
om 14.00 uur in crematorium ‘de Omarming’,  
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Persoonlijk afscheid nemen kan van 13.30 tot 
13.45 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden om 
15.15 uur op de algemene begraafplaats, Kerkhof-
laan 4 te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid om ons te condoleren
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Tonny
Annemieke, Dennis, Sem & Mats

Ilona & Marcel
Paulien, Erik & Julian

Prins Bernhardweg 15, 7251 EG VORDEN

In plaats van bloemen liever een donatie aan stich-
ting ‘de BlubberRun’ tbv KWF Kankerbestrijding.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve 
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Al haar kracht heeft ze gegeven
Maar de strijd was te zwaar.

Bedroefd zijn we om het overlijden van onze zus, 
schoonzus en tante

Riet Lenselink-Kettelerij

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
Tonny, de kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen heel veel sterkte toe.

  Henri en Dinie Kettelerij-Bannink
  Jaap en Géa Kettelerij-Olthof

  Mayke en Wouter
  Anouk

Op veel te jonge leeftijd is overleden onze lieve 
schoonzus en tante

Riet Lenselink-Kettelerij

Wij wensen Tonny, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

   Jan en Gerrie
   Harry en Anja
   Hans en Diann
   Neven en nichten

Vorden, 2-12-2012

Te koop: Kerstbomen,
tot 1 tot 6 mtr. Walgemoet, 
Brandenborchweg 10, 
Vorden, tel. 0575-556775.

Te huur:
Mobiele mestscheider

Ruessink Toldijk
06-20879476

Huisartsenpraktijk Albers & Tanis
gaat verhuizen!

Per maandag 19 december 2011 is ons 
nieuwe adres:

Zutphenseweg 23-A
7251 DG Vorden

Telefoonnummers
Praktijknummer 551255

Receptenlijn 550524

SPOEDNUMMER (NIEUW)
557676

Faxnummer (nieuw) 557679

Het oude spoednummer blijft nog even bestaan.

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



Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bent u op zoek naar een origineel kerstcadeau 
voor uw familie of personeel in deze dure maand 
of wilt u de feestdagen nog wat aankleden, met 

hapjes of i.d.?

Wij hebben de oplossing voor u!
Vleesschotels, rollades, luxe hapjes,

koud/warme buffetten, opgemaakte salades

Zaterdag 17 december zijn wij vertegen-
woordigd op de kerstmarkt in Vorden, waar u uw 

bestelling kunt plaatsen of via onze website.
 

Halen van de bestellingen kan ook buiten de regu-
liere openingtijden in overleg , bezorgen kan ook.

 
Tijdens 2de kerstdag bieden wij tevens de moge-
lijkheid om uw bestelling tussen 12.00 uur en 

13.00 uur op te halen.

Wij kunnen ook voor uw familie oud en nieuw 
viering de salades en hapjes verzorgen. Kijk voor 

de mogelijkheden naar onze website.

Karin en Arend Verbeek
Eetcafé de Reehorst

Enzerinckweg 12
7251KA Vorden

Tel. 0575-552332 of 06-28274290
www.eetcafedereehorst of www.bbqvorden.nl

Ee
tcafé de Reehorst

PLEINFESTIJN VORDEN
 10 december  09.00 - 17.00 uur
 11 december 11.00 - 17.00 uur

* Bob Kliest
Imkerij de Raat, alles over honing

* Erna ter Maat
Creahuis eigenhandig

* Bep Dijkman
Houten en kunststoffen kerstdecoraties

* Rob Schmitz
Natuur- en macrofotografie

* Voetbalvereniging 
Oliebollen

* Vrouwen van Nu
Nieuwjaarsrollen/-wafels

Welkoop Vorden
Stationsweg 16

7251 EM  Vorden
Tel. (0575) 55 15 83

Kom kerstsfeer proeven 
bij Davorta

Laat u inspireren door 
onze uitgebreide  
kerstcollectie. 

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334

Koopzondag 
11 december  
geopend van 

12:00 tot 17:00

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Al ruim 25 jaar 
hebben wij voor u 
en uw familie en 
vrienden met plezier 
van mooie gerechten 
mogen laten genieten. 

Dit jaar hebben onze 
chefkoks samen met 
de vinoloog een menu 
samengesteld dat 
perfect in harmonie 
is met de gekozen 
wijnen. Daarom 
bieden wij naast 
onze exclusieve 
kerstmenu u ook 
een wijnarragement 
aan. U kunt ook 
à la carte dineren.

Wij hopen u en uw 
familie en vrienden te 
mogen verwelkomen 
en u allen te laten 
genieten van een 
mooi menu.

Kerstmenu 2011

Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met 0575-528797
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De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Zaterdag 
10 december

Britt Dekker
in de disco

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 10 december 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.  

PHILIPS Senseo Quadrante
HD7860/60. De juiste balans van koffi e en water en in minder dan 
één minuut 2 kopjes koffi e. Met een afneembaar waterreservoir.

*Prijs excl. kopjes

PHILIPS shaver
HQ7360/16. Met Super Lift & Cut technologie, Refl ex Action
system, ultra dunne en comfortabele scheerhoofden en uitklap-

PHILIPS DECT telefoon
CD1801B/22. Met nummerherkenning, 12 uur spreektijd en een 

 58.-
VAN 79.95

 69.-
VAN 99.-

*

 19.-
NU

INCL. 1 PAK
STOFZAKKEN
T.W.V. 11.50

MIELE 1800 watt stofzuiger
S380. Met elektronische zuigkrachtregeling, Air Clean-fi lter, Inten-

SIEMENS 1600 watt stofzuiger
VS07G1666. Met elektronische zuigkrachtregeling, Air fl ow control

*Prijs na 30.- retour via Siemens

                                                                      feliciteren 
Expert met het behalen van de Vakjury-
prijs Beste Service!

129.-
VAN 159.-

VOORDEELKNALLER!

 89.-
VOORDEELKNALLER!

VAN 159.-

*

Topkwaliteit producten
met de Beste Service van Expert!



Dash DS 1 Landstede Volleybal/VCZ 
D1 0-4
VIOS Eefde DS 1 Dash DS 3 3-1
Wevoc DS 3 Dash DS 5 2-3
Dash DS 2 Side-Out DS 1 3-2
Dash DS 6 Labyellov DS 4 0-4
VIOS Eefde HS 2 Dash HS 1 3-2
Dash MC 1 Longa’59 MC 2 3-1
Dash MB 1 Dynamo-Neede MB 1 
0-4
Langhenkel Orion HS 5 Dash HS 2 
3-1
VIOS Eefde HS 3 Dash HS 3 1-3
Kerkemeijer Gemini MA 1 Dash MA 
1 2-3
Dash MI 3 D.V.O. MI 3 8-0
WSV MI 4 Dash MI 1 8-2
Dash MC 2 Marvo 76 MC 1 1-3
Dash DY 2 Keizersprong DY 2 3-0
Dash HY 1 Heeten Sportief HY 1 
3-0
Dash DY 1 VIOS Eefde DY 2 1-2

Dash DS 4 Marvo 76 DS 2 4-0
Programma Dash week 49 2011 
2011-12-07 19:45 Klarenbeek DY 3 
Dash DY 2 De Kopermolen, Klaren-
beek
2011-12-08 18:15 Dash MI 2 D.V.O. 
MI 4 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-08 20:45 Langhenkel Orion 
DS 4 Dash DS 4 Rozengaarde, Doe-
tinchem
2011-12-10 09:00 Langhenkel Orion 
MC 2 Dash MC 1 Rozengaarde, Doe-
tinchem
2011-12-10 10:00 Dash MI 3 Ker-
kemeijer Gemini MI 2 ‘t Jebbink, 
Vorden
2011-12-10 11:00 D.V.O. MI 3 Dash 
MI 2 de Kamp, Hengelo Gld
2011-12-10 11:30 Dash MB 2 KSH 
MB 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-10 11:30 Dash MA 1 Lang-
henkel Orion MA 1 ‘t Jebbink, Vor-

den
2011-12-10 12:30 Longa’59 MB 1 
Dash MB 1 Hamalandhal, Lichten-
voorde
2011-12-10 13:00 KSH MC 2 Dash 
MC 2 het Kempken, Harreveld
2011-12-10 13:30 Langhenkel Orion
DS 1 Dash DS 1 Rozengaarde, Doe-
tinchem
2011-12-10 13:30 Dash DS 3 Volga
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-10 15:30 Dash HS 2 D.V.O.
HS 3 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-10 15:30 Dash DS 5 ROHDA
DS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-10 16:00 Smash ‘68-SCM
DS 4 Dash DS 6 Montferland, ‘s-
heerenberg
2011-12-10 17:30 Dash HS 3 Volga 
HS 4 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-10 17:30 Dash HS 1 WIVOC
HS 1 ‘t Jebbink, Vorden

Uitslagen Dash

SOVITAL
lekker licht meergranen brood

NU VOOR 2.10
 P.S.

KAMPIOENTJES
krokante meergranen broodjes

P.S. 0.45

en 3 VOOR 1.25

Om alvast in de 
kerststemming te komen

BABY STOLLETJES

PER STUK 1.00

en 4 VOOR 3.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 dec. t/m zaterdag 10 dec.

STOOFPEREN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25

Vanaf woensdag hebben 
wij weer onze heerlijke 

kerstkransjes met suiker 
of amandel.

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Start zwangerfit programma
vanaf 3 januari 2011!

Kerstboomshopping
Zoekt u de mooiste kerstboom, kom dan 

gezellig met het hele gezin een kerstboom uitzoeken, 
u heeft keuze uit vele soorten en maten.

Ook voor kerstgroen en prachtige kerststukjes 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Speciaal voor de kinderen een groot springkussen.
Wij zijn vanaf 6 december t/m 24 december alle dagen geopend

 van 9.00 uur tot 15.30 uur.

Snijheester en kerstbomen kwekerij “HEIDEPOL“ 
Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden

Routebeschrijving: Halverwege de Rijksweg Lochem/Zutphen de N346, 
tegenover de afslag Almen, rijd u de Heidepolweg op tot einde verharding.

Cornelissen InstallatieService 
Telefoonnummer: 0575 846728 - Hekkehorst 4, 7207 BN Zutphen

www.cornelisseninstallatie.nl

ATAG HR-Ketel vanaf

€ 1.590,-*
+ all-in onderhoudscontract
voor maar € 9,95 p/mnd

Aanbod inclusief:

 installatie (binnen 1 meter)

 alle onderhoud

 alle reparaties

 en alle onderdelen! (exclusief rookgas afvoer)

* De prijs is inclusief BTW en is gebaseerd op een ATAG E223C CW3

Bel (0575) 846 728 Vraag naar de voorwaarden

De actie eindigt op 31 december 2011

Als

beste getest

door de

consumenten

bond







Wij wensen u Fijne Feestdagen en een goed 2012.
Vanaf 2 januari staan wij voor u klaar in ons nieuwe kantoor,

Raadhuisstraat 6 in Vorden.
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Over die ontwikkeling kun je als se-
nior gaan zitten piekeren. Je kunt er 
ook positief over na gaan denken. Of - 
zoals de Vordense ex-reclameman en 
auteur Harry van Rijn heeft gedaan 
- er een verhaal van maken. Beter 
gezegd: een verzameling korte ver-
halen over tientallen onderwerpen 
die te maken hebben met oud zijn in 
het begin van een nieuwe eeuw. Hij 
schreef over 32 onderwerpen een co-
lumn. Een klein verhaal, dat meestal 
mild is maar vaak ook kritisch. Met 
daarin verwerkt ervaringen uit het 
verleden. En dat verleden is lang en 
bijzonder als je bedenkt, dat de schrij-
ver bijna negentig jaar is en hij vanaf 
zijn zevende als wees twaalf jaar lang 
is opgevoed in een strenge jeugdzor-
ginstelling op de Veluwe.

WELKE ONDERWERPEN?
Hij heeft nagedacht over allerlei on-
derwerpen. Over de telefoon (een 
tiran, vindt de schrijver). Over de 
E-nummers in ons voedsel (door de 
EU goedgekeurd vergif!). Over de me-
dia (massale angstkwekers). Over de 
jeugd (niet leuk om nu jong te zijn). 
Over een proef met de magnetron 
(toch maar gewoon zelf blijven ko-
ken). Over de gezondheid (‘dat jon-
getje wordt niet oud’, zei de zuster). 

Over naoberschap (om blij mee te 
zijn). Over sociale woningbouw (een 
zegen!). Over zorgen voor je pensioen 
(vertrouw geen bankmeneren!). Over 
democratie (soms best gevaarlijk). 
Over oud worden (nare streek van 
Moeder Natuur). Over geloven (toch 
een stille twijfelaar?). Over erotiek 
(teveel van het goede?). Over het ko-
ningshuis (zes Oranje-generaties in 
één mensenleven). Over de dood  (bit-
tere noodzaak). Enzovoort. 32 onder-
werpen, die vaak op een erg verras-
sende manier worden beschreven. 

INTERNET… EEN UITKOMST
Die 32 columns vormden samen een 
pocket van 120 pagina’s. De schrijver 
hoopte er een uitgever voor te vinden, 
maar die zijn in deze economisch 
moeilijke tijden heel terughoudend 
met nieuwe boeken. Er is tegenwoor-
dig echter nòg een mogelijkheid om 
mensen te bereiken. Dat is Internet. 
Samen met een deskundige ‘bouwde’ 
van Rijn een website,  zeg maar een 
eigen plekje op het wereldwijde net. 
Met de naam plus66 column (geschre-
ven als twee woorden). Daarop ver-
schijnt vanaf begin december iedere 
week een aflevering van de column. 
Elke week een boeiend nadenkstukje 
voor senioren over wat oude mensen 

beleven in deze op hol geslagen we-
reld. Voor iedereen te lezen; zelfs met 
de mogelijkheid er - via e-mail - op te 
reageren.

Maar niet iedereen heeft Internet. En 
niet iedereen wil 32 weken wachten 
tot alle afleveringen zijn geplaatst. 
Daarom maakte de schrijver in eigen 
beheer een bescheiden oplaag van de 
pocket ‘plus 66’. Met de teksten van 
alle columns in een kleurig omslag. 
Te koop o.a. bij Bruna in Vorden en 
Boekhandel Bonvie in Hengelo en 
Zelhem. Of bij de schrijver, bij voor-
keur via Internet. De prijs van de 
pocket is € 12.-. Het is al met al een 
openhartig boekje, heel herkenbaar 
voor senioren en leerzaam voor wie 
dat ooit hoopt te worden.

Twee ouwe mensen in een dwaze wereld
Er zijn in Nederland twee-en-een-half miljoen 65-plussers. Mensen die 
de laatste grote oorlog helemaal of nog net hebben meegemaakt. Die 
daarna hebben geholpen bij de opbouw van ons land. En nu terecht 
genieten van de gestegen welvaart. Maar die intussen ook hebben ont-
dekt dat het niet in alle opzichten beter is geworden. En  dat oud zijn 
in deze tijd vaak niet leuk meer is. Ook omdat senioren dikwijls niet 
meer meetellen en ze al die nieuwe ontwikkelingen niet meer bij kun-
nen houden. Die de weg kwijtraken in deze dwaze wereld die steeds 
sneller verandert.

Bijna negentig en nog steeds actief.

Na sfeeropnamen uit Italië en Rot-
terdam (2008), de schoonheid van het 

verval van de DRU (2009) en mens en
omgeving (2010) heeft hij zich dit jaar
laten inspireren door het licht dat de
Oude IJssel en haar omgeving kleurt.
De foto’s zijn gemaakt tijdens toch-
ten van Anholt naar Doesburg. Naast
deze exposities in Bronkhorst was 
zijn werk eerder te zien in Hengelo
(2008), Doetinchem (2009), Ulft en 
Zelhem (2010). 
Tjeerd Visser is dagelijks op de expo-
sitie aanwezig.

Rivier in beeld
Bronkhorst - ‘De Oude IJssel’ is 
het thema, dat de Doetinchemse 
fotograaf Tjeerd Visser dit jaar 
heeft gekozen voor zijn expositie, 
op zaterdag 10 en zondag 11 de-
cember, maar ook op 24, 25 en 26 
december in de kapel van Bronk-
horst. De kapel is op die dagen 
open van 10.00 uur – 18.00 uur.

Hij vertelde en passant dat vrijwel al-
leen scholen aan dit initiatief hebben 

meegedaan. Nu de pers hier aanwe-
zig is, doen er volgend jaar hopelijk 

ook burgers mee’, zo sprak de wet-
houder. ‘ Bij Ot en Sien leren ze al 
heel vroeg hoe je met afval moet om-
gaan, hoe je bekertjes en bakjes moet 
scheiden van bijvoorbeeld schilletjes 
van appels e.d. Dat wordt hen bijge-
bracht door de beide leidsters Jannet 
Munsterman en Hedwig Hartman’, 
zo vertelde Angeline van Mierlo, co-
ordinator van de Stichting Peuter-
speelzalen Bronckhorst. 

Op de vraag van André Baars aan de 
peuters ‘wie van jullie is kampioen 
‘pakjes-uitpakker‘, stapte de kleine 
Sten naar voren. Hij wilde wel helpen 

om de Award uit te pakken. Uiteraard 
ging het lintje dat om de verpakking 
zat, direct in de prullenbak. 

Toen Sten de prijs had uitgepakt 
keek hij heel verbaasd dat hij de pla-
quette weer moest afgeven. ‘Als je 
wat krijgt, mag je het toch houden’, 
zo moet Sten gedacht hebben. 

Uiteindelijk streek de kleine man 
over zijn hart en kreeg juf Jannet 
de prijs en kreeg juf Hedwig tegelijk 
met de bloemen een stevige ‘pak-
kerd‘ van Sten. André Baars beloofde 
de peuters nog een zak pepernoten 

en adviseerde hij de leiding van Ot 
en Sien: ‘ga door met dit initiatief
om de peuters spelenderwijs te leren
hoe ze met het scheiden van afval om
moeten gaan, dan vertellen ze thuis
wel aan papa en mama wanneer die
wat in de verkeerde bak gooien’, zo
zei hij. 

Behalve wethouder André Baars was
ook zijn toekomstig opvolger André
Spekschoor bij de prijsuitreiking aan-
wezig, alsmede Henk Knip, directeur
van Berkel Milieu. (Zoals bekend is
André Baars onlangs benoemd tot 
burgemeester van Ermelo).

Afvalvrij Award voor peuterspeelzaal Ot en Sien

Vorden - De peuterspeelzaal Ot en Sien heeft de Afvalvrij Award 2011 
gewonnen. Een initiatief van een zestal gemeenten (Bronckhorst, Brum-
men, Lochem, Doesburg, Zutphen en Deventer) o.m. in samenwerking 
met Berkel Milieu. Uit de vele inzendingen heeft elke gemeente een 
eigen winnaar gekozen en wat Bronckhorst betreft dus Ot en Sien in 
Vorden. André Baars kwam de peuterspeelzaal afgelopen donderdag 
persoonlijk met het behaalde resultaat gelukwensen. Gezeten op een 
bankje te midden van de peuters, voelde de wethouder zich al snel 
thuis in de peuterspeelzaal. ‘Mogen wij hier bij jullie komen spelen’, 
zo vroeg hij de peuters? Dat mocht, ‘wij hebben hier mooie treintjes’, 
zo kreeg hij van een kleine wijsneus te horen. André vervolgens, ‘We-
ten jullie waarom wij hier zijn’? Jullie hebben een prijs gewonnen, 
kampioen in het opruimen van een afval’, zo legde de wethouder uit.

Andre Baars met peuter Sten Keurig wachten op de beloofde pepernoten

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

Wat is: A.  Jachterbokse.

 B. Roeze.

 C. Stortkore. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Zaterdag 10 december. Pokkershutte 
IJzevoorde. VIJV dames 3-Boemerang 
dames 7. Aanvang: 14.30 uur; VIJV 

heren 1-Boemerang heren 2. Aan-
vang: 16.00 uur; VIJV dames 1-SV Loil
dames 1. Aanvang: 17.30 uur.

V.IJ.V.



Marjorie en Henk Klaassen van Bras-
serie Lettink ontvingen de bijhorende 
bloemen van vv Vorden voorzitter 

William van der Veen.  De bijhorende 
teamfoto is gemaakt voor de Gasten-
kamer van Brasserie Lettink. Deze 

smaakvol ingerichte gastenkamer 
is geschikt voor groepen tot 25 per-
sonen, en is daardoor te gebruiken 
voor onder andere familie diners of 
feesten.

Vorden 4 heeft een nieuwe shirt-
sponsor

Vorden - Brasserie Lettink is de nieuwe shirtsponsor van het vierde 
elftal van de voetbalvereniging Vorden.

Opvallend is het steeds toepassen van 
nieuwe of andere materialen. “Dit 
dwingt mij om de mogelijkheden van 
het nieuwe materiaal te onderzoe-
ken en experimenteren is een grote 
inspiratiebron”. De materialen prik-
kelen haar fantasie en vragen om 
inventiviteit. In meer dan dertig jaar 
vormgeven ontstonden vele collecties 
sieraden en tassen waarin o.a. materi-
alen als hout, leer, kunststof, textiel, 
keramiek, ijzer, zilver, bladgoud e.d. 
aan bod kwamen, soms in combina-
tie met elkaar. 

FER NOIR
Tijdens een wokshop van een ijzer-
smid uit Benin, in Antwerpen, smeed-
de Maria Hees in 2003 voor het eerst 

een ijzeren collier. In 2006 liet zij tij-
dens een reis in Mali ontwerpen van 
colliers door verschillende ijzersme-
den uitvoeren. In 2009 verbleef zij in 
Artist Residence Bajidala inSégou, Ma-

li. Daar maakte zij kennis met diverse 
ambachtslieden, waaronder een van 
de plaatselijke ijzersmeden, Zacharia. 
Met hem klikte het. Hij voelde pre-
cies aan wat zij wilde maken. 

Er ontstond een prettige samenwer-
king en in 2010 keerde Maria Hees 
terug naar Mali om met samen met 
Zacharia een collectie van 12 verschil-
lende modellen te maken. Zij verbleef 
twee weken op het erf van de smid, 
thuisgekomen restte haar het vijlen, 
schuren en patineren met een betove-
rend resultaat van dit oermateriaal.

SCHUIMPORSELEIN
Deze nieuwe porseleinsoort is ont-
wikkelt op het Europees Keramisch 
Werkcentrum in den Bosch. In te-
genstelling tot normaal porselein dat 
16% krimpt tijdens het bakproces zet 
schuimporselein juist uit. Dit wordt 
heel duidelijk bij het aanbrengen van 
glazuur. Het porselein zet uit, de gla-
zuurlaag barst open (craquelé). Maria 
Hees boetseert heldere strakke vor-
men, die tijdens het bakproces van 
vorm veranderen. Dit proces heeft 
zij niet in de hand, elk resultaat is 
uniek.

In Galerie Agnes Raben is t/m 15 ja-
nuari 2012 de expositie ‘Oervormen’ 
te zien. Recente sieraden en objecten 
gemaakt van geschuimd porselein en 
een serie unieke colliers van in Afrika 
gesmeed ijzer. Verder is natuurlijk 
ook haar collectie tijdloze tassen in 
de galerie te bewonderen en het boek 
over haar hele oeuvre: 30 jaar vorm-
geven: Maria Hees.

In de ban van ijzer en geschuimd porselein

Oervormen: Maria Hees

Expositie in Galerie Agnes Raben in Vorden t/m 15 januari 2012. www.
galeries.nl/agnesraben Vorden - Maria Hees woont en werkt in Doe-
tinchem en is sinds haar eindexamen in 1979, aan de Akademie voor 
Beeldende Kunsten in Arnhem, werkzaam als zelfstandig en zelfpro-
ducerend ontwerpster. Inmiddels is zij een bekendheid met haar ont-
werpen van tassen, sieraden, objecten en gebruiksvoorwerpen.

Ik ben zeer verontwaardigd. Het be-
treft de sloop van een 50 jaar oude 
heg die een afscheiding was tussen 
de speeltuin en de spoorbaan aan het 
Wiemelink in Vorden. 

We vragen ons als buurt af wat Pro
Rail hiermee voor heeft !

Groeten, 
B.J. Oonk, Het Kerspel 2, 7251 CV Vor-
den

Ingezonden, buiten verantwoording van de redactie

Oude heg

De 12 tot 16-jarigen komen geregeld 
bij elkaar op maandagavond om sa-
men te eten en te praten over een on-
derwerp dat met ‘geloven’ te maken 
heeft. De afgelopen weken maakten 
ze kennis met de levensparels. Dat 
is een armbandje met kralen, parels, 
die verwijzen naar de hoogte- en diep-
tepunten van het leven van een mens 
met God. Er is een grote gouden pa-
rel, de Godsparel, om uit te drukken 

dat God het begin en het einde van 
alles is. 
Maar er is ook een kleine parelmoe-
ren ik-parel, om aan te geven dat God
mensen waardevol vindt. In deze tijd
waarin het op TV vooral gaat om wie
het beste is in zang of dans, of hoe
je jezelf mooier kunt maken, zou je
vergeten dat mensen uniek zijn. Er
is er niet één als jij. Daar wordt op
deze zondagmorgen bij stilgestaan .
De band Spirit zal een aantal aanspre-
kende popsongs ten gehore brengen,
zoals You’ve got a friend, van James
Taylor, Lost, van Anouk en Road to
home, van Amy MacDonald. Er is ook
aandacht voor de kinderen en het ad-
ventsproject. Na de dienst is er koffie,
thee en limonade voor iedereen.

Zondagmorgen 11 december jongerendienst

Thema: ‘Je bent kostbaar’
Vorden - Zondagmorgen 11 de-
cember wordt er om 10.00 uur 
in de Dorpskerk een jongeren-
dienst gehouden. Deze dienst is 
voorbereid door de jeugd uit de 
Hervormde gemeente en de Gere-
formeerde kerk.

Start en finish waren bij het gebouw 
Withmundi (achter de Protestantse 
kerk) in Wichmond. Opvallend het 
aantal wandelaars dat niet uit deze 
omgeving afkomstig was. Voor hen 
ook verrassend dat onderweg op vijf 
plekken een groep van vier blazers 
van de midwinterhoorngroep D’Olde 
Roop uit Zelhem hun sonore gelui-
den door de bosrijke omgeving blie-
zen. Zelf meedoen? Ook dat kon, de 

blazers waren maar al te graag bereid
om tekst en uitleg over de midwin-
terhoorn te geven. Enkele enthousi-
astelingen probeerden vervolgens ge-
luiden uit de lange midwinterhoorn
te krijgen. Maar dat viel niet mee, zo
bleek. Onderweg ook volop gelegen-
heid een warm drankje te nuttigen. 
De opbrengst (die vandaag nog niet
bekend kon worden gemaakt) van de-
ze wandeling gaat naar de Rudolphs-
tichting (www.rudolphstichting.nl). 

Deze stichting richt zich o.m. op 
kinderen die niet meer thuis bij hun
ouders kunnen wonen. De insteek is
wanneer kinderen buiten de samen-
leving dreigen te vallen, moet er een
samenleving worden gecreëerd waar-
in zij wel welkom zijn. De Rudolph-
stichting schept ook mogelijkheden
waarbinnen andere organisaties de
uitvoerende zorg op zich kunnen ne-
men. De innovatieve projecten rich-
ten zich vooral op de opvang van uit
huis geplaatste kinderen in een ge-
zinsvorm en in een gemeenschap.

Wandeltocht in Wichmond voor goed doel

Wandelaars genoten volop 
van de midwinterhoorn
Wichmond - ‘Toen wij de weers-
verwachting voor vandaag hoor-
den, hadden we er een hard hoofd 
in of het wel droog zou blijven. 
Gelukkig toch uitstekend weer 
en goed begaanbare wegen. In 
totaal ruin 200 deelnemers, een 
aantal waar we zeer content over 
zijn’, aldus Sandra Dimmendaal 
namens de ZWO groep die deze 
tocht organiseerde. Een wandel-
tocht met een leng te van circa 
6,5 kilometer die gehouden werd 
op een gedeelte van de Ockhorst-
route, maar dan wandelen in te-
genovergestelde richting.

Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de 
champagnebar niet. Zodat we met z’n 
allen kunnen toasten op het nieuwe 
jaar!  De muzikale omlijsting van het 

feest wordt dit jaar verzorgt door maar 
liefst 2 DJ’s. DJ Kevin zal in de nacht 
met draaien. Hij is een ervaren DJ die 
het publiek alvast zal opwarmen!  Daar-

na zal DJ Geert Bergers de sporthal uit 
zijn voegen doen barsten!! Net zoals 
de voorgaande jaren zal het weer één 
groot feest worden!

Zoals andere jaren zijn de kaarten al-
leen verkrijgbaar in de voorverkoop. 
Deze is zojuist gestart. Wees er weer 
snel bij, want de vorige editie’s waren 
steevast uitverkocht.

Kaarten a € 12,50 zijn verkrijgbaar bij :
Tankstation Weulen Kranenbarg, Mitra
Sander Pardijs en Fashion Corner, allen
te Vorden. Het beloofd weer een knal-
lend feest te worden en willen iedereen
graag verwelkomen in de nacht van 31
december op 1 januari. Kijk voor meer
info op : www.stevo.nu of volg ons via
Twitter: @stevovorden of Facebook: 
Stevo Vorden

Voorverkoop 9e Editie Oud en Nieuwfeest Vorden van start
Vorden Na het Midzomerfeest is de Stevo ( Stichting Evenementen Vor-
den ) weer druk met de voorbereidingen voor het Oud en Nieuwfeest. De 
feestdagen staan al weer bijna voor de deur en het feest begint haar vorm 
te krijgen. Dit jaar al weer voor de 9e keer! Sporthal ‘t Jebbink zal weer 
omgetoverd worden tot een sfeervolle zaal, waar je ogen tekort komt.



De uitwedstrijd had hij nog van de-
ze tegenstander verloren. Ook Niels 
Lijftogt wist zijn enkelspel met 21-
17 en 21-9 naar zich toe te trekken. 
Daarna speelde Geeske Menkveld een 
goed damesenkel maar de winst ging 
met 21-15 en 21-17 naar de dame van 
Poona. Vera Velhorst wist haar tegen-
standster wel met 21-11 en 21-16 te 
verschalken. Het herendubbel liep 
daarna weer vanouds. De tegenstan-
der had geen schijn van kans. Het 
werd 21-9 en 21-5 voor de heren van 
Flash. Ilse van Dijk en Vera Velhorst 

begonnen het damesdubbel zeer 
goed. Zij wonnen de eerste set met 
21-15. Daarna kregen de dames van 
Poona echter meer vat op het spel. 
De tweede en derde set gingen naar 
de tegenstander. Het mixeddubbel 
van Geeske en Niels werd een zware 
driesetter. Ook hier trok Poona aan 
het langste eind. Ilse en Chjehrando 
speelde even rustig als altijd en het 
werd met 21-8 en 21-15 een goede 
overwinning in hun mixeddubbel.

Flash 1 - Poona 3: 5-3

Andere uitslagen:
UBC 5 - Flash 2: 2-6 
Flash 3 - Rianto 3: 4-4 
Wehl recr. 2 - Flash recr. 1: 5-3
Didam jeugd 1 - Flash jeugd 1: 4-4
Doesburg jeugd 2 - Flash jeugd 2: 2-6
Poona jeugd 4 - Flash jeugd 3: 0-8

Badminton Flash Vorden
Vorden - Flash speelde afgelopen 
donderdag tegen nummer drie 
uit de competitie Poona uit Gaan-
deren. Er werd gespeeld in de ver-
trouwde opstelling. Chjerando 
Gasper begon zeer goed door zijn 
enkelspel in twee sets met 21-16 
en 21-19 te winnen.

Niet alleen is hier een fantastische 
keus aan, met name niet meer in pro-

ductie zijnde serviesonderdelen van 
Wedgwood en Villeroy & Boch, maar 
ook is er een mooie collectie aan 
verzilverd bestekgoed, glas en ander 
tafelgoed. Samen met de grote keus 
aan puzzels van Wasgij en Jan van 
Haasteren biedt dit de kans om net 
dát cadeau te kopen waarmee je een 
ander (of jezelf) heel erg blij maakt…

De schuurverkoop vindt nog plaats 
op 10 en 17 december aan de Whe-
merweg 20 in Almen. Daarna is Ser-
vieskast weer op afspraak geopend. 
Meer info: www.servieskast.nl

Een mooi gedekte tafel…
Almen - Bij deze feestelijke decem-
bermaand hoort natuurlijk een 
mooi gedekte tafel waaraan we 
urenlang met familie en vrienden 
kunnen genieten van winterse ge-
zelligheid, lekker eten en elkaars 
gezelschap. Met Kerst bereikt dat 
mooie tafelen een hoogtepunt. 
Wie nog wat nodig heeft voor die 
mooie tafel kan heel goed terecht 
bij de zaterdagse schuurverkoop 
van Servieskast Almen.

Afgelopen vrijdag was een team van 
Veronica TV in Lichtenvoorde aanwe-
zig om zich helemaal te prepareren op 
de te maken tv-uitzending. In Grand 
Café Markt 5 werd het gezelschap 
ontvangen door Rob Elbers en Ben 
Hooglugt van de Stichting Promotie 
Lichtenvoorde (SPL) en Jack Martin 
Schuurmans, organisator van de Arc-
tic Challenge. Namens de gemeente 
Oost Gelre was Brandt Keegstra van 
de partij. Keegstra is gemeentevoor-
lichter en daarnaast adviseur van de 
SPL. Na een oriënterend gesprek on-

der het genot van een kop koffie werd 
er een rondgang door Lichtenvoorde 
en omgeving gemaakt om de nodige 
filmbeelden te maken, die straks in 
januari 2012 zullen worden gebruikt 
voor de tv-uitzending.
Volgens Rob Elbers is de SPL in aanra-
king gekomen met het autosportspek-
takel, alsmede met de tv-uitzending 
van Veronica, omdat men als stich-
ting de Arctic Challenge promoot en 
dat zowel via financiële ondersteu-
ning als de beschikbaarstelling van 
benodigde mankracht.

“We hebben samen diverse plekken 
in Lichtenvoorde en omgeving be-
zocht, zoals bijvoorbeeld de uitzicht-
toren in de Engelse Schans in Lievelde 
en het Wijndomein Besselinkschans. 
In Lichtenvoorde is er naast het cen-
trum ook gefilmd in Lichtenvoorde 
Zuid-West waar het plan Flierbeek 
ten uitvoer wordt gebracht en in het 
Wentholtpark. Daarnaast toonde 
Veronica grote interesse voor aan-
sprekende jaarlijkse evenementen, 
die hier in Lichtenvoorde, zoals het 
bloemencorso, en in de omgeving, 
zoals de Zwarte Cross, plaatsvinden. 
Allemaal onderdelen dan wel ingredi-
enten voor de tv-uitzending.”
Maar zeker is dat de Arctic Challenge 
op het hoofdmenu van Veronica TV 
prijkt met onder andere de Battle tus-
sen de bekende Nederlanders Lange 
Frans en Saar Koningsberger.

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Veronica TV zendt uit 
op 27 januari 2012

Lichtenvoorde - De negende editie van The Arctic Challenge Tour 2012 
zal door Veronica Televisie uitgebreid in beeld worden gebracht. De 
bijna een uur durende uitzending is op vrijdag 27 januari 2012 en 
daarbij zullen er niet alleen beelden zijn te zien van de start, maar ook 
van de ruim 7 duizend kilometer lang rit zelf, alsmede van de finish. 
Zoals bekend vindt de Arctic Challenge de volgende maand plaats van 
zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari. Zowel de start (bij 
Aloys Roemaat Transport) als de finish (Markt) vinden in Lichtenvoor-
de plaats.

Het team van Veronica TV op bezoek in Lichtenvoorde met Rob Elbers, voorzitter van de SPL (tweede van links).

Aan het eind van de eerste ronde was 
er 25 kilo muntgeld plus papiergeld 
bij elkaar. Een sterke jonge vriend 
hielp om die vracht naar de bank te 
brengen, waar een telmachine ze tel-
de. Die had er een hele kluif aan, maar 
na een uurtje was er toch € 875,20 ge-
stort. Een prachtig bedrag waarvoor 
we alle gevers en steunpunten van 
harte bedanken. De vraag werd ge-
steld of nog doorgespaard mag wor-
den. Men heeft de smaak te pakken! 
Natuurlijk mag dat, graag zelfs. Laat 
u maar weten of er meer kubussen 
nodig zijn. Bel ons als u volle kubus-
sen hebt, we komen ze graag halen, 
als we het maar weten. 0575 467304. 

Ook op andere wijze wordt Stichting
Gamrupa Europe graag gesteund. De
statiegeldactie bij Plus Kogelman in
Ruurlo loopt nog steeds door en le-
verde al meer dan € 3400 op. Ook met
kleine bedragen, dus sparen helpt
echt. Voor het vervoer van de gekre-
gen ambulance zoeken we sponsors.
U kunt kiezen: een traject van de
6237 km voor € 1.- per km. U kunt
zelf of met een groepje de lengte van
het traject bepalen. Wilt u zichtbaar
mee op die reis? Zet dan uw naam of
logo op de ambulance. € 150 voor 20
x 20 cm2,, € 75 voor 10 x 10 cm2, € 25
voor alleen uw naam op een speciale
strook. Uw logo ontvangen wij graag
digitaal. Het moet ruim voor half ja-
nuari binnen zijn. U kunt uw goede
gaven overmaken op nr. 1479 64 490
t.n.v. Stichting Gamrupa, Vorden,
met vermelding van logo en maat, of:
naam of: kilometers.

Zijn er nog vragen, of wilt u meer we-
ten? Neem contact op 0575 467304,
kijk op de website www.gamrupa.org
Bezoek de stand op de Goede Doelen
Markt in Lochem. Vrijdagavond 9 dec
(17 - 21 u) zaterdag 10 dec (11 - 17 u)
in de Gudula Kerk.

Kubusactie zet zoden aan 
de dijk
Vorden - Stichting Gamrupa Eu-
rope bracht spaarkubusjes in 
omloop met de bedoeling daarin 
1 en 2 cents munten in te zame-
len voor het Gamrupa Onderling 
Ziekenfonds in Sifoe e.o. De deel-
nemers in dit fonds brengen zelf 
hun premie van 5 dalasi (ca. 15 
€cent) per maand in, maar heb-
ben in de aanloopfase steun no-
dig. Sommige gevers hielden zich 
strikt aan dit verzoek, anderen 
deden er ook grotere munten in.

Vorden. Nadat enige weken geleden 
nog met succes een 1e prijs werd 
gehaald op het muziekconcours te 
Enschede, organiseert de muziekver-
eniging CONCORDIA uit Vorden ook 
dit jaar weer haar oliebollenactie. 
Deze actie, welke is opgezet in de 70-
er jaren van de vorige eeuw, is nog 
steeds belangrijk voor de vereniging, 
aangezien de verdiensten jaarlijks 
ten goede komen aan het instrumen-
tenfonds. Elk jaar zijn er wel weer 
instrumenten benodigd voor het 
harmonieorkest, de drumband of de 
leerlingen welke via de muziekschool 
Oost Gelre worden opgeleid.

De oliebollen worden al jaren door 
eigen leden gebakken en, afgaande 

op de reacties in voorgaande jaren, 
met succes. Vrijdagochtend begint
de bakploeg aan deze klus en vanaf 
vrijdagmiddag worden de zakjes met
bollen huis aan huis verkocht door de
leden.

Evenals voorgaande jaren hoopt het
bestuur van Concordia ook dit jaar 
weer op een voorspoedige verkoop 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 decem-
ber. Daaropvolgend kunnen de leden
dan weer muzikaal “aan de bak”: op
zondag 22 januari 2012 verzorgt de 
vereniging het traditionele nieuw-
jaarsconcert in het Dorpscentrum.
Aan dit concert zal tevens de blaaska-
pel Loarn’s Plezeer uit Laren G. haar
medewerking verlenen.

Oliebollenactie Concordia

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

Ratti begon prima aan de wedstrijd. 
Dit resulteerde al snel in een moge-
lijkheid voor spits Gijs Klein Heeren-
brink. Hij kon een voorzet van Ruud 
Mullink echter niet binnen tikken. 
Even later was het wel raak. Een 
cornerbal kwam via het hoofd van 
Bart Peppelman bij Gijs Klein Hee-
renbrink. Hij werkte beheerst de bal 
achterwaarts in de bovenhoek wat 
de 1-0 betekende. Na een kwartier 
waren ook de bezoekers wakker ge-
worden en kwamen ze via een de be-
hendige en snelle voorhoede spelers 

een aantal keer dichtbij het ratti doel. 
Een aantal schoten uit de tweede lijn 
konden Ratti doelman Bert Jan Kolk-
man geen moment in verlegenheid 
brengen. Ook Ratti kon in de eerste 
helft geen potten meer breken. Veel 
verder dan een schot van Niek Nijen-
huis kwam Ratti niet. Zodoende werd 
er gerust met een 1-0 stand.
Kort na rust was het Klein Dochte-
ren met een grote kans. Een prima 
voorzet kon worden ingekopt maar 
de bal kwam recht in de handen van 
de Ratti doelman. Niet veel later was 
het ook Ratti dat van zich liet spre-
ken. Een prima aanval werd afgerond 
via een volley van Koen Klein Heeren-
brink. De bal miste echter snelheid 
waardoor de doelman van de gasten 
de bal nog tot corner kon verwerken. 
In de loop van de tweede helft wer-
den de gasten sterker en 20 minuten 
voor tijd werd dan ook de verdiende 

gelijkmaker binnengeschoten. Sim-
pel balverlies bracht de Klein Doch-
teren aanvallers in stelling. Na twijfe-
len van de Ratti doelman was het nog 
een koud kunstje om de 1-1 binnen te 
tikken. Ratti leek de wedstrijd weg te 
geven maar niets was minder waar. 
Na een mooie aanval behield Niek 
Nijenhuis het overzicht en legde de 
bal klaar voor de ingevallen Michiel 
Gudde. Hij ronde vervolgens beheerst 
af. Klein Dochteren kwam in de laat-
ste minuten nog bijna terug. Uit een 
moeilijke hoek werd eerst op de paal 
geschoten en een paar momenten 
daarna kregen de gasten een cadeau-
tje van de scheids. Een makkelijk ge-
geven penalty werd echter hoog over 
geschoten en Ratti behield de 3 pun-
ten op sportpark ‘de Eik’. 
Volgende week zondag de laatste 
wedstrijd voor de winterstop, uit te-
gen Winterswijk.

Ratti pakt 3 punten tegen Klein Dochteren
Kranenburg - De Kranenburgers 
deden op deze laatste thuiswed-
strijd voor de winterstop prima 
zaken door in de slotfase de win-
nende treffer te maken. Na een 
1-0 ruststand floot de scheids na 
90 minuten uiteindelijk af bij een 
2-1 stand voor de thuisploeg.

Naast een heerlijk menu dat de bras-
serie zoals gewoonlijk zal serveren 
is er een bijzonder programma. De 
maaltijd wordt deze keer namelijk 
begeleid door een sfeervolle cham-
pagne-proeverij. Alle gasten kunnen 

op deze avond zo verschillende cham-
pagnes  vergelijken. Er wordt daarbij 
natuurlijk ook een inhoudelijke inlei-
ding verzorgd  waarin de gasten meer 
te weten komen over champagne en 
het onderscheid tussen alle flessen.
Dit is de slotbijeenkomst van het 
jaar voor het Vordens Onderne-
merscafé. De organisatoren kunnen 
terugkijken op een geslaagd eerste 
jaar  waarin het ledenaantal gestaag 
is gegroeid. De champagne is daarom 
eigenlijk best heel toepasselijk! Het 
programma voor 2012 staat al in de 

steigers en de bijeenkomsten zullen 
gewoon doorgaan op elke derde don-
derdag van de maand. Het Onderne-
merscafé blijkt een goede vorm  voor 
ondernemers van zzp-er tot directeur 
om elkaar op een ontspannen manier 
te ontmoeten. 

Als u ondernemer bent en Vorden als 
werkgebied heeft, dan bent u ook van 
harte welkom op deze sprankelende 
avond bij Brasserie Lettink op 15 de-
cember vanaf 18.00 uur. Graag tijdig 
opgeven via c.smeerdijk@chello.nl

Bijeenkomst met bubbels
Vorden - Het Vordens Onderne-
merscafé organiseert op donder-
dag 15 december de volgende 
bijeenkomst. Dit keer wordt het 
een feestelijke avond geheel in 
decemberstijl op de vaste locatie 
bij Brasserie Lettink in Vorden.



Onder leiding van ervaren instruc-
teurs van vijf sportscholen uit Zut-
phen en Warnsveld (Aerofitt, Perfect 
Body, Optisport, Sportspalace en Zil-
verberg) en onder begeleiding van 
lekker stimulerende muziek bezorgt 
u zichzelf een geweldige avond. Aan 
het Spinning Event kan individueel 
of in teamverband worden deelgeno-
men. Het is mogelijk om per uur of 
voor de hele avond een Spinning bike 
te reserveren. De huur van een Spin-
ning bike kost € 10,= per uur. Naast 
een sportieve belevenis en goede mu-
ziek zorgen wij voor energie d.m.v. 
fruit, sportdrankjes en water. Tijdens 
en na afloop van het Spinning Event 
zal de band ‘B’rock’olie’ live muziek 
spelen uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 van 
de vorige eeuw. Muziek die u onge-
twijfeld kent van de Top 2000. De Kei 
beschikt over kleedruimtes en na af-
loop is er gelegenheid om te douchen 
of van de sauna gebruik te maken. 
De opbrengst van het Spinning Event 

wordt bestemd voor de stichting Ropa-
run. De stichting Roparun zet zich al
jarenlang in voor de palliatieve zorg
voor mensen met kanker. Zo geven
zij steun aan hospices, bekostigen en
begeleiden zij laatste vakanties voor
terminale patiënten en hun gezin en
schenken zij hoofdhuidkoelers aan 
ziekenhuizen. Dit zijn slechts enke-
le voorbeelden van wat de stichting
Roparun doet. De Roparun zelf is een
estafetteloop van Parijs naar Rotter-
dam. Dit is een afstand van ongeveer
530 km. Deze afstand wordt door 
diverse teams van 8 hardlopers af-
gelegd. De Achterhoekrunners doen
komend jaar voor de vijfde maal mee
aan deze estafetteloop. Door mid-
del van het organiseren van het Top
2000 Spinning Event willen zij geld
inzamelen voor dit geweldige doel.
Uw deelname is daarmee tevens een
steun aan mensen met kanker.Opga-
ve via a.giezen@achterhoekrunners.
nl

Top 2000 Spinning Event

Zutphen - Op vrijdag 16 december a.s. organiseren vijf sportscholen
uit Zutphen, in samenwerking met de Achterhoekrunners, de Top
2000 Spinning Event.

Tijdens het daarop volgende drankje 
werd de postduivenvereniging volle-
dig verrast door de binnen komst van 
Sint met twee zwarte Pieten, die een 
onverwachte wending aan de avond 
gaven. De meeste leden werden door 
Sint even toe gesproken wat de stem-
ming zeker ten goede deed komen. 
Daarna een buffet genuttigd en er 
werd nog tot de kleine uurtjes gezellig 
door gefeest. Al met al een geslaagde 
avond. Tot slot wenst de PV Vorden 
hun lezers fijne feestdagen toe. 

EINDSTANDEN PV VORDEN 
(0838) 
Aantal leden: 22 stuks. 
VITESSE: Aangewezen 1. Marc Tie-
messen, 2. R. de Beus, 3. C. Bruinsma, 
4. D.J. Gotink, 5. Rick Wuestenenk. 
On aangewezen 1. C. Bruinsma, 2. 
Marc Tiemessen, 3. D.J. Gotink, 4. 

Rick Wuestenenk, 5. R. de Beus. Duif-
kampioen Vitesse: Marc Tiemessen. 
MIDFOND: Aangewezen 1. T.J. Berent-
sen, 2. Marc Tiemessen, 3. R. de Beus, 
4. Rick Wuestenenk, 5. C. Bruinsma. 
On aangewezen 1. Marc Tiemessen, 
2. C. Bruinsma, 3. Rick Wuestenenk, 
4. R. de Beus, 5. T.J. Berentsen. Duif-
kampioen Midfond: R. de Beus 
EENDAAGSE FOND: Aangewezen 1. 
H.B.M. Hoksbergen, 2. C. Bruinsma, 
3. R. de Beus, 4. Marc Tiemessen, 5. 
Comb. J. Meijer en Zoon. On aange-
wezen 1. C. Bruinsma, 2. D.J. Gotink, 
3. H.B.M. Hoksbergen, 4. A. Kappert, 
5. Asley Eykelkamp. Duifkampioen 
eendaagse fond: C. Bruinsma. 
OVERNACHT FOND: Aangewezen 
1. Comb. J. Meijer en Zoon, 2. F.T. 
Hummelink, 3. C. Bruinsma, 4. Marc 
Tiemessen, 5. H.J. Stokkink. On aan-
gewezen 1. Comb. J. Meijer en Zoon, 

2. F.T. Hummelink, 3. C. Bruinsma. 
Duifkampioen overnacht fond: Com-
binatie J. Meijer en Zoon. 
JONG: Aangewezen 1. Marc Tiemes-
sen, 2. C. Bruinsma, 3. Asley Eykel-
kamp, 4. H.B.M. Hoksbergen, 5. H. A. 
Eykelkamp. On aangewezen 1. H.B.M. 
Hoksbergen, 2. Marc Tiemessen, 3. 
Asley Eykelkamp, 4. A. Kappert, 5. H. 
A. Eykelkamp. Duifkampioen Jong: 
Asley Eykelkamp. 
NATOUR: Aangewezen 1. C. 
Bruinsma, 2. Marc Tiemessen, 3. 
Asley Eykelkamp, 4. D.J. Gotink, 5. 
H.B.M. Hoksbergen. On aangewezen 
1. C. Bruinsma, 2. Marc Tiemessen, 3. 
Roy Schipper, 4. Asley Eykelkamp, 5. 
E. Bruinsma. Duifkampioen natour: 
C. Bruinsma. 
GENERAAL: Aangewezen 1. C. 
Bruinsma, 2. Marc Tiemessen, 3. 
H.B.M. Hoksbergen, 4. Asley Eykel-
kamp, 5. R. de Beus. On aangewezen 
1. C. Bruinsma, 2. Marc Tiemessen, 3. 
H.B.M. Hoksbergen, 4. D.J. Gotink, 5. 
R. de Beus. Duifkampioen Generaal: 
Marc Tiemessen.

PV Vorden huldigt kampioenen

Vorden - Zaterdag 3 december was de avond voor PV Vorden waarop de 
kampioenshuldiging plaats vond. Om 20.00 uur waren alle leden met 
eega aanwezig. Onder het genot van een bakkie troost deed de voor-
zitter zijn openingstoespraak en heette alle leden van harte welkom. 
Aansluitend werden de kampioenen op gepaste wijze gehuldigd.

Sinterklaas en Pieten zijn aanwezig bij de huldiging van de Kampioenen van PV Vorden.

Vordenaren Jan Denekamp (zang/
gitaar), Bert ‘Qbus’ van Dijk (bas), 

Maarten Graaskamp (drums) en Stef 
Woestenenk (gitaar/zang) stonden 

vorig jaar na tien jaar weer samen 
als de band ‘Framed’ op het podium. 
Een druk bezochte spontane avond  
met een hoop glimlachen, knipogen, 
maar ook de ogen dicht om weer eens 
te verdrinken in de muziek. De liedjes 
van artiesten als Muddy Waters, Eric 
Clapton, John Hiatt, ZZ Top, Paladins 
en Dr. Feelgood bleken nog steeds ge-
worteld in de harten van de vier mu-
ziekvrienden. Inmiddels hebben de 
Vordense vier stiekem hier en daar 
nog wel eens samen gespeeld. Afgelo-
pen zomer speelden ze bijvoorbeeld 
in het Zwitserse Entlebuch, waar 
drummer Maarten woont en werkt. 
Voor de gelegenheid aangevuld met 
bassist Han Thie. Tussen de Alpen 
galmden de snerpende bluessolo’s 
rond, met ineens een nieuw geluid. 
De Amerikaanse saxofonist Derrick 
Feole jamde een paar nummers mee. 
Er werd afgesproken om dat ooit nog 
eens te herhalen, want het luisterde 
en genoot naar meer. Dat gaat nu 
gebeuren! Vliegend vanuit Boston, 
racend over de autobahn en fietsend 
over de Dorpstraat komen alle mu-
zikanten vrijdag 9 december samen 
op het podium in eetcafé De Slof in 
Vorden. Een unieke avond wederom 
vol met bruisende, dampende blues 
en rock. Niet geoefend, maar recht-
streeks vanuit het hart. 
Framed begint rond 22u met spelen 
en de entree is gratis. Wees welkom 
in eetcafé De Slof aan de Dorpsstraat 
34 in Vorden.

Unieke smeltkroes van blues met Framed

Vorden - Op vrijdag 9 december is het podium van eetcafé De Slof in 
Vorden gevuld met een illuster gezelschap van muzikanten. De band-
leden van de Vordense groep ‘Framed’ spelen met speciale gasten en 
set vol blues in de breedste zin van het genre . Een smeltkroes van 
muziekvrienden met een voorliefde voor de blues, dat is wat het gaat 
worden.

Daarbij werden de mannen uit De-
venter lichtelijk geholpen door de So-
ciïverdediging die verder een prima 
wedstrijd speelde. Een bal van rechts 
werd door de aanvoerder binnenge-
tikt; 0-1. Net als in de uitwedstrijd 
konden de Deventenaren niet lang 
van hun voorsprong genieten. In de 
26e minuut gingen Gert-Jan en Teun 
Loman een uitgebreide één twee aan 
en eerstgenoemde werkte koelbloe-
dig af. Drie minuten later werd een 
vrije trap door Teun Loman goed in-
gespeeld op Gert-Jan Loman die zich 
prima vrij liep; 1-2. Sociï draaide in-
middels warm en Gert-Jan Loman gaf 
nog maar eens een diepe steekbal op 
Dubaern Besseling. De aanvoerder 
wist de bal na twee pogingen binnen 
te werken; 3-1 in de 31e minuut. Het 
volgende balbezit was weer vrucht-
baar voor Sociï. Maarten Rensink 
kreeg de bal op links en passte goed 
in op Kevin Esselink. Deze had weinig 
moeite om de keeper (tevens trainer) 
te omspelen en de 4-1 binnen te wer-
ken. Vijf minuten voor rust tekende 
Teun Loman voor de mooiste goal 
van de wedstrijd. Besseling passte in 
op Teun Loman en deze zag zijn kans 
schoon om met een fenomenale lob 
over de keeper de 5-1 aan te tekenen. 
Nadat Gert-Jan Loman ondertussen 
nog de lat had geraakt, gaf dezelfde 
Loman van rechts een strakke voor-
zet. Esselink zette zijn hoofd ertegen 
en zette de 6-1 op het scorebord, te-

vens ruststand. In de rust probeerde
trainer Steffens zijn mannen scherp
te houden en dat lukte redelijk. Door
een tekort aan wissels en wat discipli-
naire problemen bij WWV kwamen
zij met 9 man te staan. Aanvankelijk
deed Sociï hier te weinig mee omdat
het onvoldoende zocht naar de vrije
man. Sociï creëerde zich wel wat
kansjes, maar de scherpte leek er af.
Deze kwam echter nog voor een mi-
nuut of tien terug. In de 75e minuut
speelde Teun Loman zich aardig vrij
en schoot vervolgens droog raak van-
af een meter of 20. De 7-1 vervolgens
was ook van grote schoonheid, aan-
gespeeld door broer Gert-Jan lobde 
Teun Loman de bal vanaf 20 meter
over de keeper; 8-1. Weer drie minu-
ten later stond Gert-Jan Loman wat te
dralen voor de goal om er vervolgens
achter te komen dat afspelen de beste
optie was. Maarten Rensink greep de-
ze kans met beide handen aan en de
9-1 was een feit. Tien was vanaf dat
moment uiteraard de doelstelling en
ook die liet niet lang op zich wachten.
Dit keer was Teun Loman vanaf links
aangever op broer Gert-Jan zodat de 
dubbele cijfers op het bord kwamen;
10-1. Dat Gert-Jan Loman vervolgens
nog een penalty miste zal iedereen
hem vergeven, behalve hijzelf mis-
schien. Met deze ruime overwinning
is er in ieder geval vertrouwen ge-
tankt. Volgende week moet Sociï uit
naar De Hoven dat de laatste tijd goed
op dreef is. Dan wordt er gewoon 
weer met 0-0 begonnen en mag So-
ciï zich opnieuw bewijzen, aanvang
14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 4 DEC.
Sociï 1-WWV 1; 10-1, Sociï 2-Voorst
2; afgelast, Rheden 4-Sociï 3; 0-3, Die-
rense Boys 4-Sociï 4; afgelast, Sociï
5-ABS 6; 0-2.

PROGRAMMA ZONDAG 11 DEC.
De Hoven 1-Sociï 1, Witkampers 4-So-
ciï 2, Sociï 3-Erica ‘76 7, Sociï 4-De Ho-
ven 3, Voorst 4-Sociï 5.

Sociï
Wichmond - Sociï heeft tegen rode 
lantaarndrager WWV gedaan wat 
het aan zijn stand verplicht is. Te-
gen de nummer laatst kwamen de 
Wichmonders nog wat stroef op 
gang, maar het goede voorbeeld 
was de opmaat naar een monster-
score.In het eerste kwartier van 
de wedstrijd ging de wedstrijd 
nog redelijk gelijk op met kans-
jes over en weer. Net toen Sociï 
na een kwartier het overwicht in 
handen kreeg scoorde WWV uit 
een aardige counter.



Heeft men zelf een LGB-trein, neem hem dan 
mee en laat hem een tochtje maken door het 
grote Mexicaanse rotslandschap waar ook de 
Desert Express en Thomastrein van de model-
spoorbaanvereniging De Seinpaal rijden. De 
dag wordt ’s ochtends opgeluisterd door live-
muziek van de talentvolle singer/songwriter 
Guus Gardien
 
uit Den Hoorn. Vanaf 14.00 uur treedt de be-

kende allround zanger en gitarist Leon van der 
Meer op. In de kantine kan men alles te weten 
komen over de geneeskrachtige plant Aloe vera 
en haar producten. Tevens kan men er allerlei 
(kerst)geschenkjes in leuke verpakking en prach-
tige sieraden kopen. En vindt men treinen niet 
interessant, ook de overige attracties zoals dui-
zenden cactussen, de Cactus Piramide, Indian 
Art Gallery, ambachtelijke schoenmaker, boer-
derijdoorsnede, authentieke sierpoppenshow 
in Nostalgiehuis, Kindertuin, vogels, konijnen 
en pony’s zorgen voor veel vertier voor jong en 
oud, samen of alleen. De modelspoordag, aloë-
vera-demonstratie en live-muziek vinden in het 
voorste gedeelte van de Cactus Oase plaats. Dit 
gedeelte is gratis toegankelijk. Voor het Cactus-
park zelf betaalt men de normale entreeprijs. 
Hierbij ontvangt men zondag 11 december een 
gratis consumptiebon.

Familiepark Cactus Oase tijdens Reurlse Winterdag

Livemuziek tijdens Modelspoordag 
in Kerstsfeer

Ruurlo - Traditiegetrouw organiseert VVV-
Ruurlo tijdens de Reurlse Winterdag een 
winterwandeling waarin ook Familie Park 
Cactus Oase wordt aangedaan. Een unieke 
plek om lekker uit te rusten in een warme 
kerstsfeer. Op zondag 11 december is er 
een gezellige modelspoordag waarop alle 
treinen in bedrijf zullen zijn.

Vanaf 14.00 uur treedt  zondag de bekende allround zanger en gitarist Leon van der Meer in Familiepark Cactus 
Oase op.

Bij de TOP1TOYS Sueters aan de Dorpsstraat 15 
in Vorden deelde Angelique Sueters de prijzen 
uit. De eerste prijs was voor Mirte Aaldering, 
tweede werd Jari Janssen en de derde prijs was 
voor Faylinn Klein Brinke. TOP1TOYS Beuseker 

aan de Landlustweg 2 kreeg niet alleen de prijs-
winnaars van de kleurwedstrijd in de winkel.
Sinterklaas persoonlijk kwam naar Steenderen
om de prijzen uit te reiken. Zijn Piet deelde lek-
ker strooigoed uit! Dat vonden de kinderen ge-
weldig. 
De tweeling Brit en Niek Vaartjes (3 jaar) uit
Wichmond die bij hun oppas in Baak hadden
gekleurd, konden helaas niet aanwezig zijn.
Zij krijgen hun prijs op een ander moment.
De winnaars Lyszjov van Hilst (7 jaar) en Linda
Vroegindeweij (2 jaar) beide uit Steenderen na-
men hun cadeautjes van de Sint in ontvangst.

TOP1TOYS Beuseker en Sueters

Prijswinnaars kleurwedstrijd 
bekend

Ans Beuseker en Angelique Sueters van 
de TOP1TOYS winkels in Steenderen en 
Vorden werkten voor het Sinterklaasfeest 
samen. Zij hadden een kleurwedstrijd uit-
geschreven in Contact en de prijswinnaars 
hebben zaterdag 3 december hun prijzen 
in ontvangst genomen.

Ans Beuseker, Piet en Sint met de winnaars van de kleurplaatwedstrijd: Linda en haar moeder en Lyszjov.

Angelique Sueters met de winnaars van de kleurplaatwedstrijd: Mirte, Jari en Faylinn.

Leider Ferdi Loman bood Arend van Helden een 
bos bloemen aan als dank.

Vorden 6 heeft een nieuwe 
sporttassen sponsor

Vorden - Taxi bedrijf van Helden heeft het 
zesde elftal van de voetbalvereniging Vor-
den nieuwe sporttassen geschonken.

We kunnen kort zijn: het stuk van de heer Pe-
ter Bielars in “Contact” van vorige week, klopt 
helemaal.

1) Vereniging Bomenbelang is altijd tegen 
de kap van die prachtige rij kerngezonde, 
beeldbepalende platanen langs de Zutphen-
seweg geweest, en gebleven.

2) We hebben niet ingestemd met dit Cen-
trumplan zoals wethouder Mulderije be-
weert. Wel met het vorige Centrumplan van 
Pouderoyen, van acht jaar geleden. Daar zat 
heel wat meer groen in.

3) Van behoorlijk overleg met onze Vereniging 
is geen sprake geweest.

4) Ook met betrekking tot de nog steeds niet 

geplante twee forse lindes achter de Kerk,
op het marktplein, klopt het verhaal van 
de heer Bielars precies. We kunnen er aan
toevoegen dat de gemeente steeds flauwe
uitvluchtjes bedenkt om ze maar niet te 
hoeven poten. 

Als de plannen zoals ze er nu liggen, doorgaan
– de heer Bielars heeft alle bizarre facetten ge-
noemd – hebben we de komende twintig, der-
tig jaar een kaal dorp. Boompje groot, plantertje
dood, dat wisten we toch?

Namens het bestuur van Vereniging 
 Bomenbelang,
H.M. Ambagtsheer-Leopold, secretaris,
Heegherhoek 2, 7251 RX Vorden.

 Ja, Vorden ontgroent!

Deze expositie duurt tot 3 februari. Naast koop 
bestaat ook de mogelijkheid tot huur. Tevens 
zijn er speciale kadobonnen “kunst aan de 

muur”. Hiermee kan men zelf een schilderij 
uit de uitleenboeken uitzoeken voor een half 
jaar. Meer informatie hierover is in de galerie 
verkrijgbaar. Naast schilderijen ook uw adres 
voor unieke sieraden, vilt voorwerpen, new age 
artikelen, verf en tekenmateriaal. Galerie-Wij, 
Goudsmitstraat 1 te Groenlo.
Openingstijden: do. 13.30-17.30 u., vr. 13.30-
20.00 u., za.12.00-17.00 u. 

Voor meer info: www.galerie-wij.nl  U bent van 
harte welkom!

Nieuwe expositie bij Galerie-Wij
Groenlo - Vanaf 3 december gaat er weer 
een nieuwe expositie van start. Deze ex-
positie kenmerkt zich door een grote 
verscheidenheid aan werk, zeer kleurrijk 
en fantasievol. Deelnemende exposanten 
zijn Marlies Bruinsma, Gabiele Dahlhoff, 
Heide ter Hogt, Theo Kaak, Marian Groot 
Wassink en Jacqueline Velderman.



Spectaculair voor de jeugd is on-
getwijfeld de glijbaan in winterse 
sferen. Maar ook kan men een ritje 
maken op een quad. Voor muzikaal 
vertier zorgen onder meer dweilor-
kest Valse Loch uit Beltrum en het 
smartlappenkoor Leedvermaak uit 
Eibergen. Nieuw dit jaar is de zin-
gende en spelende Kerstman ‘Ben de 
Banjaman. Ook ontbreken natuurlijk 
de Reurlse Midwinterhoarnbloazers 
niet in het straatbeeld. De plaatselij-
ke Dorpskerk heeft ook haar deuren 
weer open staan. Tijdens de openstel-
ling verzorgen diverse locale en regi-
onale musici en groepen doorlopend 
een aantal miniconcerten. Leden van 
jongerenvereniging Jong Gelre Ruur-
lo beelden als levende standbeelden 
het bekende kerstverhaal van Char-
les Dickens uit. Kinderen kunnen 
zich tijdens de Reurlse Winterdag 
gratis vermaken in en op enkele at-
tracties zoals een minidraaimolen 
en een springkussen. Ook kunnen 

de kinderen met de Kerstman een
ritje maken in de arrenslee. Leden
van de vereniging Keep them Rolling
zullen diverse oude legervoertuigen 
in het centrum parkeren en leden
van Buurtvereniging Dijkhoek en 
Toneelvereniging Tot Ons Genoegen 
uit Borculo zullen het kerstpel dat 
men vorig jaar in openluchttheater 
’t Galgenveld opvoerde op straat la-
ten zien. Op diverse locaties worden
kraampjes ingericht waarin winterse
lekkernijen te verkrijgen zijn. Wil 
men van de Ruurlose natuur genie-
ten dan kan men voor aanvang en
tijdens de Reurlse Winterdag vanaf
10.30 uur vanaf het VVV- kantoor de
natuur intrekken voor wandelingen
over zes, negen en veertien kilome-
ter. Ook verlenen enkele Ruurlose 
autobedrijven medewerking aan de
Reurlse Winterdag. Tijdens de Win-
terdag zijn een groot deel van de win-
kels geopend. En wie na afloop nog
even wil napraten kan terecht bij de
cafés van De Tapperij (De Sleppers) en
De Naober (De Daltons) die voor live
muziek zorgen. Zie voor het comple-
te programma en meer achtergrond
informatie de speciale Reurlse Win-
terdagkrant die deze week als bijlage
bij Contact Ruurlo is toegevoegd.

Talloze activiteiten in het centrum van Ruurlo

Volop vertier tijdens 
Reurlse Winterdag
Ruurlo - Voor jong en oud is er 
zondag 11 december van 12.00 
tot 17.00 uur tijdens de Reurlse 
Winterdag volop vertier in het 
centrum van Ruurlo. Evenals vo-
rig jaar zal er een mode- en meta-
morfose show plaatsvinden.

De winterwandelingen starten tussen 
10.30 en 12.00 uur bij het VVV kan-
toor aan het Kerkplein. De wandelaf-
standen waaruit men kan kiezen zijn 
zes, negen of vijftien kilometer. Er 

kan tot 16.00 uur gewandeld worden.
Als pleisterplaatsen zijn in de routes
Familiepark Cactus Oase opgenomen
waar ook een kijkje in de Cactus Oase
in Kerstsfeer, zeer aan te bevelen is.
Tevens is een bezoek aan bloemen-
boerderij ’t Wolsenhuus aan de Tol-
hutterweg en kaasboerderij ’n Ibink 
aan de Arfmanssteeg zeker de moeite
waard. Beide bedrijven zijn geheel in
Kerstsfeer. Ook pannenkoekenboer-
derij De Heikamp aan de Hengelose-
weg is tijdens de Reurlse Winterdag
geopend.Inlichtingen: VVV Ruur-
lo, tel. 0573 453926 of de website
www.berkelland.nl.

Winterwandelingen in de omgeving van Ruurlo

Wandelingen tijdens 
Reurlse Winterdag
Ruurlo - Voor aanvang en tijdens 
de Reurlse Winterdag kan er vol-
op gewandeld worden in ‘Reurle’. 
Ruurlose vrijwilligers van VVV 
Berkelland hebben namelijk 
tijdens de Reurlse Winterdag 
prachtige winterwandelingen in 
de omgeving van Ruurlo uitge-
zet. Diverse ondernemers tijdens 
de route zijn zondag 11 december 
geopend.

Voorverkoop begint dit jaar weer 
vroeg! 
Vanwege de BTW verhoging van vo-
rig jaar op festivalkaartjes begon de 
voorverkoop toen extra vroeg. Dit 
is de organisatie goed bevallen en 
ondanks dat dit jaar het hoge BTW 
tarief gehandhaafd wordt, blijft de 
prijs voor een dagkaart maar € 20,-. 
Afgelopen week hadden de leden van 
de Zwarte Cross Fanclub ‘Harder!’ al 
de mogelijkheid om kaarten te bestel-

len en aanstaande maandag is de rest
van de wereld aan de beurt. Vroege 
beslissers sparen in sommige geval-
len wel €20,- per kaart uit en ook is
er de komst van een extra voordelige
Jeugdkaart van € 10,- (hieronder meer
info daarover). Daarnaast weten be-
zoekers dan ook zeker dat men niet
voor dichte deur staat in het weekend
zelf. De camping was bijvoorbeeld
ook afgelopen jaar weer hartstikke
uitverkocht! 

Zwarte Cross is voor het hele ge-
zin! 
Kinderen tot 1,40 meter hebben net 
als andere jaren gratis entree, maar
daarnaast is er nu een speciale Jeugd-
kaart. Deze kost het gehele jaar een
tientje en is bedoelt voor jongeren
t/m 16 jaar.

Familiecamping ‘De Hoeksteen’
Naast de “gewone” camping is er 
dit jaar ook een familiecamping, ge-
naamd: ‘De Hoeksteen’. Hier heersen
rust, regelmaat en reinheid en deze 
camping is daarom ook geschikt voor
de jongere Zwarte Crossers (en hun
ouders natuurlijk). 

Maandag 5 december 2011 start de
voorverkoop algemeen. Het Zwarte 
Cross Festival 2012 vindt plaats op
20, 21 en 22 juli op festivalterrein de
Schans in Lichtenvoorde.

Tante Rikie geeft 1,5 miljoen euro aan bezoekers Zwarte Cross! 

Zwarte Cross festivaldirectrice 
doet snelle beslissers 
 handreiking tijdens crisis
Zwarte Cross festivaldirectrice 
Tante Rikie heeft er voor geko-
zen om  1,5 miljoen euro te geven 
aan de bezoekers van haar feest. 
Aanstaande maandag, 5 decem-
ber, start de voorverkoop van de 
16de editie van het evenement en 
kaarten zijn t/m eind december 
minimaal een tientje goedkoper 
dan vanaf januari. Op een bezoe-
kersaantal van 150.000 mensen, 
die het Achterhoekse festival in 
2011 trok, is dit minimaal € 1,5 
miljoen belastingvrij! Tante Rik-
ie: “Ik lijk Sinterklaas wel. Ik geef 
alles weg en ben gek op kinderen! 
Het zijn zware tijden op financi-
eel gebied en ik vind dat het voor 
iedereen mogelijk moet zijn om 
de Zwarte Cross te bezoeken. Geld 
moet geen reden kunnen zijn om 
thuis te blijven! Dan ga ik wel een 
keer minder op vakantie.”

Een geluidsman, twee cameramen-
sen, twee begeleidende medewerk-
sters én Indy Heuvelink! Indy … die 
diezelfde ochtend ziek was gemeld 
door één van haar ouders! Zij kwam 
binnen met een kleurrijk stellage in 
haar handen met daarop een groot 
aantal prachtig versierde mini taart-
jes. Iedereen was compleet verrast en 
vroeg zich hardop af wat hier aan de 
hand was. Het werd snel duidelijk. 
Staande in een kring, met de mooi 
versierde mini taartjes in het midden, 

vertelde Indy wat en waarom ze dit 
gedaan heeft. Eind groep 5 liep het 
allemaal niet zo lekker in haar klas 
en Indy schreef hierover naar het 
t.v.-programma ‘de taarten van Abel’. 
Met haar deelname wilde zij haar 
klasgenoten een hart onder de riem 
steken om met z’n allen de schouders 
er onder te zetten om de sfeer in de 
klas te verbeteren. Gelukkig wordt er 
nu over deze periode in de verleden 
tijd gesproken!! Dankzij de inzet van 
uiteraard de kinderen zelf, de ouders, 

het team en de toepassing van de zgn. 
kanjertraining gaat het nu een héél 
stuk beter in de klas! Door het aan-
bieden van de mini taartjes wil Indy 
aangeven dat ze blij is dat het nu 
goed gaat en spreekt ze de wens uit 
dat dit zo blijft. Daarna is het smullen 
geblazen! Eerst uiteraard de leerlin-
gen van groep 7 en even later worden 
ook de medeklasgenootjes van groep 
8 uitgenodigd om te genieten van het 
gemaakte lekkers. 
Wanneer de gemaakte opnames pre-
cies worden uitgezonden is nog niet 
bekend. Wel kunt u vast de gemaakte 
foto’s bekijken op 
www.devordering.nl.

Indy Heuvelink bakt taarten met Abel!

Vorden - Groot was de verbazing bij de leerlingen van groep 7 én leer-
kracht juf Lenneke toen dinsdagmiddag 29 november jl. ineens een 
televisieploeg de klas in kwam!

Bijna 20 jaar kunnen klanten hun 
diervoeders afhalen aan de Zutphen-
seweg 125 net buiten Vorden. Maar 
sinds 2010 heeft Veevoederhandel 

Vlogman een nieuwe hal op het in-
dustrieterrein in Vorden. Van hieruit 
worden klanten in de omgeving voor-
zien van hooi en stro. Ter gelegenheid 

van deze nieuwbouw, zijn ook de he-
ren van Dash voorzien van nieuwe 
kleding. Het heeft de heren blijkbaar 
goed gedaan, want halverwege het 
seizoen staan ze stevig aan kop in de 
derde klasse van de NeVoBo.

Veevoederhandel Vlogman steekt 
Heren 3 Dash in het nieuw!

Vorden - Heren 3 van volleybalvereniging Dash heeft van haar sponsor 
Veevoederhandel H. Vlogman een nieuwe outfit ontvangen.

1.) H. Kortstee. 2) W. van Belzen. 3) G. Leunk. 4) G. Kleine Haar. 5) M. van Voorst. 6) H. Vlogman. 7) R. Bijenhof. 8) B. Vrieler. 9) M. Tromp. 
10) A. Vrieler en coach: Ge Verheem.





!! KERSTBOMEN !!
Vanaf deze week hebben wij weer kerstbomen. Alle soorten en maten en 

in elke  prijscategorie. Wij zijn deze maand van maandag t/m vrijdag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

OP = OP

Wij staan tijdens de Candlelight shopping met onze stand voor de Spannevogel.

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld) 

tel. 0575-462892 of 06-53362300

Gezellig op de winterse pleinenmarkt

Tot ziens op de markt
Fam. Langeler en medewerkers wensen u fijne 

feestdagen en een goed en gelukkig 2012.

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461996

Vrijdag 9 december 
ook geopend tot 21.00 uur

Wij wensen u allen alvast 
een Fijne Kerst 

en een 
Gelukkig Nieuwjaar toe

GRATIS PARKEREN 
VOOR DE WINKELDEUR

Op het winterse Arendsen plein zijn ze er weer!

Overheerlijke halve 
 warme 
worst!

 Raadhuisstraat 21B 
 Hengelo gld

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

BROEKEN
NU 20% 

TOT 70% KORTING



 DECEMBER FEESTMAAND 
BAK EN BRAAD

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2012

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

SANDWICH
NU 20% TOT 

70% KORTING

Blooms and More
Nieuwstad 13, 7001 AC Doetinchem
Raadhuisstraat 8, 7255 BM Hengelo (Gld.)
www.bloomsandmore.nl

Wij heten u van harte welkom in onze kraam op 
‘de Winterse pleinenmarkt’ en in onze nieuwe 
winkel in Hengelo (Gld.) aan de Raadhuisstraat 8.

Veel leuke kerstcadeautjes en speciale wintermarkt aanbiedingen.

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

NOT THE SAME NTS

NU 20% TOT 

70% KORTING



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Sinds oktober is het Steunpunt vrij-
willigerswerk in de lucht. Het steun-
punt is een website van de gemeente 
Bronckhorst waarop u alle informa-
tie kunt vinden over werken als en 
met vrijwilliger(s). Dat de website al 
door menig inwoner is bekeken blijkt 
wel uit het goede nieuws dat De Gou-
den Leeuw Groep uit Zelhem via de 
website al vrij snel twee nieuwe vrij-
willigers mocht verwelkomen! Ook 
andere vrijwilligersorganisaties lie-
ten al weten erg blij te zijn met dit 
initiatief.

Aanbod

dan is er in de eerste plaats een uit-

kortdurende klussen als taken voor 

vacatures. Een greep uit het aanbod: 
gymnastiekver-
eniging Sparta uit 

-
-

kenheem heeft 
een aantal recepti-
onisten voor haar 

drie organisaties hebben nog ruim 
dertig organisaties vacatures ge-

site met veel praktische informatie de 
moeite waard. 

Organisaties

-
gers werkt, dan kunt u op de website 

ook voor tips over het werven van 

-
ren. 

Prikbord

-
gersorganisatie iets in de aanbieding 

een locatie voor activiteiten, podium-
delen, het lenen van een koffieser-

in Zelhem laat al weten dat er verga-
-

-
len graag meewerken aan ontmoe-
ting van sport en cultuur.

Belangrijk
-

ook heel bewust het doen en aanbie-
-
-

-
gerechtigden de opstap betekenen 
naar een betaalde baan.

Zo gaat u naar de website:
www.bronckhorst.nl/

vrijwilligerswerk

Heeft u al gekeken op de website vrijwilligerswerk van Bronckhorst?

Eerste vrijwilligers en organisatie hebben elkaar gevonden!

voor de Nederlandse identiteitskaart 

-
-

vingen van kinderen in paspoorten 

dat naar het buitenland gaat, moet 
-

cument hebben. Bent u van plan een 

-

-
ten in goede banen te leiden, heeft 
het ministerie wel besloten voorrang 
te geven aan aanvragen voor kinde-

-

-

documenten op de hoogte als de do-

voor het goedkope tarief in aanmer-
king te komen, moet u de aanvraag 

reisdocument voor uw kind(eren) 
-

(toeslag € 45,00)

Let op:

op www.bronckhorst.nl

toestemmingsgevers mee te
 nemen

wordt aangevraagd 

moet u van uw kind een pasfoto 
van goede kwaliteit inleveren. 

 www.bronckhorst.nl. 

veel extra toeloop door de kosten-
-

den, met name op woensdagmiddag 
en donderdagavond. Heeft u kinde-
ren die nog niet naar school gaan, 
kom als het even kan dan niet op

Allerlaatste kans: vraag nu 
ID-kaart aan voor uw kind
Kosten ID-kaart voor kinderen gaan 

vanaf 1 januari van 9,20 naar 30 euro!

-

-
dernemers en gemeente besloten dit 

Aanleiding was de aanbeveling van 
-

-

-
-

venkringen, keuren het eindresultaat. 

gemeente bevordert.”

Uniforme beweg-

wijzering op alle 

bedrijventerreinen 

in Bronckhorst



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

 vaardigheden komen ook aan de 
 orde. Het doel van budgetbegelei-
ding is dat u zelfstandig in staat bent 
rond te komen. Bij budgetbeheer 
 beheert een budgetbeherende 
 instantie uw inkomen. Het wordt op 
een daarvoor bestemde rekening 
gestort. Niet u zelf maar de budget-
beherende instantie zorgt voor het 
betalen van uw vaste lasten. U krijgt 
alleen huishoudgeld. Budgetbeheer 
duurt vaak de gehele aflossings-
periode. Afhankelijk van uw vaardig-
heden krijgt u budgetbegeleiding in 
de laatste fase van budgetbeheer. 
Schuldhulpverlening gebeurt op 
 basis van vrijwilligheid van u en de 
schuldeisers (dit noemen we een 
minnelijke regeling). Het is belang-
rijk dat u iets kunt aflossen.“ 

Toon: “Kunt u niets aflossen of 
 werken de schuldeisers niet mee, 
dan kunt u, na het stranden van de 
minnelijke regeling, een beroep doen 
op de Wet Schuldsanering Natuur-
lijke Personen (WSNP). Deze wet is 
onderdeel van de Faillissementswet. 
U kunt de rechtbank vragen een 
 saneringsplan vast te stellen. De 
rechter bekijkt waarom een minne-
lijke regeling niet is gelukt en hoe de 
schulden zijn ontstaan. Onverant-
woordelijk koopgedrag of fraude kan 
een reden zijn om het verzoek af te 
wijzen. Ook als u in de 10 jaar voor 
het verzoek gebruik hebt gemaakt 
van de WSNP, kan de rechter het 
verzoek afwijzen. Stelt de rechtbank 
een wettelijk schuldsaneringrege-
ling vast, dan moeten de 
schuldeiser(s) meewerken. Voor een 
periode van 3 of 5 jaar wordt een 
deel van uw inkomen en bezittingen 
gebruikt om zo veel mogelijk 
 schulden af te lossen. Tijdens de 
schuldsanering stelt de rechter een 
bewindvoerder aan. Deze gaat na of 
alles volgens afspraak verloopt. Na 
afloop beoordeelt de rechter of de 
schuldsaneringsprocedure goed is 
uitgevoerd en of de ‘schone lei’ kan 
worden verleend. Dat betekent dat 
de resterende schulden – die nog 
niet konden worden afbetaald in die 
3 jaar – door de rechter in een eind-
vonnis worden kwijtgescholden.”

Daan: “De gemeente kan inwoners 
die zelf hun schulden niet meer kun-
nen oplossen schuldhulpverlening 
aanbieden. Hiervoor hebben we  
de Stadsbank Oost Nederland 
 ingeschakeld, die wekelijks spreek-
uur houdt in het gemeentehuis. 
U kunt de Stadsbank bellen om  
een  afspraak te maken voor het 
spreekuur of u aanmelden via  
www.stadsbankoostnederland.nl. 
Hier vindt u ook welke gegevens/
overzichten u bij de aanvraag moet 
aanleveren. Wat gebeurt er vervol-
gens? Een  professionele hulpver-
lener gaat  tussen u en de schuld-
eiser(s) bemiddelen om  afspraken
te maken over de betaling van de 
schuld. Aan deze afspraken zijn
regels verbonden. Zo moet u alle 
middelen beschikbaar stellen voor 
het betalen van uw schuld. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat u uw auto moet 
verkopen om schulden af te lossen 
en uw maandelijkse uitgaven naar 
beneden te brengen. U moet tijdens 
het gehele schuldhulpverlenings-
traject bereid zijn om uw financiële 
problemen  daadwerkelijk op te 
 lossen. Als u de afspraken niet 
 nakomt of als blijkt dat uw motivatie 
of medewerking onvoldoende is, 
 eindigt de hulpverlening. Om te voor-
komen dat u nieuwe schulden krijgt 
(én we u niet meer kunnen helpen, 

want zo zijn onze  regels), kijkt de 
Stadsbank ook naar de oorzaak van 
uw problemen.  Verder kunt u bege-
leiding krijgen bij het afstemmen van 
uw uitgaven op uw inkomen. Dit kan 
een voorwaarde zijn voor de hulp.”

Toon: “Als u een aanvraag heeft 
 ingediend, beoordeelt de Stadsbank 
Oost Nederland de ingeleverde 
 formulieren en bewijsstukken van 
o.a. inkomen en vermogen en 
 vervolgens of u in aanmerking komt 
voor schuldhulpverlening. Hiervoor 
vindt een zogenaamde intake plaats.
Tussen het moment van de aanvraag 
en de uiteindelijke oplossing 
 verstrijkt enige tijd. U moet in ieder 
geval de vaste maandelijkse lasten 
blijven betalen. Dat voorkomt dat de 
schulden onnodig oplopen. Ook 
 moeten schuldeisers de Stadsbank 
Oost Nederland de tijd geven om een 
hulpplan voor u op te stellen.”

Vormen van schuldhulpverlening
Daan: “Er zijn verschillende vormen 
van schuldhulpverlening. Nadat de 
hulpverlener van de Stadsbank uw 
vermogen, inkomen en vaste lasten 
vast heeft gesteld, berekent hij 
 hoeveel u kunt aflossen. De hulp-
verlener gebruikt dit bedrag voor 
een aanbod aan uw schuldeiser(s).  
U bent verzekerd van een deel van 

uw geld om uw vaste lasten te 
 betalen en u krijgt geld voor de 
 kosten van levensonderhoud. De 
schuldeiser krijgt wat overblijft. De 
Stadsbank baseert de oplossing op 
uw financiële mogelijkheden gedu-
rende een periode van 36 maanden. 
In bijzondere omstandigheden, 
 bijvoorbeeld bij zeer hoge schulden, 
bij schulden door fraude of ernstige 
verwijtbare handelingen, kan dat 
een periode van 60 maanden zijn.”

Toon: “Enkele oplossingen zijn: als u 
in staat bent uw schulden volledig te 
betalen dan probeert de Stadsbank 
een bemiddelingsvoorstel met uw 
schuldeisers te treffen. Dit heet 
schuldbemiddeling. Bent u niet in 
staat uw schulden binnen de gestel-
de termijn te betalen, dan wordt 
 geprobeerd de schuldeiser een 
 aflossing te bieden die in uw vermo-
gen ligt, tegen kwijtschelding van het 
deel van de schuld dat u niet kunt 
betalen. Hiermee gaat de schuld-
eiser vaak alleen akkoord als hij de 
aflossing in één keer krijgt. Daarvoor 
ontvangt u dan een (schuld)sane-
ringskrediet. Dit heet schuldsane-
ring, niet te verwarren met de 
 wettelijke schuldsaneringsregeling 
die bij de rechtbank plaatsvindt in 
een gerechtelijke procedure onder 
toezicht van een bewindvoerder. Het 
gaat hier om minnelijke schuldhulp.”

Daan: “Om te voorkomen dat u 
 binnen de aflossingsperiode 
 opnieuw schulden maakt, kan de 
schuldeiser of verstrekker van een 
(schuld)saneringskrediet voorwaar-
den stellen aan de hulpverlening aan 
u. De meest voorkomende voorwaar-
den zijn budgetbegeleiding en 
 budgetbeheer. Budgetbegeleiding is 
een intensieve begeleiding, 
 waardoor u inzicht krijgt in uw 
 financiële mogelijkheden. Uw 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Meer informatie over hoe de gemeente u kan bijstaan in geval van schulden, 

vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50. 

Deze week:  Aflevering 13 

Hulp bij schulden

Jan en Lieke Leijenaar hebben drie 
 kinderen Sanne, Josje en Thijn en 
 wonen in een huurhuis. Jan werkte 
fulltime maar is sinds enige tijd werk-
loos doordat het bouwbedrijf waar hij 
voor werkte failliet ging. Lieke werkt 
enkele uren per week in een bakkerij. 
Door de grote achteruitgang in hun 
 inkomsten zijn ze in financiële proble-
men geraakt. Ze weten eigenlijk niet 
meer zo goed hoe ze hier uit moeten 
komen en hebben al verschillende 
 malen een deurwaarder aan de deur 
gehad. Wat nu?  

Arriva, de busvervoerder in de
Achterhoek, heeft met ingang van
11 december a.s. een nieuwe dienst-
regeling. Hieronder treft u de belang-
rijkste wijzigingen aan voor de buslij-
nen die door de gemeente Bronckhorst 
reizen. In de totale regio zijn wijzigin-
gen doorgevoerd, houd u daar bij het 
plannen van uw reis rekening mee. 
Een goede manier is om even via 
www.arriva.nl of www.9292.nl te 
controleren of de tijden zijn aan-
gepast.

Aanpassing vakantieperiodes
Voortaan rijden in de voorjaarsvakan-
tie en in de herfstvakantie de bussen 

in de Achterhoek volgens de normale 
dienstregeling. Dat geldt ook voor 
Goede Vrijdag en de vrijdag na He-
melvaartsdag. Op deze wijze ontstaat 
een helderder dienstregeling, met 
minder wisselingen in frequenties.

Lijn 23  Borculo - Doetinchem
Het aantal ritten via de Leostichting is 
uitgebreid en sluit aan bij de school-
tijden.

Lijn 51  Zutphen - Vorden - 
Doetinchem 
Binnen Zutphen wisselen lijn 51 en 82 
van route. Lijn 51 rijdt voortaan via 
Graaf Ottosingel en Gerard Doustraat 

en niet meer via Warnsveldseweg en 
Den Elterweg. De reden is dat lijn 82 
voortaan 7 dagen per week rijdt en de 
omgeving Warnsveldseweg daardoor 
beter wordt bediend. Verder ver-
schuiven de ritten van Zutphen naar 
Doetinchem in de vakantiedienst-
regeling een half uur. Lijn 51 en 82 
zorgen zo samen voor een halfuur-
dienst tussen Zutphen en Doetin-
chem. De halte ‘Molen’ in Hengelo 
heet vanaf december ‘Gemeentehuis’.

Lijn 82  Zutphen - Steenderen - 
Doetinchem
Lijn 82 gaat ook op zondag rijden 
(uurdienst), waardoor de kernen 

Steenderen, Baak en Toldijk voortaan 
ook op zondag worden bediend. De 
zondagse ritten worden uitgevoerd 
met een 8-persoonsbus.

Voor een betere bediening van het 
Gelre Ziekenhuis in Zutphen rijdt lijn 
82 niet meer via het bedrijventerrein 

de Revelhorst maar via de provinciale 
weg en doet de halte op het zieken-
huisterrein aan. De halten Gelder-
horst, Vierakkersestraatweg en 
Bronsbergen komen te vervallen. De 
bedoeling is dat aan de provinciale 
weg vervangende haltes worden aan-
gelegd.

Aangepaste busdienstregeling van Arriva per 11 december



Kerstgala op school, het kerstfeest 
met de hele familie, oudejaarsavond. 
Uw kind feest mee, maar drinkt en 
rookt hij ook mee? Nee toch? Als ou-
der wil je dat je kind weerbaar is en 
‘nee’ zegt als hij of zij met drinken,
roken of blowen in aanraking komt. 
Maar juist bij bijzondere gelegenhe-
den slaat bij ouders wel eens de twij-
fel toe; ‘Ach, het is maar één keer 
feest’ of ‘Eén glas kan toch geen 
kwaad?’ 

Vooral bij deze bijzondere gelegenhe-
den is het belangrijk dat ouders con-
sequent blijven in het stellen van re-
gels: zolang mogelijk het alcoholge-
bruik uitstellen, ten minste tot 16 
jaar, en niet roken en blowen. Want 
voor kinderen in de groei is roken, 
drinken of blowen extra schadelijk; 
het kan zelfs hersenschade veroor-
zaken. Praat daarom tijdig en open-
hartig met uw kind, zodat kinderen 
weten waar ze aan toe zijn. En zo kunt 
u uw kind weerbaar maken en helpen 
sterk in de schoenen te staan.
Enkele tips:

met uw kind.

roken en blowen en informeer de 
gastheer van het feest hierover. De 
kans is dan minder groot dat ze uw 
kind toch iets aanbieden.

drinkbeleid op school bij Kerstga-
la’s en nieuwjaarsfeesten.

-
de afspraken gelden. 

samen voorbeeldsituaties te oefe-
nen.

-
trekkelijk alcoholvrij alternatief 
voor een feestelijk drankje, bijvoor-
beeld een Happy Drink.

 Op www.happydrinks.nl leest u 
meer hierover.

Op 15-jarige leeftijd drinkt al 60% re-
gelmatig alcohol, steekt 31% regel-
matig een sigaret op en blowt 10% op 
die leeftijd. Het gebruik van tabak, al-
cohol en cannabis op jonge leeftijd is 
niet alleen ongezond voor de licha-

melijk en geestelijke ontwikkeling. 
Jongeren onder invloed lopen ook 
meer kans om in onveilige situaties te 
belanden. Want als je drank gebruikt 
toon je eerder agressief gedrag. En 
als je dronken bent kun je eerder 
slachtoffer worden van geweld. Bij 
het afsteken van vuurwerk komen 
veel ongelukken voor doordat jonge-
ren meer risico nemen. Meisjes die 
drinken hebben vaker seksuele erva-
ringen waar ze achteraf spijt van krij-
gen. Ongelukken in het verkeer, ge-
weldsincidenten, vernielingen en 
brandstichting tijdens de jaarwisse-
ling gebeuren meestal onder invloed 
van alcohol. 

Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u 
meer informatie, een cursus en con-
crete tips, ook voor de feestdagen.
Of vraag de folder ‘Hoe pak jij dat aan’ 
via minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Uw kind feest mee, maar drinkt, rookt en blowt niet toch?

Als ouders kunt u de feest-
dagen gezond houden!

B en w willen in principe medewer-
king verlenen aan de realisatie van 
een solarpark op de voormalige vuil-

als blijkt dat het park financieel haal-
baar is. De plannen gaan uit van de 
plaatsing van 507 tafels met elk 18 
panelen. De initiatiefnemer Pfixx So-
lar krijgt het verzoek dit plan verder 
uit te werken in overleg met gemeen-
te, regio en provincie en met inacht-
neming van een aantal voorwaarden, 
zoals behoud van de openbare functie 
als wandel- recreatie- en motor-
sportgebied. Om het solarpark moge-
lijk te maken is een planologische 
procedure nodig, waarover ook de 
gemeenteraad een besluit moet
nemen.

Het mes snijdt bij dit initiatief aan 
twee kanten: duurzame energieop-
wekking en anderzijds een zinvolle 

herbestemming voor de voormalige 
vuilstort. Het plan sluit goed aan bij 
programma’s van rijk en provincie 
voor effectief ruimtegebruik, energie-
besparing en duurzame energie.
Binnen de Achterhoek werken de ge-
meenten samen op het gebied van 
klimaat- en energiebeleid. Het afdek-
ken van een voormalige vuilstort met 
zonnepanelen is één van de voor-
beeldprojecten die in het Klimaat-
programma 2009-2012 van de
Achterhoek past.

Gemeente onderzoekt mogelijkheden

solarpark op voormalig vuilstortplaats 

De Langenberg bij Zelhem

Wist u dat de collegeleden om de 
beurt iedere donderdag om 18.00 
uur aanschuiven in de studio van Ra-

-
terhoek Totaal, dat tussen 17.00 en 
19.00 uur het laatste nieuws brengt 
uit de streek, te vertellen wat er deze 
week bij de gemeente speelt. Ko-
mende donderdag is wethouder Do-

-

aal is te vinden op kabelfrequentie 
FM 91.1 De etherfrequenties zijn
FM 105.1, FM 105.4, FM 105.8,
FM 106.5 en FM 107.7.

Luister ook eens naar b en w op Radio 

Ideaal

Uit de raad
Raadsvergadering
1 december jl.
Op 1 december jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

-
-

-

 Het voorbereidingsbesluit leidde 
er toe dat alle aanvragen, dus ook 
de plannen die geen betrekking 
hebben op het toevoegen van wo-
ningen, moesten worden aange-
houden. Als een bouwplan niet 
strijdig is met de toekomstige re-
geling, is dit niet nodig. Met de ge-
deeltelijke intrekking van het voor-
bereidingsbesluit maakt de raad 
dat mogelijk. Het besluit werd met 
algemene stemmen aanvaard

 De rekenkamercommissie Bronck-

Montferland deed in 2011 onder-
zoek naar de prijzen voor de ge-
meentelijke dienstverlening. De 
raad is geïnformeerd over de aan-
bevelingen van de commissie 
stemde met algemene stemmen in 
met de reactie van het college en 
de daarin genoemde actiepunten 

gemeenteraad waarmee hij ophel-
dering of een ingelast debat kan 
vragen over gevoerd beleid. 

-
raad in het proces rond de ver-
gaande samenwerking en geza-
menlijke huisvesting van vijf scho-
len in Bronckhorst-West betrokken 
had moeten worden en dat de raad 
hiervoor kaders had moeten stel-
len. Dit is niet gebeurd en dat vindt 

hierover opheldering. Wethouder 

Steffens legt uit dat het project al 
liep in 2010 en dat nu het resultaat 
op tafel ligt. De samenwerking van 
de scholen is gezocht door de 
schoolbesturen zelf, in nauw over-
leg met de medezeggenschapsra-

gemeente getoetst of de gekozen 
strategie past bij de (toekomst)vi-
sie van Bronckhorst. Dat is het ge-

-
wel college en raad nog aan zet 
zijn om over het project een besluit 
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 Be-
stuur en organisatie → Vergader-
stukken → -
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 15 december. 

Raadsvergadering
15 december
Op 15 december a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-

vergadering neemt de gemeenteraad 
afscheid van wethouder André 
Baars, die op 16 december wordt ge-
installeerd als burgemeester van Er-
melo. De heer Arno Spekschoor volgt 
hem op als wethouder en zal tijdens 
de vergadering worden geïnstal-
leerd. U bent van harte welkom om 
deze vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de volgen-
de onderwerpen:

-

 De raad wordt gevraagd het be-
-

leestraat 67-69’ en de grondex-
ploitatie van het HAVO-terrein vast 
te stellen

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ‘Buitengebied 
2011; Tolstraat ong. Drempt’ onge-
wijzigd vast te stellen

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 
22 Hummelo’ gewijzigd vast te 
stellen

 De raad wordt gevraagd ‘Buitenge-

ongewijzigd vast te stellen

multifunctionele accommodatie 

(Kulturhus) te realiseren, waar 
verschillende maatschappelijke 
organisaties zich gaan huisvesten. 
Dit zijn de scholen, het dorpshuis, 
de voetbalvereniging, de biblio-
theek en de kinderopvang. Aan de 
raad de vraag om in te stemmen 
met de bouw van het Kulturhus 
met dependance en daarvoor be-
oogde financiering van € 3.257.000,-

 B en w vragen de raad de nieuwe 
subsidieverordening goed te keu-
ren

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de aangepaste be-
lastingtarieven en heffingen voor 
2012

-

 De raad wordt gevraagd kennis te 

nemen van de evaluatienotitie, en 
daarnaast een krediet van € 92.800,- 
beschikbaar te stellen voor het be-
heer van de begraafplaatsen. Ook 
wordt voorgesteld de vergunning-
plicht voor het plaatsen van ge-
denktekens op graven in het kader 
van deregulering te schrappen en 
de verordeningen hiervoor aan te 
passen

-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in een 
raadscommissie zijn behandeld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van 
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 

tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, kijk 
op www.bronckhorsthorst.nl →
Bestuur en or-
ganisatie → 
Openbare
vergaderingen 
→ -
raad, of scan 
de QR-code

Op 14 december a.s. neemt wethouder An-
dré Baars afscheid van de gemeente 
Bronckhorst. Dit gebeurt tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst van 18.00 t/m 20.00 uur in 
het gemeentehuis. Wij nodigen u van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn. André Baars 

staat voor een prachtige uitdaging: hij 
wordt op 16 december geïnstalleerd als 
de nieuwe burgemeester van Ermelo.

Wilt u hem de hand schudden, dan zien 
wij u graag op 14 december a.s.

Wethouder Baars neemt 14 december a.s. afscheid

U bent van harte welkom hierbij te zijn



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Op 24 november jl. stelde de raad onder grote publieke be-
langstelling het bestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’ vast. 
Ook nam de raad een motie aan waarmee het college wordt 
opgedragen om de toegankelijkheid van Hummelo aan de 
noordzijde van de rondweg te laten onderzoeken. De vaststel-
ling van het bestemmingsplan is het sluitstuk van de besluit-
vorming over de rondweg.

Doorgaand verkeer vormt een zware belasting voor de kern 
van Hummelo. Provincie en gemeente bereiden daarom de 
aanleg voor van een westelijke rondweg om de bebouwde 
kom. In 2009 stelden Provinciale Staten de streekplanherzie-
ning vast waarin het tracé van de rondweg is vastgelegd. De 
Raad van State deed in oktober 2010 uitspraak en oordeelde 
dat het streekplan, met uitzondering van het verleggen van de 
rotonde Sliekstraat-Zelhemseweg, in stand blijft. De tracé-
keuze uit het streekplan is ingepast in het bestemmingsplan. 
Op het ontwerpplan en het Milieueffectrapport (MER) werden 
118 zienswijzen ingediend. 

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep 
open bij de Raad van State. (Zie onder Openbare bekendma-
kingen, elders op deze gemeentepagina’s) Als het plan na
afloop van de beroepstermijn in werking treedt kan worden 
begonnen met de aanleg van de rondweg.

Bestemmingsplan rondweg Hummelo 
vastgesteld Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 

de gemeente op 9 januari 2011 in 
Hengelo wordt de vrijwilliger van
het jaar 2011 gehuldigd. U kunt tot 
10 december a.s. nog een persoon of 
een groep aanmelden. Een commis-
sie bestaande uit mevrouw M. van 
den Broek-Hanskamp, wethouder 
Seesing en de heer Glandrup van de 
gemeente selecteert op basis van uw 

inzendingen drie genomineerden. 
Het aanmeldingsformulier kunt u 
online invullen en opsturen via
www.bronckhorst.nl. Het formulier 
is ook verkrijgbaar bij de publieks-
balie van het gemeentehuis. Het in-
gevulde formulier kunt u opsturen 
naar de gemeente (geen postzegel 
nodig) of persoonlijk afgeven bij de 
publieksbalie.

Opgave vrijwilliger van het jaar 2011

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

vishandel Hengel

januari 2012, schouwburg Lochem

Bielemansdijk, 28 april 2012 van 08.00 tot 12.00 uur stichting Batavierenrace
-

dagen, vishandel Hengel

vis, wekelijks op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, vishandel Hengel

woensdagen, vishandel Hengel

 vishandel Hengel

vishandel Hengel

 vishandel Hengel

 donderdagen, vishandel Hengel

 vishandel Hengel

vereniging

-

 december 2012 aan te wijzen als koopzondagen, Bedrijvig & ondernemend Zelhem

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 gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 24 november 2011:  

Ontvangen op 27 november 2011: 

Ontvangen op 28 november 2011: 

Aanvragen

Ontvangen op 29 november 2011: 

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 november 2011:

 vereniging Hengelo (Gld)

2011 van 17.00 tot 21.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Reguliere bouwvergunningen 

Verleende vergunningen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 9 januari a.s. in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo worden de kampioenen 
van 2011 gehuldigd. U kunt tot
24 december a.s. een persoon of club 
aanmelden, die het afgelopen jaar op 
sportief of cultureel gebied een podi-
umplek heeft gewonnen. Een kam-
pioenen-aanmeldingsformulier kunt 
u online invullen en opsturen via
www.bronckhorst.nl. Het formulier is 
ook verkrijgbaar bij de publieksbalie 

van het gemeentehuis. Het ingevulde 
formulier met bijlagen kunt u opstu-
ren naar de gemeente (geen postze-
gel nodig) of persoonlijk afgeven bij 
de publieksbalie.

Opgave kampioenen voor huldiging



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 28 november 2011: 

Verzonden op 30 november 2011: 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 
8 december 2011 t/m 18 januari 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt 
zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 

rechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele
bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 24 november 2011 het bestemmingsplan Rondweg 
Hummelo’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van 
het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 8 december 2011 t/m 18 januari 2012 voor een ieder ter 
inzage.

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een rondweg om Hummelo met bijbehorende voorzie-
ningen. Het tracé van de rondweg wordt overeenkomstig de herziening van het streekplan (besluit 
van Provinciale Staten van 15 april 2009) en met inachtneming van de uitspraak daarover van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgelegd. De gemeenteraad is gebonden 
aan de concrete beleidsbeslissing van de streekplanherziening.

De percelen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de weg, de
natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing worden van een passende bestemmingsplan-
regeling voorzien.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Bestemmingsplannen

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 8 december 2011 t/m 18 januari 2012 tijdens de 
openingstijden het volgende besluit ter inzage:

-
ning voor het uitbreiden van een vleesvarkenshouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor 
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. 
Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:

 wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 19 januari 2012.

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

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 8 december 2011 t/m 19 januari 2012 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van 
de Wet milieubeheer valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving GBA

adres waar hij volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat inge-
schreven. Adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Wij zijn daarom van plan over te gaan 
tot uitschrijving van de persoon naar een onbekend adres.

persoon in staat, gedurende drie weken na de verschijning, informatie over zijn adres te verstrek-

Het gaat om:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

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

Zaterdag 
10 december

Britt Dekker
in de disco
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Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:

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

Kerst 2011
All-Inclusive*

Onbeperkt dineren  en drinken voor 1 vaste prijs! 

www.wokmaxis.nl
Wok Maxis

Vordenseweg 32   7231 PC  WARNSVELD

0575 -55 14 26   Info@wokmaxis.nl

Alles is onbeperkt tot uw beschikking! Alle buffetten, inclusief ijs en alle drankjes, 
*m.u.v.  gedistilleerd en likeuren. 

U kunt net zo veel eten en drinken als u wilt!  
Reservering tijdig noodzakelijk!

* m.u.v. gedistilleerd en likeuren

Wok Maxis wenst u alvast een zalige kerst!

Openingstijden: 
Alle dagen van het jaar! Dus ook de Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

tijden:

 39.50 p.p. all in!
0 jaar gratis; 1 t/m 11 jaar:  2.75 per levensjaar

16.00 uur tot 18.30 uur
16.30 uur tot 19.00 uur
17.00 uur tot 19.30 uur

19.00 uur tot 21.30 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.45 uur tot 22.15 uur

Wassinkbrinkweg 2
7002 ZD  Doetinchem
Tel. 0314 - 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

OPENINGSTIJDEN: 
ma.  13.00 -  18.00 u.  

di .  t /m do.  08.30 -  18.00 u.  
vr i j .  08.30 -  20.00 u.

za.  08.30 -  17.00 u.

Kerstboomkandelaar
van 15,95 voor 9,95
Excl. kaarsjes !

AANBIEDING

3

          
 

OPEN DAG zaterdag 10 december 2011
Aanvang: 9.30 uur tot 15.30 uur

Locatie: Joostinkweg 12 te Vorden

Wat is er te doen: Voornamelijk houtverwerking; denk hierbij aan 
diverse demo’s. Stuntaanbiedingen van o.a. 
houtklovers, kettingzagen, bladblazers, e.d.

Welkom: Voor iedereen is er een kop koffie, met iets lek-
kers. Aan de kinderen wordt ook gedacht.

Deskundig advies en uitleg aanwezig!!

Fa. A. Beeftink & Zn.
Joostinkweg 12
7251 HK Vorden
www.beeftinkvorden.nl

WINTER-WONDERLAND

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

December is de maand waarin wij door alle 
feestdagen onze cultuur nog het duidelijkst 
beleven. Daarom deze maand hiervoor onze 
aandacht. Voor D66 vormen kunst en cultuur 
de smeerolie voor een samenleving waarmee 
de mensen zich verbonden voelen. Cultuur 
heeft ook een belangrijke economische waar-
de. Een breed cultureel aanbod bevordert 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat en trekt 
toeristen. Gelukkig zijn in onze gemeente 
talrijke verenigingen en particulieren op het 
gebied van kunst en cultuur actief. Daar zijn 
we blij mee en het past wonderwel in de toe-
komstvisie van de gemeente waarin mensen 
hun eigen voorzieningen creëren. Toch is 
het verdwijnen van culturele voorzieningen 
een punt van zorg voor de deelnemers aan 
de inwonersbijeenkomsten over toekomst-
bestendig Bronckhorst. Terecht, kunst en 
cultuur fungeren vaak als sluitpost op de 
begroting. Als luxe die niet per se noodzake-
lijk is.  En dan verschijnt het bericht over de 
collectie Scheringa. Hans Melchers uit Vor-
den wil 1000 schilderijen van bekende Ne-
derlandse kunstenaars aankopen. Hij heeft 
het plan de kunstcollectie onder te brengen 
in een Achterhoeks museum. Dat zou een 

enorme opsteker en 
publiekstrekker zijn. 
Als mogelijke locatie 
worden de gemeenten Berkelland, Lochem 
en Zutphen genoemd met Kasteel Ruurlo als 
serieuze optie. Een prachtige plek en zo dicht 
bij onze gemeentegrens dat ook Bronckhorst 
een graantje mee kan pikken. Maar mocht 
Kasteel Ruurlo ongeschikt blijken dan heeft 
Bronckhorst ook interessante locaties. Het 
voormalige Avikoterrein in Hoog-Keppel, een 
van de woningbouwlocaties die vanwege de 
krimp niet tot ontwikkeling komen, of ge-
woon, net als het gemeentehuis ergens in de 
wei. Een gloednieuw en duurzaam museum 
dat aan alle eisen voldoet. Wij hebben het 
bestemmingsplan wel voor gekkere zaken 
aangepast.
 
D66 heeft kunst en cultuur, groot of klein, 
hoog in het vaandel. Voor een grote vis zoals 
die nu langs zwemt mag de gemeente best 
een lijntje uitgooien.
 
Ik wens u prettige feestdagen.
Johanna Prick.

Cultuur

Inmiddels is iedereen er van doordrongen: 
onze gemeente krimpt. Het college vindt dat 
een sterk dalend leerlingenaantal de kleine 
scholen te duur maakt. Zij ziet vorming van 
grootschalige kindvoorzieningen dan ook als 
oplossing. GroenLinks heeft twijfels over de ef-
fectiviteit van deze bezuiniging en ziet belang-
rijke waarden verloren gaan bij het verlies van 
kleinschaligheid in het onderwijs.
Tijdens de totstandkoming van de visie Toe-
komstbestendig Bronckhorst is inwoners ge-
vraagd waar zij op willen bezuinigen: onder-
wijs bleek onderaan de lijst te staan. Ook op 
bezuinigingsbijeenkomsten hebben burgers 
en organisaties het college aangegeven dat 
men scholen in kleine kernen absoluut wil 
behouden. Toch wil het college kleine scholen 
sluiten en inzetten op kwalitatief goede groot-
schalige scholen. GroenLinks is realistisch ge-
noeg om te weten dat inkomsten belangrijk 
zijn, ook op kleine scholen. En uiteraard gaan 
wij ook voor kwaliteit. Maar waarom ziet het 
college kwaliteit zo sterk gekoppeld aan groot-
schalige kindvoorzieningen?
Kwaliteit van onderwijs betekent meer dan 
goede leerkrachten, goed lesmateriaal of een 
mooi gebouw. Kwaliteit betekent ook gebor-
genheid, veiligheid en onderlinge betrokken-

heid. En dit zijn 
juist begrippen die bij uitstek op een kleine 
school te vinden zijn. Volgens GroenLinks is 
er geen absoluut verband tussen onderwijs-
kwaliteit en schoolgrootte: er zijn goede en 
minder goede grote en kleine scholen. Het 
college lijkt te vergeten dat ouders, kinderen 
en leerkrachten juist de kleinschaligheid van 
hun school als kwaliteit ervaren en hier be-
wust voor kiezen. 
De discussie over vorming van grootschalige 
kindvoorzieningen wordt op meerdere plaat-
sen in ons land gevoerd. In Marenland con-
stateerde men dat hun gemeente en school-
bestuur zich rijk rekenden met grootschalige 
scholen. Betrokken deskundigen toonden aan 
dat men uiteindelijk financieel slechter af zou 
zijn met sluiting van kleine scholen. Groen-
Links vraagt zich af of onze gemeente zich 
niet op eenzelfde wijze misrekent.
Tot slot heeft (internationaal) onderzoek aan-
getoond dat scholen de kern van leefbaarheid 
in kleine dorpen vormen en dat sluiting van 
die scholen krimp eerder stimuleert. Het be-
houden van de kleine scholen zou verdere 
krimp weleens tegen kunnen gaan.
GroenLinks: grote mensen die kleine scholen 
willen behouden!

Red de kleine school!

Sinterklaas is weer naar Spanje, de Kerstman 
staat voor de deur en de bestellingen voor het 
vuurwerk en het carbid komen eraan.
Nu hopen wij als GBB dat u het nieuwe jaar 
niet met een kater ingaat. Zeker omdat de 
gemeente voor de zware taak van bezuinigin-
gen staat. U weet wel “Toekomstig Bestendig 
Bronckhorst” (TBB).

Voor verenigingen, stichtingen en andere 
vormen betekent dit ook, inleveren van wat 
de gemeente u in het verleden allemaal heeft 
toegekend. Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft bij het “middenveld” (U 
dus!) geïnventariseerd, wat u belangrijk vindt 
voor uw vereniging of stichting.

Omdat de raad straks moet besluiten, over 
voorstellen die het College nog moet opstel-
len, zijn wij als GBB-fractie erg geïnteresseerd 
in uw belangen.

Dus heeft u vragen of opmerkingen die wij 
mee kunnen nemen bij onze besluitvorming, 
dan horen wij dat graag van u!

Want: GBB is een lokale partij, met als doel-
stelling: “de belangenbehartiging van de 
leefgemeenschappen in de gemeente Bronck-
horst.”

Onze fractie staat ook in 2012 voor u klaar.

v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink, 
Evert Blaauw

gbbfractie@bronckhorst.nl

Fijne feestdagen en wat gaat 2012 u brengen?

Met brede steun heeft de gemeenteraad het 
bestemmingsplan voor de rondweg in Hum-
melo vastgesteld.
Om in de dorpskern een einde te maken aan 
de overlast van het doorgaande (vracht)ver-
keer heeft de VVD als initiatiefnemer zich 
sterk gemaakt voor een rondweg. Helaas 
heeft de VVD in 2007 moeten constateren dat 
de politieke meerderheid in de provincie en 
gemeente de keuze hebben gemaakt voor het 
westelijke tracé.
Een verkeerde keuze, omdat de oostelijke va-
rianten voor het dorp minder overlast gaven 
en de oost kort variant zelfs nog vele malen 
goedkoper zou zijn geweest.
Ook betreurt de VVD de keuze van de vorige 
raad om de nieuwe bredeschool aan het nieu-
we tracé te realiseren. Ondanks dat de school 
en de rondweg dusdanig zijn ingepast dat er 
straks geen wettelijke limieten (opgebied van 
lucht en geluid) worden overschreden, zou de 
VVD een andere keuze hebben gemaakt.
Als tegenstander van het gekozen tracé 
heeft de VVD moeten concluderen dat wan-
neer het bestemmingsplan niet zou worden 
aangenomen, er geen rondweg zou komen. 
Gezien de vele omvangrijke infrastructurele 
projecten (zoals doortrekken van de A15 en 

A18) heeft de provincie 
ons verzekerd dat er geen 
tijd en geld meer is voor 
een ander tracé.
Daarom heeft de VVD 
fractie zich ingezet om 
waar mogelijk de negatieve effecten van dit 
tracé te verzachten. De VVD is blij met de 
toezeggingen door gedeputeerde mevrouw 
Bieze dat de verkeersonveilige situatie op de 
Sliekstraat wordt opgepakt. Dit is voor de 
VVD essentieel omdat straks na realisatie 
van de rondweg veel meer vrachtverkeer over 
deze weg gaat rijden.
Maar de toezegging op het laatste moment 
om aanvullend onderzoek te verrichten naar 
een mogelijke aansluiting van de noordzijde 
van Hummelo, heeft de VVD over de streep 
getrokken. Juist in deze moeilijke economi-
sche tijden, moeten we voorkomen dat mid-
denstanders aan de Dorpstraat slecht toegan-
kelijk worden. De VVD is blij, wat anderen 
niet bereikt hebben, dat de provincie dit seri-
eus gaat onderzoeken.
Nu begonnen kan worden met de aanleg, 
hoopt de VVD dat de rust in het dorp terug-
keert, minder verkeer en meer respect en 
vriendelijkheid voor elkaar.

De provincie kan nu aan de slag

In de raadsvergadering van november is ge-
stemd over het centrumplan Vorden en daar-
bij ging het ook over het verleggen van de 
rotonde. De PvdA-fractie heeft tegen gestemd 
en heeft hiervoor goede redenen. In een eer-
dere fase lag er een goed centrumplan, met 
een link naar het dorpscentrum en de biblio-
theek. 

De gemeente moet 6 miljoen bezuinigen en 
heeft gezegd dat alles ter discussie staat. In 
het Toekomstig Bestendig Bronckhorst (TBB) 
blijkt echter dat de centrumplannen Vorden 
en Hengelo niet ter discussie staan, terwijl het 
om ruim 10 miljoen euro gaat uit de reserves. 
Het is verstandiger om de plannen goed te-
gen het licht te houden om na te gaan of het 
goedkoper kan of dat onderdelen uitgesteld 
kunnen worden. Maar, de centrumplannen 
gaan door, het college bezuinigt liever op an-
dere - zorg- en welzijns- zaken.

De PvdA is ernstig bezorgd over de spaarpot 
van de gemeente die steeds leger raakt. Dat 
zou betekenen dat het vangnet verkleint en 
wegvalt. De raad wordt binnenkort geïnfor-
meerd over een greep uit de reserves die mo-
gelijk gedaan moet worden om de regionale 

woonvisie en de 
afwaardering die 
dat met zich mee 
brengt te bekosti-
gen. Reserves kun je maar één keer uitgeven. 
De PvdA heeft een amendement ingediend 
om de besluitvorming over het centrumplan 
een maand uit te stellen. Dan kunnen in de-
cember de consequenties van de regionale 
woonvisie en de uitvoering van het centrum-
plan in samenhang worden behandeld. Dit 
amendement werd niet gesteund door VVD 
en CDA.

Het centrumplan Vorden, zonder bibliotheek 
en dorpscentrum, is in meerderheid aange-
nomen. Een plan waarin het louter gaat over 
stenen en inrichting. Een plan waarvoor ook 
fitte bomen gekapt gaan worden. Een roton-
de kan best een paar jaar wachten op econo-
misch beter weer. De PvdA fractie geeft voor-
rang aan mensen, aan werk, aan ontmoeting, 
aan zorg voor diegenen die het nodig hebben. 
En de fractie hecht aan verantwoord bestuur, 
dat wil zeggen: behoud van reserves.

Bij de rotonde links af!

De maand december is de maand van de 
jaarafsluiting, even terugkijken op wat we 
gedaan hebben.
Het bestemmingsplan rondweg Hummelo is 
positief door de raad gekomen en daar is de 
CDA fractie tevreden over. Privatisering van 
de Hessenhal en het Hessenbad is een begin 
van het accommodatiebeleid dat nog verder 
uitgewerkt moet worden.
In het proces Toekomst Bestendig Bronck-
horst komen alle taken van de gemeente aan 
bod. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest 
waar burgers konden meepraten.
Daar waar burgers zich niet zelf kunnen 
redden, moet de zorg en ondersteuning van 
goede kwaliteit blijven.
De woningbehoefte blijkt te veranderen en 
ook daar zijn de nodige maatregelen geno-
men, maar bouwen naar behoefte blijft voor 
ons een uitgangspunt.
Draagvlak van de burgers vinden wij in elk 
opzicht belangrijk daarom willen we de bur-
gers oproepen om daar waar ideeën zijn dit te 
melden, zodat indien nodig, het beleid er op 
aangepast kan worden.
Wij kijken terug op een periode met onze 
wethouder Andre Baars die naar Ermelo ver-
trekt om daar burgemeester te worden. An-

dre laat in Bronckhorst zijn sporen achter, 
denk daarbij aan het gemeentehuis dat onder 
leiding van hem is gebouwd. In Arno Spek-
schoor hebben we een uitstekende vervanger 
gevonden en hopen daarmee toekomst be-
stendig te zijn.

Het komend jaar zal de CDA- fractie weer 
spreekuur houden en u kunt zich daar-
voor aanmelden bij de fractiesecretaris, 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

De CDA fractie wenst iedereen fijne kerstda-
gen en een goed 2012.

Alweer een jaar voorbij



HOENDERS:
Wyandotte: B. Wassink 2xF, 2xZG

DWERGHOENDERS:
Barnervelder Kriel: H.J. Nijenhuis 
1xF, 3xZG
Orpington Kriel: B. van Dijke 1xF, 
3xZG

Wyandotte Kriel: B. Wassink 1xF,
2xZG, H. Berenpas 8xZG

KONIJNEN:
Franse Hangoor: R. Bruinsma 1xF,
1xZG, 1xG, Jelle Bruinsma 1xZG,
Bram Bruinsma 1xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 2xZG
Alaska: J. Bakering 1xF, 3xZG
Hulstlander: A. Dijkstra 1xF, 3xZG

P.K.V. Nieuws
Borculo

DAMES RATTI 1 - HALLE 1
Na ruim een half uur spelen lanceerde 
aanvoerster Hanneke Nijenhuis een 
afstandsschot op het doel van Halle. 
De bal werd van richting veranderd 
door Kim Heuvelink met een mooie 
kopbal. In eerste instantie belandde 
de bal op de paal, maar in de rebound 
kon ze de bal alsnog binnen schieten. 
1-0. Halle bleef onrustig voetballen 
en had moeite met het aanvallende 
spel van Ratti. Met nog vijf minuten 
op de klok voor de rust zorgde de da-
mes van Ratti ervoor dat ze geconcen-
treerd bleven voetballen. Een pass van 
Kim Heuvelink op rechtsbuiten Kelly 
Peters zorgde ervoor dat zij op snel-
heid haar tegenstandster te snel af 
was. Vervolgens klopte ze de keepster 
met een prachtig schot. 2-0. Halle had 
geen tijd om achterin orde op zaken 
te stellen. Een cornerbal van Mariëlle 
Klein Brinke werd subliem binnen ge-
schoten door Kim Heuvelink, nadat 
zij zich zelf eerst had vrijgespeeld. 
3-0. Halle snakte naar de rust en de 
kleedkamers werden opgezocht met 
een 3-0 voorsprong. 
In de tweede helft tikte de klok door 
zonder veel spektakel. Hoewel er wel 
mooie aanvallen gecreëerd werden. 
Na een half uur spelen betaalde zich 

dit uit. Marieke Tuinman legde de bal
breed af op Kelly Peters. Kelly Peters
schoot de bal vervolgens laag in de 
verre hoek. 4-0. Nog geen vijf minu-
ten later kon Els Berenpas een voor-
zet van Kim Heuvelink prima binnen
tikken in de zestien. 5-0. Na het ope-
ningsdoelpunt lukte het Ratti om de
wedstrijd goed uit te spelen en echt
gevaarlijk is Halle niet geweest. In de
90e minuut redde de spits van Halle
nog wel de eer van haar team door 
langs de verdediging te glippen en 
vervolgens de bal onhoudbaar in de
touwen te schieten. 5-1 en dit werd
tevens de einduitslag. De dames van
Ratti kunnen met een gerust hard de
winterstop in want het linkerrijtje is
bereikt. Na de winterstop alleen de 
toppers tegen de nummer een t/m
nummer zes. Nieuwe ronden nieuwe
kansen!

UITSLAGEN:
HC ‘03 B2 - Ratti B1GD 4-1 
Pax C3 - Ratti C1G 0-4 
Zelhem E2G - Ratti E2G 7-0 
Keijenburg. Boys F1 - Ratti F1G 9-2
Ratti E1G - Hoven De E1 2-3
Ratti DA2 (zon) - Winterswijk DA1
(zon) 0-6
Ratti DA1 (zon) - Halle DA1 (zon) 5-1

PROGRAMMA 3 DECENBER
14:30 Eefde SP 4 (zat) Ratti 2 (zat) 
10:00 Zelos D3 Ratti D1GD

4 DECEMBER
10:00 Ratti 3 (zon) - DVV 5 (zon) 
10:00 Ratti 2 (zon) - Bredevoort 3 
(zon) 
14:00 Ratti 1 (zon) - Kl. Dochteren 1
10:30 Brummen 6 - Ratti 4 (zon) 

Ratti
Kranenburg - Afgelopen zondag 
stond alweer de laatste wedstrijd 
voor de winterstop op het pro-
gramma. Aan Ratti de taak om te-
gen hekkensluiter Halle de pun-
ten in huis te houden. De gehele 
eerste helft was Ratti continu in 
de aanval. De ruimtes voorin wer-
den daardoor klein, maar desal-
niettemin ontstonden er leuke 
combinaties.

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

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

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

DECEMBER
7  ANBO klootschieten, Olde Lettink
7  Kerst-contactmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
8  Klootschietgroep de Vordense pan
9 t/m 8 januari Kerstgroepententoon-

stelling Heiligenbeeldenmuseum 
Kranenburg

14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense pan

15 Bejaardenkring vorden Kerstvie-
ring

21 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
22 PCOB Kerstbijeenkomst in het 

Stampertje
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de vordense pan

KUNSTAGENDA VORDEN
-

sitie Vera Wansing en Jan Houben
in Galerie de Burgerij, Zutphense-
weg 11, Vorden

2  december Theater onder de Molen
Wibo Kosters en Cellblock +

2 december t/m/ 6 januari ABN AM-
RO Lustrumtentoonstelling Kunst-
ZondagVorden

2 december t/m 6 januari Beeldemde
kunst in centrum Vorden

 Vanaf 3 december Galrij Amare
schilderijen, tekeningen etc. Josee
van der Staak

10 en 11 dec. KunstWeekend Vorden

concert
 21  december theaterproject Laat je

verwonderen

Op woensdag 14 december is weer de 

maandelijkse bijeenkomst. De kerst-
viering wordt deze avond verzorgd
door The Voices uit Groenlo. Langer
dan een jaar geleden hebben we dit
al kunnen vastleggen, Waaruit blijkt
dat zij een graag geziene gast zijn bij
diverse verenigingen.
De avond begint om 19.45 uur bij de
Herberg.

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Op zaterdag 10 en zon-
dag 11 december  zullen de Vrou-
wen van Nu hun medewerking 
verlenen aan het Pleinfestijn op 
het Welkoopterrein in Vorden. 
We gaan hier weer nieuwjaarsrol-
letjes bakken en verkopen.

Voor de jonge ondernemer Rutger El-
brink een sprong in het diepe? ‘Wel-
nee hoor, het was al lang mijn wens, 
een eigen bloemenzaak. Dit pand van 
mijn vader stond al geruime tijd leeg. 
Hij kon er geen huurders voor vinden 
en nu krijg ik de kans. En ik ben er 

Hij wordt in de zaak geassisteerd door 
zijn zus Iris. 
‘Ik heb al eens elders in een detail-
zaak gewerkt, dus is het niet vreemd 
voor mij. Ik wil mijn broer wel coa-

chen als het nodig is, maar ik denk 
-

met zijn laatste studiejaar VMBO 

bezig. ‘Een studie die erop is gericht 

Rutger. Dat er in Vorden al drie bloe-
menzaken zijn, deert hem allerminst. 
‘Ik heb hier een uitstekende locatie, 
de winkel heeft een frisse uitstraling 

vastberaden. 

Hij is over de eerste verkoopdagen 
best tevreden. De bloemenzaak is mo-
menteel geheel op de komende feest-
dagen gericht, kerststukjes, prachtige 
boeketten bloemen alles door of door 
hem zelf gemaakt c.q. samengesteld. 
Broer en zus hebben in het verleden 
o.m. ervaring opgedaan in de voor-
malige bloemenzaak van hun vader. 

‘Senior zal zich niet met de zaak be-
moeien. Natuurlijk kan ik wanneer 
ik vragen heb of advies nodig heb, 
altijd bij hem terecht. In ieder geval 
vind ik het een uitdaging om nu al 

-
ger Elbrink.

Bloemsierkunst Elbrink open

Vorden - Zestien jaar jong, nog studerend en inmiddels een eigen zaak: 
Bloemsierkunst Elbrink, gevestigd aan de Burgemeester Galleestraat 
5. Afgelopen donderdag werd de zaak voor het publiek open gesteld.

Het team is blij met de nieuwe spon-
sor en liet dit blijken door dhr. Henk 
van de Scheur die eigenaar is van 
David Carwash een presentje te over-

handigen. Dash dames 2 speelt in de 
eerste klasse en staat op dit moment 
op de derde plaats.

Op de foto staan op de bovenste rij: 
v.l.n.r. Henk van de Scheur, Marlous 
Leunk, Monique Sleumer, Loes Klein 
Haneveld,  Ilse Waarle en Han Som-
horst. Op de onderste rij: v.l.n.r. Le-
onie Ludden, Maaike Draaijer, Ellen 
Waarle, Ilona Kortstee, Diewertje 
Dijkman- Pelgrum en  Marleen Bok-
kers.

Dash dames 2 in het nieuw

Op 3 december is dames 2 van volleybalvereniging Dash bij de nieuwe 
sponsor David Carwash op bezoek geweest. De rede hiervoor was dat 
David Carwash dames 2  sponsort en het team van nieuwe trainings-
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MEER GENIETEN MET PLUS
Voor de meeste mensen ligt de lat 
heel hoog met de feestdagen. Alles 
moet optimaal geregeld zijn, zodat 
er tijdens het feest zelf volop genoten 
kan worden, zonder stress. PLUS Hans 
Eland speelt hierop in door de klant 
gedurende vier weken met diverse 
middelen te helpen en inspireren.

FEESTELIJKE PRODUCTEN
PLUS introduceert een feestdagenas-
sortiment dat bestaat uit een grote 
variatie aan feestelijke producten, 
zoals een samengesteld wijnarran-

gement met 6 flessen El Descanso, 
zalm en croûte en een aardbei-bava-
rois chocoladetaart met spectaculaire 
vuurfontein. 

WINTERFEESTBOEK - 
SMAAKVOL EN VERRASSEND
Vanaf 6 december ontvangt iedere 
klant bij besteding vanaf 15 euro aan 
boodschappen gratis een PLUS Win-
terfeestboek. 
Een boek boordevol ideeën die van 
pas komen in de voorbereiding naar 
en tijdens de feestdagen. Speciaal 
voor de kinderen staan er leuke knut-

Meer genieten van de feestdagen 
bij PLUS Hans Eland

Hengelo - De feestdagen staan weer voor de deur. Vol plannen, vrije 
dagen, lekker koken en veel familie en vrienden over de vloer. Voor 
veel mensen staat de decembermaand daarom gelijk aan veel stress. 
Dagenlang boodschappen doen om culinaire hoogstandjes op tafel te 
toveren, uiteraard met een feestelijke aankleding en een flinke dosis 
gezelligheid. PLUS Hans Eland biedt een helpende hand met een boek 
vol inspiratie, een gevarieerd feestdagenassortiment, een landelijke 
proeverij avond en een online kerstbestelservice.

Als u zorgt voor uw partner, (schoon)
ouder, broer/zus, kind of iemand uit 
de directe omgeving met een chro-
nisch ziekte, een beperking, of an-
derszins hulpbehoevend is dan bent 
u mantelzorger. Het geven van zorg 
kan naast gevoelens van voldoening 
ook het gevoel van overbelasting met 
zich mee brengen. Het is dan erg 
belangrijk om ook goed voor uzelf 

te zorgen en tijd vrij te maken voor
ontspanning om zo de zorgtaak goed
vol te kunnen houden.  Josée van der
Staak is zangeres en geeft teken- en
schilderlessen onder het motto ‘cre-
atieve bewustwording’. Zij verzorgt
deze middag een workshop met on-
dermeer eenvoudige ontspannings-
en zangoefeningen en een tekenop-
dracht rondom Kerst. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
mantelzorgsalon is gevestigd in Par-
tycentrum Langeler aan de Spalstraat
5 te Hengelo Gld. en is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland. Voor
meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Kerstworkshop voor 
mantelzorgers
Regio - In de Mantelzorgsalon 
Bronckhorst wordt op dinsdag-
middag 13 december a.s. voor 
mantelzorgers uit deze gemeente 
een kerstworkshop verzorgd door 
José van der Staak uit Vorden. De 
mantelzorgsalon is gevestigd in 
Partycentrum Langeler aan de 
Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Een spectaculaire caféavond in De Zwaan in Hengelo met onder andere zinde-
rende live set van top zangeres Anouk! Van pure ‘down to earth’ rock tot ge-
voelige ballads. RealTimeShowband is in de Achterhoek en omstreken bekend
als een coverband met muzikanten die alles nog echt ‘live’ spelen. Kom op tijd
want vol is vol en geniet van een muzikale caféavond op 17 december!

In De Zwaan op 17 december

RealTimeShowband 
‘Goes Anouk’

Hengelo - Na alle kermis en feesttentfeesten van show en puur ‘live’
entertainment is het tijd voor iets extra’s; een absolute toegevoegde
waarde aan het uitgebreide repertoire van RealTimeShowband.

De geschiedenis van deze, aan Keijen-
borg gerelateerde, vijfmansformatie 
gaat terug naar omstreeks 1531. Rid-
der Berend v.Ceybergen trachtte des-
tijds met de bouw van de havezathe 
‘v. Ceybergen’ wat leven in de brou-
werij te brengen. Een initiatief dat 
twee jaar geleden tijdens de Keijen-
borgse kermis een vervolg kreeg met 
de oprichting van de reeds genoemde 
rockformatie. Met covers uit, zowel 

de oude als nieuwe doos, variërend 
van Creedence Clearwater Revival en 
Neil Young tot Snow Patrol en Kings 
of Leon, zal ridder Berend zich onge-
twijfeld met een tevreden en voldaan 
gevoel nog wel eens omdraaien in zijn 
graf. Zeker als zijn nazaten, Edwin, 
Laurens, Tonny, Bennie en Bo van 
Ceybergen, 10 december vanaf 21.30 
uur de bühne zullen bestijgen. 
Voor meer info: www.v-ceybergen.nl

v.Ceybergen sluit af in 
Gasterij Winkelman

Keijenborg - De Keijenborgse rock-coverformatie v.Ceybergen speelt 
zaterdag 10 december in Gasterij Winkelman in Keijenborg. Hiermee 
sluit de band haar eerste, zogeheten try-out tour, officieel af. Een try-
out tour, die de band dit jaar langs diverse buurtfeesten en partijen 
voerde.

De Keijenborgse rock-coverformatie v.Ceybergen.

Als u zorgt voor uw partner, 
(schoon)ouder, broer/zus, kind of 
iemand uit de directe omgeving 
met een chronisch ziekte, een be-
perking, of anderszins hulpbehoe-
vend is dan bent u mantelzorger. 
Het geven van zorg kan naast ge-
voelens van voldoening ook het 
gevoel van overbelasting met zich 
mee brengen. Het is dan erg be-
langrijk om ook goed voor uzelf te 
zorgen en tijd vrij te maken voor 
ontspanning om zo de zorgtaak 
goed vol te kunnen houden. Josée 
van der Staak is zangeres en geeft 
teken- en schilderlessen onder het 
motto ‘creatieve bewustwording’. 
Zij verzorgt deze middag een work-
shop met ondermeer eenvoudige 
ontspannings- en zangoefeningen 
en een tekenopdracht rondom 
Kerst. De bijeenkomst begint om 
13.30 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. De toegang is gratis en 
voor de bezoekers staat de koffie en 
thee klaar. De mantelzorgsalon is 
gevestigd in Partycentrum Lange-
ler aan de Spalstraat 5 te Hengelo 
Gld. en is een initiatief van de VIT 
Oost-Gelderland. Voor meer infor-
matie bel de VIT Oost-Gelderland 
0573-438400 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Kerstworkshop 
voor mantelzorgers
Hengelo - In de Mantelzorg-
salon Bronckhorst wordt op 
dinsdag 13 december van 13.30 
tot 16.00 uur voor mantelzor-
gers uit deze gemeente een 
kerstworkshop verzorgd door 
José van der Staak uit Vorden. 
De mantelzorgsalon is geves-
tigd in Partycentrum Langeler 
aan de Spalstraat 5, Hengelo.

selideeën in en doe- en eropuit-tips 
voor de kerstvakantie.

LANDELIJKE PROEVERIJ AVOND 
EN ONLINE BESTELSERVICE
Op donderdagavond 15 december 
organiseert PLUS Hans Eland een 
proeverij avond. Klanten kunnen dan 
meerdere producten uit het feestda-
genassortiment proeven. En tenslotte 
maakt PLUS het de consument mak-
kelijk met een online kerstbestelser-
vice. Vanaf 6 december staat er een 
bestellijst op www.plus.nl met de be-
langrijkste vlees-, vis-, brood- en ban-
ketproducten voor de feestdagen. De 
bestelde producten kunnen vervol-
gens worden afgehaald in een winkel 
naar keuze.

De Provincie Gelderland publiceert haar

openbare bekendmakingen vergunningen digi-

taal via de website www.gelderland.nl/actueel/

bekendmakingen

 

Wilt u continue op de hoogte blijven van

bekendmakingen dan kan dat door aanmelding 

op de RSS-feed knop op bovengenoemde 

webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal
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Na afloop lekker opwarmen bij een 
echte winterse kop snert en een 
drankje. Let op: reserveer van te vo-
ren uw deelname. In verband met de 
te verwachten grote belangstelling 
kunnen alleen mensen die zich van 
te voren hebben aangemeld deelne-
men. Dit kan via www.natuurmo-
numenten.nl of telefonisch bij de le-
denservice van Natuurmonumenten, 

035 - 655 99 55. Kosten per persoon: 
€ 12,00 voor leden van Natuurmonu-
menten, € 15,00 voor niet-leden en € 
5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Neem 
u verrekijker mee, want er zijn altijd 
bijzondere overwinteraars, die Hack-
fort een goed winterverblijf vinden.

In de wandeling neemt de boswach-
ter u mee door het kasteelbos met 

imposante eikenlanen van landgoed 
Hackfort. Onderweg vertelt hij over 
de cultuurhistorie die het prachtige 
veertiende eeuwse landgoed rijk is. 
De watermolen, het koetshuis en 
authentieke boerderijen met bolle 
akkers en boomgaarden. Bossen, 
houtwallen en kronkelende zand-
weggetjes. Een weldadige combinatie 
van cultuur en natuur. Misschien ligt 
er sneeuw en vinden we verse sporen 
van reeën en misschien wel dassen. 
Met de korte rondleiding door het 
kasteel maakt u kennis met land-
goed Hackfort in al haar facetten.Zie 
ook www.natuurmonumenten.nl en  
twitter @ctgelderland

Midwinterwandeling over Hackfort

Vorden - Vorden. Lekker een frisse neus halen en een warme beloning 
toe? Ga mee met deze midwinterwandeling van Natuurmonumenten 
over landgoed Hackfort bij Vorden. De wandeling met de boswachter 
op zondag 18 december begint om 13.00 uur. Genieten van het af-
wisselende oude cultuurlandschap en een korte rondleiding door het 
kasteel.

Aanstaande vrijdag 9 december heeft 
Flophouse speciaal voor de vrouwen 
een uniek en nieuw feest gelanceerd, 
namelijk de Ladies Night. In de kamer 
van Flophouse zal een heuse schoon-
heidspecialiste aanwezig zijn die de 
laatste nieuwtjes vertelt over mas-
cara, make-up, nagels en alles wat er 
bij komt kijken. Daarnaast is er de 
gelegenheid om eens lekker weg te 
dromen in een stoel en ondertussen 
een lekkere gezichtsbehandeling te 
krijgen of iets anders. Vrouwen van 
Nederland kunnen zich opgeven via 
ladies@flophouse.nl of via de site 

www.flophouse.nl en zorg ervoor
aanstaande vrijdag om 21.00 uur in 
de kamer van Flop te zijn. Ontvang
na afloop een leuke gevulde goody-
bag om de kerstdagen goed door te
komen. 

De heren onder ons kom gerust naar
Flophouse toe, want in de Soos zal 
zoals gewoonlijk een lekker biertje
gedronken kunnen worden. Dit on-
der het genot van een muziekje uit de
geluidsboxen van Flophouse om het
weekend en de week weer te bespre-
ken en gewoon goed te feesten.

Speciaal voor de vrouwen 
Ladies Night in Flophouse

Toldijk - De feestdagen zijn weer in zicht. Alle vrouwen moeten zich
weer goed vertonen voor iedereen tijdens deze dagen. Er wordt uren
voor de spiegel gestaan om de haren op zijn plek te hebben, de juiste
krul te krijgen en de bijpassende foundation of crème wordt uitge-
zocht. Daarna wordt er nog een oogpotloodje gebruikt, beetje mascara
en er zijn weer twee uur verstreken. Maar eigenlijk wil iedere vrouw
wel eens een keer een lekkere huidverzorging of gezichtsverzorging
voor de feestdagen en waar kan dat nou niet beter dan op een mooie
vrijdagavond in Flophouse.

Het hele jaar waren er diverse acties 
bij het jubilerende bedrijf. Met als 
laatste de trekking van de hoofdprijs 
en tal van andere mooie prijzen. Alle 
klanten die in de actieperiode van 1 
oktober tot en met 30 november een 
aankoop van meer dan 1.500 euro in 
de showroom hadden gedaan, waren 
zaterdag 3 december uitgenodigd om 
te komen. Om mee te doen aan de 
trekking dienden klanten persoonlijk 
aanwezig te zijn. 

Al ruim voor de aanvang waren de ge-
nodigden met familie, kennissen en 
andere belangstellenden aanwezig. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
chocoladeletter van Zwarte Piet. Bij 
de receptie van de showroom van Bin-
nenHuisCenter HCI werden ruim 130 
mensen welkom geheten door com-
mercieel directeur Loek Wensink. Hij 
ging onder meer in op het 90-jarig 
bestaan van de HCI, de vele acties die 
er het hele jaar zijn geweest met als 
hoogtepunt nu de trekking met on-
der meer de hoofdprijs. 

Vooraf aan de trekking kregen dege-
nen die meededen voor de prijzen, 
een ‘geluksnummer’. Voor een prijs 
moest dit nummer hetzelfde zijn als 
het nummer op het balletje van de 
bingomolen. Sinterklaas bediende 
zelf de bingomolen. De prijzen wer-
den aan de gelukkige winnaars uitge-
reikt door Piet. De hoofdprijs was een 
korting van 90 procent op de aankoop 
van een keuken of badkamer van HCI 
(met een maximum van 9.000 euro). 
Het prijzenfestival begon met de trek-

king van de hoofdprijs. De gelukkige 
winnaar werd, onder luid applaus, 

met Sint en Piet op de foto gezet. Ver-
volgens liet Sint de bingomolen weer 
draaien voor een reeks mooie prijzen. 
Vier mensen wonnen een waarde-
cheque van verschillende geldprijzen. 
Twee stofzuigers, een doucheset, een 
waterdichte badradio, een accuboor-

machine en een bit- en borenset wa-
ren de andere mooie prijzen. Tot slot 
wonnen vijf mensen een troostprijs. 
Na de trekking van de prijzen was er 
voor iedereen een drankje.

Veel gelukkige prijswinnaars

Prijsuitreiking 90-jarig bestaan HCI
Hengelo - Het was afgelopen zaterdag gezellig druk bij BinnenHuis-
Center HCI in Hengelo Gld. bij de prijsuitreiking van het 90-jarig be-
staan van HCI. Veel mensen gingen naar huis met een mooie prijs die 
uitgereikt werd door Sinterklaas en Zwarte Piet.

Na de trekking gingen alle prijswinnaars samen met Sint en Piet op de foto.

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

Hoenders :
Wyandotte : B. Wassink 2xF, 2xZG

Dwerghoenders :
Barnervelder Kriel : H.J. Nijenhuis
1xF, 3xZG
Orpington Kriel : B. van Dijke 1xF, 
3xZG
Wyandotte Kriel : B. Wassink 1xF,
2xZG, H. Berenpas 8xZG

Konijnen :
Franse Hangoor : R. Bruinsma 1xF,
1xZG, 1xG, Jelle Bruinsma 1xZG,
Bram Bruinsma 1xZG
Wener : H.J. Nijenhuis 3xF, 2xZG
Alaska : J. Bakering 1xF, 3xZG
Hulstlander : A. Dijkstra 1xF, 3xZG

LIEMERSSHOW ZEVENAAR
Konijnen :
Witte Nieuw Zeelander : H. Bolwien-
der 2xF, 3xZG
Rus : T. Janssen 2xF, 2xZG
Hollander : T. Janssen 5xZG

P.K.V. Nieuws
Borculo - Regioshow Borculo

Op het Kerkplein staan kramen met
kerstartikelen en warme drankjes en
hapjes. Een groep midwinterhoorn-
blazers laat vrolijke tonen horen. In 
de kerk zijn optredens van Reborn
uit Wichmond, Vocaal Octet Duzz,
Zanglust uit Drempt, Parochiekoor
Hengelo en Steenrewalt uit Steende-
ren.

Kerst-inn 
Willibrorduskerk
Hengelo - In en om de Willibror-
duskerk in Hengelo is op zondag
11 december vanaf 13.30 uur een
Kerst-inn met diverse activitei-
ten.
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Bij Zozijn werd deze donderdag voor 
negentig personen een lunch geser-
veerd. Dit viel goed in de smaak. Eén 
persoon maakte van de huidige slo-
gan: Rabobank. Een bank met ideeën, 
ter plekke een nieuwe slogan: Rabo-
bank. Een bank met lekkere ideeën ! 
Op de internetsite www.raboservice-
team.nl worden alle ‘klussen’ aange-
kondigd en wordt enkele dagen voor-
afgaand aan iedere activiteit een tipje 
van de sluier opgelicht. Hier staan 
ook verslagen en foto’s van reeds 
uitgevoerde activiteiten. Klanten van 
Rabobank Graafschap-Noord kunnen 
veel bankzaken regelen vanuit huis 
of bedrijf. Het Service Team van de 
bank staat hiervoor 12 uur per dag 
klaar via verschillende kanalen, zoals 
e-mail, telefoon en internet, al dan 
niet met behulp van een webcam. 

Deze service gaat de bank in de ko-
mende zes weken extra onder de 
aandacht brengen door letterlijk de 
straat op te gaan in de hele regio om 
mensen onverwacht te trakteren, te 

helpen of op een andere manier lu-
diek te verrassen. Op deze manier 
maakt men op een persoonlijke ma-
nier kennis met de medewerkers van 
de bank en wordt men uitgenodigd 

om zelf eens via internet contact te 
leggen met het Service Team. In de 
komende weken gaan nog 115 mede-
werkers van de bank in opvallende 
Rabo-oranje kleding de regio in om 
nog zo’n 40 activiteiten uit te voe-
ren.

Zie je het Rabo Service Team ergens 
in actie, maak dan snel een foto en 
twitter deze met #raboservice. De in-
zenders met de leukste foto’s winnen 
een luxe diner voor twee personen bij 
Grand Bistro De Rotonde in Vorden.

Ook in gemeente Bronckhorst

Regionale verrassingscampage 
Rabo van start

Vorden - Afgelopen donderdag hebben medewerkers van Rabobank 
Graafschap-Noord een lunch verzorgd bij dagbestedingcentrum Zo-
Zijn in Zutphen. Hier geven cliënten uit de hele regio waar de bank 
kantoren heeft, een zinvolle invulling aan hun dag. Dit is de eerste in 
een reeks van ongeveer 40 ludieke en vooral verrassende activiteiten 
die medewerkers van de bank in de regio uitvoeren. Er staan activi-
teiten gepland in onder andere Vorden, Hengelo, Ruurlo, Warnsveld, 
Steenderen, Brummen, Lochem, Borculo, Gorssel, Laren.

Rockband ‘Reunited’ uit Kilder (Gld) 
maakt Engelstalige rockmuziek, be-
invloed door de hardrock uit de jaren 
tachtig en negentig met invloeden uit 
grunge en metal. De songs liggen lek-
ker in het gehoor. Van up-tempo tot 

ballad met meerstemmige zangpar-
tijen, verrassende wendingen. Stevige
rock met een vette sound.
Reunited bestaat uit Marlies Brethou-
wer-zang, Pascal Timessen-drums/
zang, Robert Mulling-bas/zang, René
Welling-gitaar/zang. 
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org, deze week dus
in café Heezen, bijwonen (er wordt
geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG on the road

Steenderen - In de feestweken 
rondom het 20 jaar bestaan van 
Radio Ideaal gaat het live radio-
programma Live@ideaal.org uit-
zenden vanuit andere locaties 
in de regio. Woensdagavond 14 
december zal de band RE-uNitEd 
tussen 20.00 en 22.00 uurop-
treden in het programmalive@ 
ideaal.org, dat vanuit Café Hotel 
Zaal Heezen in Steenderen wordt 
uitgezonden.

De start is bij het complex van de 
voetbalvereniging Vorden aan de Ou-
de Zutphenseweg te Vorden en voert 
de deelnemers via het ‘ Grote Veld’ en 
Lochemseberg naar de Wildenborch 
en weer terug naar het startpunt. De 
rijders kunnen kiezen uit twee routes 
namelijk: 30 km en 45 km. De routes 

lopen grotendeels via mooie bospa-
den en zandwegen met een enkele
harde weg.
In samenwerking met diverse bos- en
landgoedeigenaren is het wederom 
een prachtige route geworden. Bij
de controlepost wordt een drankje,
warme bouillon en de traditionele ge-
haktballetjes verstrekt en er zal ook
een materiaalpost aanwezig zijn. De 
gehele tocht is prima uitgezet met pij-
len en wordt door leden van de VRTC
regelmatig gecontroleerd. Na afloop 
van de tocht kunnen de deelnemers
zich douchen en is er een mogelijk-
heid om de fietsen af te spuiten.
De start is tussen 8.30 en 10.00 uur.
Leden van de NFTU betalen het ge-
bruikelijke tarief en niet leden beta-
len 1 euro meer in verband met de
dag-verzekering. Voor verdere infor-
matie zie www.VRTCVorden.nl

‘Grote Veld’ veldrit in Vorden
Vorden - Zondag 11 december or-
ganiseert VRTC ‘de Achtkastelen-
rijders‘ voor het 30e jaar in het 
‘Grote Veld’ nabij Vorden, een 
veldrit. Deze veldtoertocht staat 
op de kalender van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU) en staat 
bij de meeste veldrijders met stip 
op hun te fietsen tochten. Ook 
fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging kunnen deelne-
men aan deze klassieker onder de 
veldritten.

Midwinterhoorn blaasgroep d’ Olde 
Roop verleent medewerking. Op di-
verse plaatsen op de route zullen 
de blazers de prachtige tonen laten 

horen. De routes zijn met zorg geko-
zen, en gaan door de bossen en langs
houtwallen. De afstanden zijn 18, 12
en 6 kilometer. Van 10.00 tot 12.30
uur is de starttijd van de 18 kilome-
ter en de 12 en 6 kilometer start van
10.00 tot 13.30 uur. 

Op elke afstand is er gelegenheid om
te rusten. Meer informatie: Secreta-
riaat, tel. 0573-452772 en tel. 0575-
463013. Zie ook: www.wsvdeploeg.tk

Zondag 11 december

Winterwandeling
Veldhoek - Zondag 11 december 
organiseert wandelsportvereni-
ging De Ploeg de Winterwande-
ling. De start is vanaf sportcom-
plex de Veldhoek, Varsselseweg 
55 in Hengelo Gld., halverwege 
Zelhem-Ruurlo.

Deze uitzending is er verder aandacht 

voor dialectmuziek uit de provincies
Limburg, Groningen, Friesland, maar
natuurlijk is de Achterhoek vertegen-
woordigd. Naast Jan Ottink hoort u
Bonne Route, The Strangers, Frans
van Gorkum en Van Gessel.
De uitzending van Ideaal Dialect is
van 9.00 tot 12.00 uur te beluisteren
via de frequenties van Radio Ideaal.

Ideaal Dialect
Zelhem - In de uitzending van 
zondag 11 december kunt u delen 
van de nieuwe cd van De Barger-
kapel, met zang van de ‘t Brook 
Duo, beluisteren. Verder zit er 
een mooi verhaal van Frans van 
Gorkum in.

Als u zorgt voor uw partner, (schoon)
ouder, broer/zus, kind of iemand uit 
de directe omgeving met een chro-
nisch ziekte, een beperking, of an-

derszins hulpbehoevend is dan bent 
u mantelzorger. Het geven van zorg 
kan naast gevoelens van voldoening 
ook het gevoel van overbelasting met 
zich mee brengen. Het is dan erg be-
langrijk om ook goed voor uzelf te 
zorgen en tijd vrij te maken voor ont-
spanning om zo de zorgtaak goed vol 
te kunnen houden. 

Josée van der Staak is zangeres en 
geeft teken- en schilderlessen onder 
het motto ‘creatieve bewustwording’. 
Zij verzorgt deze middag een work-

shop met ondermeer eenvoudige ont-
spannings- en zangoefeningen en een 
tekenopdracht rondom Kerst. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De 
toegang is gratis en voor de bezoe-
kers staat de koffie en thee klaar! De 
mantelzorgsalon is een initiatief van 
de VIT Oost-Gelderland. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met de VIT Oost-Gelderland, tel. 0573-
438400 of kijken op de website www.
vitoostgelderland.nl.

Kerstworkshop voor mantelzorgers
Regio - In de Mantelzorgsalon 
Bronckhorst verzorgt José van 
der Staak uit Vorden op dinsdag 
13 december een kerstworkshop 
voor mantelzorgers uit deze ge-
meente. De mantelzorgsalon is 
gevestigd in Partycentrum Lange-
ler aan de Spalstraat in Hengelo 
(G).

Alle benadeelden die aangifte heb-

ben gedaan van diefstal van hun fiets 
kunnen die ochtend komen kijken of 
hun tweewieler er tussen staat. Be-
langrijk is dan wel, dat u het bewijs 
van aangifte mee neemt. Wanneer u 
nog geen aangifte van diefstal hebt 
gedaan, maar wel uw gestolen fiets 
aantreft, dan dient u een bewijs van 
eigendom te kunnen tonen. 
De politie gaat er vanuit, dat veel 
mensen naar de kijkochtend komen, 
want er staan een aantal goede fiet-

sen op hun rechtmatige eigenaar te 
wachten.

Fietsen die gevonden zijn in de ge-
meente Bronckhorst kunt u op het 
politiebureau in Zelhem komen be-
kijken. Fietsen die zijn aangetroffen 
in de gemeente Doetinchem worden 
gestald aan de Weemstraat 1 in Wehl. 
Hier wordt elke 1e zaterdag van de 
maand van 09.30 tot 12.00 uur een 
fietskijkdag gehouden.

Fietskijkochtend in de Achterhoek
Regio - Zaterdag 10 december 
wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur 
bij een aantal politiebureaus en 
gemeentewerven in het district 
Achterhoek een fietskijkdag ge-
houden. Alle fietsen die in de af-
gelopen periode zijn aangetroffen 
en waar de politie geen eigenaar 
van heeft kunnen achterhalen, 
worden deze dag tentoongesteld.
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ACHTERHOEKS KLASSE GALA 
BREIDT PROGRAMMERING UIT! 
Het Achterhoeks Klasse Klasse Gala 
wordt deze editie uitgebreid. Niet al-
leen in de grote zaal van City Lido zul-
len bands optreden, maar daarnaast 
is er extra podium in een speciale 
zaal waar gerocked gaat worden zoals 
in een club, een reggaezaal met uiter-
aard ook livemuziek en een Hollands 
café. 
Op dit moment zijn de volgende 
acts bevestigd: De Motorband (met 
Normaal leden Bennie Jolink en Jan 
Wilm Tolkman en Jovink-oprichters 
Hendrik Jan Lovink en Gijs Jolink), de 

Backcorner Boogie Band (de nieuwe 
rock ‘n soul band van Hendrik Jan Lo-
vink met 12 mans bezetting), de Lich-
tenvoordse garagebluesband Automa-
tic Sam, de Vragenderse alternatieve 
popband Proper Outfit, de allerbeste 
Creedence Clearwater Revival tribu-
teband van de wereld en natuurlijk 
gastheren Jovink & The Voederbietels 
die na hun besluit in 2007 om te stop-
pen met touren nog maar sporadisch 
optreden. 

STICHTING RAPS
Naast dat het Achterhoeks Klasse 
Gala voor alle bezoekers een plezier 

is, wordt er met het feest ook een 
ander goed doel gesteund, namelijk:  
Stichting RAPS (Racende Achterhoe-
kers Promoten Snelheid) waarvan 
de bestuursleden onder andere Gijs 
en Bennie Jolink zijn. De baten van 
deze stichting komen ten goede van 
de motorsport.  De bijdrage wordt 
geleverd aan een nieuw motorsport-
talent en de publiciteit en sponsoring 
daarvan. 

KAARTEN
De voorverkoop is reeds beginnen via 
www.zwartecross.nl,  www.jovink.nl 
en www.feestfabriekakg.nl. Kaarten 
kosten  €20,-. Vanaf 1 december en 
aan de kassa kosten kaarten € 25,-. 
De organisatie adviseert niet lang te 
wachten met bestellen. Alle voor-
gaande edities van het Achterhoeks 
Klasse Gala waren namelijk uitver-
kocht! Het Achterhoeks Klasse Gala 
wordt georganiseerd door de Feest-
fabriek.

17 december: Achterhoeks Klasse Gala in een nieuw jasje!

16de editie in City Lido uitgebreid 
met meerdere podia
Groenlo - Op 17 december wordt voor de 16de keer het Achterhoeks 
Klasse Gala gehouden. Net als vorig jaar zal dit inmiddels legendari-
sche feest plaatsvinden in City Lido in Groenlo. Tijdens deze editie 
zullen o.a. de Motorband, Jovink & the Voederbietels, Backcorner Boo-
gie Band en Automatic Sam optreden. Het perfecte recept voor een 
lekkere avond feest en om het warme Zwarte Cross gevoel tijdens de 
koude winterdagen weer even naar boven te halen. Dit alles in de wel-
bekende Achterhoekse gemoedelijke sfeer natuurlijk!

Ondanks deze fraaie woonlocatie 
trekt Tiny, als het effen kan er op uit 
en dan het liefst om reizen te maken 
met een voorkeur naar verre vreem-
de landen. Echter, trips op een paar 
honderd kilometer afstand van Vor-
den kunnen haar eveneens bekoren. 
Dat alles met als insteek nieuwe ont-
dekkingen te doen. Zelf in een prach-
tige omgeving wonen en dan toch er 
op uit, waarom toch eigenlijk? Tiny 
Koning toont ons haar visitekaartje 
waarop haar beroep is vermeld: ‘Tra-
vel Counsellor voor uw perfecte va-
kantie’! Dus behoren reizen en ont-
dekken bij haar beroep. Tiny: ‘Travel 
Counsellors is een Britse organisatie 
die al meer dan vijftien jaar reizen 
organiseert. 

Ik ben sinds vijf jaar franchise-onder-
nemer onder de paraplu van deze reis-
organisatie die wat Nederland betreft 
haar hoofdkantoor in Den Haag heeft 
gevestigd’, zo zegt ze. Overigens heeft 
ze het beroep van reisagent jarenlang 
bij de Rabobank uitgeoefend. Tiny: 
‘Toen de bank met deze bedrijfstak 
stopte, ben ik kort daarna voor mij 
zelf begonnen. Ik had zoveel ervaring 
dat ik het wel aandurfde. Reisagent 
is een prachtig vak. Ik ben altijd al 
nieuwsgierig geweest naar het ont-
dekken van culturen in andere lan-
den. Je leert om daar respect voor te 
hebben, voor andere manieren van 
leven, van andere manieren van den-

ken. Het verrijkt je en het verbreed je 
kijk op het leven. De kunst van reizen 
is de verwondering.

In de loop der jaren heb ik ook veel 
studiereizen gemaakt. Bijvoorbeeld 
naar IJsland, Australië, Indonesië, 
Afrika en diverse Europese landen. 
Met als achtergrond je eigen gezichts-
veld willen verbeteren. Daardoor kun 
je de mensen bij het boeken van va-
kanties van een goed advies dienen’, 
zo zegt Tiny Koning, die al pratend 
(iemand die verre reizen doet, kan 
natuurlijk veel ‘verhalen’) haar gro-
te liefde voor Afrika beschrijft. ‘Met 
name Botswana is een fascinerend 
land. Ik ben er inmiddels al vier keer 
geweest en kom er nog zeker terug. 
Eigenlijk zou iedereen daar eens een 
kijkje moeten nemen. Schitterende 
natuurgebieden, je ruikt daar de ‘Sa-
lie‘, een kruid dat in het wild groeit. 
En ook de bevolking in Bostwana is 
erg vriendelijk’, zo zegt Tiny Koning 
bijna lyrisch. 

Met het adviseren naar dat soort verre 
landen, bereik je natuurlijk wel een 
bepaalde doelgroep, mensen die meer 
geld voor een vakantie over hebben. 
Tiny: ‘Dat klopt, maar in principe ben 
ik ook reisagent voor een ‘weekend 
Ameland, de genoemde verre landen 
en alles wat daar tussen in zit. Je hoeft 
namelijk niet ver weg te gaan om het 
toch leuk te hebben. Ik ben juist voor 

mensen die een reisadvies nodig heb-
ben. En als je naar een land gaat dat 
je als vakantieganger zelf niet kent, 
geeft een goed reisadvies een toege-
voegde waarde. Ik merk het ook aan 
de reacties die ik bij terugkomst van 
de klanten dikwijls hoor. Natuurlijk is 
er flinke concurrentie van reizen die 
op internet e.d. worden aangeboden 

en speelt ook de recessie een rol. De 
mensen doen er langer over om een 
beslissing te nemen, wel of niet op 
vakantie gaan, of ze stellen het nog 
een jaartje uit. Begrijpelijk allemaal, 
ik moet er veel moeite voor doen om 
bij mensen in beeld te blijven. Toch 
heb ik inmiddels in een straal van 
pakweg 25 kilometer rondom Vorden 

al een vrij aardige klantenkring opge-
bouwd en daar ben ik erg blij mee’,
zo zegt Tiny Koning. Momenteel is zij
o.m. voor 2012 bezig met het samen-
stellen van een groepsreis (circa 18
dagen) naar haar geliefde land Zuid-
Afrika. Ook voor een vakantie naar 
wintersportoorden kan men bij haar
terecht.

‘De kunst van reizen is verwondering’

Tiny Koning jubileert als zelfstandig reisagent
Vorden - ‘Je ziet hier dikwijls aan de voorkant van ons huis, de zwanen 
in de Veengoot zwemmen. Aan de achterzijde zie je het fraaie silhouet 
van de Lindese Molen. En dan een eind verder op in het coulissen land-
schap zie je de reebokken die elkaar verjagen om toch maar vooral in 
de gunst van het ‘vrouwtje ‘ te komen. Dat alles is prachtig om te zien 
en dankbaar dat wij op deze plek wonen’ , zo zegt Tiny Koning vanuit 
haar kantoor in de woning aan de Schuttestraat, waar ze samen met 
haar man Berend woont.

Tiny Koning

Kunst10daagse Bronckhorst valt ook 
in die periode (10 tot 20 mei 2012). 
Vanuit Atelier Amare zal er tijdens de 
kunst10daagse speciaal met kinderen 
worden gewerkt om eigen Gorgelwe-
zens te ontwerpen en Gorgelgedich-
ten te maken, meer hierover volgt nog 
in de media. De Dordtse kunstenares 
Katinka van Haren (1961) volgde haar 
opleiding aan de Mode Academie 
‘Charles Montaigne’ in Amsterdam 
en studeerde af in de richting dessi-
nontwerpen. Middels modeltekenles-
sen en aquarelcursussen verdiepte zij 
zich in uiteenlopende technieken.
Zij nam deel aan talloze exposities 

en haar werk is opgenomen in diver-
se verzamelingen. In oktober 2000
opende Katinka haar eigen galerie 
Voilà in Dordrecht waar zij werkt en
haar kleurrijke collages, schilderijen 
en tekeningen aan het publiek toont.
Zie www.katinkavanharen.nl 

Enkele jaren geleden werd ze gegre-
pen door de woordkunst van C. Bud-
dingh’. Na het lezen van zijn fanta-
sievolle rijmen over de Gorgelwezens
buitelden die door haar hoofd. Ze
begon met een collage van de Blauw-
bilgorgel, maakte vervolgens tekenin-
gen in grafiet en ontdekte vervolgens
de verfijnde technieken met potlood
en pen waardoor ze de gorgelwezens
nog beter tot hun recht kan laten ko-
men. Zij verzamelde haar tekeningen
in het boek ‘Gorgelrijmen & Gorgel-
wezens’. Wekenlang werkte Katinka
van Haren aan het Kunstwerk van de
Week: de Goudopsneevink, een van
de verzonnen Gorgelwezens van C. 
Buddingh’. Speciaal voor Koffietijd
heeft zij een nieuwe illustratie ge-
maakt van een Gorgelwezen dat niet
in haar boek terug te vinden is. 

De opbrengst van het Kunstwerk van
de Week gaat naar Resto Van Harte
waar minima tegen een zeer geringe
vergoeding kunnen genieten van een
vers drie-gangendiner, een gezellig 
gesprek met andere wijkbewoners of
kunnen kennismaken met organisa-
ties uit de buurt.

Exposant Galerij Amare bij 
‘Koffietijd’
Vorden - Maandag 12 december is 
Katinka van Haren uit Dordrecht 
te gast bij het RTL4 ochtendpro-
gramma Koffietijd! Tussen 10.00 
en 11.00 uur bespreken de pre-
sentatrices Pernille La Lau, Quin-
ty Trustfull en Loretta Schrijver 
diverse onderwerpen, waaronder 
het Kunstwerk van de Week. Die 
maandag is dat een illustratie van 
Katinka van Haren. Zij brengt de 
fantasierijke Gorgelwezens van 
de Dordtse dichter en schrijver C. 
Buddingh’ (1918-1985) tot leven 
met kleurrijke potlood- en pen-
tekeningen. Katinka van Haren 
exposeert in de maanden mei en 
juni 2012 de originele tekenin-
gen uit haar boek ‘Gorgelrijmen 
& Gorgelwezens’ in galerij Amare 
te Vorden.

De aanvang is om 20.00 uur. 
Aan het concert werken mee het 
Hengelo’s Gemengd Koor en het 
Gaanderens Mannenkoor.

Kerstconcert 
Willibrorduskerk
Hengelo - In de Willibrordus-
kerk in Hengelo is op dinsdag 
20 december een Kerstcon-
cert.

In het soloprogramma ‘ Rita zingt…’ 
dat zij 18 december ten gehore zal 
brengen, vertelt Rita over 35 jaar zin-
gen en liedjes schrijven. In deze voor-
stelling vertelt ze een bijzonder ver-
haal over haar stem en neemt je zin-
gend mee op reis, kris- kras door de 
tijd, vrolijk en droevig, gek en mooi. 
Een bonte mix van de aller-allermooi-
ste liedjes van 35 jaar liedjes schrijven 

en songs van componisten en tekst-
dichters die haar inspireerden. 
Na de try-out in september en het 
eerste optreden in de Lindesche Mo-
len waren er alleen maar positieve 
reacties: ‘Een zeer goed doordacht 
programma met prachtige teksten 
en melodieën van eigen hand, aan-
gevuld met teksten van grote tekst-
schrijvers als Paul van Vliet en Ivo de 
Wijs. Een paar hoogtepunten uit het 
programma waren zeker Huwelijkse 
staat en Veenbrand. Maar speciaal in 
het Duitstalige lied Du laat Rita zich 
voor wat haar stem betreft van haar 
beste kant zien. Muzikaal, humoris-
tisch, gevoelig en kwetsbaar, dat zijn 
de trefwoorden voor het programma 
Rita zingt ... ’ 

KAARTEN RESERVEREN: 0575-
550756

Midwinterconcert bij het Klavier
Vorden - Zondag 18 december 
(aanvang 15.00 uur) treedt Rita 
Boshart op bij Het Midwintercon-
cert van Het Klavier. Rita, mede-
eigenaresse van Het Klavier, is 
van oorsprong pianiste en geeft 
pianoles. Daarnaast is zij zange-
res, theaterdier en schrijfster van 
Nederlandstalige liedjes.



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

Hoe het is gelukt, weet ik niet, feit is 
dat de Sint het voor elkaar heeft ge-
kregen dat twee van zijn Zwarte Pie-
ten de gelegenheid krijgen zich voor 
Londen te plaatsen. Maar dan moet 

er eerst keihard getraind worden 
want de eisen zijn niet mis. En waar 
moet je op zo’n korte termijn een 
trainingscomplex vinden? De Vor-
dense gymvereniging Sparta, bood 
de helpende hand. De Zwarte Pieten 
grepen deze mogelijkheid direct aan 
en zijn inmiddels met behulp van de 
kleine gymnasten bij ‘Sparta’ aan de 
slag gegaan. Sinterklaas daarover: ‘Je 
ziet op beide foto’s met welk enthou-
siasme de Pieten zich op de balk en 
het wandrek presenteren. Misschien, 
zo voegde de Sint er aan toe, gelukt 

het Sparta om door deze publiciteit 
enkele leidsters te vinden. Ik heb een
tijdje terug in Spanje al gehoord dat
hier een tekort aan is. 
Het mag toch niet zo zijn, dat deze
lieve kindertjes in Vorden straks geen
gymles meer kunnen volgen’, aldus
Sinterklaas. Helaas kon de Sint van-
wege de grote drukte op pakjesavond
de trainingssessie van zijn Zwarte Pie-
ten niet ter plekke volgen. ‘Gelukkig
houdt Hoofdpiet Pedro mij continu 
op de hoogte’, aldus de Grote Kinder-
vriend.

Zwarte Pieten naar Olympische Spelen?
Vorden - Het is momenteel nog maar de vraag of Epke Zonderland zich 
alsnog zal plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Sinterklaas 
heeft, sinds zijn komst naar Nederland, daarover enkele gesprekken 
gevoerd met het NOC. Daaruit bleek dat er toch nog turners afgevaar-
digd kunnen worden.

De kinderen zullen eigen ge-
maakte producten zoals vogel-
voederkransen, potjes appelmoes, 
stoofperen, kerstkaarten en ster-
ren verkopen. Daarnaast zijn 
er nog andere kraampjes met 
leuke kerstartikelen. De kinde-
ren kunnen brood bakken bij de 
vuurkorven en natuurlijk zullen 

er ook lekkere warme hapjes en 
drankjes zijn. Wie voor de kerst 
nog even geknipt wil worden kan 
dit ook. Voor maar 5 euro zorgt 
kapster Janet Zonnenberg dat u er 
met kerst netjes bij loopt.

Ook voor de gezellige muzikale 
noot wordt gezorgd. Al deze ge-
zelligheid vindt u aan de Zelledijk 
22 en vindt plaats van 15.00 tot 
17.00 uur. Dit mag u zeker niet 
missen!

De viermansformatie Re-United stapt 
deze avond het podium op bij Heezen. 
Hun Engelstalige repertoire bestaat 

uit eigen werk. In de nummers zijn 
invloeden uit de hardrock en metal 
uit de jaren ’80 tot heden te vinden, 
alsook grunge en alternatieve rock. 
De songs liggen lekker in het gehoor; 
van up-tempo tot ballad, meerstem-
mige zangpartijen, verrassende mu-
zikale wendingen en een fantastische 
zangeres. De live-uitzending, waar 
het publiek gratis bij kan zijn, duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. 
Informatie op de websites www.ide-
aal.org en www.re-united.nl.

Café Heezen

RADIO Ideaal live
Steenderen - Woensdag 14 decem-
ber treedt de band Re-United uit 
het Gelderse Kilder en omstreken 
op bij Café Heezen. Aanleiding is 
het 20-jarig bestaan van Radio 
Ideaal. Om dit te vieren zendt de 
omroep een paar keer live uit op 
locatie. Eén van deze locaties is 
dus in Steenderen.

Hengelo - Op zaterdagavond 3 decem-
ber speelden de dames van Quintus
een uitwedstrijd.In Twello werd de
wedstrijd tegen Klarenbeek 2 nipt
gewonnen. Uitslag SC Klarenbeek 2 –
Quintus 1: 9-10.

H A N D B A LKerstmarkt CBS Varssel
Varssel - Donderdag 15 decem-
ber is er bij de basisschool in 
Varssel een gezellige kerst-
markt.

Met de activiteiten die worden geor-
ganiseerd heeft de afdeling als doel 
dat de verkeersgebruiker met meer 
verkeerskennis en inzicht de weg op 
kan en dit ook gaat toepassen. Veilig 
Verkeer levert een bijdrage, zodat 
kinderen en ouderen veiliger aan het 
verkeer kunnen deelnemen. De weg 
is van ons allemaal, wanneer we de 
juiste voorlichting krijgen hoe we de 
weg moeten gebruiken en de kennis 
ook toepassen , zullen er minder on-
gelukken gebeuren. De afdeling VVN 
Bronckhorst heeft naast de bestaande 
verkeersactiviteiten een aantal nieu-

we projecten op het oog voor de ko-
mende jaren.

Een overzicht: laat jonge kinderen 
in een beschermde omgeving ken-
nis maken met het verkeer door 
middel van een verkeersspel. Waar 
de basis gelegd wordt voor de juiste 
verkeersbegrippen. Voorbeelden zijn: 
Voetgangers lopen op het voetpad en 
gebruiken een oversteekplaats. Wat 
zijn verkeerslichten en zebrapaden. 
Daarnaast is er voor de kleintjes een 
prachtig schoolpleinpakket ontwik-
keld. Het verkeer is in de afgelopen 

jaren sterk toegenomen en zal het 
steeds drukker worden. Laten ouders, 
opa’s en oma’s zich meer inzetten 
voor de veiligheid van hun kinderen 
en kleinkinderen, door het assisteren 
als verkeersouder.

Hierbij doet Veilig Verkeer een drin-
gend beroep op de ouderen. Het is 
prachtig werk om jeugd op weg te 
helpen. Het assisteren bij het ver-
keersexamen. Zorg dragen dat hun 
fietsen in goede staat zijn zoals: rem-
men, fietsbel en verlichting. Dus 
dat zij met een vertrouwde fiets de 
weg op kunnen. Wat vaak vergeten 
wordt, de herkenbaarheid op de weg 
voor medeweggebruikers. Een jas 
met reflectie kan wonderen doen. 
Wanneer de kinderen naar het ver-
volg onderwijs gaan, dan worden ze 
vaak wat zelfstandiger. Hun rijgedrag 
op de fiets wordt anders of ze gaan 
zelfs op een ander soort vervoermid-
del naar school.

De snelheden liggen hoger en de helm 
die bij deze snelheden hoort, wordt 
niet altijd gedragen. In het weekend 
kan er drank in het spel zijn. Veilig 
Verkeer Nederland heeft projecten 
ontwikkeld , die bij voortgezet onder-
wijs inpasbaar zijn. Het opzetten van 
een project is altijd mogelijk. Wan-
neer het rijbewijs op jonge leeftijd 
behaald is, dan voelt men zich voor 
de eerste keer alleen in de auto als 
een vorst. Voor sommigen is dit een 
uitdaging om de auto te testen op 
zijn juiste snelheden. Meestal loopt 
dit goed af. Na het verstrijken van de 
jaren loopt het reactievermogen wat 
terug of verkeersfouten slijten in en 
de regels zijn veranderd.

VVN Bronckhorst organiseert elk jaar 
in het najaar bij den Bremer te Toldijk 
een “Broem” cursus. Veel rijinstruc-
teurs staan klaar om met u de weg 

op te gaan en uw rijgedrag in kaart 
te brengen. Rijschoolhouder Massop 
verzorgt de theorieles, hierin wordt 
u weer helemaal bijgepraat over de 
regels. Beter Horen is aanwezig voor 
gehooradviezen. Gezichtsveldtest en 
de reactietest is in eigen beheer. Soms 
wordt u doorverwezen naar een op-
ticien. Het zijn prettige en leerzame 
ochtenden. Voor eventuele aanmel-
ding kijk tijdig in “Contact”. Deze 
actie wordt in samenwerking met 
“Stichting Welzijn” georganiseerd.

Voor de scootmobiel- en rolstoelrij-
ders worden er op wisselende locaties 
een middag georganiseerd, waarbij 
de aanwezigen door rijschoolhouder 
Massop, de nieuwe verkeersregels op 
scootmobiel gebied uitgelegd krij-
gen. Op een uitgezet parcours met 
verschillende moeilijkheidsgraden 
kunnen de rijders oefenen. Bij deze 
middag is de Harting-Bank aanwezig 
met een reparatiewagen om eventu-
ele storingen aan de scooter te verhel-
pen. Tevens is er een ergotherapeut 
aanwezig om foute zithoudingen te 
corrigeren. Dit zijn voor alle betrok-
kenen waardevolle middagen. Deze 
actie wordt in samenwerking met 
“Stichting Welzijn” georganiseerd. 
Mocht u of een van uw ouders hier-
voor in aanmerking komen geef u 
zich bijtijds op.

Senioren op de fiets. Deze dag is op-
gezet om u kennis te laten nemen 
van de nieuwe verkeersregels. Tevens 
worden de knelpunten van de wegen 
van de plaats waar de fietsdag ge-
houden wordt op film vastgelegd en 
door een verkeersdeskundige met de 
aanwezigen besproken. Voor mensen 
die toe zijn aan een aangepaste fiets, 
dus niet direct een elektrische fiets, is 
er een demonstratie van diverse aan-
gepaste fietsen. Een ergotherapeut 
geeft de aanwezigen advies over hun 

fietshouding. De ouderen leggen het-
zelfde parcours af van het verkeers-
examen. Het is dus meer dan een
rondje fietsen met elkaar.

Veilig Verkeer geeft u tips mee waar-
door u veiliger en langer kunt blijven
fietsen. Aanmelding mogelijkheden 
worden bekend gemaakt in “Con-
tact”. Deze actie wordt in samen-
werking met “Stichting Welzijn” ge-
organiseerd. Voor het komende jaar
hebben we nog wat wensen: Meer
verkeersvoorlichting voor alle weg-
gebruikers. Meer bekendheid en sa-
menwerking met de ouderenbonden
voor: de” Broem cursussen” al dan
niet gekoppeld aan de rijbewijskeu-
ring van de 70 jarige. Aandacht voor
“Senioren op de fiets” als aandachts-
punt in het maandelijkse bulletin.

Het in de lucht brengen van een web-
log, VVN Bronckhorst. De informatie
en vraagbaakkalender. Het opzetten 
van een interactieve verkeersquiz
gedurende 10 weken. VVN hoopt in
het voorjaar uitgenodigd te worden 
voor de vele jaarmarkten, om daar
hun activiteiten te tonen. Na het le-
zen van dit artikel, hebt u misschien
nog meer interesse gekregen voor 
de afdeling Bronckhorst van Veilig
Verkeer Nederland. Het mooiste zou
dan zijn: dat als u over veel vrije tijd
beschikt, een klein deel beschikbaar 
zou willen stellen aan uw kinderen,
kleinkinderen, gehandicapten of ou-
dere verkeersdeelnemers. U krijgt er
blije gezichten voor terug. Voor meer
informatie e.d. kan men bellen met
secretaris J Holtrigter, Mulderskamp
27, 2751 EX Vorden, 06-24374443,
met penningmeester E. Steintjes
Kerkhoflaan 8, 7021ZW Zelhem,
0314-622126 of met voorzitter Henk
Cleijpool, Beatrixlaan 9, 7251 AM
Vorden, 06-51537631.

Veilig Verkeer Nederland (Bronckhorst) groeit!

Vorden - De afdeling Bronckhorst van Veilig Verkeer Nederland is 
een enthousiaste groep vrijwilligers die verkeersveiligheid hoog in het 
vaandel heeft staan. De afgelopen 5 jaren heeft de afdeling Bronck-
horst van VVN het verkeersexamen voor 30 basisscholen in de gemeen-
te Bronckhorst geregeld, zijn er seniormobiel info- middagen gegeven 
en zijn er rijvaardigheidscursussen voor de oudere automobilisten en 
fietsers gegeven.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Huize Sonnevanck is een particuliere 
kleinschalige woon- en zorgvoorzie-
ning voor ouderen en is aangesloten 
bij de branchevereniging NeVeP. 
Aan een grote tafel zit een groep van 
zo’n acht personen te breien. Onder 
begeleiding van activiteitenbegeleid-

ster Hennie Vink en initiatiefneem-
ster Hanneke van der Werf wordt 
er volop gewerkt aan de kerstballen. 
Het breien en haken van kerstbal-
len is één van de vele zinvolle dag-
activiteiten die in Huize Sonnevanck 
worden georganiseerd. Hanneke van 

der Werf uit Keijenborg vindt het 
leuk om kerstballen met ouderen te 
maken. Het idee komt uit het boek 
‘Kerstballen breien’ van de heren 
Arne en Carlos, twee Scandinavische 
breidesigners. Hanneke van der Werf 
van Keijgoed Creatief Culinair en In-
ge Koldenhof van ‘Vrouw’ hebben in 
de regio het plan opgezet om de Ach-
terhoek een beetje mooier te kleuren 
met gebreide kerstballen. Samen heb-
ben ze breigroepen georganiseerd en 

zijn massaal aan het breien en haken 
van kerstballen geslagen. Enige tijd 
geleden zaten er bij Keijgoed bijna 
veertig vrouwen te breien. Daaruit 
zijn weer nieuwe breigroepen voort-
gekomen. Ook worden er bij verzor-
ging- en kindertehuizen met en voor 
bewoners gebreid. 

Inmiddels zijn er heel veel groepen 
vrouwen aan het genieten van deze 
mooie hobby en worden de mooiste 

kerstballen ontworpen. Zo is er ook al
een ‘Echt Achterhoek’ bal, een ‘kou-
de’ bal met sjaal, een ‘Holland’ bal en
vele anderen. Op vrijdag 16 december
gaan Hanneke en Inge met een groep
vrouwen uit de Achterhoek breien
bij Omroep Max in het ochtendpro-
gramma om 08.00 uur op Ned. 1. De
kerstballen worden geschonken aan 
diverse verzorgingstehuizen en ver-
kocht voor een aantal goede doelen 
waaronder Stichting Maria Theresa.

Kerstballen breien bij Huize Sonnevanck

Hengelo - In Huize Sonnevanck in Hengelo waren bewoners en familie 
onder begeleiding aan het breien en haken van kerstballen. Het was 
afgelopen maandag een gezellige sfeer in de huiskamer waar kerstbal-
len in verschillende kleuren en patronen werden gebreid en gehaakt.

Er werden mooie kerstballen gebreid. Bewoners en begeleiding aan het breien en haken van kerstballen.

Er zijn veel ambachtelijk gemaakte 
producten, zoals hoeden, keramiek, 
sieraden, kleding van bijzondere stof-
fen, tassen, kleine cadeautjes, hip 
en traditioneel breiwerk, houten ge-
bruiks- en siervoorwerpen, kaarten, 
bloemschikwerk, porselein, quiltma-
terialen, dozen en mappen, kerstver-
siering enz. Ook de Wereldwinkel is 
er met een kraampje vol lekkere en 
mooie artikelen. De midwinterhoorn 
zorgt voor traditionele klanken en 
voor wie zin krijgt in wat lekkers: ap-
pelflappen, glühwein, koffie of thee 
met koek en cake, en erwtensoep zijn 
ruimschoots aanwezig. 
Voor de kinderen tot 12 jaar is er 
de kinderknutseltafel. Zij kunnen 
bijvoorbeeld koekjes of kaarsen ver-
sieren, gipsen kerstboomhangers 
maken, een lichtjeshouder of een 

kerststalletje. Maar er zijn ook kralen 
en materialen om iets van leer te ma-
ken. Er is ruime parkeergelegenheid 
rondom de kerk. De kerk is toeganke-
lijk voor rolstoelen. De opbrengst van 

de kraamverhuur en de consumpties
is bestemd voor het onderhoud van
de kerk. 
Voor meer informatie: G. Snelder, 
telefoon (0575) 44 15 54.

Kerstmarkt in de Sint Martinuskerk
Baak - Op zondag 11 december 
zijn belangstellenden van 11.00-
17.00 uur van harte welkom in 
de Sint Martinuskerk in het cen-
trum van Baak. In de prachtige, 
verwarmde kerk is dan de jaar-
lijkse kerstmarkt open.

Hendrik Weenink uit Barchem is een 
bekende presentator van radiopro-
gramma’s bij de FM-zender ‘de Ach-
terhoek’ en hij verzorgt regelmatig 
voordrachten op de Staringavonden. 
Verder is hij één van de suppoosten 
bij museumboerderij de Lebbenbrug-
ge in Borculo. 

De heer Weenink gaat het thema 
‘Ach lieve tijd’ aan de hand van een 
diapresentatie op een plezierige wijze 
uit de doeken doen. Het programma 
wordt afgewisseld met anekdotes, ge-
dichten, spreuken en liedjes. Aan de 
orde komen spreekwoorden en waar 
ze vandaan komen, zoals ’Er gaat een 
dominee voorbij’, ‘Onder de pannen 
zijn’ en ‘Tegen de lamp lopen’, het 
ontstaan van Kerst en Sint Nicolaas 
en gebruiken het hele jaar door. 

Het belooft een boeiende en leerzame 
avond te worden. De toegangsprijs is 
voor leden gratis, voor niet-leden 3 
euro, inclusief koffie of thee. De kof-
fie staat klaar om 19.30 uur.

Ledenavond Historische Vereniging Steenderen
‘Ach Lieve Tijd’

Steenderen - Maandag 12 december wordt in Zaal De Seven Steenen 
aan de JF Oltmansstraat 6 een ledenavond georganiseerd door de acti-
viteitencommissie van de Historische Vereniging Steenderen. Onder-
werp is: ‘Ach Lieve Tijd’ en vertelt over hoe de ouders en voorouders 
leefden. Aanvang 20.00 uur.

Hendrik Weenink verzorgt de voordracht ‘Ach Lieve Tijd’.

Een van de spannendste onderdelen is de win-
terwandelroute, waarbij de wandelaar in het 
donker van vuurkorf naar vuurkorf loopt. ‘Volg 
het licht’, is de enige routebeschrijving die de 
deelnemer krijgt. De wandelroute is flink anders 
dan afgelopen jaren en voert langs plekken waar 
men normaal nooit komt, dwars over de akkers 
en erven van de Bekveldse boerderijen. Onderweg 
komen wandelaars van alles tegen: een eenzame 
kerstcowboy die liedjes zingt naast zijn pony, een 
prachtig verlicht kerstdorp in één van de boerde-
rijen, een oud-Achterhoekse verhalenverteller en 
nog veel meer. Hier en daar staat ook Bekveldse 
kerstverlichting, met figuren van soms wel tien 
meter hoog. Loop, kijk, luister en ontdek – en 
schrik niet als er iets onverwachts gebeurt, want 
de kerstroute zit vol verrassingen. Uiteindelijk 
komt het allemaal goed en tonen de herders en 
de wijzen uit het oosten de weg naar de levende 
kerststal met Jozef en Maria. Luister nog naar hun 
mooie kerstverhaal, om dan binnen te gaan bij de 
gezellige kerstmarkt van kinderboerderij Feltsigt. 

Op de overdekte en verwarmde kerstmarkt is 
lekkere warme chocolademelk of glühwein om 
te drinken en om bij te komen van de ‘ontberin-
gen’ van de wandeling. Een goede warme hap is 
er ook. Kinderen van de muziekgroep Crescendo 
zingen en maken muziek. En uiteraard is het lek-
ker rondneuzen bij de verschillende kraampjes op 
de markt, waar allerlei kerst- en streekproducten 
te koop zijn. 

De Kerstmarkt met winterlooproutes van 30-45 
minuten en een korte route met huifkar, met me-
dewerking van Kinderboerderij Feltsigt, de kinder-
muziekgroep Crescendo en de Bekveld Band wordt 
gehouden aan Bekveldseweg 5, Bekveld, Hengelo 
Gld. op zaterdag 17 en zondag 18 december van 
16.00 – 22.00 uur (laatste start wandelroute om 
19.00). De toegang bedraagt 3 euro per persoon. 
Meer informatie via www.feltsigt.nl, de Facebook-, 
Twitter- en Hyves-pagina’s van Feltsigt of bel 
(575)462828. Feltsigt en de Vrienden van Feltsigt 
wensen iedereen alvast fijne feestdagen!

Bekveld in het licht: ongebaande paden

Bekveld - Bekveld laat zich op 17 en 18 decem-
ber van zijn beste kant zien, tijdens het jaar-
lijkse kerstevenement Bekveld in het licht. 

De wandelroutes voeren over de akkers en erven van de 
Bekveldse boerderijen.
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afd. Dialect

Wat is: A.  Jachterbokse: Haastige, zenuwachtige vrouw. 
  “I’j könt ze wal hebben as meid, maor ‘t is ne gruwelijke   
  jachterbokse”.

 B. Roeze: (iets) op grond van een schatting kopen. 
  “In de roeze kopen”.

 C. Stortkore: Boerenkar met wipmechaniek; 
  “Jan is hen knollen halen met de stortkore”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Het optreden in de sfeervolle Wes-
terholtzaal begint om 20.00 uur. Be-
langstellenden kunnen kaarten reser-
veren via www.natuurmonumenten.
nl of de Ledenservice, tel 035 – 6 55 
99 55. De kaarten kosten € 12,50 voor 
leden van Natuurmonumenten en € 
15,00 voor niet-leden. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk, wegens de 
te verwachten grote belangstelling 
is tijdige reservering aan te bevelen! 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond.

Air Laut zal een muzikale zoektocht 
ten gehore brengen vol verlangen, 
heimwee en liefde. De tocht gaat van 
West naar Oost en weer terug: van 
Ierse pubs en de high cliffs of Moher 
via de Indische eilanden uiteindelijk 
weer terug naar de Hollandse klei.

Air Laut bestaat inmiddels al weer 
tien jaar. De diverse achtergronden 
van de musici, waaronder ook het 
conservatorium, zorgen voor de unie-
ke sound van de band. Traditionele 
folk met een diversiteit van invloeden 

uit zowel West-Europese folk, rock, 
jazz, klassiek, krontjong en bluegrass 
stijlen. De Keltische invloed is het 
duidelijkst aanwezig in de muziek 
van deze voornamelijk uit eigen werk 
spelende band. Leden van het eerste 
uur zijn violist Marijke Rutten en 
Jack van Asdonck. Jack schrijft en ar-
rangeert de meeste muziek voor Air 
Laut en speelt daarin 6- en 12- snarige 
gitaar, guizouki, viool, whistle en bo-
dhrán. Fluitiste Inge IJpelaar speelt 
dwarsfluit, Irish whistle, en de low 
whistle. Zangeres Sherryl Careman 
neemt af en toe zelf de bodhrán ter 
hand. Bassist Toon Segers en Gradus 
Lemmen speelt gitaar en viool. Voor 
meer informatie kan men contact op-
nemen met boswachter Willem Reg-
top telefoon 06- 54280655. Zie ook 
www.natuurmonumenten.nl

Air Laut op kasteel Hackfort

Vorden - Crossover folkband Air Laut zal zaterdag 17 december op-
nieuw een klinkend optreden geven in van kasteel Hackfort bij Vor-
den. Air Laut, Indonesisch voor ‘water van de zee’, heeft vanwege de di-
verse achtergronden en invloeden van de bandleden een eigen unieke 
sound. De Keltische invloed is het duidelijkst aanwezig in de muziek 
van deze voornamelijk uit eigen werk spelende band.

Om het echt muzikaal te kunnen 
laten knallen is de band ‘You & Me’ 
uitgenodigd om, als één van de meest 

toonaangevende Live bands van Ne-
derland, op te treden. You & Me werd
door collega-bands en bezoekers uit-
geroepen tot de beste coverband van
Nederland. De bandleden gaan er
ieder optreden volledig voor. Ze kun-
nen met een enorm breed repertoire
inspelen op de wensen van hun pu-
bliek. Van de nieuwste top 40 hits 
tot Nederlandstalige meezingers, het
maakt ‘You & Me’ niet uit. De vocale
kwaliteiten zijn zo sterk dat zelfs
de meest veeleisende nummers op
overtuigende wijze worden neerge-
zet zonder concessies te doen aan de
kwaliteit. 
Het programma van ‘You & Me’
wordt aangevuld met een optreden 
van zanger & dj Henk Pouwels, die 
naast een live-optreden ook de mu-
ziek tussendoor zal verzorgen. De en-
tree bedraagt € 10,-- aan de kassa.

Knalbal in kader 12-½   jarig 
jubileum

Halle - Natuurlijk zou het ‘Knal-
bal’ halverwege het jaar z’n ko-
peren jubileum moeten vieren, 
maar aangezien het evenement 
gekoppeld is aan de knalperiode 
rond kerst en oudejaarsdag, staat 
de editie van dit jaar in het kader 
van het jubileum. Ook dit jaar 
weer twee feestmomenten, want 
naast het traditionele ‘Knalbal’ 
op zaterdag 31 december (oude-
jaarsdag), wordt er op zondag 18 
december een muzikaal ‘Knalbal’ 
gehouden. Vanaf 14.30 uur is 
het feest in de grote tent in het 
weiland tegenover de fa. Seegers, 
vanaf Zelhem net voor Halle bij 
de kruising Halle Heideweg – Nij-
manseweg.

Eveneens nam de heer D. Hakvoort 
uit Olburgen zitting in het bestuur. 
Hij vult daarmee de vacature op die 
er sinds vorig jaar was.

Na de ledenvergadering sprak de heer
Raymond Loohuis, verbonden aan de
technische universiteit Twente, over
het thema “Stoken op Streekhout”. 
Hij spiegelde daarbij het project aan
pilots elders in Europa. AVN ‘t On-
derholt participeert ook in een pro-
ject. Als er mensen belangstelling of
vragen hebben betreffende dit onder-
werp, dan kan men daarvoor terecht
op de website www.onderholt.nl of
info@onderholt.nl

Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt

Bestuurswisseling
Vorden - Op 30 november tij-
dens de ledenvergadering, van de 
Agrarische Natuurvereniging ‘t 
Onderholt, nam Bert Groot Wes-
seldijk afscheid als penningmees-
ter van de vereniging Zijn plaats 
wordt ingenomen door de heer 
H.W.Toonk uit Hengelo.

De Graafschaploge is onderdeel van 
The Independent Order of Odd Fel-
lows. De open avond biedt geïnte-
resseerden een unieke gelegenheid 
kennis te maken met een zitting 
zoals de leden die iedere donderdag-
avond houden. Na de zitting is er in 

de conversatieruimte onder het ge-
not van een drankje gelegenheid om
in contact te treden met bestuur en
leden. De Odd Fellows kennen loges
voor vrouwen en voor mannen. De 
dichtstbijzijnde loge voor vrouwen is
in Apeldoorn.    
                                                                                                                                                     
Geïnteresseerden wordt verzocht con-
tact op te nemen met  de Secretaris
dhr. W. Sanders, tel. 0575-553736.

Open avond Graafschaploge
Zutphen - Op donderdag 15 de-
cember vindt in het gebouw van 
de Graafschaploge te Zutphen 
een open avond plaats.

Met ‘Het pauperparadijs’ wordt de 
bedelaarskolonie van Veenhuizen be-
doeld, een heropvoedinginitiatief uit 
het begin van de 19e eeuw met als 
doel armoedige gezinnen, wezen en 
landlopers een nieuw bestaan te laten 
opbouwen als boer in het veen. Deze 

vorm van armoedebestrijding bleef in 
diverse gedaanten bestaan tot 1970.
De schrijfster is vooral ingegaan op de 
tot stand komen van dit boek, dat ook 
een groot deel de geschiedenis van 
haar eigen familie verteld. In plaats 
van een half jaar schrijven heeft het 

ruim vier jaar geduurd voordat het 
boek helemaal af was. Inmiddels is 
er een nieuw boekje van haar uit: ‘De 
hemel is goud’. Suzanna Jansen heeft 
ook hierover verteld, in de pauze boe-
ken gesigneerd en vragen van het pu-
bliek beantwoord. 

De avond was georganiseerd door 
Vrienden bibliotheek Hengelo en 
Boekhandel Bonvrie uit Hengelo.

Verrassende avond met Suzanna Jansen

Hengelo - Op woensdagavond 1 december was schrijfster Suzanna Jan-
sen uitgenodigd om een lezing te houden in bibliotheek Hengelo. Su-
zanna Jansen is bekend geworden met het boek ‘Het pauperparadijs’. 
Van dit boek zijn inmiddels meer dan 200.000 exemplaren verkocht.
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Henk Aalderink: ‘ Het is bijzonder be-
langrijk dat deze atlas is uitgegeven. 
In de Achterhoek en de Liemers zijn 
maar liefst 25.000 mensen lid van 
een oudheidkundige vereniging. ( De 
vereniging Oud Vorden telt bijvoor-
beeld 400 leden, red. ). Daaruit blijkt 
wel dat de behoefte bestaat dat men-
sen willen weten waar ze vandaan ko-
men, hoe er vroeger op het platteland 
werd geleefd en gewerkt . Mensen die 
hier ‘van buiten ‘, Vorden bezoeken 
willen dikwijls ook graag weten hoe 
het er hier vroeger allemaal uitzag. 
Laten we trots zijn op dit fantastische 
gebied. In het digitale tijdperk waar-
in we leven is het belangrijk dat we 
‘iets ‘ hebben om op terug te kijken. 
Zeventien jaar geleden verscheen in 
Steenderen de kadastrale atlas 1832. 
Thans dus Vorden, dus reken maar 
uit wanneer Hengelo, Zelhem en 
Hummelo/ Keppel aan de beurt zijn. 
Goed dat er mensen zijn die in hun 
vrije tijd dit soort kadastrale atlas-

sen willen maken. Ik zou zeggen, ga 
er mee door’, aldus Henk Aalderink. 
Deze middag kreeg ook Wim Ruiter-
kamp, voorzitter Oud Vorden, een 
exemplaar overhandigd, evenals Rob 
Kater en Grietje Dijkhuizen. Dit twee-
tal heeft de kaarten getekend die in 
de atlas zijn afgedrukt en bovendien 
was Grietje Dijkhuizen ook belast 
met het redactionele gedeelte van de 
atlas.
De voorzitter van de Stichting Werk-
groep Kadastrale Atlas Gelderland, 
Prof. Dr. Kevering Buisman, wees er 
in zijn inleiding op dat de Stichting er 
naar streeft om in Gelderland twee at-
lassen per jaar uit te geven. ‘ Dat lukt 
helaas niet altijd, want in het gehele 
traject speelt de financiering een zeer 
belangrijke rol. We hebben momen-
teel te maken met de bezuinigingen 
waarmee de gemeenten te kampen 
hebben. Gelukkig krijgen we ook een 
bijdrage van de provincie. Daarnaast 
ontvangen we veel hulp van vrijwilli-

gersorganisaties zoals ook bij deze At-
las Vorden 1832 het geval is geweest’, 
zo sprak Kevering Buisman.
De Stichting heeft plannen om in 
totaal 185 kadastrale atlassen uit te 
geven. De atlas Vorden 1832 is de 60e 
uitgave. Deze atlas kwam tot stand 
in samenwerking met de vereniging 
Oud Vorden. Prof. Kevering Buisman: 
‘ Er bestond bij deze vereniging eerst 
enig koudwatervrees gezien het be-
drag dat de vereniging op tafel zou 
moeten leggen om de atlas gefinan-
cierd te krijgen. Gesprekken die de 
heren Kamerling en v.d. Broek met 
onze Stichting hebben gevoerd, heb-
ben uiteindelijk toch geleid tot de 
uitgave van deze atlas. Onze Stichting 
heeft gezorgd voor de ‘infrastructuur 
‘ en de auteur van de atlas. Aan Oud 
Vorden hebben we gevraagd om bij 
de gemeente subsidie te verkrijgen 
en proberen sponsors te vinden. Dat 
is gelukt, er zijn inmiddels 12 spon-
sors bereid gevonden een financiële 
bijdrage te verlenen’, zo sprak Prof. 
Dr. Kevering Buisman.
De gemeente Bronckhorst verleende 
een eenmalige subsidie van 1500 euro. 
Uit onderzoeken is gebleken dat Vor-
den omstreeks 1832 in sociaal/ econo-

misch opzicht een ‘gemiddeld dorp 
‘ was. Kevering Buisman hierover: ‘ 
Alle invalshoeken zitten in de Vor-
dense gemeenschap. Bij verschillende 
andere publicaties over het verleden 
wordt Vorden vaak als voorbeeld ge-
bruikt. Destijds was Vorden toch wel 
duidelijk het dorp van de acht kaste-
len met grootgrond bezitters zoals de 
families Van Hackfort, Van der Borch 
tot Verwolde, later Van der Borch tot 
Vorden en de familie van Heeckeren. 
Zij drukten duidelijk een belangrijke 
stempel op de samenleving. Zij beza-
ten samen 800 ha. grond. Er waren 
tien kleine grondeigenaren. Eén daar-
van was klompenmaker Eskes met 
slechts 500 m2 grond.
Er werd ook Onroerend Zaak Belas-
ting betaald. Hackfort werd met 300 

gulden het hoogst aangeslagen, ge-
volgd door het Medler, Wildenborch,
Wiersse, Den Bramel en Onstein met
210 gulden. Opmerkelijk dat er bij
kasteel Vorden geen bedrag kon wor-
den genoemd. De oorzaak kon niet 
worden achterhaald’, aldus Prof. Dr.
Kevering Buisman. Vorden telde rond
1832 in totaal 14 timmerlieden, 12
kleermakers, 7 schoenmakers en vijf
smeden op een bevolking van 2500 
personen. De kadastrale atlas Vor-
den 1832 is te koop bij de Bruna in
Vorden en kost 40 euro. Wim Ruiter-
kamp, voorzitter Oud Vorden: ‘ Wij
zijn als vereniging bijzonder verguld
met deze kadastrale atlas waarbij bij
de totstandkoming veel Vordenaren 
betrokken zijn geweest’.

‘Belangrijk dat je iets hebt uit het verleden’

Burgemeester Aalderink ontving atlas Vorden 1832

Vorden - Burgemeester Henk Aalderink nam donderdagmiddag in 
de voormalige raadszaal in het Dorpscentrum te Vorden, het eerste 
exemplaar Kadastrale Atlas Vorden 1832 in ontvangst. Hij ontving 
deze atlas uit handen van Prof. Dr. Kevering Buisman, voorzitter van 
de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland.

Eerste atlas Vorden 1832 voor burgemeester Aalderink, rechts Prof.Dr. Kevering Buisman

rechts Wim Ruiterkamp

Rob Kater, links

De werkgroep levert de PR-ondersteuning via 
een fraaie programmabrochure met daarin in-
formatie over de deelnemers, foto’s van kunst-
werken, kunstroutes en nevenactiviteiten. Ver-
der verzorgt zij de persberichten in de lokale 
media, waaronder Contact, in andere regionale 
uitgaven en in kunstuitgaven. Ten slotte is er 
voor de Kunst10daagse Bronckhorst een ei-
gen website beschikbaar: www.kunst10daag-
sebronckhorst.nl. Deze website wordt steeds 
bijgewerkt met nieuws en actuele ontwikkelin-
gen. Om zoveel mogelijk kunstenaars de moge-
lijkheid te bieden deel te nemen aan de Kunst-
10daagse Bronckhorst zijn de deelnemerskosten 
zo laag mogelijk gehouden. Om de activiteiten 
tijdens de Kunst10daagse Bronckhorst goed te 
laten verlopen heeft de werkgroep een aantal 
regels opgesteld. 
Hier volgen de uitgangspunten, dan weet een 
ieder waar hij/zij aan toe is: 
1. Deelnemers zijn of van vrijdag 11 mei t/m 

zondag 20 mei geopend (dus alle tien de da-
gen) of op 11, 12 en 13 mei en op 17, 18, 19 
en 20 mei (zeven van de tien dagen). Dit zal 
duidelijk in de brochure worden aangege-
ven. 

2. Alle deelnemers hanteren (minimaal) de ope-
ningstijden van 11.00 tot 17.00 uur. 

3. Deelnemende kunstenaars hoeven niet in 
de gemeente Bronckhorst te wonen, voor-
waarde is dat de expositieruimte binnen de 
gemeentegrenzen ligt. 

4. Het deelnemersbedrag is 100 euro, excl. 
BTW. De deelnemersbijdrage geeft recht op 
1/3 pagina in de programmabrochure (adres-
gegevens, korte tekst en 1 foto). Wie meer 
kunstenaars wil promoten in de brochure, 
kan hiervoor meer ruimte kopen (per 1/3 pa-
gina). Dat geeft ook recht op meer ruimte op 
de website. 

5. Op de website is ruimte om maximaal 5 foto’s 
te plaatsen. De tekstinformatie is hetzelfde 
als in de programmabrochure. 

6. Deelnemers dragen zorg voor informatie en 
een kunstwerk voor de overzichtstentoon-
stelling in een centrale startruimte in de ge-
meente Bronckhorst. Hier kunnen bezoekers 
zich oriënteren op de kunst van de Kunst-
10daagse Bronckhorst 2012. 

7. Op alle locaties dient de vlag van de Kunst-
10daagse Bronckhorst te hangen. Dit verge-
makkelijkt de herkenbaarheid voor de be-

zoekers. Wie nog geen vlag heeft, kan deze 
bestellen. De prijs van respectievelijk schuine 
broekvlag met stok of beachvlag voorzien 
van logo is 36,50 en 150 euro, excl. BTW. Dit 
is een eenmalige aanschaf. De vlag is de vol-
gende jaren wederom te gebruiken. 

De werkgroep Kunst10daagse Bronckhorst wil
hun enthousiasme delen met (nieuwe) deelne-
mers om de Kunst10daagse 2012 in Bronck-
horst tot een succes te maken. Zij hoopt weer
veel deelnemers te mogen begroeten.

Kunst10daagse Bronckhorst van 11 t/m 20 mei 2012
Bronckhorst - In de periode 11 t/m 20 mei 2012 zal de Kunst10daagse Bronckhorst voor 
de zesde keer worden georganiseerd. De door de Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst 
ingestelde werkgroep Kunst10daagse Bronckhorst werkt (achter de schermen) hard om 
er in 2012 weer een succes van te maken. Hiervoor is het nodig dat zoveel mogelijk 
kunstenaars en organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur in de gemeente 
Bronckhorst, participeren in de Kunst10daagse Bronckhorst.
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Nadat eerst de kleuters een handje 
hadden geholpen, kwamen aan het 
eind van dinsdagmorgen de kinderen 
van groep 7 met hun leraar Hans Che-
valking assisteren. Jurre, Jan, Devon, 
Mathijs, Sam, Maaike, om er een paar 
te noemen, ze vonden het prachtig. 
Met schop, spade of gewoon met de 
hand, werden de ‘beukjes’ vakkundig 
aan moeder aarde toevertrouwd. Uit 
de reactie werd al snel duidelijk dat 
de kids het planten van een beuken-
haag leuker vinden dan het volgen 
van de lessen in de klas. Jurre: ‘Ik 
vind het gewoon heerlijk om buiten 
te zijn’. En het is zeer leerzaam’, zo 
vult Jan aan. Zijn klasgenoten proes-
ten het uit en keken Jan aan met een 
blik van ‘meen je dat nou‘? Maaike: 
‘Leuke bezigheid, thuis help ik ook 
wel eens in de tuin’. De toezicht-
houders van ’t Onderholt staken de 
leerlingen een pluim op de hoed. ‘De 
jongens en meisjes hebben onze ad-
viezen goed opgevolgd’, zo sprak één 
van hen.
Stef Woestenenk, lid van het ma-
nagementteam van school ’t Hoge, 
sloeg het tafereeltje met een glimlach 
om de mond gade. Hij genoot zicht-
baar van de werkzaamheden van de 
scholieren. En bovenal verheugt dat 
leerlingen en leerkrachten over een 
paar weken hun intrek in de nieuwe 
school nemen. ‘Wij zijn bijzonder 
content hoe het gehele project is ver-
lopen. Alvorens in oktober 2010 met 
de sloop van de oude school werd 
begonnen, zijn we daarvoor 3,5 jaar 
bezig geweest met het opstellen van 
het ‘Plan van eisen’. Er werden te-
keningen gemaakt, gesprekken met 
de architect, de contacten met de ge-
meente, uitvoerder, kortom er moet 
heel wat gebeuren alvorens het ‘mo-
lentje begint te draaien’. Er heerste 
‘onderweg‘ een goeie sfeer, goede on-
derlinge contacten e.d. 
Het schoolbestuur werd met een aan-

tal mensen uitgebreid, mensen met 
kennis van zaken op het gebied van 
de bouw, wetgeving, regelgeving, 
noem maar op. Ze keken gedurende 
het gehele proces met de bouw mee, 
we zijn zeer dankbaar voor hun in-
breng’, zo zegt Stef Woestenenk, die 
samen met Harry Hendertink (direc-
teur van de school) de bouwcommis-
sie vormde. Vooral tijdens de voorbe-
reiding was deze commissie diverse 
keren twee avonden per week met 
allerlei zaken bezig. Stef: ‘ We heb-
ben tijdens het ‘miljoenenproject 
‘veel steun gehad van projectbegelei-
der Gerben van Heun (van ‘Partners 
& van Heun‘).
Ook de contacten met de buurtbewo-
ners verliepen goed. Wij hebben de 
buurt direct vanaf het begin met ons 
mee laten denken. Daar hebben we 
veel positieve reacties op gehad’, zo 
zegt Stef. Eén van de buurtbewoners 
Jan van Ark, beaamt de woorden en 
voegt er aan toe: ‘Alle lof over hoe al-
les is verlopen. Wij zijn al ver voor 
de werkzaamheden begonnen, over 
de plannen ingelicht en wat de af-
braak oude school en de nieuwbouw 
voor de buurt zou gaan betekenen. 
Vervolgens werden we continu op de 
hoogte gehouden. De ‘jongens van 
de BAM’ (uitvoerder) verdienen een 
groot compliment, wij konden altijd 
met vragen of suggesties bij hun te-
recht. Het is uiteindelijk een mooie 
school geworden en wat betreft mij-
zelf, kan ik nu de nieuwe school er 
staat, verder van mij afkijken’, aldus 
een tevreden buurtbewoner Jan van 
Ark. 
Stef Woestenenk nam de pers vervol-
gens mee voor een rondleiding door 
het nieuwe (nog lege) schoolgebouw. 
Stef: ‘Je ziet het waarom wij ape-
trots zijn, het is ook niet zomaar een 
schoolgebouw, het is een multifunc-
tionele school geworden. De 340 leer-
lingen en de 30 leerkrachten kunnen 

bijna niet wachten om hun intrek 
te nemen. Wij hebben overigens 
al een aantal bezoeken gehad van 
schoolbestuurders, die elders in het 
land plannen hebben voor een nieuw 
schoolgebouw en die graag een kijkje 
bij ons wilden nemen. Heeft ook te 
maken met het architectenbureau 
‘Factor Architecten’ uit Duiven. Het 
bureau gebruikt Het Hoge als voor-
beeld’. Stef vertelt tijdens de rondlei-
ding ‘honderd- uit ‘ over de nieuwe 
school. Het moet gezegd, het is een 
prachtig schoolgebouw geworden 
waar ‘binnen‘ aan alles is gedacht.
De entree is vanaf de Schoolstraat. 
Voor de kleuters is er aan de kant van 
het Hoge een eigen ingang. De bene-
denverdieping van de school telt zes 

leslokalen, alsmede een BSO (Buiten 
Schoolse Opvang) ruimte, een kinder-
dagopvang (0- 4 jaar), een personeels-
kamer, een spreekkamer en een ver-
zorgingsruimte voor gehandicapte 
kinderen. De kozijnen van de lokalen 
krijgen aan de voorkant, al naar ge-
lang de groep, allemaal een verschil-
lende kleur, die weer correspondeert 
met de kleur van de vitrinekasten in 
de school. In de benedenverdieping is 
een grote centrale hal. De lokalen ko-
men op die ruimte uit en niet alleen 
de deuren, maar de gehele muur kan 
worden verwijderd zodat een nog 
groter vertrek ontstaat.
De bovenbouw (9 leslokalen) bevindt 
zich op de tweede verdieping. Daar 
is o.m. het muzieklokaal, een techni-

sche ruimte annex keuken en de bi-
bliotheek gevestigd. Er komen nieu-
we digitale schoolborden. Ook wordt
de nieuwe school van nieuw interi-
eur voorzien. Stef Woestenenk: ‘Het
nieuwe interieur wordt over een paar
maanden pas geplaatst. Daar hebben
we bewust voor gekozen om dit in
een later stadium te doen. We willen
na de ingebruikname van de school
eerst kijken of alles functioneel is.
Daarna worden de tafels, stoelen, zeg
maar de ‘honderden elementen’ ge-
plaatst’, zo zegt hij. Verder komt er
nog een multifunctioneel buitenlo-
kaal (Amfitheater) waar de kinderen
een voorstelling kunnen bekijken of
bij mooi weer, hun boterham kun-
nen nuttigen.

Scholieren hielpen een handje mee

Het Hoge: ‘Prachtig multifunctioneel gebouw’!
Vorden - Nog een paar weken en de nieuwe school Het Hoge kan in 
gebruik worden genomen. De grote ‘verhuizing’ vanuit de noodlocatie 
aan het Wiemelink, gebeurt tussen Kerst en Oud & Nieuw. Momen-
teel wordt rondom de nieuwe school de laatste hand gelegd aan het 
‘buiten-terrein’. De mannen die met deze werkzaamheden zijn belast 
kregen vorige week hulp uit onverwachte hoek. Leerlingen van de 
school hielpen de medewerkers van ’t Onderholt met het plaatsen van 
een beukenhaag.

Ieder kan nog één maal de loopschoe-
nen aantrekken om te genieten van 
de prachtige bossen tussen Vorden 
en Lochem. De Oudejaars Crossloop 
biedt voor iedere loper een uitdaging. 
De routes zijn zeer afwisselend en 
gaan over smalle bospaden door het 

mooie natuurgebied ‘het Grote Veld’. 
Het is dan ook niet voor niks dat ve-
len zeggen dat het de mooiste cross is 
van de Achterhoek! 
Kijk voor een sfeer impressie op: 
www.oudejaarscrossloop.nl. 

Sinds enkele jaren bestaat het par-
cours voor alle afstanden uit één 
grote ronde. Het parcours is gelegen 
in de nabijheid van voetbalvereniging 
Vorden en gaat over fraaie bos- en 
zandpaden in de prachtige bossen van 
Vorden en is grotendeels onverhard 
(>95%).Na afloop van de cross kan er 
worden nagepraat onder het genot 
van een gratis kopje koffie of thee en 
een heerlijke oliebol. Henk Landkroon 
zal zoals gebruikelijk zorgen voor live 
accordeon muziek. Er kan worden ge-
start op drie afstanden namelijk: 15 
km (13.30 uur), 10 km (13.40 uur) en 
5 km (13.50 uur). De kosten bedragen 

5 euro bij voorinschrijving via www.
oudejaarscrossloop.nl of 7 euro op de 
dag zelf, vanaf 12.00 uur. 

De stichting Oudejaars Crossloop 
heeft besloten om het geld dat na 
afloop van de crossloop overblijft te 
doneren aan Kanjers voor Kanjers 
(zie www.stichtingkanjersvoorkan-
jers.nl). Kanjers voor Kanjers steunt 
lokale projecten in de Achterhoek 
ten behoeve van het welzijn van het 
kind, bij voorkeur door middel van 
sport en spel. Kanjers voor Kanjers 
geeft donaties aan kleinschalige, re-
gionale projecten, die het welzijn van 

minder bedeelde, zieke en/of gehan-
dicapte kinderen ondersteunen. Kin-
deren die niet in staat zijn sport en
spel op een goede manier te beleven
krijgen via Kanjers voor Kanjers de 
kans om (weer) te kunnen spelen en
sporten. De start is op de velden van
de Voetbal Vereniging Vorden, Oude
Zutphenseweg 11, 7251 JX Vorden.
Douche en kleed gelegenheid is aan-
wezig. zie www.vvvorden.nl

Deelnemers kunnen nadere informa-
tie opvragen via e-mail: 
info@oudejaarscrossloop.nl

Oudejaars crossloop
Vorden - Op vrijdag 30 december 2011 organiseert de stichting Oude-
jaars Crossloop Vorden voor de 31e keer de Oudejaars Crossloop in 
Vorden. In 2010 werd de cross door het zeer slechte weer afgelast. In 
2011 krijgen de hardlopers uit de regio wederom de kans het oudejaar 
sportief af te sluiten.
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 
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PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

OPEN DAGEN 
Galerie F87

10-11 december 
Schilderijen Keramiek
Sierraden Miniaturen

met koffie en glühwein

Open van 10 tot 17 uur

Reerinkweg 1
Varssel - Hengelo Gld.

TE KOOP! 
Vrijstaande woning met bedrijfs hal te Zelhem,
gelegen nabij het centrum in rustige woonbuurt,
woning met vloer cv, beg. grond plavuizen enz., 
inhoud ca 480 m3 bj 1997, perceel ca 400 m2.

Vrijstaande hal bj. 1997 staat achter de woning,
geheel geisoleerd met verwarming, e.d.
Bestaande uit showroom gedeelte met detailhandel,
kantoren, kantine, toiletten, douche, werkplaats, 
magazijn. e.d.
Oppervlakte: BG. 300 m2 en de verdieping 180 m2.
Perceel oppervlakte, ca 600 m2. 

Dienst gedaan als installatiebedrijf met showroom, 
e.d. voor vele doeleinden geschikt, 
met een vrijstaande garage bij de woning, 
inritten e.d. geheel bestraat.
Onderhoudsvrije tuin met sierhekwerk afgezet.
Aanvaarding in overleg.

Inlichtingen e.d. via makelaardij 
SIEBELINK DOETINCHEM

tel. 0314-362444

Vraagprijs:  599.00,=
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn wij opzoek 
naar een:

MECHANISCH ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK862109

Je draagt zorg voor het allround onderhoud, waaronder het 
uitvoeren van inspecties, preventief en correctief onderhoud, 
het oplossen van storingen, het uitvoeren van revisies en het 
verrichten van ombouwwerkzaamheden aan machines en/of 
installaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een twee 
stelsel van wisselende diensten van maandag t/m vrijdag. Per 
periode van 4 weken is er één week met nachtdienst (22.00 - 
06.30 uur). De overige 3 weken werk je in versprongen diensten, 
die per week wisselen (een dienst is van 06.30 - 15.30 uur en 
de andere dienst is van 10.00 - 19.00 uur). Naast de reguliere 
werkzaamheden draai je ook mee in het consignatierooster.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO niveau richting 
werktuigbouwkunde. Je hebt ervaring in een productieomgeving 
en kennis van hydrauliek en pneumatiek. Daarnaast ben je bereidt 
de nodige opleidingen te volgen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ALLROUND STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VVN863087
 
Werkzaamheden
Het verhelpen van storingen aan de productiemachines en instal-
laties op een zodanige wijze dat het verlies aan productiecapaciteit 
zoveel mogelijk wordt beperkt en de kosten worden beheerst. Het 
plegen van (preventief) onderhoud conform de opgestelde onder-
houdsplannen, op een zodanige wijze dat de beschikbare middelen 
op een zo effectief mogelijk wijze worden ingezet en de beschikbare 
productiecapaciteit zo maximaal mogelijk kan worden benut. Het 
op een systematische en nauwkeurige wijze vastleggen van ver-
richte werkzaamheden en verbruikte materialen en onderdelen in 
het daarvoor beschikbare geautomatiseerde onderhoudssysteem.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding op MBO niveau, bij voorkeur werktuigbouw;
-  Aanvullende cursussen op het gebied van elektrotechniek zijn 

een pré (PLC’s etc.).
-  Ervaring als storingsmonteur.
 

PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP863865
 
Werkzaamheden 
In een kleine groep collega’s ben je verantwoordelijk voor 2 laser-
snijmachines. Samen zorg je ervoor dat de machines optimaal en 
efficiënt benut worden door slim te programmeren en te plannen.
 
Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Ervaring met Autocad;
-  Technische tekeningen kunnen lezen en begrijpen;
-  Kennis van TruTops-100 en lasersnijden is een pré.

CNC FREZER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO863551

Werkzaamheden
Op basis van instructies, onder meer in de vorm van tekeningen, 
zaaglijsten en werkvoorbereidinginformatie, schrijft je zelfstandig 
het CNC programma in een besturing Heidenhain iTNC530. Je stelt 
de machine zelf in en kiest de juiste gereedschappen voor de spe-
cifieke bewerking. Je controleert het eigenlijke verspaningsproces 
en  bedient de machine. De werkstukken zijn vaak uniek, waarbij je 
incidenteel gebruik gemaakt van eerder geschreven programma’s. 
Je verricht preventief onderhoud aan de machine door schoon 
houden en smering. Je beoordeelt zelf de geproduceerde kwaliteit 
en bent hiervoor direct verantwoordelijk.
 
Functie eisen
-  Tekeningen lezen;
-  Goede kennis van CNC bestuurde freesbanken;
-  Je kunt zelfstandig een bewerkingsprogramma te schrijven;
-  Bekend met veiligheidseisen rondom het werken met freesbanken;
-  Ervaring met 3-assig frezen, waarbij kennis en ervaring met 

4/5-assige frezen een pré zijn.

TEAMLEIDER METAAL M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO863030
 
Werkzaamheden
De teamleider heeft de leiding over de assemblage medewerkers 
en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
conform de planning. Je bewaakt de voortgang, lost problemen op 
en doet de nodige aanpassingen. Als teamleider ben je verantwoor-
delijk voor een juiste personele bezetting en beschikbaarheid van 
materialen, zorg je voor een goede afstemming met engineering, 
projectmanagement en montage, zorg je voor onderhoud van 
productiemiddelen en zie je toe op naleving van ARBO regels. Je 
voert voortgang- en beoordelingsgesprekken en rapporteert aan 
het hoofd Productie.

Functie eisen
-  MBO+ niveau. Technisch opgeleid;
-  Bedrijfskundig inzicht;
-  Kennis van Assemblage van complexere producten;
-  Ervaring met het aansturen en motiveren van mensen;
-  Klantgericht en praktisch ingesteld, kostprijs- /kwaliteitsbewust 

en verbeteringsgericht.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO863912

Werkzaamheden
Je maakt constructies en apparaten volgens specificatie en tekening, 
je beheerst zowel de TIG als MIG-MAG lasprocessen. Daarnaast 
draag je zorg voor de gestelde kwaliteitsnormen.

Functie eisen
- Enthousiaste MBO’er, of MBO werk en denkniveau;
- Flexibel- en klantgerichte instelling;            
- Zelfstandig kunnen werken.

PLUS Eland
zoekt:

NIEUWE
COLLEGA!

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Versmedewerk(st)er

Werken bij Eland is werken met plezier! PLUS supermarkt is een 
landelijke keten van ruim 280 supermarkten. Op het gebied van prijs, 
assortiment, service, versheid, hygiëne en enthousiasme behoort PLUS 
tot de beste van Nederland!

Wij gaan voor de top in supermarktland. Kom daarom werken bij 
PLUS Eland en scoor met ons mee!  is een supermarkt met fantastische 
versafdelingen en blinkt uit in kwaliteit en service. Voor onze 
supermarkt zijn wij op zoek naar enthousiaste Eland medewerkers m/v 
die deel uit willen maken van ons team!

Vers-medewerk(st)er
|
Als verkoopmedewerker m/v ben je verantwoordelijk voor het bedienen van de 
afdeling en het verkopen van onze producten. Jij bent tevens verantwoordelijk voor 
een juiste presentatie en verzorging van de afdeling, alsmede goederen-verzorging 
en handhaving hygiëne, waarbij je het doel hebt de omzet en het resultaat uit te 
bouwen. Als verkoopmedewerker m/v heb je een opleiding op minimaal VMBO-
niveau en een fl exibele en klantvriendelijke instelling. Enige ervaring geniet onze 
voorkeur.

Aanbod
Werken in een PLUS supermarkt is werken met plezier, met leuk en afwisse-
lend werk en mogelijkheden om door te groeien. Binnen PLUS Eland wordt veel 
aandacht besteed aan opleidingen met behulp van een uitgebreid opleidingspro-
gramma.

Interesse
Herken jij je als nieuwe collega bij onze PLUS? Schrijf dan een korte brief of stuur 
een e-mail met CV binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie naar:

Voor meer informatie over PLUS kijk op onze site www.plus.nl 
of bel naar 0575 463777 (vraag naar dhr/mevr J.R.Eland).
of mail naar  eland-hengelo@plussupermarkt.nl

PLUS Eland , t.a.v. dhr/mevr J.R.Eland, Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo

Full time m/v

We zijn een landbouwmecha-
nisatie- en konstruktiebedrijf 
wat werkzaam is in de regio  
Ruurlo en omstreken. Onze 
werkzaamheden bestaan uit 
handel en reparaties in en 

aan traktoren, landbouwmachines en aanver-
wante zaken, alsmede konstruktiewerken in de 
ruimste zin des woords.

Voor onze afdeling landbouwmechanisatie zijn 
we op zoek naar een

Monteur
Functie-eisen:
- ervaring
- zelfstandig kunnen werken
- goed met mensen om kunnen gaan
- geen 8-5 mentaliteit
- kennis van traktoren en machines
- kennis van electrische en hydraulische syste-

men
- in bezit van rijbewijs BE

Wat wij bieden:
- afwisselende werkzaamheden in een modern 

bedrijf met een brede klantenkring en een 
passende beloning overeenkomstig de werk-
zaamheden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
dhr. D. Wensink van Wensink Ruurlo BV, tel. 
0573-451248

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand 
adres:

Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE Ruurlo
info@wensink-ruurlo.nl



Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Wij zijn op zoek naar een

verzorgende
(met een afgeronde opleiding niveau 3)

en een

huishoudelijk medewerker
Het betreft:
Beide functies zijn in te vullen voor 16 tot 20 uur per week. 

Wij bieden:
Een leuke afwisselende baan in de ouderenzorg met tijd en aan-
dacht voor mensen. Een prettige werkomgeving. Goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Een salaris in verhouding met functiezwaar-
te, leeftijd en ervaring.

Je bent:
Enthousiast, accuraat, flexibel en collegiaal. Je kunt zowel zelf-
standig als in teamverband werken.  

Je hebt:
Ervaring in de ouderenzorg en een dienstverlenende en bewoners-
gerichte instelling.

Als bovenstaande je aanspreekt nodigen wij je uit te solliciteren.
Graag zien we je sollicitatiebrief met CV voor 14 december a.s. 
tegemoet op het volgende adres: Hazelnoot 17, 7261 HC Ruurlo of 
per e-mail: info@villaroderlo.nl      Internet: www.villaroderlo.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Villa Roderlo
La Fontaine

woonzorgvoorzieningen voor 

ouderen, gelegen in de mooie 

Achterhoek waar het prettig 

wonen en werken is.

In deze prachtig gerenoveerde 

monumenten wordt professionele 

zorg en persoonlijke aandacht 

gegeven. 

De kleinschalige opzet met zeven 

tot acht wooneenheden straalt 

warmte en huiselijkheid uit.

Er is tijd voor mensen in de 

vorm van een wandeling, een 

gesprek of een andere activiteit.

Beide huizen hebben een 

multifunctionele ruimte en in de 

wandeltuin is het goed vertoeven 

voor bewoners en medewerkers.

Vacature Voorman hovenier

Ben jij degene die wij zoeken?

Kijk voor meer informa e over de vacature op 

www.inhetgroen.com

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

www.inhetgroen.com       0575-441048

Als administratief medewerker ben je samen met meerdere collega’s verantwoordelijk 

voor de afhandeling van de claimaanvragen. De werkzaamheden zullen onder 

andere bestaan uit het verzorgen van uitgaande claims, het behandelen van 

e-mails en telefonisch contacten onderhouden met onze cliënten.

Wij vragen een afgeronde MBO opleiding, kennis van Word, Excel, internet. 

Goede spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Duits is vereist (Engels is 

een pre). Tevens ben je, service - en klantgericht en beschik je over zeer goede 

communicatieve vaardigheden.

Wil jij een nieuwe uitdaging binnen een open en collegiale sfeer in een 

internationale omgeving, neem dan contact met ons op. 

Je sollicitatie inclusief je CV kun je mailen naar anoorderhaven@lennoc.com, 

of stuur je naar:

EUclaim BV 
T.a.v. Adeline Noorderhaven

Arnhemsestraat 47

6971 AP Brummen

EUclaim is een in 2006 opgerichte en snel 
groeiende organisatie (binnen Europa) die 
vliegtuigpassagiers ondersteunt bij het incasseren 
van schadevergoedingen voor geannuleerde 
of omgeboekte vluchten volgens de in 2005 
door de Europese Commissie geactiveerde EU 
Verordening 261/2004. De unieke gegevensbank, 
welke EUclaim de afgelopen 6 jaar heeft 
opgebouwd, stelt haar in staat Europese burgers 
met raad en daad bij te staan in confl icten met 
luchtvaartmaatschappijen.   

claim your right, claim your flight www.euclaim.eu

Voor onze locatie in Brummen zoeken wij meerdere

Administratief medewerkers (m/v)



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 49 van 5 t/m
10 december 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN


