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Terwijl moeder vertelt, straalt Tanja
van oor tot oor: ‘Het is geweldig om sa-
men met haar te zingen, onze stem-
men ‘kleuren’ zo mooi, hetzelfde
‘bloed’ hè’, zo zegt ze lachend. Trou-
wens het ‘bloed’ gaat nog verder terug,
want Francisca, moeder en oma van
resp. 

Henriëtte en Tanja, was in haar jonge
jaren eveneens van top tot teen een
muzikale vrouw. Zij zong bij diverse
koren, speelde mondorgel en piano en
was daarnaast een bevlogen dirigent.
Ze is inmiddels 94 jaar, dat belet haar
niet om zaterdag 13 december het
Kerstconcert in de Antoniuskerk in de
Kranenburg bij te wonen. Ze zit daar
dan pontificaal op de eerste rij om te
kijken en te luisteren naar haar doch-
ter en kleindochter.

Dit Kerstconcert wordt op persoonlijke
titel door Henriëtte van Lith georgani-
seerd. Ze heeft ook het Vordens Man-
nenkoor en (uiteraard) ook dochter
Tanja uitgenodigd. Moeder en dochter
zullen vier duetten zingen, o.a. een
Spaans duet en het Ave Maria van Mo-

zart. Verder is er een solistisch optre-
den van Ludo Eijkelkamp. Johannes
Luijken zorgt voor de pianobegelei-
ding. Henriëtte van Lith heeft al enke-
le kerstconcerten in de Antoniuskerk
achter de rug, een paar jaar geleden sa-
men met het Warnsvelds Mannenkoor.
Vorig jaar samen met de Ulftse Nachti-
galen en dochter Tanja. ‘Ik vind deze
kerk geweldig om in te zingen, werke-
lijk een prachtige akoestiek’, zo zegt
ze.. Tanja verheugt zich eveneens op
een (opnieuw) optreden met haar moe-
der en zegt: ‘We maken nooit bepaalde
afspraken met elkaar. Wij lijken niet al-
leen op elkaar, ook onze stemmen lij-
ken op elkaar. Wist je trouwens dat de
dochter van Mozart vroeger ook sa-
men met haar moeder zong’? 

En, zo vult moeder Henriette aan, de
uitstekende band die we met elkaar
hebben, vergemakkelijkt het zingen.
Het is natuurlijk prachtig dat Tanja
ook fantastisch kan zingen. Je hoort
nog wel eens om je heen dat ouders
hun kinderen voor ‘later’ een bepaalde
richting opdringen. Bij Tanja niet, die
heeft geheel zelfstandig de muzikale

richting gekozen’, zo zegt ze. Trou-
wens het jaar 2008 gaat bij Tanja en
ook bij haar ouders, als ‘zeer bijzon-
der’ de boeken in. Wat waren pa en ma
afgelopen zomer trots toen Tanja in
Italië cum laude (een tien met een grif-
fel) slaagde voor de studie muziekwe-
tenschappen. De uitreiking van de
‘bul’ gebeurde met veel ceremonie bij
Universita Di Pavia nabij Milaan. Hen-
riëtte van Lith: ‘Als ik eraan terug denk
krijg ik opnieuw kippenvel’.

Tanja: ‘De studie muziekwetenschap-
pen is een schitterende studie. Je stu-
deert muziek in allerlei facetten. Zo
krijgen de studenten een brede kennis
van de muziekgeschiedenis, het thea-
ter, opbouw van de verschillende mu-
ziekinstrumenten en nog veel meer.
Bijna alle studenten hebben ‘iets’ met
een bepaald onderdeel van de muziek,
de één met zang, de ander met viool,
klavecimbel, piano e.d., zo zegt Tanja
die in 2009 verder gaat studeren. Ver-
der hoopt ze samen met haar moeder
aan een aantal concerten medewer-
king te kunnen verlenen. Henriëtte
van Lith heeft het afgelopen jaar onder
meer een concertreis naar Bulgarije ge-
maakt waar ze heeft gezongen met het
beroemde mannenkoor ‘Gusla’.

Voor 2009 staan er opnieuw diverse
concerten in Nederland in de agenda
waaronder optredens met Lee Towers.
Om de stem in conditie te houden vol-
gen Henriëtte en Tanja van Lith mo-
menteel frequent lessen bij de zangpe-
dagoge Thea van der Putten in Amster-
dam. Voor het kerstconcert aanstaan-
de zaterdag in de Antoniuskerk zijn bij
de volgende adressen kaarten verkrijg-
baar: Boek & Co, Dreiumme in Warns-
veld; Aquarius Koffieshop, Overwel-
ving in Zutphen en bij Foto Willemien
aan de Dorpsstraat in Vorden.

Zo lang de voorraad strekt zijn er zater-
dag ook kaarten bij de ingang van de
Antoniuskerk verkrijgbaar.

Zaterdag 13 december in de Antoniuskerk

Henriëtte en Tanja van Lith
verheugen zich op het concert 
met Vordens Mannenkoor

In de woonkamer van zangeres Henriëtte van Lith staan twee reusachtige,
bijzonder fraaie boeketten bloemen. Een bewijs van waardering voor de
medewerking die zij samen met haar dochter Tanja aan een geslaagd con-
cert van het mannenkoor uit Elst heeft geleverd. De beide dames kijken
er met veel genoegen op terug. Henriëtte: ‘Werkelijk een prachtig concert
en bovendien voor mij helemaal speciaal, aangezien ik vroeger ook nog
een poos in Elst heb gewoond. Behalve de nummers die ik solo heb gezon-
gen, waren er twee duetten met Tanja t.w. Pie-Jesu van Andrew Lloyd Web-
ber en een nummer van Mozart uit ‘Le Nozze di Figaro’. Ernst Daniël Smid
verleende eveneens zijn medewerking aan dit concert. De afgelopen jaren
heb ik heel wat keren samen met Ernst Daniël gezongen. Toen hij hoorde
dat Tanja ook zou zingen was hij zeer benieuwd. Na afloop was hij vol lof.
Hij vond dat Tanja een prachtige duurzame stem had die de komende
jaren nog meer zal rijpen’, zo zegt Henriëtte van Lith.

Moeder en dochter van Lith verheugen zich op kerstconcert.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86
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Veel activiteiten en volop sfeer

Spectaculaire evenementen

Kunststofijsbaan

Modeshow
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Midwinterhoornblazers

Prachtige prijzen tijdens de Reurlse Winterdag
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De kunststof ijsbaan is mede mogelijk gemaakt door:

Deze week 
verschijnt

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

mini 
kerstster

€1.00

Uw voordeel deze week!
Warsteiner € 7.99
Gehakt Cordon Blue 5 stuks € 3.99
Filet- of Runderrollade 750 gram  € 6.99
Bananen kilo € 0.89
Wie wint de 1 minuut Gratis winkelen bij Plus Hans Eland,
als 1e prijs van de Sinterklaasactie van de H.O.V.? De prijsuit-
reiking is zaterdag bij zaal Leemreis, de prijswinnaar van de
1 minuut Gratis winkelen bij Plus krijgt telefonisch bericht.

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Dagmenu’s
10 t/m 16 december 2008 

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

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

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

Woensdag 10 december 
Zuurkoolsoep/Hazenpeper met aardappelpuree en rode
kool.

Donderdag 11 december 
Spies de Rotonde met kruidenboter, champignonrijst
en groente/yoghurtfriss..... met slagroom.

Vrijdag 12 december
Uiensoep met kaascroutons/Victoriabaars met mosterd-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 13 december
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 15 december
Runderbouillon met flensjes/Hollandse biefstuk met
pepersaus, frieten en rauwkostsalade. 

Dinsdag 16 december
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen/ijs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 december 10.00 uur ds. J. Kool, 3de Advent

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 december 10.00 uur mevrouw E. Baggerman-
van Popering, Geesteren

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 december 10.00 uur Marianne Benard, 3de
advent

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 december 17.00 uur Eucharistieviering 3de
advent dameskoor
Zondag 14 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor

Tandarts
13 en 14 december G.W. Jelsma, Lochem tel. (0573) 25 18
790. Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoed-
gevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion 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.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

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

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

�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

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

�Homo, Lesbisch, Bi??
Kom bij een praat/gezellig-
heidsgroep van St. de Krin-
gen. Er zijn groepen voor
mannen, vrouwen en bisek-
suele mannen.
Mannen 0573-452375 (Wim),
Vrouwen 0573-402454
(Marleen) of mail
achterhoek@dekringen.nl
Kijk ook eens op 
www.dekringen.nl

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

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

�Te koop: Kerstbomen Vers
uit de grond. Familie Kappert,
Ruurloseweg 87 in Kranen-
burg. tel. 0575-556935.

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

Alleen op afspraak.

Hoe mooi is Vorden?!
kijk op

www.robschmitzfotografie.nl
natuurfotograaf

�Te koop: Kerstbomen, di-
verse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoor-
weg 7a, Vorden.

�Boedelverkoop uit woon-
boerderij. Kijk- en koopdagen
19, 20 en 22 december van
10.00 tot 16.00 uur. Nicolaas-
weg 12 te Halle. 06-
53154507.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Walnotencaramelvlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger  € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Proefstol € 3,75

Kaneeltulband € 4,50

�CONCORDIA
12 en 13 december
OLIEBOLLENACTIE.

�CONCORDIA
12 en 13 december
OLIEBOLLENACTIE.

�Winterwandeling Ruurlo,
voorafgaand aan de Reurlse
winterdag. Zondag 14 dec.
a.s. Start tussen 10.30 en
12.00 uur bij de VVV Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 6 km, 9
km, 12 km. Deelnameprijs  €
3,50  incl. 2e consumptie gra-
tis. Inl. VVV Ruurlo,  0573
453926.

�Vers gekloofd openhaard
hout: € 45/per kuub 0575-
441048.

�Te Huur: per 1 jan.'09 ge-
deelte van een woonboerde-
rij (ong. 300m3) voor 1 of 2
pers. in Bekveld (3km van
Hengelo). Tel: 0575-462828.

�Zit-/Slaapkamer met volle-
dig pension, t.o. openbaar
vervoer. 0573-453760.

�Te koop: Kerstbomen. Alle
maten. G. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10, Vorden, tel.
0575-556775.

� Maak een mooie Kerst-
mandala om voor het raam te
hangen! Workshop op don-
derdag- of vrijdagochtend 12,
18 en 19 dec. Tekenpraktijk
Het Kleine Veld Vorden. Rian
Drok tel. 0575-542937

�Te koop: grote en kleine
kerstbomen. Familie Eggink,
Zutphenseweg 93, Vorden

�Te huur gevraagd: z.s.m.
zelfst. woonruimte in Vorden,
Warnsveld of Zutphen. Reac-
ties: 0575 - 84 46 95

Weeversdrukkerij

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

BBBBEEESSSTTTEEELLL   SSSNNNEEELLL
om teleurstellingen te voorkomen. 

NIEUWE COLLECTIES
Wenskaarten!
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WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

• Kerstmarkt 13 september
live muziek een kerstbanket met

“De Bankdirecteuren”
Aanvang 16.00 uur.

• Kerstavond om 19.00 uur
en Eerste Kerstdag gesloten.

• Tweede Kerstdag
om 15.00 uur geopend.

• Nieuwjaarsochtend
om 1.00 uur geopend.

Dorpsstraat 34
7251 BC  Vorden

Tel. 0575 55 40 20

Ooievaar?
Niks ooievaar!

Papa heeft met mama gestoeid,
uit hun liefde ben ik gegroeid!

Merel
3 december 2008

Merel is geboren om 08.30 uur,
weegt 2825 gram en is 47 cm lang.

De trotse ouders en broer zijn:
Rutger en Mikkie
Timo

Dr. C. Lulofsweg 4
7251 XP  Vorden
tel: 0575 - 84 38 49

Maandag 8 december 2008 zijn wij

Sander & Marion 
Visschers-Lamers

getrouwd.

Galgengoorweg 6
7251 JH Vorden

Muziekver. Concordia
houdt op vrijdag 12 dec. en 
zaterdag 13 dec. haar jaarlijkse 

OLIEBOLLENACTIE
Koopt allen deze lekkere oliebollen!
Opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

ERWTENSOEP OP 
DE KERSTMARKT!

per kom € 1.00

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

Varkensfiletlapjes 4 stuks € 4.50

SPECIAL

Carpaccio d’Oro 100 gram € 1.90

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebr. kipfilet
GRATIS 100 gram gebr. gehakt

MAALTIJDIDEE

Spare Ribs gegrild 500 gram € 3.98

KOOKIDEE

Boomstammetjes 4 stuks € 3.98

In vol vertrouwen op en verlangend naar zijn Heer
en Heiland is vredig van ons heengegaan onze
zwager en oom

Bernardus Johannes 
Rouwenhorst

Weduwnaar van Gien Vrij
eerder weduwnaar Jo Hofs

* Vorden 21-09-1918      † Amstelveen 04-12-2008

Hengelo: G. Rouwenhorst-Haaring
Tiel: Fam. Leutscher-Rouwenhorst

Delden: Fam. W. Rouwenhorst
Hengelo: Fam. H. Rouwenhorst
Huissen: Fam. G. Rouwenhorst

Geen wonder groter dan een kind...

Mees Bert
geboren op 2 december 2008 om 14.19 uur te
Doetinchem.

Het is onbegrijpelijk, een voortdurend mysterie:
“Uit het niets, ontstaat het iets..” Kleiner dan
kleinst, zo is het begonnen. Groter dan groot is wat
wij jou wensen. Voor altijd welkom, lieve Mees.

Helmer Kappert, Diana Bannink 
en Merel

Willem Alexanderlaan 21
7261 WR  Ruurlo
Tel. 0573 - 45 47 46

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid is nog onverwachts overleden onze broer,
zwager en oom

Henk Wolsing

Vorden: Martin en Diny
Geert

nichten en neven
achternichtjes

Vorden, 4 december 2008

Waarom Jij ?
We zullen het nooit weten
We zullen je missen maar nooit vergeten

Veel te vroeg is van ons heengegaan onze zwager
en oom

Henk Wolsing

Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe de komende tijd.

Adele, Gerard Broekhuis
Miranda en Tamara Broekhuis

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan
onze lieve omi en schoonmoeder

Johanna Jacoba
Pardijs-Beekhuijsen

Annie

Arnhem, Vorden, 
31 oktober 1913 6 december 2008

Wij willen de medewerkers van Woon- en
Zorgcentrum De Wehme bedanken voor de

lieve verzorging van omi.

Berkel en Rodenrijs: Filibert en Caroline
Sylvana

Vorden: Hans

Correspondentieadres:
Sterrenweg 1 d
2651 HZ Berkel en Rodenrijs

Omi is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan
het Jebbink 4 te Vorden, alwaar gelegenheid is tot
afscheid nemen donderdag 11 december van 9.15
tot 9.45 uur.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsheb-
ben om 10.45 uur in de IJsselzaal van crematorium
Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te
ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.
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Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
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20%
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OP GEHE
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

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

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Delden Linde Medlerildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

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

M

E I N D E L I J K !CHEVROLET
EPICAMM

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

Schotpoort
Z U T P H E N   E E R B E E K

Uw Volvo-dealer www.schotpoort-zutphen.nl

Volvo V 70 2.4T AWD Comfort Line
26-06-2000
173.000 km
Benzine

van: 17.950 ,-    nu voor: € 15.950,-

Volvo S40 1.8 Comfort Line
26-02-2002
88.290 km
Benzine

van: 12.950 ,-       nu voor: € 9.950,-

S40 New 2.4 140pk Automaat
12-11-2007
34.800 km
Benzine

van: 27.950 ,-    nu voor: € 26.450,-

Volvo V70 2.4D Edition 1
31-01-2005
149.259 km
Diesel

van: 24.490 ,-   nu voor: € 23.490,-

Volvo S60 2.4 140pk Drivers Edition
31-01-2008
16.800 km
Benzine

van: 34.950 ,-   nu voor: € 32.950,-

De Stoven 21, 7206 AZ  Zutphen
(0575) 52 72 22

AAAA UUU TTTOOO    VVVAAA NNN    DDD EEE    WWW EEE EEE KKK !!! !!! !!! !!!
Volvo C30 1.6 Kinetic
11-04-2008
20.243 km
Benzine

van: 20900,-

nu voor: €18.950,-

UITNODIGING
voor maandag 22 december

van 17.00 tot 21.00 uur

MOONLIGHT
SHOPPING

Super de Boer Grotenhuys organiseert dit jaar wederom een
gezellige moonlightshopping met diverse proeverijen 

en live-muziek van Hans Roerdink.

Tevens geven wij zeze avond

10% korting*
op het gehele assortiment

* Uitgezonderd: tabak, geneesmiddelen, telefoonkaarten en babyvoeding tot 1 jaar.

In verband met voorbereidingen 
zijn wij gesloten van 16.30 tot 17.00 uur

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuijs
Dorpsstraat 18
7251 BB  Vorden

SECONDA VITA
in- en verkoop van

tweedehands meubels
en snuisterijen

www.seconda-vita.nl
De deuren gaan open op

woensdag 17 december 2008
van 10.00 tot 17.00 uur.

Waalderweg 13
7263 RX  Mariënvelde

Tel. 06-13909665

Koken en 
wonen

KEUKENS TEGELS DEUREN

 HENGELO GLD: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m do 8.30 - 17.30 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. 

ZEVENAAR: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV



Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

OOK ZO GENOTEN MET KONINGINNEDAG?
De Oranjevereniging heeft het graag voor u georganiseerd, uiteraard samen met de plaatselijke horeca, muziekverenigingen, EHBO, sponsoren en vele vrijwilligers.

Dit jaar hebben wij ons 110 jarig bestaan gevierd. Gezien de vele feestvierders die wij ook dit jaar weer in het dorp mochten verwelkomen viert u het koninginnefeest

ook graag met ons. Willen wij konininginnedag ook de komende jaren voor u organiseren, dan hebben wij daarbij uw steun hard nodig en vragen wij u lid te worden van

de Oranje Vereniging Vorden. Het lidmaatschap kost slechts € 6,-- per jaar en daarvoor is iedereen in uw gezin (wonende op hetzelde adres), lid.

Wat bieden wij onze leden:
• Traditionele Oranjeavond (GRATIS, niet leden € 5,--)
• De aubade
• Een optreden voor de kleintjes in het Dorpscentrum (GRATIS)
• De oriënteringsrit per fiets
• Het vogelschieten
• Ringsteken met dogkar
• Kermis
• Kaartjes voor de draaimolen of zweefmolen voor kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen in de oude gemeente Vorden (GRATIS)
• Diverse activiteiten in het dorp (GRATIS)
• Inhalen schutterskoning en uitreiking prijzen
• Lampionnen optocht (lampionnen GRATIS voor leden, niet leden € 1,50 per stuk) onder begeleiding van straatband en het vuurwerk.

Vul onderstaande bon in en lever deze in bij onze kraam op de Kerstmarkt. Daarmee maakt u kans op één van de tien prijzen die wij verloten op deze dag.
Bestaande leden die ons machtigen voor een automatisch afschrijving van de contributie maken eveneens kans op één van de tien prijzen. U kunt winnen
Dinerbon, Fruitmand, Vleespakket, Bloemenbon en een Speelgoedbon. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

WORDT LID OP DE KERSTMARKT IN VORDEN!!!

‘t is Oranje, ’t blijft Oranje!

Naam:.......................................................................................................................................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats: ...................................................................................................................................................................................

Tel.nr.: ........................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................................

Hierbij machtig ik de Oranjevereniging Vorden om jaarlijks de verschuldigde

contributie van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.

Rekeningnummer:...................................................................................................................................................................................................

Handtekening:..............................................................................................................................................................................................................

Opgericht in 1898

Kerstboomshopping
Zoekt u de mooiste kerstboom, kom dan gezellig met 

het hele gezin een kerstboom uitzoeken.
Keuze uit duizenden bomen vers op het land.

Ook voor kerstgroen en prachtige kerststukjes
alles voor gunstige prijzen.

Voor iedereen een verrassing,
speciaal voor de kinderen een groot springkussen.

Wij zijn alle dagen open vanaf 6 dec. t/m 24 dec. van 9.00 tot 15.30 uur.
Routebeschrijving: Halverwege de rijksweg Lochem/Zutphen de N346 

tegenover de afslag Almen, rijd u de Heidepolweg op tot einde verharding.

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

CATHERINE AIKING, Voedingsdeskundige

cathieaiking@yahoo.com - www.allabouthealthandwellness.com

Voedingsadvies/Massage 

€10.-

Marschpoortstraat 16, 

7201 JC Zutphen

Zonder Afspraak 

ma-za 10.00 - 18.00 uur

Tel: 06-42004171

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

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN:

Vrijdag 12 december koopavond tot 21.00 uur
Zondag 14 december open van 12.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 19 december koopavond tot 21.00 uur
Zondag 21 december open op afspraak van 12.00 tot 17.00 uur
Maandag 22 december open van 10.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 23 december koopavond tot 21.00 uur
Woensdag 24 december 16.00 uur gesloten
Zaterdag 27 december gesloten
Woensdag 31 december 16.00 uur gesloten
Vrijdag 2 januari gesloten
Zaterdag 3 januari gesloten

Vanaf dinsdag 6 januari hanteren wij weer onze normale openingstijden!
Zie ook onze vernieuwde website

Kettelerij bloembinderij v.o.f. 
Hof van Kettelerij 2
7251 DS Vorden
tel.: 0575-551508
fax: 0575-553070 
e-mail: info@kettelerij.nl
website: www.kettelerij.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2009!



UITSLAGEN
BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Team 1 speelde in de be-
kende samenstelling te-
gen Shuttle Up uit Aalten.
Flash stond voor aanvang
van deze wedstrijd op een
tweede plaats en Shuttle
Up op de derde. Niels Lijf-
togt en Chjehrando Gas-
per begonnen weer goed
en wonnen beiden hun
enkelspel. Geeske Menk-
veld en Bernadeth Heijenk
speelden de damesenkels.
Beiden speelden een min-
dere eerste set maar gaven
in de tweede set wel goed
partij. Helaas verloren zij
die ook allebei met 21-18.
In het herendubbel kre-
gen Niels en Chjehrando
flinke tegenstand. Toch
trokken zij de partij met
twee keer 21-15 naar zich
toe. In het damesdubbel
van Geeske en Lianne Heij-
enk werd het twee keer 21-
16 voor de dames van
Shuttle Up. Stand 3-3 met
de beide mixen nog te
gaan.
Het eerste mixeddubbel
van Niels en Bernadeth
verliep zeer spannend 21-
16, 20-22 en 21-18.
Chjehrando en Lianne
wonnen daarna met 21-18
en 21-17.
Flash 1 - Shuttle Up 2: 5-3

Recreantenteam
Het recreantenteam toog
afgelopen maandag naar
Lochem om tegen de kop-
loper te spelen. Gespeeld
werd door Frans van Gils,
Theo Huntink, Beppie
Menkveld en Apsie van
Dijk. In alle partijen werd
goed meegespeeld maar
Lochem stond natuurlijk
niet voor niets bovenaan. 
Nadat de vier enkelspelen
verloren gingen zette
Flash alles op de dubbels
en de mixen. Frans en
Theo verloren het heren-
dubbel met 21-16 en 21-15
en Beppie en Apsie verlo-
ren met 21-16 en 21-17. In
het eerste mixeddubbel
wisten Frans en Beppie de
eerste set met 22-20 te
winnen. De twee daarop
volgende sets gingen ech-
ter naar Lochem. Ook
Theo en Apsie moesten
met 21-11 en 26-24 buigen
voor hun tegenstanders.
Lochem R1 - Flash R1: 8-0 

Jeugdteam 2
Jeugd 2 speelde zondag te-
gen Doesburg. Gespeeld
werd door Sander van
Gils, Twan Helmink, Fem-
ke Nab en Tamara de
Vries. Sander, Twan en Ta-
mara verloren hun enkel-

spel in twee sets. Femke
wist wel in twee sets te
winnen. Flash ging daar-
na wat fanatieker spelen
en dat wierp zijn vruchten
af. Sander en Twan won-
nen het jongensdubbel en
ook Femke en Tamara wis-
ten het meisjesdubbel te
winnen. Het ging zelfs zo
goed dat ook het eerste
mixeddubbel door Twan
en Femke in twee sets ge-
wonnen werd. Jammer ge-
noeg ging het tweede
mixeddubbel weer naar
Doesburg. Het team heeft
zich echter goed terugge-
knokt en er een punten-
verdeling uitgesleept.
Doesburg J3- Flash J2: 4-4. 

Jeugdteam 3
J3 speelde zaterdag thuis
tegen Didam J4 . Het was
op nieuw een lastige te-
genstander. Wesley Boode
verloor zijn eerste set met
8-21 en haalde de tweede
set binnen met 22-20. De
derde set was spannend,
maar hij verloor uiteinde-

lijk met 16-21. Lieke ten
Have bood één set aardig
tegenstand, maar verloor
met 14-21 en 11-21. Dennis
Cai verloor met 6-21 en 13-
21. Lilian Nijhuis verloor
met 13-21 en 11-21. Het
jongensdubbel met Bram
Bruinsma en Wesley ging
ook verloren: 4-21 en 13-
21. Het meisjesdubbel met
Lieke ten Have en Wiene-
ke Winkels was heel span-
nend. Ze verloren de eer-
ste set met 23-25, maar ze
waren toen leeggespeeld:
ze verloren de tweede set
met 9-21. Rianne Fokkink
en Bram kwamen er in
hun mixed dubbel ook
niet aan te pas: 8-21 en 11-
21. Dennis en Wieneke
hadden het ook moeilijk
en lieten de punten met
10-21 en 7-21 aan Didam.
Flash J3 - Didam J4: 0-8. 

Jeugdteam 4.
J4 speelde zaterdag tegen
't Seepaerd uit 's Heeren-
berg. Niels Golstein begon
goed en won de eerste set

met 21-16. De tweede set
verloor hij echter met 14-
21. De beslissende derde
set ging lang gelijk op,
maar uiteindelijk ging die
met 18-21 verloren. Lynn
Berenpas speelde ook een
lastige partij. Ze verloor de
eerste set met 18-21, won
de tweede set met 21-15,
maar verloor de derde
met 11-21. Stefan te Riele
won zijn enkelspel over-
tuigend met 21-9 en 21-8.
Paulien te Riele zette nog
betere cijfers neer: zij won
met 21-7 en 21-5. Het jon-
gensdubbel wonnen Niels
en Stefan met 21-8 en 21-
13. Het meisjesdubbel
speelde Laura Hulshof sa-
men met Lynn en zij won-
nen met 21-11 en 21-10.
Stefan en Laura wonnen
in hun mixed dubbel de
eerste set makkelijk met
21-6, maar lieten zich nog
bijna verassen: 21-19. Niels
en Paulien wonnen over-
tuigend met 21-8 en 21-14.
Flash J4 - 't Seepaerd J3: 6-
2.

Harrie Horsting en Erik Kleinrees-
ink hadden een rit uitgezet met
een lengte van circa 50 kilometer.
De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: 1 W.D. Wisselink, Ruurlo

75 strafpunten; 2 A.K. de Boer, As-
sen 121; 3 G. van Assen, Zwolle
124.
B- Klasse: 1 W. Schuiling, Norg 276
strafpunten; 2 W. Hartman, Olde-
berkoop 316.
C- Klasse: 1 E. Tieman, Zwolle 193
strafpunten; 2 J. Slagman, Vorden
280; 3 A. Bouwmeester, Hellen-
doorn 280.

Herfstrit VAMC
De Graafschaprijders
Aan de door de VAMC De Graaf-
schaprijders georganiseerde
Herfstrit (oriëntatierit) werd
door 16 equipes deelgenomen.

Muziekvereniging Jubal zal zor-
gen voor een muzikaal intermez-
zo in kerstsfeer en zal ook weer
voor de oliebollen zorgen.

Kerstmarkt Ludgerus
Vierakker

Zondag 14 december  zal er
weer  een kerstmarkt  zijn  in
en rond het Ludgerusgebouw
in Vierakker.

Stichting CCK opent dan weer de

poort van het terrein op de hoek
Eikenlaan-Bergkappeweg. Snoei-
hout met een dikte tot ongeveer
10 cm kan gestort worden.

Openstelling paasvuur-
terrein Kranenburg
Op zaterdag 13 december is het
weer mogelijk om snoeihout te
brengen in Kranenburg.

B a d m i n t o n

www.contact.nl

PROEFSTOLLETJE
NU VAN 4.30 

VOOR € 3.75

VORDENSE STOET

NU VOOR € 1.75

AARDBEIEN-
BAVAROISEVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

SLAGROOMSNITT

NU VOOR € 5.50

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 9 t/m zaterdag 13 december.

Ze zijn er weer
onze heerlijke

KERST-
KRANSJES 
met suiker 
of amandel 

groot en klein
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Style

Mode

Old
Style

Old Style
ANTIEK • CADEAU • INTERIEUR

Old Style is een sfeervolle woonwinkel in Lochem voor jong
en oud! In de verschillende vertrekken en op de bovenver-
dieping vindt u een ruime keus aan diverse meubels en
cadeau-artikelen. De maand december staat geheel in het
teken van een gezellige kerstsfeer. Voor een origineel kerst-
cadeau bent u bij ons aan het juiste adres!

Zondag 14 december zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00
uur en ontvangt u bij besteding vanaf 15 euro een mooie
kerstattentie.

Smeestraat 6-8 • Lochem

Style Mode

Direct tegenover Old Style vindt u Style Mode, een dames-
modezaak die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied
van comfort en kwaliteit.
U vindt er de merken McGregor, The Barn, Mac, Stroke, PL
Land en L’Argentina.

Zondag 14 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Graag heten wij u van harte welkom bij Old Style en Style
Mode!

Smeestraat 7 • Lochem

Groentekoopje:
Broccoli 500 gram 0,69
Salustine perssinaasappelen, zoet
en vol sap, 3e kilo GRATIS 2 kilo 3,49
Kiwi, nieuwe oogst Frankrijk 10 voor 2,95
5 GRATIS
Lychees uit Madagascar 250 gram 0,99
Hutspot mix 500 gram 0,99

Uit eigen keuken
Alle Stamppotten 500 gram 3,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 13 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

PRESENTEERTPRESENTEERT

TWEEDE KERSTDAG:
BALUSTRADE ZAAL:

PERFECT
m.m.v: DJ BERRY

DANCE KELDER:
DANCE, TRANCE
EN R&B

BEACHCLUB:

DJ KRUIDHOF
ENTREE 7 EURO

Zaal open :
21:30 uur - 03:00 uur

KAARTEN OUD OP NIEUWFEEST

VANAF NU TE KOOP IN

DE VOORVERKOOP

OP WWW.WITKAMP.COM



Maar zoals velen misschien wel den-
ken, het gaat niet vanzelf. Samen met
de plaatselijke horeca, muziekvereni-
gingen, EHBO, sponsoren en vele vrij-
willigers organiseren zij, het bestuur
van de Oranjevereniging, deze dag
met veel plezier. Om één en ander vol
te kunnen houden op de lange ter-
mijn is het bestuur op zoek naar meer

leden. Hierdoor kan de Oranjevere-
niging ook in de toekomst een stevige
financiële positie behouden zodat ze
in staat blijft telkens weer een gevari-
eerd programma neer te zetten. Dit lid
worden levert zelfs een voordeel op
voor de deelname aan de diverse on-
derdelen van het programma op Ko-
ninginnedag.

Vandaar dat de Oranjevereniging
heeft besloten om via een actie leden
te werven.

Elders in deze krant treft u de adver-
tentie aan van de Oranjevereniging.
De strook onder aan de advertentie
kunt u invullen en uitknippen om de-
ze vervolgens op de kerstmarkt, 13 de-
cember vanaf 14.00 uur,  in te leveren
bij de stand van de Oranjevereniging.

Onder de nieuwe leden en diegene die
een machtiging tot automatische in-
casso inleveren worden een aantal
prijzen verloot.

Ook zo genoten op Koninginnedag?

In Vorden leeft de Koninginnedag als nooit tevoren. De hele dag door
wordt er aan jong en oud vertier geboden. Zo zijn daar o.a de aubade,
oriënteringsrit, het optreden in het Dorpscentrum en de gratis kaartjes
voor de jeugd voor draai- en zweefmolen. De ouderen kunnen meedoen
aan het vogelschieten en ringsteken. Als de weergoden een beetje meewer-
ken dan is het al gauw een hele gezellige dag.

Eén van de attracties van Koninginnedag 2008

Zij zal samen met damestrio Edge en-
kele swingende kerstsongs ten gehore
brengen. U bent van harte welkom bij
fam. Wolters. Zij zullen u hartelijk ont-
vangen met een glaasje Glühwein in
de sfeervolle hal waar ook mooie kerst-
stukjes en div. kerstdecoratie te koop
is. Tevens is er een springkussen voor
de kinderen aanwezig.

Sfeervolle livemuziek bij 

Snijheesterkwekerij Heidepol

Zondag 14 december zal tijdens de
kerstbomenverkoop in de tot
kerstmarkt omgebouwde hal van
fam. Wolters aan de Heidepolweg 2
te Vorden aan het eind van de mid-
dag rond 15 uur een akoestisch op-
treden plaatsvinden van de inmid-
dels Vordense vocaliste Nathaly
Masclé.

Men ontvangt van de kooplieden enve-
loppen waar een cadeaubon in kan zit-
ten. Deze bonnen kan men dan inleve-
ren voor een leuke prijs bij de speciale
kraam van de marktvereniging.
Tot ziens op de markt!

Actiemarkt
Vordense weekmarkt
Op vrijdag 12 december is er de
laatste actiemarkt van dit jaar. 

Men maakt op de Vordense week-
markt kans op gratis prijzen.

Mede-organisator Harry Eggink kan
wel lachen om deze vraag en zegt: ‘Ik
moet eerlijk zeggen, dat de meeste
veldrijders die hier al jaren komen,
verrukt zijn over de gehaktballen,
maar het in conditie blijven is toch
wel de hoofdmoot. Dat is bijvoorbeeld
ook het geval met Rabo-renner Robert
Geesink, die deze veldrit, samen met
aantal sportkornuiten als een leuke
en afwisselende training beschouwt.

Harry Eggink: ‘Wij hebben met dit
grote deelnemersveld het maximum
aantal bereikt. Meer zou niet kunnen,
want dan staan er onderweg ‘file-pro-
blemen’. Ook zitten we qua parkeerge-
legenheid aan het maximum’, zo zegt
hij.

De veldrijders konden uit twee aftan-
den kiezen: 30 of 45 kilometer. De or-
ganisatie was onderweg op alles voor-

bereid. Overal langs het parcours hiel-
den leden van de club ‘de wacht’ om
te kijken of alles goed verliep. Gestran-
de fietsers, overigens zeer weinig, wer-
den door een speciale service-auto op-
gepikt. Eén van de deelnemers viel on-
derweg op een ongelukkige wijze van
de fiets en moest met een gebroken
sleutelbeen worden afgevoerd.

Start en finish waren bij de accommo-
datie van de voetbalclub ‘Vorden’,
waar de deelnemers zich na afloop
konden douchen, terwijl daar ook de
fietsen konden worden schoon gespo-
ten. Geen overbodige luxe, want door
de vele modderige paden zagen cou-
reurs en fiets er ‘niet uit’.

Veldrit in Vorden
trok bijna duizend deelnemers!
Of het nu komt vanwege de bouillon en de super-heerlijke gehaktballen,
die de VRTC De Achtkastelenrijders tijdens de stop, aan de deelnemers ser-
veert of dat de insteek is: conditie opbouwen in verband met de komende
feestdagen? Feit is dat er deze zondag in Vorden bijna duizend veldrijders
van start gingen en dat er liters bouillon werd genuttigd en dat er ook dui-
zend gehaktballen werden opgepeuzeld!

Open Dorpskerk
Tijdens de kerstmarkt is de Dorpskerk ook open. Men is van harte wel-
kom.

DECEMBER
10 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 Kerstcontactmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
16 L.V.G. Linde Kerstviering
16 Kerstbijeenkomst NBvP Vrouwen

van NU, Vorden
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Bejaardenkring Kerstmiddag Vor-

den
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Kerstbijeenkomst PCOB in het

Stampertje
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steeege
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

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

kunst, de illusie van beweging in
de Bibliotheek  Vorden

14 december KunstZondagVorden in
de galeries en ateliers in Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

De avond wordt verzorgd door het Ei-
bergs Vocaal Ensemble. We hopen dat
het een goede avond wordt. De avond
begint om 19.45 uur in de Herberg.

13 en 14 december zijn de Vrouwen
van Nu present tijdens het Welkoop
Pleinfestijn. Wij bakken en verkopen
daar de lekkere nieuwjaarsrolletjes.

Op dinsdag 6 januari is tijdens de
Nieuwjaarsmiddag de heer Kroon uit
Apeldoorn bij ons te gast om ons te
vertellen over Paleis het Loo en haar
bewoners waar hij als gids gewerkt
heeft. Deze middag is in het Stamper-
tje.

NBvP Vrouwen van Nu

Op dinsdag   16 december is onze
kerstbijeenkomst. Dit jaar niet op
de gebruikelijke woensdag maar
we hopen toch veel leden te kun-
nen verwelkomen op deze dinsdag-
avond.

Vocaal Ensemble Capriccio na con-
cert op 14 december op weg naar
het 10e project.

Op zondag 14 december geeft het Vo-
caal Ensemble "Capriccio" haar jaar-
lijks concert in de adventstijd. Om
15.30 uur begint het concert en vanaf
15.00 uur is de Dorpskerk in Vorden
open voor het publiek. De prachtige
muziek die ten gehore zal worden ge-
bracht is van T.Tallis (O Natu Lux de
Lumine), Ch.Wood (Magnificat en
Nunc Dimittis), G.Holst (Personent Ho-
die), H.Howells (A Spotless Rose), L. Ma-
renzio (Hodie Christus Natus Est),
P.Cornelius (Die Könige) en A. Ham-
merschmidt (Machet die Tore weit).
Naast de koorzang wordt het publiek
uitgenodigd om twee zogenaamde
Christmas Carols mee te zingen: "The
Advent of our King"en "It Came Upon
a Midnight Clear". De carols kunnen
worden meegezongen omdat de tek-

sten staan afgedrukt in het program-
maboekje. Ook alle andere liederen
kunnen goed worden gevolgd omdat
alle teksten in het boekje staan. Boven-
dien zorgt het orgelspel van Mirjam
Berendsen voor een tweede afwisse-
ling in het concert. Sinds September
1999 is zij als cantor-organist verbon-
den aan de Hervormde Kerk te Vorden.
Verder is zij actief als begeleider van
koren en solisten. Haar echtgenoot,
Wilbert Berendsen, is de dirigent van
Capriccio. Hij nam vorig jaar het stok-
je over van Kees van Dusseldorp, die
samen met Mirjam Berendsen, het
koor in 2004 oprichtte als projectkoor.
Wilbert Berendsen is cantor-organist
van de van de Protestantse Gemeente
in Zelhem.
Het streven is om twee maal per jaar
een project uit te voeren. Alle projec-
ten tot nu toe, mondden uit in een
concert dat meestal in de Dorpskerk
werd uitgevoerd, maar ook in kerken

rond Vorden werd gezongen. Het con-
cert op zondag 14 december is dus het
9e project. U mag het niet missen!
Van het tiende project wil het Vocaal
Ensemble Capriccio iets bijzonders
maken. Graag wil men dan het Reqiu-
em van Gabriël Fauré uitvoeren. Voor
dit prachtige muziekstuk als 10e pro-
ject (een soort jubileumconcert dus)
hoopt men een groot aantal zangers te
interesseren. Belangstellenden kun-
nen zich opgeven bij: de dirigent Wil-
bert Berendsen (0575-555454), de pen-
ningmeester Bert Mulderij (0575-
553407) of bij Kees van Dusseldorp
(0575-550580).

Maar eerst is er het concert op zondag
14 december. U bent van harte wel-
kom in de Dorpskerk voor het concert
en voor een glas glühwein na afloop.
De toegang is gratis. Aan het einde van
het concert wordt een collecte gehou-
den.

Vocaal Ensemble Capriccio



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ansprekken.

B. Draod.

C. Kabbes.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit doen zij door archiefonderzoek te
plegen in binnen en buitenland,
crashlocatieonderzoek en vliegtuig-
bergingen uit te voeren, ooggetuigen
te interviewen , contacten met oud
vliegers en familieleden te onderhou-
den en het archiveren en documente-
ren van al het verzamelde historische
materiaal. De Stichting is van mening
dat een dergelijke ingrijpende gebeur-
tenis nooit vergeten mag worden en
zal door professioneel onderzoek pro-
beren zoveel mogelijk facetten van de-
ze luchtoorlog aan het licht te bren-

gen. In de toekomst moet een perma-
nent museum een stuk luchtoorlogs-
geschiedenis in beeld gaan brengen
en voor een groot publiek toegankelijk
maken.

Op zaterdag 13 december houdt de
Stichting ARGA haar jaarlijkse open
dag voor Donateurs en andere belang-
stellenden in haar opslagloods aan de
Heideweversweg 1 in Hengelo (Gld).
Tijdens deze open dag kan men ken-
nismaken met de leden van de ARGA
die alles zullen vertellen over het werk

van de Stichting. Verder worden er
films gedraaid over bergingen en an-
dere zaken aangaande de luchtoorlog.
Ook kan men literatuur aanschaffen. 

Veel grote vliegtuigonderdelen zijn er
te bezichtigen. Het thema deze keer is:
"crashes in 1940". Hierbij wordt een
beeld gegeven  van alle crashes die in
1940 plaats vonden in het onderzoeks-
gebied van de ARGA. Ook voor de in-
wendige mens wordt gezorgd. En er
zijn ongeveer 12 oude legervoertuigen
te bezichtigen dankzij medewerking
van "De Groene Soos", een vereniging
van liefhebbers van historische leger-
voertuigen uit Deventer. Men is wel-
kom aan de Heideweversweg in Hen-
gelo op 13 december.

Open dag zaterdag 13 december

Aircraft Research Group Achterhoek

De Stichting ARGA bestaat uit drie mensen die als doel hebben om de
luchtoorlog boven de Achterhoek, Liemers, Over-Betuwe, Veluwezoom en
de grensstreek Emmerich-Bocholt tijdens de tweede wereldoorlog te on-
derzoeken en te documenteren.

Deze wandeling is voor leden en niet
leden. Er kan gestart worden tussen
12.30 uur en 13.30 uur bij het Wijn-
goed aan de Kostedeweg 2 te Kranen-

burg/Vorden. Na afloop kan men deel-
nemen aan een stamppotten buffet.
Hiervoor moet men zich aanmelden
voor 15 december 2008 bij bestuurslid
J Huitink Ruurloseweg 60 7251 LS Vor-
den,telefoon (0575)  556429. Voor ver-
dere informatie kan men de website
www.kranenburgsbelang.nl bekijken
onder Nieuwsbrief.

Kerstwandeling
Kranenburgsbelang
Op zondag 21 december wordt er
weer de traditionele kerstwande-
ling georganiseerd door het Kra-
nenburgs Belang.

Er wordt afwisselend muziek gemaakt
en gezongen, daarnaast is er ruimte

voor samenzang. Halverwege het pro-
gramma is er een pauze om elkaar te
treffen onder het genot van koffie of
thee. 

Het concert zal een warme uitstraling
hebben en de muzikale toon zal u ze-
ker raken. U bent van harte uitgeno-
digd bij dit concert.

Jubal & Vrouwenkoor AmaZing

Adventsconcert te Wichmond
Muziekvereniging Jubal uit Vier-
akker/Wichmond organiseert sa-
men met Vrouwenkoor AmaZing
uit Drempt een adventsconcert op
zaterdagavond 13 december a.s. in
de Nederlands Hervormde kerk in
Wichmond.

Net als in voorgaande jaren zal het
kerstverhaal niet ontbreken. 

Dit jaar wordt het verteld door de heer
Eppink uit Steenderen. Een groepje

koperblazers van muziekvereniging
Olden-Keppel zal aanwezig zijn om tij-
dens het samen zingen van bekende
kerstliederen er een sfeervol geheel
van te maken. 

Het belooft weer een mooie middag te
worden, waarbij u allen van harte wel-
kom bent. Tot ziens op 17 december !

Club 60+
De kerstmiddag vieren we woens-
dag 17 december a.s. om 14.00 uur
in het Dorpshuis te Drempt.

SOCII
Socii kreeg de nummer vier van de
ranglijst VVL vorige seizoenen nog vijf-
de klasse op bezoek. Een stugge tegen-
stander met grote kerels en die fysiek
ook goed van wanten weten.

Socii stelde hier een gezonde dosis
vechtlust tegenover en dit resulteerde
in de 34 min een op maat gegeven
voorzet van Robert Kornegoor die
door Gert-Jan Loman werd binnen ge-
schoten 1-0. 

Met deze stand gingen we rusten en
verving na rust Dubaern Besseling de
hard werkende maar een ziek voelen-
de Kevin Esselink. De gasten wilden de
tweede helft meer druk na voren zet-
ten maar deden dat vaker met de
mond met name tegen de scheids-
rechter dan hun voeten te laten spre-
ken Zo pakweg de 70 min werd Henri
Eggink ingebracht voor de aangesla-
gen Maarten Rensink en zowaar kreeg
hij een mooie kans op de 2-0 maar de
doelman deed zijn werk voortreffelijk
en hield zijn ploeg in de wedstrijd.
Ook een afstand pegel van VVL spatte
op de lat terug het veld in kortom een
echte topper wat de wedstrijd betreft
niet zozeer kwa voetbal maar de span-
ning die vergoede veel en een gelukki-
ge maar verdiende winnaar Socii .

UITSLAGEN
Socii 3 - De Hoven 4: 1-1
Socii 5 - Vorden 5: 3-6

PROGRAMMA 14 DEC
St Joris 1 - Socii 1
VIOD 4 - Socii 2
Socii 3 - SCS 1
Socii 4 - Erica '76 7
Lochem 7 - Socii 5

Vo e t b a l

Velen uit de Achterhoek en verre om-
streken kennen Oxx. Getooid met
Vikinghelm maakte hij -vuurspugend
en vervaarlijk zwaaiend met zijn ket-
tingzaag- de podia onveilig. 

Bij de burgerlijke stand stond hij inge-
schreven als Jan van Os, maar bijna
niemand die hem zo kent. Noem ech-
ter de naam dr. John from Oxx en alle
alarmbellen gaan rinkelen.

De Oxx Band is een begrip in het oos-
ten van ons land. Opgericht in 1979
door Van Os trad de band talloze ma-
len op in het voorprogramma van Nor-
maal. Vooral vanwege de escapades
van de illustere voorman maakte de
band in rap tempo furore. 

Het ruige rockleventje deed Oxx geen
goed. Slechts 52 jaren oud werd de
boomlange Achterhoeker, geveld door
kanker. “Hij wist al lang dat hij ten do-
de was opgeschreven, maar hield dat
voor ons verborgen. Wilde ons er niet
mee belasten. The show must go on,

was zijn levensmotto.” Ook vond hij
dat de Oxx Band door moest gaan en
zo geschiedde.

Op 12 december 2008 wordt zijn vijfde
sterfdag groots herdacht. Niet alleen
zal er muziek worden gemaakt door
de Oxx Band en The Marchalls, ook
zijn er nostalgische filmbeelden te
zien van Oxx in volle actie. 

Verder doen onder anderen Oxx’ goe-
de vrienden, de Kemper-broertjes Paul
(ex-Normaal) en Dick (ex-Vandenberg)
mee. Ook wordt de nieuwe single-
cd/dvd ‘Landloper’ gepresenteerd, een
ode aan Oxx.

Er wordt een melkbus neergezet voor
donaties voor de KWF kankerbestrij-
ding en Gerrit en Ada van Café Heezen
doneren een dubbeltje per verkocht
biertje. 

Info: Zaal Heezen (0575) 45 12 04 of
www.oxx-band.com

Zaal Heezen Steenderen

Eerbetoon 
DR. JOHN FROM OXX
Vrijdagavond 12 december aanstaande wordt bij Zaal Heezen in Steen-
deren een rockfeest gegeven ter gelegenheid van de vijfde sterfdag van dr.
John from Oxx, oprichter van de naar hem vernoemde band.

Zoals gebruikelijk gaat het ook dit jaar
in hoofdzaak om de verkoop van door
ons zelf gemaakte producten van rest-
materiaal, met name houten kinder-
speelgoed, gebruiksvoorwerpen, vo-
gelhuisjes (zowel nestkastjes als voe-
derhuisjes) en dergelijke. Het activitei-

tencentrum van Siza Dorp Groep te
Doetinchem, dit is een werkplaats
voor mensen met een handicap, zal
met een stand aanwezig zijn.

Onze tentoonstelling is geopend op za-
terdag 20 en zondag 21 december van
10 uur 's morgens tot 's middags 5 uur.
We verwelkomen u graag aan de Hum-
meloseweg 4 in Laag-Keppel met een
kop koffie en een wafel.

Kersttentoonstelling in 
't Kerkje te Laag-Keppel
Evenals vorig jaar voor Kerst willen
we ook nu weer een tentoonstel-
ling organiseren.

Hij heeft zich de laatste decennia in
zijn vrije tijd bezig gehouden met te-
kenen, schilderen en fotograferen.

Voor deze expositie in de Kersttijd
heeft hij gekozen voor 2 series: intie-
me sfeerbeelden in een zomers Itali-
aans kasteel en winterfoto's van Rot-
terdam. 

De fotograaf zal dagelijks op de expo-
sitie aanwezig zijn.

Foto-expositie in de kapel
van Bronkhorst
Op 20, 21, 25, 26, 27 en 28 december
2008 laat Tjeerd Visser iets van zijn
werk zien in de kapel van Bronk-
horst.

Er zijn allerlei kerstartikelen te koop
en onder het genot van een hapje en
drankje kan in het restaurant worden
deelgenomen aan het Rad van For-
tuin.

Wintermarkt in 
Maria Postel Keijenborg
Op woensdag 17 december organi-
seert de Meerzorg van Zorgcen-
trum Maria Postel in Keijenborg
een heuse Wintermarkt van 14.30
tot 16.30 uur.



De restauratie van de monumentale
Boerderij De Eek van Helmig en Helga
van der Kolk nadert zijn einde. Ruim
acht maanden werd er hard gewerkt.
“Er zijn weinig groepsaccommodaties
in deze buurt,” vertelt Helmig, die
zich samen met Helga oriënteerde op
het ontwerp en inrichting. VBW Archi-
tecten in Velp maakte uiteindelijk het
ontwerp. “Daar hadden we de juiste
klik mee. Timmer- en aannemersbe-
drijf de Vries uit Hummelo is gecertifi-
ceerd voor renovatie van monumenta-
le panden en belast met de uitvoering
van het plan. Voor de inrichting wer-
ken we samen met Duo Totaal Project
B.V. uit Enschede.” Gekozen werd voor
een rustgevende, meer luxe uitstralen-
de inrichting in de meerdere kamers,
waar de gasten een stukje privacy kun-
nen hebben. “We denken dat daar wel
vraag naar is,” vult Helga aan. 

Boerderij De Eeck bestaat sinds de
Middeleeuwen en kwam in 1609 in be-
zit van de Duitse familie Delen, die
het ‘Delens Gueth’ noemde. De toen-
malige gasthuismeester van Doesburg
werd in 1617 eigenaar van wat toen
‘De grootte Eeck met ’t Henne Kempt-
gen’ werd genoemd. Daarna ging het
eigendom over op burgermeesters en
erven. Via openbare verkoop kwam

het in 1876 in andere handen. In 1907
kocht Daniël van der Kolk de hoeve,
waarvan de grond toen geminderd
was van 47 naar 9,5 hectare. Dit kwam
doordat bij deze openbare verkoop het
bezit in twaalf delen uiteenviel. De
pacht werd in 1908 overgezet naar ei-
gendom en werd via overerving voort-
gezet door de familie Van der Kolk: in
1932 door Helmig van der Kolk, in
1969 door Daniël van der Kolk en in
1996 door Helmig van der Kolk. Zijn
zoon Daan (Daniël) is de vijfde genera-
tie. Hij is de jongste (13) van de vier
kinderen en heeft drie zussen, Alette
(16), Susan en Carien (14).

Helmig boerde met zijn vader vele ja-
ren in een maatschap. Vader Daan
stapte daar op de pensioensgerechtig-
de leeftijd uit. Het vee is er sinds 2004
niet meer. “Het ging op een gegeven
ogenblik slecht met de koeien. We kre-
gen de problemen niet onder contro-
le. Dat overkomt je en je gaat je bezin-
nen,” vertelt Helmig, die in 2004 werk
vond als beheerder van de Steenderen-
se sporthal. Na een half jaar kreeg hij
een vast contract bij de Vordense
sporthal. Het voordeel daarvan is dat
hij overdag zijn taken in de Groepsac-
commodatie kan gaan vervullen. “Ik
ga graag met mensen om. Dat zit in

het boeren wat minder. Wij vinden
het hier een prachtige plek om te wo-
nen en zouden het jammer vinden als
de boerderij zou gaan vervallen. Het
onderhoud van onze gebouwen en het
rendement ervan kan met de renova-
tie tot accommodatie mooi gecombi-
neerd worden.” Zijn vrouw Helga
heeft haar parttimebaan als receptio-
niste bij Achterkamp Bedrijfsopleidin-
gen. Op de andere dagen zal ook zij
haar taken in de accommodatie ver-
richten.

Het oorspronkelijke idee voor drie ap-
partementen, werd gaandeweg veran-
derd. Het werd een groepsaccommo-
datie waar twintig personen in een
grote huiskamer, keuken, meerdere
slaapkamers, ruime sanitair en vele
andere voorzieningen, kunnen vertoe-
ven. Veel authenticiteit werd behou-
den. “We hebben geprobeerd een
mooie combinatie te zoeken van oud
en nieuw,” vertelt hij. “Enerzijds is het
gebouw zelf in tact gebleven, met be-
paalde ramen, maar met een nieuw
dak. Wel hebben we gekozen om de
gebinten in het zicht te houden.”

Via de entree bereiken de gasten de
woonkamer, waar grote tafels komen
te staan om aan te eten. Een tweetal
zitjes en een haard maken het geheel
gezellig. Een open keuken, met een
zes-pits kooktoestel, een supersnelle
afwasmachine, een oven, magnetron,
vriezer en koelkast staat de gasten ter
beschikking. Zij kunnen zelf bood-

schappen doen en koken, eten halen,
uit eten gaan of door een kok eten la-
ten klaarmaken.
De benedenverdieping is geheel rol-
stoelvriendelijk en heeft geen drem-
pels. Er zijn drie slaapkamers met was-
tafels, ruime badkamers en drie toilet-
ten. “De ruimten beneden hebben
prachtig hoge plafonds zoals het vroe-
ger was,“ vertelt Helmig. “In de koei-
enstal lagen op die hoogte balken met
hooi.“ Boven zijn vier kamers gereali-
seerd, welke eveneens een eigen was-
tafel hebben. Een deel van de kap van
het naastgelegen gebouw werd verwij-
derd om een ruime, maar toch knusse
binnenplaats te creëren. Het zal inge-
richt worden met tuintafels en stoe-
len. Aan de voorzijde zijn twee terras-
sen aangelegd en voor de kinderen
zijn er een trampoline, zandbak,
schommel, doel en volleybalnet om te
spelen.

Op dit moment bestaat De Eek uit 25
hectare grond. “Gedeeltelijke verbou-
wen we zelf akkerbouwgewassen, zo-
als koolzaad, mais en graan en gras
voor een collega. Zo kunnen de onkos-
ten van machines en lasten neutraal
gehouden worden,” vertelt Helmig. In
de met een meidoornhaag omheinde
hoogstam fruitboomgaarden met
pruimen-, peren- en appelbomen, gra-
zen schapen. “Er worden al jaren een
honderd schapen ingeschaard, het
land is verhuurd. Ik vind het wel leuk
dat er wat loopt. Er blijven al zoveel
dieren binnen.”

Op de deel staan eveneens steigers.
Hier werd het dak gelicht, de boven-
balk en de schoren vervangen. Die
werden met ouderwetse penverbin-
dingen weer vastgemaakt. Plastic en

asbest werden gesaneerd. “Deze deel is
het mooiste stukje nog van de boerde-
rij, het visitekaartje. Het geeft een goe-
de indruk op mensen,” vindt hij. “Als
je dat later wilt benutten, moet je het
raamwerk in orde hebben.”

Er zijn veel ideeën over recreatiepro-
gramma’s. Niet om specifiek zelf ‘in
huis’ te halen, maar gedacht wordt
aan samenwerking met ondernemers
in de buurt. “Waarom moet jij dat ge-
deelte overnemen wat de ander goed
doet. Die krijgt een grote groep bin-
nen en vertelt dat hij een overnach-
tingsmogelijkheid weet. Dan doet hij
zijn specialiteit en ik de mijne en dan
versterk je elkaar.” Naast het verblij-
ven van de groepsaccommodatie in
het weekend, midweek of week, zijn
ook uitbreidingen in gedachten voor
workshops, cursussen of teambuil-
ding dagen voor de zakelijke markt.

Op 18 december wordt Groepsaccom-
modatie De Eek officieel geopend
door Daan van der Kolk senior en
Daan van der Kolk junior. Zaterdag 20
december is een open dag gepland.
Dan kunnen belangstellenden het ge-
heel gerenoveerde pand bekijken.

De eerste gasten hebben al gereser-
veerd. “Dit is via het prikbord van de
groepsaccommodatie startpagina ge-
gaan. De site is inmiddels de lucht.
Dat is toch belangrijk,” besluit Hel-
mig.

Groepsaccommodatie De Eek, Familie
van der Kolk, Eekstraat 3, Steenderen,
telefoon (0575) 451274 of (06)
29273642, email info@de-eek.nl, inter-
net www.de-eek.nl.

B o e r d e r i j  D e  E e k  i n  S t e e n d e r e n

Nieuw: groepsaccommodatie

Groepsaccommodatie De Eek wordt op donderdag 18 december aanstaan-
de officieel geopend door Daan van der Kolk senior en Daan van der Kolk
junior! Helmig en Helga van der Kolk zijn, na maanden van verbouwen,
zeer tevreden over het resultaat. In de tot luxe verblijf verbouwde voorma-
lige koeienstal, kunnen tot 20 personen met elkaar een fijne tijd beleven.

De Groepsaccommodatie van Boerderij De Eek is gesitueerd in het voorste bijgebouw.

De eettafel staat praktisch bij de open keuken opgesteld.

POSTCODE 7207 DC, J. Gotink, IJzer-
horst 2, Zutphen. J. Gotink heeft de
hoofdprijs gewonnen. Dankzij J. Go-
tink vallen ook hun buren met post-
code 7207 DC, IJzerhorst in de prij-
zen.

POSTCODE 7251 XA, E. Degenkamp, 
Burg. Vunderinkhof 12, Vorden. 
E. Degenkamp heeft de hoofdprijs ge-
wonnen. Dankzij E. Degenkamp val-
len ook de buren met postcode 7251
XA, Burg.Vunderinkhof in de prijzen.

Van Harte Gefeliciteerd !!! 

De winnaars krijgen persoonlijk een
uitnodiging om op de kerstmarkt
hun prijs in ontvangst te nemen.
Evenals de voorgaande jaren organi-
seert de V.O.V. ook dit jaar weer de be-
kende Eindejaarsactie.

WANNEER?
De actie loopt van maandag 17 no-
vember 2008 tot en met donderdag
11 december 2008. 
DONDERDAG 11 DECEMBER VINDT
DE 4e TREKKING PLAATS.

HOE WERKT DE ACTIE?
Elke kassabon die men krijgt bij be-

steding van ¤ 10,- of meer (het mogen
ook 2 bonnen zijn van ¤ 5,-), kan in-
gevuld worden (Dus naam, adres en
postcode met woonplaats duidelijk
vermelden) en vervolgens in één van
de daarvoor bestemde bussen gede-
poneerd worden. Alle deelnemende
(49) bedrijven zijn duidelijk te her-
kennen aan de deelname posters.

WAAR STAAN DE BUSSEN:
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys, Mitra Slijterij Sander
Pardijs, Welkoop Vorden, Visser Mo-
de, Bruna Vorden, Den 4Akker uit
Vierakker (nieuw)

Elke week vinden er twee trekkingen
plaats. De postcode telt mee, ook voor
de medestraatbewoners. M.a.w. er
wordt een kassabon getrokken met
7251 AB, degenen die op de kassabon
vermeld staat heeft de hoofdprijs,
een verrassingspakket t.w.v. 75 euro,
en een lot van de grote verloting van
de Voetbalvereniging Vorden met
kan op een nieuwe auto, een cadeau-
bon van 17,50 euro en een boeket
bloemen. 
Alle andere met dezelfde postcode
ontvangen een cadeaubon van 17,50
euro en een boeket bloemen. Elke

week wordt de uitslag van de trek-
king kenbaar gemaakt in het Con-
tact.
De PRIJSWINNAARS krijgen persoon-
lijk bericht voor de uitreiking van de
prijzen die plaats vindt op ZATER-
DAG 13 DECEMBER om 14.00 uur op
de KERSTMARKT.
Dus kom naar de KERSTMARKT!

"WIN SAMEN MET JE BUREN".
De VOV bedankt de onderstaande
deelnemers voor hun spontane me-
dewerking om ook deze actie weer
tot een groot succes te maken:
Ami Kappers 
Anthony's Country Store 
Autobedrijf Groot Jebbink 
Autobedrijf Klein Brinke
Bakkerij Joop 
Bistro De Rotonde 
Boekhandel Bruna 
Café De Herberg 
De Vordense Tuin 
Den 4 Akker te Vierakker 
Dutch PC Electronics 
Echte Bakker Van Asselt 
Etos Barendsen 
Euro Planit B.V. 
Fa. Martens 
Fashion Corner 
Fixet Barendsen 

Giesen Schoenmode 
Heersink Haarmode 
Helmink B.V. 
Hema Warenhuis 
Hotel Restaurant Bakker 
Hotel Restaurant Gravin van Vorden 
Kettelerij Bloembinderij 
Keurslagerij Vlogman 
Mitra Sander Pardijs 
Notariskantoor Hulleman 
Pizza Shoarma Restaurant Asya 
Plaza Vorden "food for all" 
Profile Bleumink 
Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur 
Restaurant Olde Lettink 
Roosenstein Quality Wear 
Salon Marianne 
Schildersbedrijf Peters 
Schoenreparaties Visser 
Sfeer van Josephine
Siemerink Opticien Juwelier 
Sueters Speelgoed 
Super de Boer Grotenhuys 
Tuunte Fashion  
Van Zeeburg & Visser Assurantiën 
Van Zeeburg Makelaardij 
Visser Mode  Vordense 
Apotheek VVV Bronckhorst 
Welkoop Vorden 
Yvonne Jeugdmode 
Het Klavier

Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2008

"Win samen met je buren"
Hierbij de uitslag van de 3e trekking 

m.b.t. Eindejaarsaktie 

VOV 2008.

De winkel is sfeervol aangekleed en er lig-
gen verschillende heerlijk uitziende kerst-
versnaperingen in de vitrine. Het oog valt
ook op de kerstbestellijst,de keuze is reuze.
Wel handig zo'n bestellijst. Zo kan men
rustig thuis bedenken wat men met de
kerstdagen op tafel wilt zetten. Door de
lijst in te vullen en in te leveren, hoeft men
tijdens de drukke dagen voor kerst de
boodschappen alleen nog maar even op te
halen. Om u een handje te helpen om alles
thuis te krijgen, krijgt u er gratis een gro-
te, hippe boodschappentas bij cadeau!
Op dinsdag 23 december en woensdag 24
december worden er dagelijks 2 lijsten ge-
trokken en deze mensen krijgen de bestel-
ling gratis mee naar huis. Beter kunt u de
feestdagen toch niet beginnen! Vergeet
dus niet om deze week de uitgebreide be-
stellijst op te halen in één van de winkels
van Bakkerij Besselink in Ruurlo of Wich-
mond en lever de ingevulde lijst voor 21
december in. Zie ook de advertenties

Bakkerij Besselink klaar

voor de feestdagen

Vrijdagochtend 7 uur s'ochtends:
heerlijke geuren komen ons tege-
moet vanuit de bakkerij van Bakke-
rij Besselink. Wanneer wij onze
neus volgen en een kijkje in de bak-
kerij nemen, zien wij de bakkers
druk aan het werk. Wanneer wij
vervolgens de winkel binnenstap-
pen wanen wij ons al helemaal in
kerstsfeer.
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“Het is de grootste handelsmissie
ooit,” vertelt Alfonso Wolbert van Ar-
chitectenbureau ARX uit Hengelo gld.
een dag voor vertrek. Een groot aantal
ondernemers uit Arnhem, Amster-
dam en Rotterdam laat zich in het ver-
re Oosten inspireren. Hierbij is een de-
legatie van de creatieve industrie van
de regio Arnhem. De selectie van de
deelnemers is gedaan door Syntens/
EVD (ministerie van Economische Za-
ken) in overleg met BNA en het consu-
laat. Er wordt door EVD en het consu-
laat Hong Kong geprobeerd een part-
nership te vormen van ARX met Chi-
nese Architecten bureaus, om uitein-
delijk daar opdrachten te verwerven.
“Daarnaast is het eveneens een inspi-
ratiereis,” vult Alfonso aan. “In het
Holland Paviljoen staat Nederland dit
jaar speciaal in het voetlicht.” De inno-
vatieadviseurs van Syntens begeleiden

een groep MKB-ondernemers uit de
creatieve sector -mode, architectuur
en design. Vooral de design-, mode- en
architectuursector krijgt aandacht. De
Nederlandse creatieve industrie wordt
in Hongkong gepresenteerd als inno-
vatief, inventief en open minded. Tij-
dens de Business of Design Week

is gelegenheid om in contact te ko-
men met Chinese partners. Dit kan tij-
dens de business-to-businessevene-
menten, individuele matchmaking,
een handelsbeurs, een inspiratie-
beurs, een groot congres en publieks-
tentoonstellingen. 

Heel veel talent komt tijdens deze
week bij elkaar. Topsprekers van over
de hele wereld vertellen over duur-
zaam design, marketing, intellectueel
eigendom en zakendoen. Ook creatie-

ve meesters komen aan het woord.
Vanaf 8 december zijn belevenissen te
volgen op www.syntens.nl/hongkong.
Alfonso Wolbert sprak zondag met de
Nederlandse consul-generaal Hong
Kong, bezocht een receptie en genoot
van een diner. “Erg interessant,” vindt
hij. “Zaterdag gaat onze groep, 7 archi-
tecten, op pad met de staatssecretaris.
Woensdag zijn er lezingen van onder
andere Rem Coolhaas en Maas.”

Architecten Atelier Alfonso Wolbert
ging op 1 augustus 2008 verder onder
nieuwe naam
Architectenbureau ARX, nu nog in
Hengelo gld. Na de restauratie van de
Zaal van Restaurant Wolversveen, het
oude restaurant is geheel gemoderni-
seerd en loopt goed, zal het bureau
verhuizen naar deze nieuwe locatie.
Toch zijn er plannen voor nieuwbouw
achter het huidige pand in Wolfers-
veen. Dit plan behelst een gebouw van
50 bij 8 meter, half in de grond en in-
gepast in het landschap door een gras-
dak. Architectenbureau ARX, Rozen-
straat 16, 7255 XT, Hengelo gld., tele-
foon (0575) 462600, www.arxonline.nl

Alfonso Wolbert van Architectenbureau ARX naar China

Deelname aan grootste Handelsmissie ooit

Door Economische Zaken wordt van 8 t/m 13 december deelgenomen aan
de Handelsmissie in China: de Hong Kong Business of Design Week 2008.
Zo’n 250 mensen, waaronder 100 creatieve beroepsuitoefenaars uit heel
Nederland zijn afgereisd. Frank Heemskerk, staatssecretaris van Econo-
mische Zaken en belast met onder meer buitenlandse handel, begeleidt
de bedrijvendelegatie om in Hongkong deuren verder te openen.

De Zaal behorende bij Restaurant Wolversveen, waar het Architectenbureau ARX naar zal verhuizen.

 

 

Inzameling goederen

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

Bij drukkerij Weevers in Vorden 
is dit niet meer mogelijk.
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

Gewandeld wordt in een gebied dat
zich kenmerkt door een uniek coulis-
senlandschap, prachtige bossen, na-
tuurgebieden. Her en der verspreid in
het landschap liggen de karakteristie-
ke boerderijen. Al met al een oase van
rust; die zeker ook in de winter zijn be-
koringen heeft. En dan te bedenken
dat het na deze wandeling heerlijk en
gezellig toeven is in het centrum van
het dorp. Het dorp Ruurlo staat  dan
bol van activiteiten in Kerstsfeer. 

De winterwandeling start tussen 10.30
en 12.00 uur bij de VVV aan het Kerk-
plein in Ruurlo. De afstanden zijn 6
km, 9 km en 12 km. Als pleisterplaat-
sen in de route zijn Pannenkoekboer-
derij De Heikamp en Familiepark Cac-
tus Oase, waar ook een kijkje in de
Cactusoase zeer aan te bevelen is, te-
vens is er een schilderijenexpositie
van Joop Huisman. 

Op beide locaties geldt; bij aankoop
van een kopje koffie, 2e kopje koffie
gratis. Tevens is een bezoek aan Boer-
derij 't Wolsenhuus zeker de moeite
waard, de boerenwinkel is geheel in
Kerstsfeer. 

Inlichtingen: VVV Ruurlo, Kerkplein
18, 7261 AZ Ruurlo. Tel. 0573 453926
Email: info@vvvruurlo.nl  De winkels
zijn op deze dag geopend.

Winterwandeling Ruurlo
Een wandeling die vooraf gaat aan
de Reurlse Winterdag. De Reurlse
winterdag is een evenement in
Kerstsfeer, die ieder jaar gehouden
wordt op één van de zondagen voor
Kerst. Op deze dag kunnen een
aantal prachtige routes gelopen
worden in Ruurlo, Hartje Achter-
hoek.

De Bronkhorster Molen, aan de
Spaensweertweg tussen Bronk-
horst en Steenderen is elke zater-
dag geopend, maar zal op zondag
14 december aanstaande extra
open zijn. Op zaterdag 13 en zon-
dag 14 december wordt namelijk
de jaarlijkse Kerstfair in het stadje
Bronkhorst gehouden.

Ieder jaar herleeft tijdens de Kerstfair
in Bronkhorst de sfeer van 1843. De in-
woners van het kleine stadje hebben
zich gehuld in de kleding van die tijd,
er zijn kramen met kunst en er is een
poppenspel in de Slotkapel. De Bronk-
horster Molen zal eveneens deze beide
dagen geopend zijn. Overigens is de
Bronkhorster Molen elke zaterdag gra-
tis te bezichtigen. In december, janua-
ri en februari van 10.00-15.30 uur en
van maart tot en met november van
10.00-17.00 uur. 

Het is ook mogelijk op andere dagen
de molen te bezoeken. Maak hiervoor
een afspraak met Knud Jensen, tele.
(0313) 414175, fam.jensen@hetnet.nl,
Geert Buys, tel. (0575) 452734 of Dirk
Koopmans, tel. (0575) 451344. 
Meer informatie op de internetsite
www.bronkhorstermolen.nl.

Kerstfair Bronkhorst

Bronkhorster Molen extra geopend

Tijdens de Kerstfair Bronkhorst is de Bronk-
horster Molen op zaterdag én zondag
geopend.

Bij de masters was wederom Peter
Makkink de snelste RTV-er. Hij werd
hier 7e. Rudi Peters werd 11e, Hans
Reintjes 13e, Erik Bouwmeester 14e,
Garjo Kamphuis 16e, Bert Kromkamp
22e en Frans de Wit 24e. 

Bij de Amateurs werd Simon Barge-
man 14e, Jeroen Borgonjen 16e, Jeroen

Brummelman 21e en Floris Besselink
25e. De Junioren Joost Berendsen en
Felix Wolbert werden 9e en 10e.

Volgende week zaterdag 13 december
is RTV Vierakker Wichmond gastheer
in de GOW competitie. Op het club-
parcours op landgoed Kamphuizen
aan de Wildenborchseweg wordt dan
een cross verreden voor deze competi-
tie. 

De jeugd start om 9.30 uur, de nieuwe-
lingen, dames en masters om 11.00
uur en de amateurs, elite en beloften
om 12.00 uur.

GOW cross Apeldoorn
Afgelopen zondag werd in Apel-
doorn weer een cross verreden
voor de GOW competitie. Op dit
technische parcours stonden weer
diverse renners van RTV Vierakker
Wichmond aan het vertrek.

Het betreft een woonvorm voor 6- 8
personen, minimum leeftijd 25-30
jaar. De toekomstige bewoners be-

schikken over een gemeenschappe-
lijke woonkamer en keuken, alsme-
de een eigen royale kamer met bad-
kamer.  

Een definitieve beslissing over ont-
werp en bouw, in samenspraak met
deelnemers, moet binnen drie
maanden genomen worden. Denkt
u interesse te hebben en wilt u meer
informatie, stuur dan een e-mail
naar de initiatiefnemers. 

woonvormdoetinchem@kpnmail.nl

Kleine woonvorm voor 
begeleid wonen in Doetinchem
Op een vrijgekomen gedeelte van
een rustig gelegen wijk, komen
41 zeer ruime kavels met veel
groen ter beschikking. Op initia-
tief van enkele betrokken ouders
en familie van mensen met een
lichamelijke beperking, wordt
hier op een van de grootste ka-
vels een aangepaste woonvorm
gepland.
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Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Een dag 
niet gedoucht, 

is een dag 
niet geleefd.

0575-542983 0575-549935
06-42812803 06-52312655

Gratis Horren bij alle naar
binnen te openen kozijnen

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

BBBAAARRREEENNNDDDSSSEEENNN
wwwwwwwww...vvvuuuuuurrrwwweeerrrkkkbbbvvv...nnnlll

111222   DDDEEECCCEEEMMMBBBEEERRR   VVVUUUUUURRRWWWEEERRRKKKSSSHHHOOOWWW   222000...000000   UUUUUURRR
LLLOOOCCCAAATTTIIIEEE:::    KKKAAASSSTTTEEEEEELLL   VVVOOORRRDDDEEENNN

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

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

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

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

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

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Bouwbedrijf
Visser &

Meijer

• Aanbouw • Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

Nieuw-Wehl ~ Vorden Tel. (0314) 682980
www.bouwbedrijfvisserenmeijer.nl
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Alle winter-
kleding
Elk
tweede
artikel
voor de
helft
(niet geldig op afgeprijsde
artikelen en akties)

w w w . t u u n t e - f a s h i o n . n l

Te koop: KERSTBOMEN
groene, blauwspar, nordmann
en zilverspar in diverse maten.

Met of zonder kluit.
Alles van eigen kwekerij.

Tieltjes, Halseweg 43a, Halle
a/d weg Zelhem-Halle.

Tel. 0314-631530

Zondag 21 december 15.30 uur

MIDWINTERCONCERT
MET PIANODUO

STEFAN & MARTIJN BLAAK
Kaartje reserveren?

Bel 0575-550756

Ambachtsweg 2a,
7251 KW Vorden

0575-552794

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS
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WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Sensire zoekt
Alfahulpen.
(Baak, Hummelo &

Keppel, Ruurlo, Toldijk
en Steenderen) reageer
www.alfahulpworden.nl

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers

• Ervaren kok

• Afwashulp

• Hulp voor 

in de Bediening

Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met:

Restaurant ’t Olde Schot, Zelhem

e-mail: marianne@oldeschot.nl 

tel. 0314-623750

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

KIJK VOOR ACTIES OP
WWW.WKOLIE.NL

ZWANGERSCHAPSYOGA
dinsdags om 19.15 uur

Een manier om de zwanger-
schap en de bevalling bewust
te beleven. Na de bevalling

wordt er ook een
babymassage cursus verzorgd.

De HALTHA YOGA lessen
om 18.00 en 20.30 uur.

Inlichtingen: W.J. Broeze
www.yogacentrumwilmabroeze.nl

wilmabroeze@hotmail.com
Tel. 06-20533352

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 13 december

in het café

Kas
Bendjen

in de discotheek

D.J. Leon

Te huur KERSTMAN en
KERSTVROUW KOSTUUMS.
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575-452001

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

KERSTACTIE
333000%%% KKKOOO RRR TTT III NNN GGG
op alle damesmode!
(jacks, rokken, blouses, enz.)

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

NIEUW!!!   NIEUW!!!   NIEUW!!!
Zelf uw witlof oogsten gewoon uniek, zo vers!!

Dat kan nu vanaf a.s. donderdag
Goudreinette 2 kilo 1.00

Mandarijnen kistje deze week voor 2.50
Nieuw ras aardappelen Marabel

Stevig en smaakvol 10 kilo voor 2.50
Kadotip! Doe het met een streekproductenpakket!

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

WWW.PELGROM.NL

Kennisgeving
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Kennisgeving inzake een melding

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
geeft kennis van een melding ingevolge 
artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer.

De melding is gedaan door Waterschap Rijn 
en IJssel. Waterschap Rijn en IJssel maakt 
melding van een wijziging zoals opgenomen 
in de vergunning op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), 
d.d. 30 juni 1998, ANKV nr. 8395. 
De wijziging heeft betrekking op de sliblijn 
van de rioolwaterzuivering (RWZI) Olburgen. 
Ten eerste wordt voortaan het slib van RWZI 
Ruurlo vergist en ontwaterd in de sliblijn van 
de RWZI Olburgen. En ten tweede wordt het 
slib dat vrijkomt op de naastgelegen afval-
waterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Water-
stromen op de RWZI Olburgen ontwaterd.
De door het bedrijf gemelde wijziging is 
getoetst aan de gestelde voorwaarden, zoals 
opgenomen in artikel 8.19, 2e lid van de 
Wet milieubeheer. Op grond van deze 
toetsing blijkt dat de gemelde wijziging 
niet zal leiden tot andere of grotere nadelige 
gevolgen voor de kwaliteit van het opper-
vlaktewater, dan die de lozing ingevolge 
de vergunning en de daaraan verbonden voor-

schriften mag veroorzaken. De voorgenomen 
wijziging geeft derhalve geen aanleiding tot 
het wijzigen van de Wvo-vergunning.

Terinzagelegging
De op de melding van belang zijnde stukken

liggen vanaf 11 december 2008 tot en met 
22 januari 2009 ter inzage op de volgende 
adressen en tijdstippen:
1.  Rijkswaterstaat, Oost-Nederland, Afdeling 

ANKV, kamernummer 03.13, Gildemeesters-
plein 1 te Arnhem, op werkdagen van 
9.00 uur tot 16.00 uur;

2.  Gemeente Bronckhorst, Leeskamer, 
Raadhuisstraat 20 te Hengelo, op maan-
dag tot en met donderdag van 8.30 uur 
tot 15.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur 
tot 12.30 uur.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen 

en/of (tegen betaling) van kopieën van de 
ter inzage gelegde stukken kan men zich 
wenden tot de onder 1. genoemde instantie, 
de hoofdingenieur-directeur van Rijks-
waterstaat Oost-Nederland, postadres: 
Postbus 9070, 6800 ED  Arnhem, telefoon 
026 - 368 87 02.

Arnhem, 24 november 2008

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

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

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Zoek je een nieuwe baan als metaalbewerker?
Kijk op: www.bmithegon.nl
Bel naar: 0575 – 555 193
Schrijf naar: Dambroek 24, 7223 DV Baak

Wij willen ons team van ongeveer 35 dames
en heren graag versterken met:

Ervaren CNC Draaier
Conv. Draaier/Frezer
Ervaren CNC Frezer
Kwaliteitscontroleur

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

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

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

MAAK VAN DE FEESTDAGEN IETS BIJZONDERS. AH HENGELO (G.)

DE SENSEO
KOFFIEPADS
zak 36 stuks

van 3.20
voor 2.85

AH GROTE
AARDAPPELEN
5 kilo

2 zakken 2.99

PAMPERS
LUIERS
3 pakken naar keuze

van 29.97

voor 23.50

AH CHIPS
alle varianten
2 zakken à 200 gram

van 1.50
voor0.75

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

JÄGERMEISTER
MET STOERE MUTS

fles 70 cl

van 12.69
voor 10.99

AH KIPFILET
pak kilo

nu4.99

Hengelo G. - De donkere dagen voor Kerst zijn hét
moment om iemand in je naaste omgeving in het
zonnetje te zetten. Speciaal voor de kerstdagen
deelt Albert Heijn in Hengelo G. zes luxe kerstpak-

ketten uit. De klant kan hiermee iemand ander
in aanmerking laten komen voor dit overheer-
lijke pakket. „In onze winkel komt een kerst-

wensboom te staan”, aldus franchisenemer
Heico Wansink van Albert Heijn Raadhuis-
straat 36. „Iedere klant mag hier een kaart-
je in hangen waarop hij of zij schrijft wie hij

of zij wil bedanken, een steuntje in de
rug of een complimentje verdient en
waarom. De zes meest bijzondere,

ontroerendste of leukste wensen wor-
den geselecteerd en de personen
die de wens hebben geschreven

worden uitgenodigd om persoonlijk
het AH Kerstpakket te overhandigen
aan wie de wens gericht is”.

Kerstpakket
Het kerstpakket zit boordevol smakelijke AH Excellent producten. Van
overheerlijke amarettini koekjes tot diverse chocoladesnoeperijen, van
versgemalen koffie tot etenswaren die speciaal voor de feestdagen in de
winkel liggen, zoals de AH Excellent Ontbijtkoek.

De lekkerste gerechten
Speciaal voor de feestdagen ontwikkelde Albert Heijn een bijzonder assor-
timent van meer dan honderd producten. „Of de klant nu komt voor een
klassiek of hip gerecht, voor een diner voor twee of een familiekerstdiner,
wij bieden inspiratie om de lekkerste gerechten op tafel te zetten”, zegt
Heico Wansink.
Bij Albert Heijn vinden klanten de beste combinaties van voor-, tussen-,
hoofd-, bij en nagerechten. Romig schuimende cappucinosoep bijvoor-
beeld, gevolgd door een zalmbrioche met hollandaisesaus. En dan als
afsluiter de Italiaanse crema dolce met limoncello. Een verleidelijk lekker
dessertglaasje met een laagje Italiaanse amaretti, zachte crema dolce van
mascarpone en een zoetfrisse noot van limoncello.
„Bij ieder gerecht hebben we ook een bijpassende wijnsuggestie”, aldus
Heico Wansink.

Inspiratie
Naast de bijzonder AH Excellent producten, heeft Albert Heijn ook
volop keuze in gourmetschotels. „De klant kan kiezen voor
een vlees-, vis- of kinderschotel. Hierop ligt bijvoorbeeld het
AH Mini kipkerstboompje”, aldus Heico Wansink. „En vanaf
maandag 15 december ligt er ook een uitgebreide vegeta-
rische schotel in het schap”. Daarnaast biedt de Kerst
AllerHande boordevol inspiratie en heerlijk recepten.
Ook kunnen klanten op onze internetsite www.ah.nl
kijken voor leuke ideeën voor het kerstdiner. En
natuurlijk staan mijn medewerkers en ik altijd
klaar om klanten te adviseren. We zijn echt al
helemaal in de stemming om van de kerst iets
bijzonders te maken”.

Albert Heijn aan de Raadhuisstraat 36
in Hengelo (G.) is maandag tot en met
donderdag geopend van 8.00 tot 20.00
uur, vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en
zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.

KKEERRSSTTWWEENNSSBBOOOOM BM BII J ALBJ ALBEERRT HT HEE II JJN, RN, RAAADADHHUUIISSSSTTRRAAAAT 36 TT 36 TE HE HEENNGGEELLO (O (GG.).)



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 50, 9 december 2008

In verband met een eindejaars-
bijeenkomst voor de medewer-
kers is het gemeentehuis op 
17 december a.s. om 16.00 uur
gesloten.

Gemeentehuis 
17 december 
eerder dicht

Uit handen van Rob Voskamp, 
hoofd van de afdeling Publiekszaken
van de gemeente, kreeg de familie
Wenneker uit Vorden vorige week
donderdag thuis een bloemetje
uitgereikt , omdat zij als allereerste
een product volledig digitaal bestel-
den via de nieuwe gemeentelijke
website. Het ging om een uittreksel
uit de GBA dat nodig was voor de
school van zoon Nick. 

De familie vond het heel handig om
op deze manier zaken te kunnen
doen met de gemeente. Volgt u hun
voorbeeld?

Eerste digitale product besteld via de website

Begin 2009 opent de HEMA haar
deuren in de Meindershof in het
centrum van Hengelo (Gld). Het
oppervlak van de winkel beslaat
zo'n 450 vierkante meter. Wethou-
der Baars is erg blij deze nationale
detaillist te mogen verwelkomen
in het centrum van Hengelo. Het
nieuwe complex van ProWonen aan
de Raadhuisstraat in Hengelo is
gezien haar ligging in het centrum-
gebied uitermate geschikt voor een
dergelijke trekker. 

Masterplan Hengelo Centrum
Met de vestiging van de HEMA wordt
het hart van Hengelo als centrum
versterkt en dat past in de visie zoals
beschreven in het concept master-
plan Hengelo Centrum. Het doel is
om in Hengelo het zwaartepunt van
het centrum te verschuiven en te
concentreren rondom het huidige
gemeentehuis. Het gemeentehuis
komt met ingang van 2010 vrij. 
Nu is het centrum van Hengelo
versnipperd over een groot gebied.

De komst van de HEMA is één van de
eerste effecten van het concept
masterplan Hengelo Centrum.
“Dit succes voor het Centrumplan is
een stimulans de ingeslagen weg te
vervolgen”, aldus wethouder Baars. 

Meindershof bijna gevuld
Met de komst van de HEMA is het
nieuwe complex Meindershof aan de
Raadhuisstraat bijna geheel gevuld.
Aan de achterzijde komt de biblio-
theek van Hengelo. Een deel van de
Meindershof is nog te huur, maar
met de komst van de HEMA is het
waarschijnlijk eenvoudiger om een
gegadigde te vinden. Ook de onder-
nemers zijn tevreden over de vesti-
ging van de HEMA in Hengelo. “De
komst van een dergelijke landelijke
keten met Remko Offringa als lokale
ondernemer betekent een verster-
king van het winkelaanbod en kan
ook voor de overige detaillisten een
positief effect betekenen”, zegt
Jeffrey Wassink, projectmanager
gebiedsontwikkeling van de gemeente.

HEMA opent binnenkort in Hengelo (Gld)

Wethouder Baars en projectleider Wassink in het Hengelose centrum.

Enige tijd geleden heeft de gemeen-
te aan de omwonenden van het
Burg. Van Arkelplein gevraagd om
een keuze te maken uit drie kunst-
werken. Dit kunstwerk komt op het
Burg. Van Arkelplantsoen, de nieuwe
naam van het geheel gerenoveerde
plein. De keuze voor het kunstwerk
is gevallen op het kleinste regenmu-
seum ontworpen door A. Wolbert.

Dit kunstwerk heeft de meeste
stemmen gekregen. In totaal zijn er
65 stemmen uitgebracht, 33 voor het
regenmuseum, 22 voor het kunst-
werk van G. Schiks en één stem is
uitgebracht op het kunstwerk ge-
maakt door A. ter Braak. Negen
stemmen waren blanco of hadden
betrekking op een ander idee. 

Tijdens de feestelijke oplevering van
de wijk Vorden-Zuid op 13 december
a.s. kunt u de maquette van het regen-
museum bekijken in de aanwezige
tent. Vooralsnog kan het kunstwerk
niet snel geplaatst worden. Eerst
moet de gemeente een procedure
voor een bestemmingsplanwijziging
doorlopen, omdat het om de plaat-
sing van een bouwwerk gaat. Naar
verwachting start deze procedure
medio 2009.

Omwonenden Burg. Van Arkelplantsoen

kiezen voor regenmuseum

Na de jaarwisseling organiseert de
gemeente samen met de Welkoop-
winkels in Bronckhorst een vuur-
werkafvalinzamelingsactie.
Behalve dat er veel ongelukken
gebeuren omdat kinderen met
vuurwerk spelen dat niet is afge-
gaan, ergeren steeds meer mensen
zich aan de achtergebleven rommel.
Daarom vragen wij u mee te helpen
bij het opruimen van vuurwerk-
afval. In de week van 15 t/m 19
december a.s. ontvangt u een vuur-
werkafvalzak met begeleidende
brief in de brievenbus. Met dit
initiatief sluit de gemeente aan bij
de actie 'Vuurwerk top, maar ruim
wel je rommel op' van de Welkoop.
Het is de bedoeling dat dit een
jaarlijks terugkerende actie wordt
in samenwerking met alle verkoop-

adressen van vuurwerk in onze
gemeente.

Wij willen met name de school-
gaande jeugd bij de inzameling
betrekken, om hen bewuster te
maken van hun gedrag en het
voorkomen van zwerfafval. 
Voor elke volle zak vuurwerkafval
krijgen zij € 0,50 van de gemeente
en een tegoedbon van € 2,00 van
de Welkoop, te gebruiken voor
aankoop van vuurwerk in 2009.

De vuurwerkafvalinzameling
wordt dit jaar gecombineerd
met de kerstboominzameling
op 7 januari 2009. In het Contact
van de komende weken kunt u
meer lezen over deze actie.

Vuurwerk top, 

maar ruim wel je rommel op

VUURWERKBON

VUURWERK TOP! MAAR RUIM WEL JE ROMMEL OP!

Op je vuurwerk aankopen van 2009  €2 .-
KORTING

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert op 15 december 2008 om
15.00 uur in het gemeentehuis van
Doetinchem, Raadhuisstraat 2. De
vergadering is openbaar en u bent
van harte welkom om deze bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• parkeertarieven 2009 e.v.

• presentatie vernieuwde website
• controleprotocol 2008 e.v.
• waarderingsregels
• kennisgeving uitbesteding beheer

en onderhoud fietspaden
De vergaderstukken liggen ter in-
zage op het kantoor van het Recre-
atieschap Achterhoek-Liemers,
Spalderkampseweg 1, Hummelo.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers

vergadert op 15 december a.s.



De gemeente gaat aan de slag met
een milieubeleidsplan. In dit plan
moeten allerlei milieu-aspecten aan
de orde komen. Bijvoorbeeld wat de
gemeente nu doet en in de toekomst
van plan is met belangrijke onder-
werpen als afval, klimaat, bodem,
geluid, grond, openbaar groen,
externe veiligheid en landschap. 

Leefkwaliteit
Een schoon milieu is geen doel op
zich, maar een belangrijke voor-
waarde voor een leefbare omgeving
waarin mensen graag willen wonen,
werken en recreëren. Duurzaam-
heid en leefbaarheid zijn actuele
thema's en vormen daarom het uit-
gangspunt van het milieubeleid. De-
ze thema's vatten we samen in het
begrip leefkwaliteit. De boodschap
van het milieubeleid kan dan zijn het
verbeteren van de leefkwaliteit in de
gemeente. Leefbaarheid richt zich
hierbij op de korte termijn, hier en
nu, de mensen in hun leefomgeving.
Duurzaamheid richt op de langere
termijn, de volgende generatie en
kijkt over de grenzen heen.

Voor de meeste onderwerpen is al
beleid vastgesteld, zoals afval,
klimaat, groen, bodem en geluid.

Dit beleid wordt in het milieube-
leidsplan opgenomen. Voor sommi-
ge onderwerpen kunnen we een na-
dere invulling meenemen voor de ko-
mende jaren. Denkt u bijvoorbeeld
aan manieren om nog beter afval te
scheiden of juist afval te voorkomen.
Wij horen uw ideeën hierover graag.
Datzelfde geldt als u suggesties
hebt om de uitstoot van CO2 te ver-
minderen, de gemeente nog groener
te maken of het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen te verminderen. Ook
uw ideeën om de jeugd te betrekken
bij hun eigen leefomgeving of oplos-
singen voor een nog duurzamere
gemeente zijn welkom. 

Op 11 december 2008 organiseert
de gemeente een speciale milieu-
inloopdag waar u ideeën aan kunt
dragen voor het Bronckhorster
milieubeleid. U kunt hiervoor te-
recht in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat in Hengelo (Gld) van
08.30 t/m 19.30 uur, een ambtenaar
is hier aanwezig om met u van
gedachten te wisselen en uw sugges-
ties te noteren. Natuurlijk kunt u uw
suggesties voor het milieubeleid ook
e-mailen naar milieu@bronckhorst.nl
of opsturen naar de gemeente t.a.v.
de heer Erik Mol, tot 31 december a.s.

Wat vindt u belangrijk voor ons

Bronckhorster milieu? 
Laat het weten per e-mail of tijdens de speciale

milieuinloopdag op 11 december a.s.

De gemeente heeft ook voor 2009
met zorgverzekeraar Menzis een
collectieve ziektekostenverzekering
afgesloten. Deze collectieve ver-
zekering omvat een natura zorgver-
zekering, aanvullende en tandarts-
verzekeringen. Als u een inkomen
heeft tot 120% van de geldende
bijstandsnorm en uw vermogen
(bijvoorbeeld geld op een spaar-
rekening, overwaarde eigen huis,
auto) blijft onder het vrij te laten
vermogen, dan kunt u deelnemen
aan deze collectieve verzekering. 

U kunt in aanmerking komen voor
de collectieve verzekering als uw
inkomen en vermogen maximaal
het volgende zijn:

Inkomen (netto)
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.464 
• echtpaar (beiden 65+): € 1.544
• echtpaar 

(één beneden 65 jaar): € 1.544
• alleenstaande 65+: € 1.123
• alleenstaande ouder 

vanaf 21 jaar: € 1.317
• alleenstaande 

vanaf 21 jaar: € 1.025
(bedragen exclusief vakantietoeslag)

Vermogen
• alleenstaanden: € 5.455
• alleenstaande ouders: € 10.910
• gehuwden en 

samenwonenden: € 10.910

Korting op de premie
De korting voor de basisverzekering
bedraagt in 2009 6%. Op de premie
van de door u afgesloten aanvullende
verzekering (Garant) én tandarts-
verzekering (TandVerzorgd) ontvangt
u een korting van 9%. Een totale
premiekorting van zo'n 15% dus!

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale premie vanaf 1 januari 2009
per maand per persoon is:
• € 99,58 (basisverzekering + 

Garant 1 + Tand-
Verzorgd 1 vanaf 22 jaar)

• € 111,96 (basisverzekering + 
Garant 2 + Tand-
Verzorgd 2 vanaf 22 jaar)

• € 134,61 (basisverzekering + 
Garant 3 + Tand-
Verzorgd 3 vanaf 22 jaar)

Premie kinderen 
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle
aanvullende verzekeringen (Garant
pakketten) gratis meeverzekerd.
Kinderen tot 10 jaar zijn voor alle
tandartsverzekeringen (Tand-

Verzorgd pakketten) gratis meever-
zekerd. Voor kinderen van 10 tot 22
jaar geldt voor de tandartsverzeke-
ringen (vanaf pakket TandVerzorgd 2)
een lage premie vanaf € 5,46 tot
€ 6,37 per maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u een aantrekkelijk
Garantpakket daar bovenop krijgt.
De premie daarvoor betaalt de
gemeente voor u. Het Garantpakket
geeft u recht op extra vergoedingen
als:
• 100% van de voor eigen rekening

gebleven tandheelkundige kosten
tot maximaal € 350,- per kalender-
jaar per verzekerde vanaf 22 jaar

• hogere vergoeding voor brillen of
contactlenzen

• aanvullende vergoeding voor prui-
ken en orthopedisch schoeisel

• vergoeding batterijen voor hoor-
toestellen tot € 50 per verzekerde
per kalenderjaar

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor kraamzorg

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor psychologische zorg

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2009 gebruik
maken van de collectieve verzeke-
ring van de gemeente Bronckhorst?
Als u al verzekerd bent bij Menzis,
dan hoeft u alleen een wijzigings-
formulier in te vullen waarbij u aan-
geeft gebruik te willen maken van  de
collectieve verzekering van de ge-
meente Bronckhorst (collectiviteits-
nummer 20403 van de gemeente

vermelden). Dit kunt u tot uiterlijk
31 januari 2009 doen!

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan
Menzis, dan kunt u zonder voor-
behoud uw huidige verzekering per 
1 januari 2009 schriftelijk opzeggen.
Opzeggen moet u vóór 1 januari 2009
doen! U kunt de opzegging zelf doen,
maar u kunt ook Menzis machtigen
uw huidige verzekering voor u op te
zeggen. Vult u daarvoor vóór 1 janu-
ari 2009 het aanvraagformulier
Collectieve Ziektekostenverzekering
Gemeenten Garant Pakket in
(gemeente Bronckhorst heeft collec-
tiviteitsnummer 20403). Zegt u uw
huidige verzekering zelf voor 1 janu-
ari 2009 op, zorgt u dan dat uiterlijk
31 januari 2009 uw aanmelding bij
Menzis binnen is. Uw collectieve
verzekering gaat dan (met terugwer-
kende kracht) vanaf 1 januari 2009 in.

Informatie over de collectieve
verzekering
Voor vragen of meer informatie over
de collectieve verzekering kunt u
contact opnemen met Menzis via tel.
(088) 222 40 40 of via www.menzis.nl. 

Betaling premie collectieve
verzekering
De gemeente heeft met Menzis af-
gesproken dat zij met u rechtstreeks
de premiebetaling regelt. Op het
aanmeldings- en wijzigingsformulier
kunt u echter Menzis machtigen tot
automatische incasso. Dit betekent
dat Menzis uw premie automatisch
van uw bank- of girorekening
afschrijft. Op die manier heeft u er
geen omkijken naar.

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering

Op 16 december a.s. organiseert de
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners (men-
sen die vanaf 1 november 2007 t/m
31 oktober 2008 in de gemeente zijn
komen wonen). De avond begint om
20.00 uur en is in het gemeente-
kantoor in Hengelo. Nieuwe inwoners
vanaf 18 jaar ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging. Maar ook
inwoners die daarna in Bronckhorst
zijn komen wonen en wij geen brief
meer hebben kunnen sturen, zijn
van harte welkom. 

Tijdens de avond stellen burge-
meester en wethouders zich nader
aan nieuwe inwoners voor en vertellen
hoe de gemeentelijke organisatie
werkt. Ook komt aan de orde waar
de gemeente haar inwoners mee
van dienst kan zijn. Dit laatste wordt
nog duidelijker als de bezoekers
daarna langs één van de kraampjes

lopen waar medewerkers van de
verschillende afdelingen en enkele
organisaties aanwezig zijn. Hier
kunnen nieuwe Bronckhorsters
informatie krijgen over waar ze bij-
voorbeeld aan moeten denken als ze
gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente
omgaat met jongeren, ouderen, het
verenigingsleven in de gemeente en
het openbaar groen, maar ook hoe
een inwoner in aanmerking kan
komen voor voorzieningen als hij of
zij minder mobiel is etc. 

De avond wordt afgesloten met een
hapje en drankje en duurt tot onge-
veer 22.00 uur. 

Bent u één van onze nieuwe 
inwoners? De gemeente be-
groet u graag op 16 december
a.s. in het gemeentekantoor! 

Gemeente organiseert op 16 december a.s.

informatieavond voor nieuwe inwoners

De avond werd vorig jaar zeer goed bezocht!

De gemeente gaat beleid ontwik-
kelen op het gebied van kunst en
cultuur. Verantwoordelijk wethouder,
Peter Glasbergen, hecht er veel
waarde aan dat culturele instellin-
gen en inwoners tijdig bij het beleid
worden betrokken. “Daarvoor is een
vragenlijst ontwikkeld die u als
instelling of inwoner kunt invullen.
Wij willen hiermee een goed beeld
krijgen van de visies en ideeën
binnen de gemeente. Het resultaat
van de vragenlijst gaan wij gebruiken

bij het opstellen van een zogenaamd
keuzedocument.” Dit document
bevat een beschrijving van mogelijke
keuzes in het kunst- en cultuur-
beleid. Voordat de keuzes worden
vertaald naar definitief beleid gaat
de gemeente in gesprek met inwo-
ners en instellingen. Wethouder
Glasbergen: “Wij koppelen de resul-
taten van de vragenlijst aan u terug
en willen de mogelijke keuzes met
u bespreken. Zodat wij optimaal
gebruik maken van de kennis en

ervaring in de gemeente en u straks
het nieuwe kunst- en cultuurbeleid
ondersteunt.” 

Denk mee over het kunst- en cultuur-
beleid van de gemeente Bronckhorst
en vul de vragenlijst in! Veel tijd kost
het niet. De vragenlijst kunt u tot en
met 19 december a.s. vinden via
www.bronckhorst.nl en dan Infobalie
en Kunst en cultuur. “Wij stellen
het zeer op prijs als u de vragenlijst
invult”, aldus de wethouder. 

Uw mening over kunst en cultuur telt

Dit kunstwerk is onlangs onthuld en vindt u op de algemene begraafplaats in Vorden.

Wethouder Glasbergen.



Commissievergaderingen

Commissie Evaluatie en
controle
Op 10 december a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Evaluatie subsidiebeleid 2e fase

De gemeente stelde in 2007 een
nieuw subsidiebeleid vast om te
komen tot een gelijke wijze van
subsidiëren van gelijksoortige
verenigingen en organisaties.
Dit subsidiebeleid is nu geëva-
lueerd en enkele knelpunten zijn
beschreven en worden of zijn
inmiddels verbeterd of nog nader
onderzocht. 

• Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2009

Hierin is geregeld hoe de gemeente
individuele voorzieningen ver-
strekt aan mensen die deze hulp
nodig hebben (bijvoorbeeld ver-
voers- en woonvoorzieningen).  

• Vaststelling belastingverorde-
ningen 2009
De raad bespreekt de belasting-
tarieven voor 2009. Binnenkort in-
formeren wij u via deze gemeente-
pagina's over de tarieven die de
gemeente voor 2009 hanteert. 

• Programmaverantwoording
2007 en 3e wijziging begroting
2008 Regio Achterhoek

• Behandeling onderzoeksrap-
porten Rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie heeft
onder andere de briefbehandeling
van de gemeente aan burgers
onder de loep genomen en con-
cludeert dat de gemeente redelijk
goed presteert. Verbetermogelijk-
heden die de commissie aangeeft
zijn: ontvangstbevestigingen en
doorlooptijden.

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 11 december a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Varsseveld 8,

Halle
De voormalige bedrijfswoning
krijgt een bestemming als burger-
woning en een deel van de boer-
derij blijft als berg- en stallings-
ruimte in gebruik. Het resterende
deel van de boerderij wordt ver-
bouwd tot vier wooneenheden en
de omliggende gronden worden
nieuwe natuur. 

• Erfgoedverordening
De bestaande Monumenten-
verordening is aangepast tot
deze Erfgoedverordening. Hierin
is aandacht voor bebouwde
monumenten en archeologische
monumenten. 

• Aanvullend krediet huisves-
tingsprogramma onderwijs 2009
De raad wordt gevraagd voor het
huisvestingsprogramma onder-
wijs (nieuwbouw van scholen,
onderwijskundige vernieuwingen
en verbouw/onderhoud) voor de
komende jaren in totaal ruim
1,3 miljoen euro extra beschikbaar
te stellen. Dit is nodig omdat in het
meerjarenplan voor onderwijs-
huisvesting geen prijsindexatie
was opgenomen en een aantal
geplande bouwkosten hoger
uitvallen dan verwacht. 

• Programmabegroting Regio
Achterhoek

• Stemmen in een willekeurig
stembureau
B en w stellen de raad voor om
inwoners, net zoals bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 2006 en
Provinciale Staten verkiezingen in
2007, ook bij de verkiezingen voor
het Europese Parlement in 2009
de mogelijkheid te bieden om
binnen de eigen woongemeente
in elk willekeurig stembureau
hun stem uit te brengen. 

• Procedurevoorstel voorbereiding
jeugdraad 2010
De raad wil in het schooljaar
2009/2010 weer een jeugdraad
organiseren voor basisschool-
leerlingen van de groepen 7 en 8.
In 2007 gebeurde dit ook. 
De gemeenteraadsverkiezingen
die in 2010 plaatsvinden zijn een
belangrijk thema.

Alle informatie over de commissie-
vergaderingen vindt u op
www.bronckhorst.nl. 

De eerstvolgende raadsvergadering
is op 18 december a.s. 

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de griffie,
via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers vergadert op 19 december
2008 om 09.30 uur in de raadszaal
van de gemeente Berkelland,
Marktstraat 1, Borculo. De verga-
dering is openbaar en u bent van
harte welkom om deze bij te wonen. 

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: 
• herbegrenzing zonering Wet

ammoniak en veehouderij en
herbegrenzing Ecologische

Hoofdstructuur in Achterhoek
en Liemers

• communicatie Achterhoek en 
Liemers

• project Baakse Beek: stand van
zaken

• uitvoering Provinciaal Meerjaren-
programma 2007-2013

• stand van zaken Natura 2000

De complete agenda en bijbehorende
stukken zijn digitaal te bekijken via
www.gelderland.nl/streekcommissie

Streekcommissie Achterhoek en

Liemers vergadert op 19 december a.s.

De werkzaamheden in de wijk Vorden-
Zuid zijn afgerond. Gedeputeerde
Keereweer van de provincie her-
opent op 13 december a.s. om 10.00
uur officieel de vernieuwde wijk. De
bewoners van Vorden-Zuid en be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom bij deze feestelijke oplevering.
De opening is op het Van Arkelplein.

Van half mei tot en met november is
hard gewerkt om de wijk aan te pas-
sen aan de eisen van de huidige tijd.
Het regenwater is afgekoppeld van
het rioolstelsel door diverse wegen
opnieuw te bestraten met water-

doorlatende bestrating. Omdat de
Nieuwstad in de strooiroute van de
gladheidsbestrijding ligt, is daar
een infiltratieriool aangelegd.
“Ook hebben wij grote delen van het
openbaar groen aangepast en zijn er
snelheidsbeperkende maatregelen
genomen. Het Van Arkelplein is
getransformeerd van een 'grijs' naar
een 'groen' plein”, zegt wethouder
Glasbergen. ”Maar het is nog niet
klaar. Samen met omwonenden
planten wij tijdens de oplevering
onder meer 25 bomen. De wijk
Vorden-Zuid is dan weer een frisse
en mooie wijk die jaren vooruit kan.”

Feestelijke oplevering wijk Vorden-Zuid

Gedeputeerde Keerweer verricht officiële handeling

Bronckhorst is een verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek.
Rijk bedeeld met natuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en water
wisselen elkaar af. Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige
kastelen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Bronckhorst
heeft een rijk verenigingsleven en een bloeiende middenstand en telt
circa 38.000 inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 ha is
Bronckhorst één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. 

De gemeente heeft een missie en een visie geformuleerd. Onze kernwoorden zijn: omgevingsgericht, flexibel,
transparant, resultaatgericht en doelmatig. We zoeken collega's die oog en oor hebben voor de maatschappij
en voor elkaar één voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

In onze gemeente hebben wij op de afdeling Openbare werken een vacature:

Trekkerchauffeur/allround medewerker
Standplaats Zelhem (36 uur/nr OW/10)

Als allround medewerker rayonbeheer Openbare werken verricht je afhankelijk van de taken van de werkeenheid
verschillende taken op het gebied van beheer en onderhoud. En je vervult in het dagelijkse werk de oog en  
oorfunctie richting de burger.

Taken:
• het zelfstandig uitvoeren van maaiwerkzaamheden
• het zelfstandig uitvoeren van trekkerwerk met aanbouwmachine
• oplossen van meldingen binnen het takenpakket
• het uitvoeren van alle allround werkzaamheden, afhankelijk van de planning
• oplossen van calamiteiten (waaronder gladheidbestrijding) binnen het takenpakket
• verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van de organisatie 

Wij vragen:
VMBO, rijbewijs B, rijbewijs E is een pré, ervaring in het bedienen van gemotoriseerd gereedschap, teamgeest
en een open en klantgerichte instelling.

Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een platte en mensgerichte organisatie. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij
een salaris van maximaal € 2.202,- per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 4). 

Informatie:
Bij de heer W. Lijftogt van Openbare werken, tel. (0575) 75 02 68, kunt u meer informatie over de inhoud van de
functie verkrijgen. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevr. C. Achterkamp,
medewerker P&O, tel. (0575) 75 04 59.

Solliciteren:
Schriftelijke reacties uiterlijk vóór 15 december 2008, onder vermelding van het vacaturenummer OW/10, 
richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, ter attentie van de
personeelsadministratie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl.

De jeugdraad in 2007 was een succes en werd door veel kinderen met veel plezier 

bijgewoond.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, collecteren, 30 november t/m 5 december 2009, Bartiméus Sonneheerdt vereniging
• Bronckhorst, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace), 25 april 2009,

afsluiten gedeelte Wolversveenweg, organisatiecommissie Batavierenrace
• Halle, café Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, C. Hitpass
• Halle, zaal Nijhof, vlooienmarkt, 11 januari 2009 van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkel-

tijdenwet, Notmai producties
• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, J.M.H. Wolbrink
• Hengelo (Gld), innemen standplaats op parkeerterrein van Albert Heijn voor het repareren 

van autoruitschade, woensdagen en donderdagen van 09.00 tot 16.00 uur in 2009, De Korte
Autoruitspecialisten B.V.

• Hengelo (Gld), Spalstraat 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 31 december 2008 
van 14.00 tot 19.00 uur, café De Zwaan

• Hengelo (Gld), Winkelskamp 1, lichtbak in l-vorm voor permanente reclame, Y-sign reclame
• Keijenborg, afsluiten Kerkstraat en Koldeweiweg, voorzover noodzakelijk i.v.m. bouwwerk-

zaamheden, 9 februari t/m 17 april 2009, instellen stopverbod Kerkstraat en Koldeweiweg, 
19 januari t/m 7 augustus 2009, Ten Brinke Bouw

• Olburgen, Zelhem en Halle, diverse locaties, ballonopstijgingen, 1 januari t/m 31 december
2009, Ballonteam Brouwer

• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, dinsdagen, woens-
dagen en zaterdagen in 2009, A.G.J. Snellink

• Vorden, Dorpsstraat 34, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2009 van 02.00 tot 05.00 uur, café De Slof
• Vorden, Wildenborchseweg, plaatsen van een pijpenbrug boven de weg, Bos-, Landgoed- en Grondbeheer
• Wichmond, café D'n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, J.B. van Herwaarde
• Zelhem, eetcafé De Groes, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari

t/m 31 december 2009, T.O.R. Dorst
• Zelhem, Ruurloseweg 1, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2009 van 02.00 tot 06.00 uur, 

Het Witte Paard
• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, 1 februari en 15 maart 2009 van 10.00 tot 16.00 uur,

ontheffing Winkeltijdenwet, Notmai producties
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen, 31 december 2008,

folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde

Drank- en horecavergunningen
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 74, aanvraag vergunning horecabedrijf, voetbalvereniging 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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Beukenlaan 7, vergroten melkveestal
• Drempt, Kerkstraat 33, plaatsen serre
• Drempt, Rijksweg 18, bouw opslagruimte
• Halle, Westerhofskamp 34, veranderen erker
• Halle, Westerhofskamp 36, veranderen erker
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6A, verbouwen woning
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 5, vergroten clubhuis
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 13, bouwen woning met bijgebouw
• Vorden, Ruurloseweg 77/79, restaureren woning 
• Zelhem, Heidenhoekweg 8A, bouw garage/berging

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 december 2008:
• Bronkhorst, plein bij de kapel, kerstmarkt, 13 en 14 december 2008 van 09.00 tot 19.00 uur,

OGB Bronkhorst
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, ontheffing Winkeltijdenwet i.v.m. kerstmarkt, 14 december 2008,

café De Tol
• Zelhem, Markt, aanleg kunstijsbaan met terras en enkele kramen, 10 december 2008 t/m 

5 januari 2009, stichting Promotie Zelhems Plein i.o.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 december 2008:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, plaatsen terrasoverkapping, verleend met ontheffing op grond

van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 december 2008: 
• Steenderen, L. Dolfingweg 6, aanbouw rookruimte
Verzonden op 3 december 2008: 
• Vorden, Overweg 11A/B, plaatsen entree poeren, verleend met ontheffing op grond van artikel

3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 10, plaatsen overkapping/carport, verleend met ontheffing

op grond van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 2 december 2008: 
• Vorden, Eikenlaan 15A, bouwen veldverlichtingsinstallatie, verleend met ontheffing op grond

van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening  
Verzonden op 3 december 2008:
• Vorden, De Leuke 2, bouwen ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid

2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W 6 en W 37, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 3 december 2008:
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, verbouwen schuur tot woning

Verleende vergunningen

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 4 december 2008:
• Vorden, Het Hoge 24, voor het plaatsen van een dakraam

Kapvergunningen
Verzonden op 3 december 2008:
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 74, vellen van zes eiken en 630 m2 bosplantsoen, geen herplant-

plicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 9 december 2008:
• Baak, Hofstraat 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Oosterwijkweg 2A, voor verbranding nabij dit perceel

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 december 2008:
• Vorden, Schuttestraat 14, geheel slopen twee tunnelkassen
• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, gedeeltelijk slopen woning (dakbeschot), komt asbesthoudend 

afval vrij
Verzonden op 3 december 2008: 
• Zelhem, Brinkweg 11, gedeeltelijk slopen bedrijfspand (m.u.v. fundering), komt asbesthoudend

afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Bronkhorst, tijdens de kerstmarkt op 13 en 14 december gelden van 12.00 tot 18.00 uur de 

volgende verkeersmaatregelen: 
- de Bovenstraat en de Onderstraat, tussen de Molenweg en de Bovenstraat, zijn afgesloten

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
- op de Molenstraat, Veerweg en Bakerwaardseweg geldt een stopverbod aan beide zijden van

de weg
- voor het doorgaande verkeer vanaf de Veerweg richting Steenderen/Baak wordt een 

omleidingsroute ingesteld via de Bakerwaardseweg, Dr. A. Ariënsstraat en de L. Dolfingweg
- voor het doorgaande verkeer vanuit Steenderen richting de Veerweg komt er een omleidings-

route via Dr. A. Ariënsstraat, L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg
- voor het doorgaande verkeer vanuit Baak richting de Veerweg wordt een omleidingsroute

ingesteld vanaf de L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg
• Steenderen, tijdens de oliebollenparty is de Prins Bernhardlaan, tussen de Begoniastraat en

de Daliastraat, van 30 december 12.00 uur tot 31 december 2008 12.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Zelhem, tijdens activiteiten van de ijsbaan is de Markt op 12, 19 en 26 december 2008 en 
2 januari 2009 van 09.00 uur tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer. Er komt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Brinkweg, Halseweg
en Burgemeester Rijpstrastraat

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en
horecavergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen
en bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke
monumentenvergunningen), of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

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

Vastgesteld bestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 november 2008 het bestemmingsplan
'Orchideetuin Zelhem' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van
de nieuwbouw van 23 woningen op de hoek Hummeloseweg-Orchideestraat in Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt van 11 december 2008 t/m 21 januari 2009 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende 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
vaststellingsbesluit 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.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van 
Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Zutphenseweg 63, voor het bouwen van een bijgebouw, ontheffing wegens overschrijding

maximale toegestane hoogte bijgebouw. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

Het bouwplan ligt van 11 december 2008 t/m 21 januari 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 2 december 2008:
• Hengelo (Gld), Beekstraat 3, voor het uitbreiden van minicamping De Achterhoek naar

maximaal 24 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 1, voor het uitbreiden van minicamping De Wiemelinkhof naar
maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 21, voor het uitbreiden van minicamping De Nachtegaal naar
maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Vorden, Kamphuizerweg 1, voor het uitbreiden van minicamping Hoeve Kroep an naar
maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het uitbreiden van minicamping De Boomgaard naar maximaal 
30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005'.

De vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 11 december 2008 t/m 
21 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Voortgang opstellen visie Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide
Op 14 oktober jl. informeerden wij bewoners en belanghebbenden tijdens een bijeenkomst in
Halle over de betekenis van een landbouwontwikkelingsgebied. Ook het plan van aanpak om tot
een ontwikkelvisie te komen met daarbij het milieu-effectrapport en het bestemmingsplan is die
avond besproken. Op 28 oktober en 2 december 2008 zijn er bijeenkomsten geweest   met de
werkgroep, waarin bewoners- en belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd.
In de laatste bijeenkomst zijn de uitgangspunten besproken. Aan de hand hiervan stelt de
gemeente het definitief ontwerp van de ontwikkelvisie op. Dit vergt nog enige tijd. Het was de
bedoeling in de maand december weer een informatieavond te beleggen voor bewoners en
belanghebbenden. Helaas lukt dit niet. Wij maken tijdig een nieuw tijdstip voor een informatie-
avond bekend.

Gebiedsproces landbouwdriehoek 
Kavelruil in de landbouwdriehoek 
De projectgroep voor 'de landbouwdriehoek' (het gebied tussen Lochem, Vorden en Ruurlo)
roept alle grondeigenaren (particulieren en bedrijven) uit dit gebied op zich te melden voor
kavelruil als zij hiervoor belangstelling hebben. Voor 'de landbouwdriehoek' is in 2006 een
gebiedsprogramma opgesteld met de naam 'Grondgebonden perspectief'. In dat plan zijn de
wensen van de overheden en van het gebied opgenomen. Eén van de ambities van het gebieds-
programma is verbetering van de landbouwstructuur (verkaveling) in combinatie met kwali-
teitsverbetering van landschap. Een goede verkaveling is essentieel voor grondgebonden
landbouwbedrijven om de concurrentie met anderen aan te kunnen. Grondgebonden land-
bouw is noodzakelijk omdat het gebied niet zonder een gezonde landbouw kan. Kavelruil is
een middel om landbouwstructuur te verbeteren, maar ook om de grond vrij te krijgen die
nodig is voor het realiseren van natuur en landschap. De Kavelruilcommissie de Graafschap
gaat samen met de Dienst Landelijk Gebied kavelruil oppakken. De projectgroep die de uitvoe-
ring van het gebiedsprogramma begeleidt, roept grondeigenaren en pachters op die belang-
stelling hebben voor kavelruil zich te melden bij de projectgroepleden de heer. J. Saaltink,
tel. (0573) 44 13 97, of de heer H. Riefel. tel. (0575) 52 16 56. Maar ook particulieren (burgers)
in het buitengebied met grond die in te zetten is om de verkaveling te verbeteren, worden
opgeroepen zich te melden. Om een kavelruil goed te laten verlopen, moet de overheid land-
bouwgrond in eigendom hebben die kan worden gebruikt in de kavelruil. Grondeigenaren die
overwegen hun grond te verkopen, kunnen contact opnemen met de genoemde heren zodat
het Bureau Beheer Landbouwgronden een bod kan uitbrengen op de grond.

In het gebiedsprogramma voor 'de landbouwdriehoek' zit een uitvoeringsparagraaf waarin
concrete projecten zijn opgenomen op het gebied van landbouw, landschap en natuur en in
mindere mate recreatie, water en leefbaarheid. Om de uitvoering op gang te krijgen is een
projectgroep ingesteld om dit programma verder uit te voeren. In de projectgroep zitten
vertegenwoordigers van de gemeente Lochem, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Stichting
Natuur in de Graafschap, Vereniging Contact Barchem, het waterschap Rijn & IJssel, het
Plattelandshuis en de Kavelruilcommissie de Graafschap. Deze projectgroep wordt begeleid
door de Provincie Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied.

Contactpersoon voor 'de landbouwdriehoek' is de heer R. van Eijden van het Bureau
Achterhoek en Liemers van de provincie Gelderland. Bij hem kunt u terecht voor vragen, maar
ook voor suggesties voor het realiseren van landbouw, natuur, water en recreatie projecten.
Hij is bereikbaar via tel. (0314) 65 97 81. U kunt hem ook mailen
r.van.eijden@prv.gelderland.nl.

Ruimtelijk beleid

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
11 december 2008 t/m 21 januari 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit 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 zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
11 december 2008 t/m 21 januari 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 43, voor intrekking van de op 23 juni 1992 verleende vergunning voor een

varkenshouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.26, eerste lid
van de Wet milieubeheer ingetrokken in verband met het beëindigen van bedrijfsmatige activiteiten. 

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking
c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder
zienswijzen in te brengen.

Wet milieubeheer

Aanwijzing diverse percelen in het plangebied Steenderen Zuid 
B en w maken ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij 
bij besluit van 11 november 2008 diverse percelen in het plangebied Steenderen Zuid voorlopig
hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen in het plangebied
Steenderen Zuid zijn globaal gelegen ten zuidoosten van de Landhuisweg en ten zuiden van de
J.F. Oltmansstraat. De voorlopige aanwijzing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie 
en de toegedachte bestemming zoals opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader
aangegeven op het bij het besluit behorend kadastraal overzicht en de lijst van aangewezen
percelen. Het besluit van 11 november 2008 is een dag na publicatie in de Staatscourant van 
12 november 2008, te weten op 13 november 2008, in werking getreden en geldt voor een termijn
van drie maanden.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van diverse percelen in het plangebied Steenderen Zuid
als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
om van 13 november t/m 12 december 2008 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren
te brengen bij de raad van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Davies van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling,  tel. (0575) 75 03 65.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van de publicatie in de Staats-
courant tegen dit besluit tot voorlopige aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het onder-
tekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van
het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift kunt u richten aan b en w van de gemeente
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de
mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voor-
lopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter verklaart de verzoeker alleen ontvankelijk,
indien daarbij een spoedeisend belang wordt aangetoond.

Ter inzage 
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) liggen per 13 november 2008
tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. U kunt deze inzien tijdens de openingstijden van de gemeente. Het is aan te
raden hiervoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de heer D. Davies.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Tijdelijke afsluitingen 
• Vorden, vanwege stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Zomervreugdweg van 

2 december 2008 tot eind maart 2009, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), door de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak is de kruising Kastanjelaan/
Sint Michielstraat/Fokkinkweg van 11 t/m 13 december 2008, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Parkeerverordening
Op 27 november jl. stelde de gemeenteraad de Parkeerverordening Gemeente Bronckhorst vast.
De verordening biedt de mogelijkheid in bijzondere gevallen vergunninghoudersplaatsen toe te
kunnen wijzen. De Parkeerverordening treedt in werking per 9 december 2008 en is te raadplegen
op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer. De verordening is ook in te zien bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling in het gemeentekantoor en daar tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Verkeer en vervoer



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

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

Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging afdeling 
Ruimtelijke en economische ontwikkeling 2008 en ondermandaat
• B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun

dan wel zijn bevoegdheid betreft, in de vergadering van 2 december 2008 hebben besloten: 
het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en de bij het besluit behorende mandate-
ringslijst, vastgesteld bij besluit van 1 april 2008, te wijzigen en vast te stellen het wijzigingsbe-
sluit mandaat, volmacht en machtiging afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling
2008. Met dit besluit hebben b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen
die namens hen door betrokken medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na deze
bekendmaking. 

• B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling op 3 december 2008 het ondermandaat
heeft vastgesteld voor de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling onder intrekking
van het besluit van 11 september 2008. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem
gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan medewerkers die onder zijn verant-
woordelijkheid vallen. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na deze bekend-
making.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling 2008 en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling Maatschappij en organisatie in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar. 

Intrekking Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
De gemeenteraad heeft op 22 september 2005 de Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
vastgesteld. Deze Verordening is gebaseerd op de Wet stankemissie veehouderijen in landbouw-
ontwikkelings- en verwevingsgebieden. Doordat deze wet op 1 januari 2007 is ingetrokken 
is ook de grondslag van de Verordening kleinschalige nevenactiviteiten vervallen. Om deze 
reden heeft de raad op 27 november 2008 de Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
ingetrokken.

De intrekking van de Verordening ligt gedurende zes weken vanaf vandaag ter inzage in het
gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, en is tegen betaling
van kosten verkrijgbaar.

Vaststelling Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november jl. de Verordening VROM
Starterslening gemeente Bronckhorst heeft vastgesteld. De Verordening treedt per 9 december
2008 in werking. VROM startersleningen worden toegekend voor zover het budget toereikend is. 

De Verordening ligt ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar. U kunt de verordening ook op de
website vinden onder Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister, kijkt u dan onder
Volkshuisvesting en woningbouw.

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Ook besparen op
uw gasrekening?

Nijverheidsweg 2, 7255 RA Hengelo (Gld)

Uw ‘oude’ cv ketel kost vaak meer dan u 
denkt. Ook als deze nog prima werkt.
Een nieuwe energiezuinige
HR-ketel kan een jaarlijkse
besparing opleveren van 
honderden euro’s. Goed voor uw 
portemonnee en voor het milieu.

Kom naar de ketelshow in ons 
nieuwe pand aan de Nijverheidsweg 2
te Hengelo. En profiteer van 13 t/m
20 december van zeer aantrekkelijke
openingsaanbiedingen.

U bent van maandag t/m donderdag 
welkom van 10.00 tot 17.30 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

CV-KETELSHOW 
13 t/m 20 DECEMBER

KOM NU PROFITEREN VAN SCHERPE 
OPENINGSAANBIEDINGEN.

EN VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN.

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Verras je vrienden of collega’s tijdens de
feestdagen met een VVV Irischeque!

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

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.

Te koop bij:

VVV Winkels in Vorden en Zelhem

VVV  Agentschappen in Hengelo (Gld.),

Keijenborg en Steenderen

van 10.00 uur tot 17.00 uur



Voor Fokelies Veenendaal is het al
weer bijna 3 jaar geleden dat ze Wo-
nen en Waarde vanuit huis, aan de
Riethuisweg 6 in Vorden oprichtte. " In
het internettijdperk is de locatie van
waaruit men werkt, minder belang-
rijk geworden", zegt Fokelies. "Uiter-
aard moet je de woningen nog steeds
zelf bezoeken, maar veel voorwerk
wordt al via bijv. Funda gedaan. Hier-
door is het klantenbezoek aan het
kantoor drastisch minder geworden. 

Ook de informatie-uitwisseling vanuit
de branchevereniging NVM (Neder-
landse Vereniging van Makelaars)
naar de makelaar zelf, gaat al sinds
een aantal  jaren alleen nog via inter-
net. Communicatie met de klant ge-
beurt veel via telefoon, e-mail en sms,
en tegenwoordig ben je eigenlijk over-
al bereikbaar." 

De eerste paar jaar was Fokelies, voor
de buitenwereld, alleen op de achter-
grond in het hele verkoopproces van
woningen aanwezig, doordat ze voor-
namelijk taxaties uitvoerde. Opdracht-
gevers bestaan dan voornamelijk uit
banken en hypotheekkantoren, die
een taxatierapport van de woning no-
dig hebben ten behoeve van de hypo-
theekaanvraag.

Sinds korte tijd begeeft Wonen en
Waarde zich ook weer op de verkoop-
en aankoopmarkt van woningen in
Vorden  en omgeving. Door jarenlange
ervaring bij plaatselijk bekende make-
laarskantoren in Lochem en Vorden,
geen onbekende voor veel oude en
nieuwe huizenbezitters.  Deze jaren-
lange ervaring wordt uiteraard iedere
dag  gebruikt, en komt in alle facetten
van de makelaardij weer terug.

Het enige wat nog ontbrak in het ge-
hele traject, was een etalage. Bij Sfeer
van Josephine heeft Fokelies het idea-
le adres gevonden om de woningen
onder de aandacht van de plaatselijke
bevolking te brengen. Want ondanks
het internet, heeft ook de lokale etala-
ge nog wel degelijk een functie. En de
woonwinkel van Judith Buter sluit vol-
gens de beide dames naadloos aan
voor wat betreft het inrichten van de
nieuwe woning. 

Uiteraard is het kopen van een woning
niet noodzakelijk om een bezoek te
brengen aan Judith's woonwinkel,
want ook voor de bestaande woning
kan men hier goed terecht. Wel krij-
gen klanten die een woning via  Wo-
nen en Waarde kopen of verkopen,
een leuke verrassing van Sfeer van Jo-
sephine aangeboden!

Voor meer informatie 
www.wonenenwaarde.nl en
www.sfeervanjosephine.nl

Wonen en Waarde vertaald naar
Wonen en Meer

Zo zou je de nieuwe samenwerking kunnen noemen tussen makelaars-
kantoor Wonen en Waarde uit Vorden en  Sfeer van Josephine, een speci-
aalzaak in hartje Vorden met diverse artikelen op woongebied.

De koren zullen weer hun uiterste
best doen maar men kan ook veel

meezingen. Het belooft een heel goe-
de en sfeervolle avond te worden. 

De soos nodigt allen daarom ook van
harte uit voor deze avond. Neem de
buren, vrienden en familieleden mee.

Niet vergeten!: vrijdag 12 december a.s.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Vrijdagavond 12 december a.s. is er
weer de altijd "warme" en fijne Ad-
ventsviering in het Ludgerusge-
bouw.

De avonden worden langer, de nach-
ten worden kouder en de sterren stra-
len aan de hemel. Het is bijna zover:
het kerstfeest kan beginnen. Ook dit
jaar zal er weer een levende kerststal
zijn in Wichmond, in samenwerking
met basisschool de Garve.

Op donderdag 18 december wordt op
het terras bij het Ludgerus gebouw
een gezellige kerstmarkt gehouden.
De markt bestaat uit kleine dingen ge-
maakt door de leerlingen van basis-
school de Garve. De opbrengst is deels
voor een goed doel. De markt wordt

aangekleed met een levende kerststal,
zoals we die al enige jaren kennen van
de laatste schooldag voor de kerst. Ook
zal het kerstverhaal worden voorgele-
zen. Erwtensoep, warme chocolade-
melk en glühwein maken het geheel
compleet. 
De kerstmarkt is voor iedereen, dus
ook als u geen (klein)kinderen op
school heeft, bent u van harte wel-
kom. De aanvang is om 15.00 uur en
sluit daarmee aan op de kerstviering
van de basisschool de Garve in het
Ludgerus gebouw. Iedereen is van har-
te welkom.

Basisschool de Garve in Wichmond

Kerstfeest 2008

Donderdag 18 december wordt een kerstmarkt gehouden op het terras
van het Ludgerusgebouw. Leerlingen van basisschool de Garve hebben
hiervoor spulletjes gemaakt. De levende kerststal is dan eveneens inge-
richt.

Ook dit jaar wordt bij het Ludgerusgebouw een levende kerststal ingericht.

Afgelopen zaterdag werd de F6 van VV
Vorden op het veld van Brummen
kampioen.

Onder de bezielende leiding van Peter
v/d Pol en René Besselink werd het 4-1
voor de F6. Daarmee sloten ze het suc-

cesvolle seizoen in stijl af.
Jongens gefeliciteerd met jullie kampi-
oenschap!

Vorden F6 Kampioen!

Staand van links naar rechts: Peter v/d Pol, Jim Reintjes, Nick Ziggers, Milo v/d Pol, Mitch Proosten, Bart Jansen, René Besselink. Zittend:
Werner Rondeel, Dion Besselink, Freek Velhorst en Darq-Jan Rondeel.

Na een aantal weken van oefenen op
de 4 toestelen sprong, balk, brug en
lange mat waren de resultaten weder-
om goed. En nog belangrijker: de kin-
deren hadden plezier in het meedoen
aan de wedstrijden. Want dat is waar
het om gaat bij WIK: met plezier gym-
nastieken. 

De leiding Renske Ruiterkamp en Ja-
nette Hesselink waren tevreden over
de uitslagen: Luna Bouwhuis werd 3e
in de categorie pupil 1 niveau 16 en
Eline Brummelman werd in diezelfde
categorie 9e. Susanne Weenk werd 7e
in de categorie pupil 2 niveau 16/17. En
Linda Hendriks werd 1e in senior ni-
veau 13/14.

WIK Wichmond scoort goed
op wedstrijden

Met 4 deelneemsters deed gymnastiekvereniging WIK Wichmond afgelo-
pen zaterdag mee aan de turnwedstrijden 7e divisie in Laren.

Susanne, Eline en Luna.
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten soepel

aan bij de specifieke wensen van de

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

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

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden
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VELGENSTUNTHAL.NL
Bestel nu uw winterset!!

(stalen velgen met winterbanden)

Goedkoper kan niet!! 
Ga naar: www.velgenstunthal.nl

Of bel: 06-20783740

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2007 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening voor u.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Kerstsfeer bij:
Hetty Sueters
Tentendijk 2

7255 LW Hengelo GLD
hettysueters@orange.nl

KOM KIJK EN GENIET OP DE

OPEN ZONDAG
14 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

verbindingsweg Hengelo GLD / Ruurlo.
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Door groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar versterking van ons team.

Gevraagd:

Monteurs installatietechniek (38 uur)

Monteurs elektrotechniek (38 uur)

Medewerker magazijn
Beheer van het magazijn en bevoorraden van monteurs op locatie in
bezit van rijbewijs B.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Kasper Snelder,
(0575) 452041.

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Verhey Toldijk B.V.
t.a.v. K. Snelder
Postbus 55
7227 DE  Toldijk
kasper@verheytoldijk.nl

Zutphen-Emmerikseweg 13b • 7227 DE Toldijk • Tel. 0575-452041 • Fax 0575-452051

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 13 december

in het café

Kas
Bendjen

in de discotheek

D.J. Leon



“Dit is een feestelijke bijeenkomst,
maar ik wil eerst even stilstaan bij een
droevige gebeurtenis. Voor dat er
daadwerkelijk met de vernieuwing
van de banen is begonnen, is er door
verschillende mensen een aanzet hier-
toe gegeven. Een van deze mensen was
onze oud-voorzitter Krijn Dekker. Bij-
na iedereen wist dat Krijn ernstig ziek
was. Krijn heeft deze dag niet meer
mogen meemaken. Vorige week heb-
ben wij helaas voorgoed afscheid moe-
ten nemen van Krijn”. 

In 1978 werd de uitbreiding van de 50
meter baan aan het gebouw gereali-
seerd. Er werden toen ook elektrisch
schijventransporten gelnstalleerd op
de 50 meter klein kaliberbanen. SV
Willem Tell groeide van achttien naar
120 leden. Naast de traditionele vrij-
dagavond, kwamen daar ook de dins-
dagavond en de zondagmorgen bij
voor de vereniging. “Het aantal titels
van teams en persoonlijke successen
zijn niet meer bijgehouden, maar het
waren er veel. We hadden zelfs in 1984
in Los Angeles een Olympia schutter”,
zegt de vicevoorzitter trots.

Het transportsysteem op de 50 meter
banen werkte heel lang zonder proble-
men. De eerste kleine storingen, na 25
jaar intensief gebruik, kwamen in het
begin van deze eeuw. Het probleem
was om aan goede onderdelen te ko-
men. Het bestuur moest een keuze
maken: gaan we alles vervangen of
gaan we door met wat we hebben.
Voor Willem Tell was het tijd voor een
nieuwe spirit en vooral wat wil de ver-
eniging naar de toekomst toe. “Willen
we weer nationaal op hoog niveau een
deuntje meespelen. Willen we weer el-
ke verenigingsdag helemaal vol zitten
en willen we ook weer vooraan lopen
in Nederland met moderne en be-
trouwbare banen”, liet Arie de Koning
weten hoe het besluit tot stand was ge-
komen. Willem Tell besloot dat ze dit
wilden. Moderniseren was daarbij het
sleutelwoord. Er werd een commissie
in het leven geroepen met als op-
dracht te onderzoeken welk modern
en betrouwbaar vervangend systeem
voor nu en in de toekomst voor Wil-
lem Tell de meeste meerwaarde had.
Deze commissie heeft veel onderzoek
gedaan, zelfs tot ver over de grenzen
werd gekeken naar de mogelijkheden.
Deze commissie adviseerde over te

gaan tot de aanschaf van banen met
elektronische schotentelling. Het
huiswerk was bijzonder goed gedaan.
De Koning: “Uiteindelijk heeft het be-
stuur, op advies van de commissie, be-
sloten over te gaan tot de aanschaf van
de elektronische banen van Meyton”. 

De accommodatie van Willem Tell
wordt niet alleen gebruikt door KNSA
schutters.
Al vele jaren wordt onderdak verleend
aan de plaatselijke jeu de boulesver-
eniging de Knikkerkoele, schietvereni-
ging R.A.W. uit Wichmond (lucht) en
had de club handboogschutters over
de vloer.
Het gebouw van de jubilerende schiet-
vereniging ligt half in de grond. De
zandvloer van de 50 meterbanen was
alreeds verhard, maar wel zo open dat
de lucht van het grondwater door de
vloer kwam. Zeker in natte jaargetij-
den hing er een muffe lucht. De wens
van de leden en de andere gebruikers
was dan ook, om tegelijk met de elek-
tronische banen, de vloer en de venti-
latie aan te pakken. Bovendien is vocht
en elektronica geen goede combina-
tie. 
Ook wilde het bestuur hun twaalf me-
ter schutters van Oost Gelderland niet
meteen voor het blok zetten. “De deel-
nemers van SV Oost Gelderland schie-
ten vooralsnog gewoon op de traditio-
nele kaartjes. Dus, een deel van de ba-
nen moest ook daar dan ook voor ge-
schikt blijven”. Een ding stond bij het
bestuur wel voorop. De leden moeten
naderhand niet geconfronteerd wor-
den met een flinke contributie verho-
ging, en het moet aantrekkelijk blij-
ven om lid te blijven of te worden van
Willem Tell. Doordat de vereniging al-
tijd zuinig is omgesprongen met de fi-
nanciële middelen, stond er voldoen-
de geld op de bank om in ieder geval
het grootste deel van de kosten uit ei-
gen middelen te betalen. Er is lang na-
gedacht en gezocht naar oplossingen
voor de gasten van Willem Tell. Er
werd door het bestuur een voorstel ge-
daan op de ledenvergadering die er
mee instemde, onder voorwaarde dat
het niet boven het budget mocht uit-
komen. Er werd een strakke planning
opgesteld om al het werk te kunnen
uitvoeren. De meeste werkzaamheden
moest door eigen leden gedaan wor-
den en de banen dienden zo kort mo-
gelijk gesloten te zijn. 

“Het aanschaffen van materialen was
een avontuur op zich. Gelukkig zijn er
mensen die Willem Tell een goed hart
toedragen en we kregen soms materi-
aal gratis”, ging de vicevoorzitter ver-
der. “Soms ook zomaar met grote kor-
ting en in een enkel geval moest er kei-
hard onderhandeld worden. Ook bij
die onderhandelingen konden de kos-
ten lager worden, door een groot deel
van het werk door leden zelf te laten
uitvoeren”. 

Even voor de zomer vakantie van 2008
werd daadwerkelijk begonnen. Een be-
hoorlijk aantal mensen heeft dit hun
zomervakantie en vele vrije weekein-
den gekost. De Koning: “Nu het klaar
is, kan ik de leden in ieder geval gerust
stellen. We hadden een budget en
daar zijn we, voor zover ik het kan be-
oordelen, niet of nauwelijks overheen
gegaan. Graag wil ik dan ook iedereen
bedanken die materialen heeft gele-
verd, al dan niet gratis of met flinke
kortingen”. 
Voor Willem Tell ziet de toekomst er
goed uit. Het ledenbestand is al jaren
rond de honderd. Het merendeel man-
nen, een paar dames en een groepje
junioren. “Dit zouden we graag alle-
maal zien groeien. Met deze vernieuw-
de banen wordt het nog aantrekkelij-
ker om bij Willem Tell onze geweldige
sport te bedrijven. Graag willen we
nog meer werk maken van de trainin-
gen en weer op hoog niveau gaan pres-
teren”. De vereniging wil ook weer een
Afdelings en of Nederlands kampioen-
schap aanvragen en mede organise-
ren. Ook willen ze zich inzetten om SV
Oost Gelderland ter zijner tijd weer te-
rug te krijgen op het oude nest. En na-
tuurlijk is de jaarlijkse Bronckhorster
Stratenschiettournooi, die dit jaar
voor de 30e keer wordt georganiseerd,
niet meer weg te denken bij Willem
Tell. 
“Ik weet dat het bestuur, en dan de
voorzitter in het bijzonder, meestal ge-
feliciteerd wordt met de totstandko-
ming van een vernieuwd gebouw. Laat
maar! Een behoorlijk deel van onze le-
den hebben namelijk de vernieuwing
gerealiseerd. Mijn meeste dank gaat
dan ook uit naar die leden en in het
bijzonder, zonder dat ik nu namen ga
noemen, de mensen die de kar getrok-
ken hebben”, zegt vicevoorzitter Arie
de Koning. 
Vervolgens werd door wethouder Pe-
ter Glasbergen de vernieuwde banen
met een openingsschot officieel in ge-
bruik genomen. Glasbergen in zijn
toespraak: “Willem Tell is een van de
oudste verenigingen van Hengelo,
maar wel eentje met een jong en mo-

Hengelose schietvereniging neemt vernieuwde banen in gebruik

Schietvereniging Willen Tell bestaat 75 jaar en is kerngezond

De Hengelose schietvereniging Willem Tell vierde zaterdag 29 november
het 75 jarig bestaan. Tegelijk werden de vernieuwde elektronische banen
officieel in gebruik genomen. Voor SV Willem Tell is het dan ook een bij-
zonder jubileumjaar. De receptie in het clubgebouw aan de Elderinkweg
werd druk bezocht. De schietvereniging kreeg veel complimenten.

Vicevoorzitter Arie de Koning bij de vernieuwde schietbanen.

dern hart”. Uiteraard was de wethou-
der onder de indruk van de gemoder-
niseerde banen. Dat hij met een klein
kalibergeweer op de 25 meter pistool-
schijf toch nog staand een 8 kon schie-
ten, deed hem vermoeden dat er mis-
schien toch nog ergens een beetje ta-
lent verborgen zat. Ook roemde Glas-
bergen de betekenis van Willem Tell
voor de gemeenschap van Hengelo.
Volgend voorjaar wordt alweer voor de
dertigste keer het stratenschiettoer-
nooi gehouden. “Uit ervaring weet ik
dat een behoorlijk deel van de bevol-
king in en rond Hengelo hier weer
naar uitkijkt”, zegt Glasbergen die de
vereniging veel geluk en sportief suc-
ces wenste met nieuwe banen.
Namens het landelijk bestuur van de
KNSA, werden de felicitaties overge-
bracht door H. Goossens. De bondsaf-
gevaardigde refereerde eraan dat de
schietsport niet bepaald een sport is
waar de publiciteit voor staat te drin-
gen. “De aanschaf van het elektro-
nisch schotwaardering kan daar ver-
andering in brengen. Toeschouwers
kunnen nu bijna live de verrichtingen
van de schutters volgen op de monito-
ren”. (Bij Willem Tell is het nog niet
zover, maar er zijn wel plannen, red.).
“Deze manier van organiseren heeft
ook nog het bijkomende voordeel dat
er minder vrijwilligers nodig zijn, iets
wat voor veel verenigingen een steeds
groter probleem aan het worden is”.
Goossens had veel waardering voor
Willem Tell die de stap heeft durven te
nemen om deze grote investering te
doen. De KNSA-afgevaardigde vond
het bedrag dat Willem Tell gelnves-
teerd heeft, in het niet valt bij wat de
Olympische banen in Londen moeten
gaan kosten: 43 miljoen euro. “Heterg-
ste daaraan is dat de banen na de spe-
len van Londen ook weer afgebroken
worden. Dat zal in 2028 niet het geval
zijn”, fluisterde hij er cynisch achter
aan. Goossens overhandigde de jubile-
rende schietvereniging Willem Tell
het bekende Delftsblauwe bord ter
herinnering aan het 75 jarig jubile-
um. 
Felicitaties waren er verder van het be-
stuur van SV Oost Gelderland. Zij wa-

ren erg benieuwd hoe het systeem van
de banen werkte. Wat ze gezien heb-
ben stemt hen tot tevredenheid. De re-
latie met Willem Tell is uitstekend
hetgeen bleek uit een onlangs gehou-
den leden vergadering waar dankzij
Willem Tell er een statuten wijziging
doorgevoerd kon worden. De afgevaar-
digde van SV Oost Gelderland over-
handigde aan de jarige Willem Tell
een bijzonder mooie plaquette. 
Na de opening kon iedereen de banen
van dichtbij bekijken. Een van de vra-
gen was, waarom er toch dikke stro-
ken vloerbedekking op de grond lag.
Dit heeft te maken met de jeu de bou-
lesvereniging de Knikkerkoele. Zij ge-
bruiken de banen om in de winter-
maanden of bij regen hun sport te be-
oefenen. Zij hebben zes stroken (extra
dikke rug) schoonloopmatten van 15
meter lang en 2,5 meter breed op de
vloer liggen als jeu de boules banen.
Nadat de banen bezichtigd waren, gaf
Walter Groot Bramel een demonstra-
tie van bijna een complete serie 50 me-
ter liggend. Daarmee kon hij laten
zien hoe de schotwaardering werkte.
De toeschouwers waren onder de in-
druk van het resultaat. Trouwens ook
van de resultaten van Walter, want hij
kon op commando zelfs een geplande
5 schieten.
Van de Landelijk Technische Commis-
sie KKG, waren twee leden aanwezig.
Een van de plannen van Willem Tell is
om zo mogelijk een of twee NK's te
gaan organiseren. De delegatie heeft
de banen gelnspecteerd. De LTC KKG-
leden waren zeer tevreden over de ba-
nen. Het ziet er dus veelbelovend uit
voor Willem Tell. 
Na afloop van de receptie bedankte
het bestuur de leden voor hun inzet
tijdens de modernisering. Als dank
was er voor die leden een boerenbuf-
fet. (Boerenkoolstampot met worst,
zuurkoolstamppot met spek en peen
en uien stampot met hache) De leden
die de kar daarbij getrokken hebben,
werden ook nog eens met een bloeme-
tje in het zonnetje gezet.
Na het buffet werd er nog een glaasje
gedronken en getoast op de geslaagde
verbouwing en de zeer geslaagde dag.

Tango Rosa Rio bracht een gevari-
eerd programma; vurig, opzwepen-
de stukken en traditionele danstan-
go's, waarbij een enthousiast paar
zich zelfs op de dansvloer waagde.
Maar ook meeslepende muziek die
nog doorklonk als de instrumenten
zwegen en waarbij de bezinning
soms bijna wreed werd verstoord
door het (overigens zeer verdiende)
applaus.Het was liefde op het eerste
gezicht. Maar wie eenmaal een con-
cert van Tango Rosa Rio heeft meebe-
leefd is voor altijd in de ban van deze
muziek. Met het concert van Tango

Rosa Rio sluit de Kunstkring Ruurlo
het muziekjaar 2008 af.
Elk jaar biedt de Kunstkring een ge-
varieerd muziekprogramma aan. De
meeste concerten worden gepresen-
teerd in het Kulturhus in Ruurlo. Het
jaarlijkse hoogtepunt is het Kasteel-
tuin Concert in de tuin van Kasteel
Ruurlo, waar op diverse podia natio-
nale en internationale artiesten op-
tredens verzorgen. Kijk voor het pro-
gramma in 2009 op www.kunst-
kringruurlo.nl en klik op de buttons
"muziek" en "programma voorjaar
2009".

Liefde op het eerste gezicht voor

de muziek van Tango Rosa Rio

vanaf het openingsnummer "Rosa Rio" tot en met de toegift "Adios
Nonino" wist het vrouwelijke tangokwartet Tango Rosa Rio het publiek
in het Kulturhus te Ruurlo van top tot teen in vervoering te brengen
met een zinderend concert. De prachtige muziek van onder andere
Astor Piazolla werd voortreffelijk vertolkt op piano, contrabas, viool
en bandoneon. Het gepassioneerde en virtuoze spel liet niemand on-
beroerd en bezorgde menigeen kippenvel.
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Het is een jong bedrijf, dat naast verkoop op
markten en via internet nu ook een vast verkoop-

punt heeft in Mariënvelde, vlak bij de kerk.
Op woensdag 17 december gaat de deur wijd

open. Dan kan iedereen met eigen ogen zien wat
ze zoal in voorraad hebben. Dat is een steeds wis-
selend aanbod! Pinnen is niet mogelijk. Seconda
Vita is tot het eind van dit jaar geopend op werk-
dagen. Vanaf 2 januari 2009 is Seconda Vita ge-

opend op donderdag en vrijdag. Op de overige
dagen vullen ze de voorraad weer aan. Hebt u
iets aan te bieden, dan kunt u hun bellen of kijk
op hun site. Voor het telefoonnummer, etc. zie de
advertentie elders in deze krant.

Nieuw in Mariënvelde: Seconda Vita
Seconda Vita = een tweede leven, handelt in tweedehands meubels, restpartijen en snuisterijen.
Beschadigde meubels worden opgeknapt vóór ze de verkoop ingaan.

Club 60+
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op zaterdag
10 januari a.s. om 14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt.
Deze middag komt de toneelgroep de ‘Micro's’ uit Dieren.
Ze voeren een klucht op: Help, ik ga trouwen. Het stuk is
geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de-
ze toneelgroep. De tekst en de regie is in handen van Edwin
Goldman. Het belooft een mooie middag te worden waarin
Jolanda gaat trouwen en alles mis gaat wat er mis kan gaan.
Dus het wordt lachen geblazen!Senioren uit Hummelo en
Keppel u bent allen van harte welkom op 10 januari. 
Wij wensen u namens 60+ fijne feestdagen en een gezond 2009.

Cursus beter bewegen/fitness
Op dinsdagochtend 13 en donderdagochtend 15 januari start
de cursus opnieuw onder deskundige begeleiding van een
fysiotherapeut. In deze cursus krijgt u 10 weken lang oefe-
ningen op maat aangeboden. Ook mensen van buiten de regio
Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats:  Fysioplusruimte. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.
Gezien de grote belangstelling voor deze activiteit, wordt bij
voldoende deelname (10 pers.) een nieuwe cursus aangeboden
op de woensdagmorgen.

Cursus sieraden maken
De enthousiaste reacties van de deelnemers aan de vorige
cursus is een reden om de cursus opnieuw aan te bieden. In
deze cursus kunt u uw eigen sieraden ontwerpen en maken,
maar ook oude sieraden veranderen of herstellen. De cursus
wordt gegeven door mevr. Ina Kets.
Start: 15 januari. Tijd: van 9.30-11.30 uur. Kosten: € 45,- voor
4 lessen excl. materiaal.

Cursus mandala tekenen
Het maken van de mandala is heel eenvoudig en iedereen
kan een mandala maken. Het resultaat is altijd verrassend en
elke mandala is oorspronkelijk en mooi. Het maken van een
mandala is rustgevend en een plezierige vorm van concentra-
tie en ontspanning. De cursus wordt gegeven op donderdag-
ochtend door mevr. Aleida Hendriks.
Start: 12 februari. Tijd: van 9.30-11.30 uur. Kosten: € 80,- voor
6 lessen incl. materiaal.

Verkorte EHBO-cursus
Ieder van ons komt wel eens in een situatie terecht waarin
men niet weet hoe te handelen b.v. bij plotselinge bewus-
teloosheid, verslikking , verstuiking of andere kwetsuren.
Door dan goed te handelen, vóór men naar de dokter gaat of
112 belt, kan erger worden voorkomen. Deze cursus wordt
door een EHBO kader-instructrice gegeven en kan helpen om
in bovenstaande situaties meer zekerheid te geven.
Start: dinsdag 4 maart. Tijd: van 19.00-21.00 uur. Kosten: € 35,-
voor 4 lessen. Bij deze cursus is het mogelijk een betalende
introducé jonger dan 55 jaar mee te nemen.

COMPUTERCURSUSSEN
Basiscursus
De cursus wordt in een kleine groep (5 pers.) gegeven zodat
aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden. 
Start: 27, 28  en 29 januari. Tijd: van 18.30-20.00 uur. Kosten:
€ 50,- voor 10 lessen.

Cursus fotobewerken
Aan de hand van het programma’Picasa’ en een bijbehorend

foto’s binnen halen enz. Deze cursus is leerzaam voor mensen,
die graag wat meer met de computer willen kunnen doen.

Werken met Excel
Ook is er een cursus Excel. Deze cursus is gericht op iedereen
die met Excel werkt of wil gaan werken. Alle onderdelen van
Excel zoals formules, functies, lijsten en grafieken worden in
de cursus getoond en geleerd. Ook diverse handigheden en
mogelijke manieren om met Excel te werken zullen de revue
passeren. Na elke les krijgt u per e-mail een samenvatting
van de les. Elke cursus duurt 10 lessen. De onkosten van de
cursus bedragen € 60,-. U kunt zich opgeven bij Han Legters,
telefoon 0314-631036 tussen 17.00 en 19.00 uur via de mail
han-rikie@hetnet.nl
U hoeft geen lid te zijn van de ANBO om aan deze cursussen
deel te nemen.

Cursus digitaal fotobewerken
De ANBO organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn
Ouderen in Zelhem in februari weer een cursus digitaal foto-
bewerken. De cursus bestaan uit tien lessen van twee uur en
zal worden gegeven in de Oranjehof aan de prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem. Enige kennis van het omgaan met de
computer is vereist.
Er wordt gewerkt met het digitale fotobewerkingsprogram-
ma voor senioren. Om hier thuis zelf mee te kunnen werken
dient u te beschikken over de programma’s Windows (2000,
XP of Vista), een cd-romspeler en een printer. Een bijbehorend
handboek en een cd met het programma kunt u op de cursus
aanschaffen.
In de cursus zullen onder meer vergroten en verkleinen, aan-
passen van kleuren en belichting, retoucheren en klonen,
fotomontage en trucage, lagen en rasters  toevoegen van
tekst, effecten en randen, foto’s optimaliseren voor e-mail en
internet en het afdrukken van foto’s worden behandeld.
De onkosten van de cursus bedragen € 90,- inclusief boek en
cd. U kunt zich tot 20 januari opgeven bij Han Legters. Graag
bellen tussen 17.00 en 19.00 uur tel. 0314-631036 of via de
mail: han-rikie@hetnet.nl
U hoeft geen lid te zijn van de ANBO om deze cursus te volgen.

Cursus fotograferen in Zelhem
De ANBO organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn
Ouderen Zelhem een cursus fotograferen. Deze cursus is
bedoeld voor mensen, die nog niet zo lang in het bezit zijn
van een digitale compactcamera. Wilt u weten hoe u met een
dergelijke camera zo mooi mogelijke foto’s kunt maken, dan
is deze cursus geschikt voor u. Tijdens de cursus maakt u
kennis met de mogelijkheden van de eigen camera, krijgt u
eenvoudige theorie over compositie, belich-ting en scherpte/
diepte. Ook leert u hoe u het best mensen kunt fotograferen,
het verschil tussen binnen en buiten fotograferen, portretten
maken, natuurfotografie en het fotograferen van gebouwen.
Er wordt gewerkt in workshops, waarbinnen plaats is voor
theorie en fotograferen op locatie. Na elke workshop werken
de cursisten thuis aan een opdracht. Die opdrachten worden
in de workshop besproken. Er is geen cursusboek nodig. 
Wel krijgen de cursisten zelf ontwikkeld materiaal, waarop
de inhoud van de cursus is terg te vinden. Er wordt vanuit
gegaan dat u met de computer kunt werken en zelfstandig
foto’s kunt uitprinten. In totaal zijn er 5 lessen van 2,5 uur. Er
is plaats voor minimaal 6 en maximaal 12 personen. De les-
sen zijn een keer per twee weken in de periode maart, april
en mei. De totale cursuskosten bedragen € 35,--. U kunt zich
tot 20 januari opgeven bij Han Legters tel. 0314-631036 tussen
18.00  en 20.00 uur of per mail han-rikie@hetnet.nl.
U hoeft geen lid te zijn van de ANBO om mee te doen met
deze cursus.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur:
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

cursusboek worden u de grondbeginselen bijgebracht.
Start: 27, 28 en 29 januari. Tijd: van 20.00-21.30 uur. Kosten:
€ 25,- voor 5 lessen.

Cursus etiketten maken
In deze cursus komt naast etiketteren ook email en verkorte
fotobewerking met ‘Picasa’ aan de orde.
Start: 3, 4, en 5 maart. Tijd: van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 25,-
voor 5 lessen.

Erwtensoepmaaltijd
Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers van vorig
jaar wordt deze activiteit op verzoek herhaald.
Tijd: 22 januari van 17.00-20.00 uur. Kosten: € 6,-.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan dit geregeld worden.

De cursusopgave kunt u sturen naar:  
Stichting Welzijn DH&K, Burg. Panhuysbrink 1E, 6997 AA
Hoog-Keppel. De cursussen en activiteiten worden gegeven in
het Gezondheidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt voor
aanmeldingen en informatie terecht bij mevr. Loes van der Laan
op dinsdag en donderdag van 08.30-16.30 uur, tel. 0314-380232.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Site:www.swdrempthummelokeppel.nl

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Naam....................................................................................................................................................

Adres ....................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats ..........................................................................................................

Tel.nr.....................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................

COMPUTERCURSUSSEN IN ZELHEM
Beginnerscursus
De ANBO organiseert in Zelhem in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Ouderen Zelhem in februari weer verschillende
computercursussen. Er is een cursus voor beginners, waarbij
u vertrouwd raakt met de computer en de randapparatuur,
het tekstverwerken met Word 2003, e-mail en internet. Na af-
loop van de cursus weet u meer van de rol van de computer
in de maatschappij en u bent deelnemer geworden van de
digitale snelweg.

Vervolgcursus
Aansluitend aan de beginnerscursus is er een vervolgcursus.
Hierin leert u werken met de diverse mogelijkheden van
Word, programma’s installeren en verwijderen, kaartjes maken,
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In het gemeentekantoor werd vorige
week het rapport Dorpsvisie Keijen-
borg 2008-2018 door Piet Gerritsen
van Dorpsraad Keijenborg, overhan-

digd aan het college van b en w
Bronckhorst. De dorpsvisie bestaat uit
de onderdelen: Bestaande dorp/ver-
sterken dorpshart, Versterken van het

landschap rond het dorp en Woning-
bouw naar behoefte. 

In de vorige editie van weekblad Con-
tact (2 december) is per abuis een ver-
keerde foto geplaatst bij het artikel.
Hierbij alsnog de juiste foto.

Dorpsvisie Keijenborg 2008-2018 
overhandigd aan college van Bronckhorst

Dorpsraad Keijenborg en omgeving heeft een rapport samengesteld
waarin is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst om
te zorgen dat Keijenborg een leefbaar dorp blijft.

Piet Gerritsen van Dorpsraad Keijenborg heeft zojuist het rapport overhandigd aan burgemeester Henk Aalderink.

De finale van de winnaarsronde speel-
de het duo tegen het koppel Mike Nij-
en Twilhaar en Berrie Seegers. Zij wer-

den genadeloos verslagen door Ka-
minsky en Luttinkholt met 3-0. De fi-
nale van de verliezersronde ging tus-

sen het koppel Marcel Haggeman /
Sam hartjes en het koppel Lou Vivas /
Roland van Wilde. Haggeman en Hart-
jes wonnen met 2-0. 

De volgende mannen gooiden een
180: Ronald Wolsing, Sam Hartjes,
Wenno Luttinkholt, Martijn Klein Zes-
sink en Marcel Haggeman.

Kaminsky en Luttinkholt winnen
koppeldarttoernooi

Honderd was de hoogste finish die Roy Verhey gooide, maar ondanks
deze prestatie won hij het koppeldarttoernooi van de Hessendarters niet.
In het dorpshuis van Drempt ging op zaterdag 29 november de beker naar
Ingo Kaminsky en Wenno Luttinkholt. Het was wederom een gezellig
avond.

Vrijdag 19 december 2008. Er zal ge-
start worden met de welbekende pop-
quiz, gemaakt door quizmaster Ben
Bulten. Zeggen de namen Opus, Bou-
dewijn de Groot, The Police en Incu-
bus niets? Kom dan vooral de 19e niet
om mee te doen aan de Flophouse
Popquiz 2008. Diegenen die bij deze
namen wel enig idee hebben, zijn van
harte welkom. Onder het genot van
een biertje zal in de kamer de muziek-
geschiedenis in vliegende vaart voor-
bij trekken, met als doel het verdienen
van zoveel mogelijk punten en zo be-
slag te leggen op de eerste plaats. Wie
geen parate muziekkennis heeft, kan
in de soos een fijne avond hebben.
Kortom, kom allemaal toch maar!
Teams die willen meedoen aan de Pop-
quiz, kunnen zich vanaf 21.00 uur
melden in de kamer. Vooraanmelden
kan ook: stuur een mailtje naar ben-
bulten@hotmail.com, onder vermel-
ding van het aantal teamleden en hun
namen. Teams mogen maximaal vier
personen bevatten en er is maar plaats
voor een beperkt aantal deelnemers,
dus wees er snel bij! Om 22.00 uur zal
de quiz starten.

ZATERDAG 20 DECEMBER 2008
Na het succes van vorig jaar en het
grote aantal tieners dat nu bij de tie-
nerclub zit, zal een fantastisch feestje
voor de tieners van 12 t/m 15 jaar geor-
ganiseerd worden. Dus, wie zin heeft
om met vrienden en vriendinnen lek-
ker een avondje te dansen in Flophou-
se, kom dan naar de tienerdisco! Het
feest begint om 20.00 uur en zal om
0.00 uur afgelopen zijn. De toegang is
gratis en het is niet nodig bij de tiener-
club te zitten. Er wordt geen alcohol
geschonken. De allernieuwste muziek
zal worden gedraaid door DJ HUUG!

ZONDAG 21 DECEMBER 2008
De jaarlijkse Klaverjasbrunch vindt
plaats, waarbij er weer vele potjes ge-
klaverjast zullen worden met daarbij
een lekkere brunch. Deze zal om 11.00
uur beginnen. Opgeven kan bij Evert
Klein Lenderink, telefoon (0575)-
451943. De kosten kunnen die och-
tend worden voldaan. Hierbij is de
deelname aan het klaverjassen en de
brunch inbegrepen.

MAANDAG 22, DINSDAG 23 EN
WOENSDAG 24 DECEMBER 2008
De kinderknalmiddagen, gehouden
voor alle scholen uit de oude Gemeen-
te Steenderen. Hierbij zullen na een
gezellige middag spelen en eten een
knalkoning en een knalkoningin ge-
kozen worden die een beker in ont-
vangst zullen nemen.

2E KERSTDAG, 26 DECEMBER 2008
Kerstpop voor de meer actieve bezoe-
kers. Vanaf 14.30 uur dansen op de
klanken van de band Allez of Nikes. De-
ze mannen uit de regio Apeldoorn
speelden het afgelopen Lentefeest de
soos al plat met hun sterke vertolkin-
gen van oude en nieuwe rocksongs als
‘Black’ van Pearl Jam en ‘Vertigo’ van
U2. Tijdens Kerstpop zullen zij hun
kunsten wederom vertonen. Nog even
voor de ouderen: de zanger en gitarist
van Allez of Nikes speelden eerder in
Mickey Finn. Aan goede muziek dus
geen gebrek op 26 december. Nieuws-
gierig? Kijk ook op www.allezofnikes.nl

ZATERDAG 27 DECEMBER 2008.
Het grootte gros van het huidige per-
soneel heeft een avondje vrij en zullen
de oudere dj’s hun platen oppoetsen

om in Flophouse een geweldig feestje
te bouwen. Het oud personeel zal la-
ten zien dat ze naast het drinken het
tappen ook nog lang niet verleerd zijn.
Dus wie zich te oud vind voor de soos-
avonden, is vanaf 21.00 uur welkom in
J.J.C. Flophouse. Succes verzekerd.

MAANDAG 29 DECEMBER 2008
Autopuzzelrit om 19.00 uur. “Volgens
mij moeten we hier links.” “Nee, op het
papier staat: bij drie zevens linksaf,
maar ik zie twee cijfers zeven en een
zeef hangen, dus de aanwijzing nege-
ren en gewoon rechtdoor rijden.” “Ja,
maar die zeef telt vast als één van de ze-
vens, want het meervoud van zeef is ze-
ven.” “Nee joh, dan zou je een dubbel
meervoud hebben en dat kan niet. Ik
zeg: rechtdoor.” “Ach jij je zin, ik snap
er toch geen snars van.” Zomaar een
discussie die tijdens één van de voor-
gaande jaren in de auto gevoerd is.
Blijkt bij de nabespreking dat toch
linksaf gekozen had moeten worden
en de soos staat op zijn kop. Chaos is tij-
dens de Autopuzzelrit gegarandeerd,
want Nederlands kampioen Herman
Cortumme bedenkt elk jaar weer een
fantastische rit met de nodige instin-
kers en doordenkers. Gelukkig kan ie-
dereen er de lol wel van inzien en blijft
men trouw meedoen. En de snert die
in de pauze wordt geserveerd maakt
natuurlijk ook wel wat goed. Voor op-
gave bij Evert Jansen, evert.jansen@het-
net.nl of vanaf 18.30 uur in de soos.

DINSDAG 30 DECEMBER 2008
Het einde van het jaar en de uitlui-
week begint te naderen. Een afslui-
tingsavond wordt gehouden met
muziek van de band Bell Pepper,
www.bell-pepper.nl. Bell Pepper is een
talentvolle band met vijf meiden (!) uit
Zieuwent. Zij hebben met hun mix
van rock en pop al op vele podia ge-
staan, waaronder die van Paaspop,
Kink FM, TV Gelderland, VPRO Villa
Life en TMF! Daarnaast wonnen ze in
2007 de Battle of the Schoolbands. Dat
is nog eens een band! Naast het feesten
in de soos zal er ook wederom weer
het vibratorhangen plaats vinden
waarbij de armspieren weer getest zul-
len worden. Kortom, de laatste Flop-
avond van het jaar is de moeite waard
om te bezoeken. De soos zal geopend
zijn vanaf 21.00 uur. 

WOENSDAG 31 DECEMBER 2008/
1 JANUARI 2009
Oudjaarnacht zullen om 1.00 uur bij
Flophouse de deuren open gaan om
met zijn allen een Nieuwjaarsborrel te
drinken. Ben je 15 jaar of ouder, is al
het kruit verschoten en je hebt zin om
het nieuwe jaar feestend in te gaan
kom dan naar Flophouse. Maar let op
een id-kaart is verplicht en wederom
geldt Vol = Vol. Houdt rekening met
een slechts beperkte bewaakte garde-
robe, al wordt er geprobeerd zoveel
mogelijk jassen veilig op te bergen.

VRIJDAG 2 JANUARI 2009
Een gewone soosavond vanaf 21.00 uur.
Voor wie na de Uitluiweek nog energie,
geld en goodwill bij zijn ouders over
heeft, kan die vrijdagavond komen.
Niets bijzonders, gewoon een vertrouw-
de soosavond, maar wel gezellig.

ZONDAG 4 JANUARI 2009
Het eerste Flopcafé van 2009 zal ge-
opend worden om 14.30 uur in de ka-
mer van Flophouse. Voor een Nieuw-
jaarsborrel, of om nog eens na te pra-
ten over wat iedereen de afgelopen da-
gen allemaal heeft beleefd. Kortom: er
staat weer een gezellige uitluiweek op
het programma en noteer alle datums
in de agenda. 
Voor verdere informatie zie de website
www.flophouse.nl en de Flopkrant,
die weer verspreid zal worden.

Uitluiweek Flophouse
Toldiek belooft weer
groots te worden!
Zoals elk jaar organiseert J.J.C. Flo-
phouse de uitluiweek, altijd een
groot succes. Het programma voor
de uitluiweek wordt hieronder
beschreven, zodat iedereen weet
wanneer naar Flophouse te gaan.

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl
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Aan de Leemstraat in Toldijk staat een
rij van circa 100 wilgen en elzen, waar-
onder een aantal monumentale exem-
plaren. 

Deze werden eerder -in januari 2005-
door vrijwilligers van Het Steenders
Landschap geknot. Daarnaast werden

destijds circa 10 nieuwe staken aange-
plant om de rij compleet te maken. 

Deze ochtend zullen wederom werk-
zaamheden worden verricht aan de
knotbomen langs de weg en aan de
singel in het weiland. Dit programma
komt in plaats van de werkzaamhe-
den in Bronkhorst waarvan men mo-
gelijk al een uitnodiging heeft gezien
of heeft gehoord. Om 9.00 uur wordt
verzameld bij de familie Janssen aan
de Leemstraat 1, waar de koffie klaar
staat. Aan het eind van de werkdag,
rond 12.30 uur, is er soep. 
Kijk voor meer informatie op
www.hetsteenderslandschap.nl

Knotten aan de Leemstraat

De tweede werkdag van het winter-
seizoen 2008-2009 van Het Steen-
ders Landschap wordt op 13 de-
cember aanstaande gehouden. Er
zal gewerkt worden aan de bomen-
rij langs de Leemstraat in Toldijk
en aan de singel in het weiland
langs deze weg.

Knotbomen langs de Leemstraat.

In 1978 begon oprichter Jan Arendsen
aan de Raadhuisstraat met het bedrijf,
op de parkeerplaats achter dancing
Concordia. Niet lang daarna vestigde
het bedrijf zich aan de Vordenseweg
om door te groeien naar een allround
installatiebedrijf.

In 1992 nam Jan Arendsen de stap om
zijn bedrijf uit te bouwen met een EX-
PERT-winkel aan de Raadhuisstraat.
Deze locatie bood tevens ruimte voor
de werkplaats en magazijn van het in-
stallatiebedrijf. Inmiddels is de organi-
satie van Arendsen uitgegroeid tot een
bedrijf met drie kernactiviteiten:
Arendsen Installatietechniek, EXPERT
Arendsen en ENORM Arendsen. 
De winkels van EXPERT en ENORM
zijn inmiddels ondergebracht in een
nieuwe winkelruimte aan de Kerk-
straat. Het installatiebedrijf is sinds

kort uit het centrum van Hengelo ver-
dwenen en verhuisd naar Nijverheids-
weg 2 op het industrieterrein van Hen-
gelo. Bij de ontwikkeling van het nieu-
we bedrijfspand is veel aandacht be-
steed aan energiebesparende maatre-
gelen, bijvoorbeeld op het gebied van
verwarmen, koelen en energiezuinige
verlichting.

De nieuwe locatie biedt volop door-
groeimogelijkheden en nieuw per-
spectief voor de toekomst waardoor
het bedrijf zich verder kan optimalise-
ren. Momenteel wordt er op de achter-
grond hard gewerkt aan het ‘nieuwe
gezicht’ van de organisatie, zodat
Arendsen Installatietechniek klaar is
voor de toekomst. 

Open huis
Graag nodigen wij u uit voor het Open

huis op zaterdag 13 december om een
kijkje te komen nemen. U bent tussen
10.00 en 16.00 uur van harte welkom.
U kunt dan tevens kennis maken met
de allernieuwste technieken en er zijn
interessante demonstraties. 

Als u die dag verhinderd bent, ontvan-
gen we u graag in de periode van 13
tot 20 december tijdens onze traditio-
nele cv-ketelshow. Wij stellen uw aan-
wezigheid bijzonder op prijs.

De activiteiten van Arendsen Installa-
tietechniek: - Aanleg en onderhoud
elektra. - Water en gas-installaties. -
Lood en zinkwerk. - Bitumen en kunst-
stof daken. - Aanleg en onderhoud van
cv-installaties. - Renoveren van uw
badkamer of toilet. - Vakkundige mon-
teurs. - 24-uurs service.

Arendsen Installatietechniek is geves-
tigd aan de Nijverheidsweg 2 in Hen-
gelo Gld. Tel: 0575-462511. 
E-mail: instal@arendsen-hengelo.nl

Zaterdag 13 december Open huis

Arendsen Installatietechniek is
verhuisd naar nieuw bedrijfspand

Voor Arendsen Installatietechniek is 2008 een bijzonder jaar. Het Henge-
lose bedrijf bestaat 30 jaar en is verhuisd naar een nieuwe locatie op het
industrieterrein.

Ook kunt u zich nu al informeren via
de website www.kunstzondagvor-
den.nl. Op KZV is het VVV open tussen
12:00 en 16:00 uur; het fungeert als
centraal punt voor de kunstzondag,
samen met de BibliotheekVorden die
ook als galerie deelneemt. 

De KZV-organisatie verwelkomt dit
keer maar liefst drie nieuwe deelne-
mers: Roelien de Lange met schilderij-
en en textielkunstwerken, Mary Quar-
les van Ufford met glasobjecten en ga-
lerie A-quadraat, onze nieuwste gale-
rie met een breed repertoire. Verder
reikt het kunstaanbod van animatie-
film tot foto, van potloodtekening tot
olieverfschilderij, van beeld tot kerst-
stal, van keramiek tot organisch ob-
ject. In de ateliers wordt uitleg ge-ge-
ven over gebruikte technieken, in en-
kele galeries zijn kunstenaars aanwe-
zig om hun werk toe te lichten. 

IN DE SCHIJNWERPER 
In de schijnwerper staat deze keer ga-
lerie 'de Wehme'. In 2001 is de galerie
in het verzorgingshuis van die naam
opgezet door Absie Bokkers en twee
jaar later overgenomen door Riet Len-
selink. 

De bewoners vinden de exposities
prachtig: elke drie maanden afwisse-
lend schilderijen en foto's. Het mag
van alles zijn. Mensen uit Vorden en
omgeving die willen exposeren, zijn
van harte welkom. Zij kunnen telefo-
nisch contact opnemen met 0314
357450. Momenteel hangt er werk van
Hilda Leuverink-Haselberg en Joke
Stomps. 

Hilda begon met gedetailleerd aqua-
relleren in 1997. Na het volgen van ve-
le cursussen en workshops gebruikt
zij verschillende technieken en mate-
rialen. Zij probeert een onderwerp te
vangen in licht en kleur en vindt het
spannend om in verschillende stijlen
te werken. Daardoor is een schilderij
nooit in één keer klaar. Zij toont schil-
derijen in aquarel, acryl en potlood. 

Joke heeft ruim 40 jaar met veel ple-
zier in het basisonderwijs gewerkt.
Maar verre reizen en vooral het vast-
leggen van de bezochte plekken op de
gevoelige plaat was haar grote passie.
Zij werkt volkomen autodidactisch. 

Tibet en Afrika zijn haar favoriete lan-
den, waar ze in de tent bij de bevol-
king op afgelegen plaatsen kon ko-
men. "Als je mensen met respect bena-
dert, verander je al snel van toerist in
één van hen en zonder problemen
mag je dan fotograferen. Graag neem
ik u mee om in verwondering te genie-
ten van mijn reisimpressies."

KunstZondagVorden
Viermaal per jaar zijn in Vorden al-
le ateliers, galeries en het museum
open. Zondag 14 december is dat
voor de negende keer. Dat betekent
dat de eerste KunstZondagVorden
(KZV) in december 2006 werd ge-
houden. Waar blijft de tijd! De
meeste deelnemers vindt u in het
centrum van Vorden, de overige -
maar zeker niet de minste - bevin-
den zich in het buitengebied, maar
altijd binnen de oude gemeente-
grens. De deuren gaan open om
11:00 uur en blijven open tot 17:00
uur. Sinds december 2007 zijn de
deelnemers herkenbaar aan de
KZV-vlag. Zowel bij het VVV Vorden
als GalerieBibliotheekVorden ligt
op dit moment al een flinke stapel
informatiebladen (in kleur!) klaar,
waarop alle deelnemers kort wor-
den beschreven en een plattegrond
u de weg wijst.

Ademloos luisterden de vele kinderen
met ouders naar Sinterklaas die een
spannend verhaal voorlas. Ook wer-
den er sinterklaasliedjes gezongen en

mochten kinderen de Sint een handje
geven. Nog dagelijks beleeft de Sint,
ondanks zijn hoge leeftijd, veel avon-
turen met zijn pieten. Al zijn beleve-

nissen heeft de Sint opgeschreven in
heel veel boeken. Wil je de verhalen le-
zen die in de boeken staan? 

De spannende avonturenboeken van
de Sint zijn te leen in de vestigingen
van Bibliotheek West-Achterhoek.

Sinterklaas leest voor in bibliotheek

Het was afgelopen woensdag heel stil in de bibliotheek aan de Koren-
bloemstraat in Hengelo.

Het verhaal van de Sint was héél spannend!
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Veel klanten hebben daarna een wel-
bewuste keuze gemaakt: 169 klanten
hebben gekozen voor Huurvariabel,
155 voor Huurvast, 24 mensen hebben
hun woning onder Koopgarant ge-
kocht en 1 onder Koopcomfort. ProWo-
nen rolt Te Woon begin december ver-
der uit. Om de dienstverlening te ver-
beteren, is er een enquête onder de
klanten uit de kleine kernen gehou-
den. De enquête is door 131 klanten in-
gevuld en teruggestuurd. Uit de en-
quête blijkt dat 79 procent van de
klanten weet dat het doel van Te Woon
is: het aanbieden van keuzevrijheid
aan de klant. Van de ondervraagde
klanten staat 56 procent neutraal te-
genover Te Woon en is 40 procent posi-

tief. Uit de enquêtes heeft ProWonen
ook een aantal verbeterpunten ge-
haald, waar men nu mee aan de slag
gaat. Zo worden de folders aangepast,
wordt er naar de inhoud van de infor-
matieavonden en adviesgesprekken
gekeken en wordt er nog aanvullende
informatie voor met name kopers ver-
strekt. In 2009 biedt de wooncorpora-
tie ongeveer 1300 woningen in de gro-
te kernen Te Woon aan: in december
ongeveer 300, voor aankomende zo-
mer 500 en na de zomer nog eens 500.
De klanten die hun woning Te Woon
aangeboden krijgen, ontvangen daar
een brief van. In 2010 is Te Woon een
‘gewoon’ onderdeel in de dienstverle-
ning. Dit betekent dat er dan een aan-

zienlijk deel van de bestaande wonin-
gen Te Woon is aangeboden en dat
klanten professioneel worden begeleid
in hun keuzeproces met als uitgangs-
punt Keuzevrijheid voor de klant.

KEUZEVRIJHEID
Dat is wel mooi om te zeggen dat keu-
zevrijheid voorop staat, maar wil Pro-
Wonen niet gewoon geld verdienen
aan de verkoop van woningen? Het
antwoord is: nee! Keuzevrijheid staat
voorop. Bovendien wil ProWonen koop
bereikbaar maken voor meer mensen,
ook of juist zelfs in een economisch
mindere periode. De klant heeft name-
lijk altijd een koper. En omdat de cor-
poratie de woningen altijd terugkoopt,
wordt er op de lange termijn niets aan
‘verdiend’. Het geld dat er op de korte
termijn mee wordt verdiend, wordt
bijvoorbeeld ingezet voor nieuwbouw.
De Te Woon klant én vele andere
klanten profiteren dus van de verkoop
van Te Woon woningen.

Keuze tussen huren of kopen van woning

ProWonen rolt Te Woon verder uit
Ruim een jaar geleden is woningcorporatie ProWonen gestart met Te
Woon. Te Woon geeft de klant de mogelijkheid om te kiezen tussen huren
of kopen van zijn woning. In december 2007 heeft ProWonen 349 klanten
in kleine kernen hun woning Te Woon aangeboden. Om deze klanten zo
goed mogelijk te informeren, zijn er begin 2008 informatiebijeenkom-
sten en individuele gesprekken gehouden.

De Richards is een Rock & Roll band.
Oftewel Rock & Roll met de grote R! 

Rollende drums, Ronkende bas, Ros-
sende gitaar en Rauwe zang. Maar niet
alles wordt gezocht in het harde, ook
de gezellige feestliederen en meezin-
gers worden geenszins geschuwd. Met

een verleden in o.a. Jovink en Mannen-
koor Karrespoor, staan de bandleden
voor feestelijke dialectrock met groot
speelplezier: energieke drums, bas, gi-
taar en rock-strot gelardeerd met
meerstemmige refreinen. De Richards
is opgericht in 2007 en bestaat uit 4
muzikanten. Richard `Gorro` Jansen

en Hans `Mongo` Bouman, beter be-
kend van Jovink en de Voederbietels,
bespelen de gitaar en het drumstel, Ri-
chard van der Zee, bekend van Man-
nenkoor Karrespoor, is de bassist en
Robert Busscher verzorgt de zang. In
het voorprogramma van De Richards
speelt de Holtense formatie NIX. 

Nadere informatie over de band vindt
u op de website: www.derichards.nl

De Richards in Café de Veldhoek

Op zaterdagavond 13 december treden De Richards op in café De Veld-
hoek.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ansprekken: 
"Hen ansprekken gaon", op kraambezoek gaan. "I'j mot hen
ansprekken gaon, Jannao hef ne kleinen ekregen".

B. Draod:
1) Draad. "Den draod in de naolde doon". 
2) "Van den draod afkommen", in de war zijn. 
3) "Gin dreugen draod meer an 't lief hemm", doornat zijn.

C. Kabbes: 
Witte kool. "Kabbes met spek en jappele, dat smek".

De eerste vogelshow werd gehouden
op 13 januari 1959. In de beginjaren
waren er twaalf leden bij Exokan. Dit
aantal is in de loop der jaren opgelo-
pen tot meer dan 100 leden nu. Bij het
district Gelderland zijn ongeveer ne-
gentig afdelingen aangesloten. Ook is
er een gedeelte van Flevoland, zoals Le-
lystad, Biddinghuizen en Swifterbant
bij Gelderland ingedeeld.

Op de districtstentoonstelling is onder
de ingezonden vogels een grote varia-
tie aan soorten, rassen en kleurslagen.
Deze zijn in ongeveer negentig hoofd-
groepen verdeeld. Het totaal aantal vo-

gels dat ingezonden is, ligt ruim bo-
ven de 2000. Deze zijn weer onderver-
deeld in zangkanaries, kleurkanaries,
vorm- en postuur kanaries, tropische
vogels, Europese cultuurvogels, gras-
parkieten, grote parkieten en dwerg
papagaaien. Ook door de jeugd van
Gelderland zijn er ongeveer vijftig vo-
gels ingezonden. De vogels worden op
maandag 15 december ingebracht en
op dinsdag 16 december beoordeeld
en gekeurd door een dertigtal keur-
meesters, afkomstig uit geheel Neder-
land. Er is een grote verkoopklasse. 

Voor de bezoekers is de tentoonstel-
ling geopend op donderdag 18 decem-
ber van 20.00 uur tot 22.30 uur. Vrij-
dag 19 en zaterdag 20 december van
10.00 tot 18.00 uur. Zondag 21 decem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur. 

De tentoonstelling wordt gehouden in
sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7 in
Hengelo Gld. De hal is rolstoel vriende-
lijk en een grote verkoopklasse ont-
breekt evenmin. Voor meer infor-
matie, tel. Ria Scholten 0313-475530.

Vogelvereniging Exokan bestaat vijftig jaar

District vogeltentoonstelling 2008
in Hengelo Gld
Vogelvereniging Exokan uit Henge-
lo organiseert dit jaar de district
tentoonstelling van Gelderland in
sporthal De Kamp. De aanleiding
voor deze grote tentoonstelling is
het 50-jarig jubileum van Exokan.
Als Hengelose vereniging van vo-
gelvrienden werd Exokan op 17 no-
vember 1958 opgericht. De initia-
tiefnemers waren een vijftal en-
thousiaste vogelliefhebbers.

KAS BENDJEN is een band die ont-
staan is in 1993. Ze spelen van allerlei
stijlen muziek met teksten voorname-
lijk in het achterhoeks dialect. 

Daarnaast word er nog wel het een en
ander "gejat" en enigszins verbouwd
tot bruikbaar materiaal. Ook worden
regelmatig gasten op het podium ge-
nodigd -veelal local heroes- om samen
met de muzikanten een grote familie
te vormen. 

De band heeft ondertussen drie CD's
en twee casettebandjes (wie kent ze
nog?) uitgebracht. Ze zijn groot gewor-
den door een energieke live-show,
goeie muziek en natuurlijk de onmis-
kenbare spreekstalmeester Hans Krab-
benborg. Ze hebben al bijna elk café of
zaal in de regio bespeeld en komen
zowel in een kleine kroeg als in een

grote feesttent perfect uit de verf. De
band heeft tot doel dat er "onrust in de
kudde" gekweekt moet worden en zal
dan ook niet eerder het podium verla-
ten als wanneer niet minimaal de helft
van het volk op de dansvloer staat. 

Met hun twee vlijmscherpe gitaristen
en hun hels' accelerende accordeonist
is ieder optreden een muziekspektakel
op zich . U zegt: " Wat jammer, ik ben
zo gek op blaasinstrumenten!!".

Ook daar hebben ze wat voor: Hun ei-
gen NielsSilentio. De man is niet gebo-
ren, maar gestuurd en blaast net zo-
lang tot hij zichzelf vacuum geblazen
heeft. En natuurlijk de alsmaar voort-
stuwende stoomtrein van bas en
drums die ongestoord voortdenderen .
En je leven is niet compleet als je niet
een keer zanger/vermaker Hans K.
hebt gezien.

Kas Bendjen's motto luidt dan ook: To
be or not to be ….. aj d'r moar bie bunt!!

"Live On Stage in Café de Zwaan"
Kas Bendjen op zaterdagavond
13 december live on stage in Café
de Zwaan te Hengelo gld.

Beide koren staan onder leiding van
Henk Peppelman. In de dagen zo vlak
voor Kerstmis zullen de bezoekers ge-
legenheid krijgen te genieten van een

concert dat is afgestemd op het aan-
staande kerstfeest. 

De bekendheid van beide koren en het
scala aan liederen, dat de dirigent op
het repertoire van beide koren heeft
gezet, staan garant voor een mooie
avond. Het concert begint om 20.00
uur en de entree is gratis.

Kerstconcert in de
Willibrorduskerk in Hengelo
Donderdagavond 18 december is in
de Willibrorduskerk een kerstcon-
cert van het Christelijk Mannen-
koor Zelhem en het Groot Vocaal
uit Wehl.

Voor beide bedrijven was dit een
mooie gelegenheid om uit het cen-
trum van Hengelo te vertrekken en de
werkzaamheden te verplaatsen naar
het industrieterrein. Het bedrijfsverza-
melgebouw heeft een prachtige mo-
derne uitstraling en is goed toeganke-
lijk voor klanten en leveranciers. Nu
bij Arendsen Installatietechniek en Re-
gelink Schildersbedrijf alles op zijn
plaats staat, nodigen beide bedrijven u
uit om tijdens een open huis op zater-
dag 13 december van 10.00 tot 16.00
uur onder het genot van een drankje

en een hapje de nieuwe huisvesting te
bezichtigen. Voor de kinderen is er
een springkussen en een clown aan-
wezig. Tevens is er bij Arendsen Instal-
latietechniek een cv-ketelshow met di-
verse aantrekkelijke acties. Verder
kunt u zien welke energie besparende
maatregelen zijn toegepast bij Arend-
sen Installatietechniek, onder andere
een warmtepomp voor het verwar-
men en koelen van het kantoor en de
bedrijfshal, de nieuwe Philips TL5 ver-
lichting en de toepassing van LED ver-
lichting.

Bij Regelink Schildersbedrijf kunt u di-
verse verf en glasproducten zien die
het schildersbedrijf gebruikt. Verder
kunt u de spoelwaterinstallatie bekij-
ken voor het reinigen van verfrollers
en kwasten die gebruikt worden voor
watergedragen verf. Ook heeft het
schildersbedrijf twee hoogwerkers in
gebruik die ook te huur zijn. Tevens
kunt u de computergestuurde verf-
mengmachine bekijken waar heel veel
kleuren mee gemaakt kunnen wor-
den. 

Het is zeker de moeite waard om zater-
dag 13 december tussen 10.00 en 16.00
uur te komen op het Open huis aan de
Nijverheidsweg op het industrieter-
rein van Hengelo.

Zaterdag 13 december

Open huis Arendsen Installatietechniek
en Regelink Schildersbedrijf
Sinds kort zijn Arendsen Installatietechniek en Regelink Schildersbedrijf
verhuisd van het centrum van Hengelo naar de Nijverheidsweg op het in-
dustrieterrein van Hengelo. Aan de Nijverheidsweg is afgelopen jaar ge-
bouwd aan een bedrijfsverzamelgebouw.



IJsclub Lochem heeft de afgelopen ja-
ren veel gelnvesteerd in het jeugd-
schaatsen. Bertha Pasman uit Bar-
chem is hier als trainster mee begon-
nen.  Harry Pardijs (Laren) en Poul
Veen uit Zutphen zijn momenteel de
verantwoordelijken,  en zijn, gediplo-
meerde KNSB-trainers. Beide zijn erva-
ren wedstrijdschaatsers. Harry
schaatste o.a . in Calgary in wedstrij-
den met  Erben Wennemars en Jeremy
Wotherspoon, en Poul was een concur-
rent van Gerard Kemkers, de huidige
trainer van TVM. Kortom ervaring en
kennis voldoende! De huidige resulta-
ten mogen er zeker zijn. Over de gehe-
le breedte is veel progressie te zien.
Het bijhouden van alle persoonlijke re-
cords en de clubrecords van de vereni-
ging , kost de webmaster, menig uur.
Eddy Derksen, 2e jaar A junior,
schaatst op dit moment bij de selectie
van gewest Gelderland en  hij doet o.a.
mee aan wedstrijden allround van dis-
trict Noordoost. Ook nam hij deel aan
de Residentiecup in Den Haag. Na een
sabatical als piloot, bindt zijn oudere
broer Renee de ijzers ook weer onder.

De junioren C laten prima tijden klok-
ken. De jongens C 1 lukte het net niet
om zich te kwalificeren. Zij legden het
af tegen de C2 junioren.

Maar volgend jaar zijn er goede kan-
sen voor de huidige 1ejaars junioren
C: Tom Olthof en Jorn Kuitert.

Drie meisjes junioren C1, is het wel ge-
lukt om deelname af te dwingen. Jessi-
ca Oudenampsen ( Laren), Lisa van
Eek( Holten) en Simone Blaak uit 't
Harde  vertegenwoordigen het gewest
Gelderland.

En dan de pupillen. Hun resultaten
mogen er zijn! Op ranglijst van de
KNSB - Nederland staat zowel Miranda
Blaak , 49,42 op de 500,( 't Harde) als
Bart Kuitert uit Vorden, 49,72 op de
500, in de top tien. 
In Deventer schaatsten zij zelfs de
snelste seizoenstijden pupillen B, en
hiermee behoren ze beide tot de tijd
snelsten uit Gelderland. Zondag 7 de-
cember staan de laatste oefenwedstrij-
den voor de pupillen op het program-
ma. De junioren rijden in Groningen
de 500m en de 1000m. De pupillen B
strijden om het klassement 500m en
700m.

De uitslagen staan te lezen vanaf 14
december op www.knsbgroningen.nl.
Voor meer informatie over de ijsclub
en haar rijders kijk op 
www.ijsclublochem.nl

Talenten IJsclub Lochem naar
Kardinge Bokaal in Groningen

Op zaterdag,13 december a.s. wordt er gestreden om de Kardingen
Bokaal in Sportcentrum Kardinge in Groningen. De beste junioren B en C
en pupillen A en B , van de KNSB- gewesten Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland, schaatsen om deze fel begeerde beker. Ieder
gewest stuurt de 4 snelste schaatsers per categorie naar deze wedstrijd. De
winnaar is het gewest dat in het totaal klassement van alle categorieën de
hoogste score heeft.

Omdat er elk jaar nieuwe boeken wor-
den aangeschaft, worden ‘oudere’ boe-
ken tegen een geringe vergoeding in
de verkoop gedaan.

Boekenverkoop bibliotheek
Zaterdag 13 december worden er
tussen 10.00 en 13.00 uur in de Vor-
dense bibliotheek afgeschreven
boeken verkocht.

De eerste trekking vindt plaats op 13
februari 2009 en dan zal ook de eerste
auto als hoofdprijs worden getrokken.

Er is ook veel belangstelling van bedrij-
ven uit omliggende plaatsen, die de
Vordense voetbalclub, in ruil voor ver-
melding op de website en op de video-
presentatie, graag willen steunen. Met
nog twee maanden te gaan lijkt het
erop dat alle loten aan de man ge-
bracht gaan worden. De eerste klap is
een daalder waard. Er zijn inmiddels
al 1000 loten verkocht.

Grote verloting 'Vorden'
De grote verloting van de voetbal-
vereniging Vorden loopt als een
trein. De leden zijn thans twee
maanden bezig om de 1500 loten te
verkopen en de resultaten zijn be-
moedigend.

HSV "De Snoekbaars"
Op vrijdagavond 12 december a.s. kun-
nen de jeugd en seniorleden de beno-
digde vergunningen voor 2009 weer
afhalen.
Men houdt zitting in de sporthal.

H e n g e l v e r e n i g i n g

UITSLAGEN
Zaterdag 6 december: V.C.V. MB1 -
Dash MB1 4-0, Longa '59 MC1 - Dash
MC1 4-0, V.IJ.V. H1 - Dash H3 4-0, Dash
MC2 - Avanti MC1 3-2, Dash 2 - Dijk-
man/WSV 4 4-0

PROGRAMMA
Zaterdag 13 december: SC Gorssel
MC1 - Dash, Kerkemeijer Gemini D2 -
Dash D4, KSV D3 - Dash D3, Vollverijs
D1 - Dash D2, VC Pansign D1 - Dash D1,
Dash circ. 3 - DVO 3 , Dash (2e wed-
strijd) 3 - Dynamo 3 , Dash circ. 1 - BVC
'73 2 , Dash H2 - Doc.Stap Orion H6 ,
Dash D6 - Brevolk D2 , Dash H1 - Wevoc
H1 , Dash D5 - V.C.V. D5 , Dash H3 -
D.V.O. H5 , Dash MB1 - Dijkman/WSV
MB1.

Vo l l e y b a l

Ratti
RATTI 1 - WOLFERSVEEN 1
Na de dramatische competitiestart die
Ratti dit seizoen in Wolfersveen kende
(4-0 nederlaag), was er de gastheren
deze middag veel aangelegen dit recht
te zetten. Zonder de geblesseerden Fa-
bian Dijkman en Sandor Verkijk be-
gonnen de mannen van trainer Eric
Gijsberts goed aan de wedstrijd. Met
voetballend vermogen probeerde Rat-
ti Wolfersveen te bestrijden. De gasten
zetten hier een tomeloze inzet en bij
vlagen heel aardig voetbal tegenover. 
In de eerste helft kregen beide elftal-
len weinig kansen. Ratti was via een
prima vrije trap van Ruud Mullink
dichtbij de openingstreffer en Wolfers-
veen was enkele keren gevaarlijk uit
een hoekschop. De ruststand was 0-0.
Na rust probeerden beide elftallen de
aanval wat meer te zoeken, zonder
veel risico's te nemen. Een voorzet van
Michiel Gudde viel bovenop de deklat.
Uit een hoekschop van Klein Heeren-
brink was Niek Nijenhuis met een pri-
ma kopbal dichtbij de 1-0, maar de
sterke keeper van Wolfersveen tikte de
bal uit de kruising. Later was Gudde
opnieuw gevaarlijk alleen zag hij de
volledig vrijstaande Robert Ruiter-
kamp midden voor het doel over het
hoofd en zocht de moeilijke oplossing.
Ratti had in Erwin Weenk en Wouter
Plateeuw achterin een paar sterkhou-
ders en Gijs Klein Heerenbrink speel-
de rechts op het middenveld een goe-
de wedstrijd.
Wolfersveen was het laatste kwartier
de bovenliggende partij. Wouter Gud-
de keepte wederom goed en pareerde
een lastig afstandschot bekwaam. Uit
een scrimmage na een hoekschop viel
de bal nog op de paal waarmee Ratti
goed wegkwam.
De 0-0 bleef echter staan. Een terechte
uitslag. Geen van beide ploegen maak-
te aanspraak op de drie punten. Vol-
gende week wacht de wedstrijd in Aze-
wijn tegen Den Dam.

RATTI DAMES
Ratti 1 - Erix 1
In tegenstelling tot vorige week zon-
dag trapten de dames van Ratti afgelo-
pen zondag af met een lastige laag-
staande zon. Een rommelig begin van
de wedstrijd zorgde voor kansen aan
beide kanten. Keepster Els Berenpas
hield Ratti in de wedstrijd met een
paar sublieme reddingen. Naarmate
de eerste helft vorderde kreeg Ratti
meer grip op de wedstrijd. Ondanks
dat Ratti de betere was kwam Erix tot
scoren. Een klutsbal werd tot twee
keer toe nog tegengehouden door
keepster Els Berenpas, maar hierna
rolde de bal alsnog in slow motion
over de doellijn. Absoluut geen
schoonheidsprijs, maar deze doelpun-
ten tellen ook. 0-1. Ratti probeerde de
druk op de achterhoede van Erix nog
meer op te voeren, maar de gelijkaker
werd nog niet gevonden. De kleedka-
mers werden opgezocht met een 0-1
achterstand. 
Na de rust werden er meer afstands-
schoten op het doel van Erix gevuurd
wat meer gevaar opleverde. Na een
kwartier voetballen was daar dan ein-
delijk de verdiende gelijkmaker. Kelly
Peters zocht de achterlijn op en pasde
de bal naar spits Gerrie Brummelman.
Mariëlle Klein Brinke kwam oplopen
vanaf het middenveld en de bal werd
precies op maat teruggelegd, waarna
de bal kon worden binnengeschoten.
1-1. Ratti verzaakte hierna om verder
druk te zetten en vol voor de winst te
gaan. Erix kreeg hierdoor weer hoop.
Op inzet en beleving als team ging
Erix vol voor de winst. Ratti liet zich
onder druk zetten en ballen werden
niet meer nauwkeurig weggewerkt. Af
en toe kwam Ratti er nog goed uit en
het doelpunt kon aan beide kanten
vallen. Erix dwong het geluk echter af
en met een hoog balletje belandde de
bal in het net en kwam Erix vijf minu-

Vo e t b a l

ten voor tijd wederom op voorsprong.
1-2. Ratti probeerde in de resterende
minuten nog de gelijkmaker op het
scorebord te zetten, maar de klok tik-
te door en het laatste fluitsignaal
klonk. Een zuur puntverlies voor Rat-
ti. Volgende week zondag de laatste
wedstrijd voor de winterstop. Uit te-
gen Neede 1. 

UITSLAGEN
Zaterdag: Ratti 5 (zat) - Haarlo SP 3
(zat)  1-2, Ratti D1C - Doetinchem D3  2-
5, Ratti F1C - VIOD F7  5-1 , Gorssel B1 -
Ratti B1D  4-1, HC '03 C3D - Ratti C1  ?,
C Zutphen E8 - Ratti E1C  1-8.
Zondag: Ratti 1 (zon) - Wolfersveen 1
(zon) 0-0, Garrits, J.W.  , Ratti 2 (zon) -
Ulftse Boys 4 (zon)  uitgesteld, Ratti 4
(zon) - Warnsveldse Boys 5 (zon)  2-4,
Ratti DA1 (zon) - Erix DA1 (zon)  1-2,
Haaksbergen 8 (zon) - Ratti 3 (zon) 4-2.

PROGRAMMA 
Zaterdag 13 december: Ratti C1 - Con-
cordia-W C3  , Ratti E1C - Eefde SP E3  ,
Zelos 6 (zat) - Ratti 5 (zat)  , Zutphania
B1 - Ratti B1D.
Zondag 14 december: Ratti 3 (zon) -
WVV '34 6 (zon)  , Den Dam 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) Reintjes, H.T.  , Terborg 3
(zon) - Ratti 2 (zon)  , Vorden 5 (zon) -
Ratti 4 (zon)  , Neede DA1 (zon) - Ratti
DA1 (zon).

vv Vorden
VORDEN - DINXPERLO 2-0
Vorden heeft zondag verdiend gewon-
nen. Het was gedurende gehele wed-
strijd wat sterker en speelde ook wat
agressiever dan Dinxperlo. Veel onno-
dig balverlies zorgde er voor, dat de
achterste linie bij tijd en wijle de zei-
len flink moest bijzetten en doelman
Mark Borgonjen keepte een goede
wedstrijd. Dennis Wentink tekende
met een prachtige omhaal de ope-
ningstreffer aan. Wanneer het positie-
spel nog wat beter uit de verf komt,
kan Vorden voor de tweede seizoen-
shelft wat meer naar boven kijken.

Vorden begon fel aan de wedstrijd,
maar leed vooral in de beginfase erg
veel balverlies, waardoor het ook niet
aan opbouwen toe kwam. Dinxperlo
kon hiervan ook niet profiteren, want
het trof een hechte verdediging aan.
Echte kansen wisten zich beide ploe-
gen niet te creëren, maar daar kwam
in de 30e minuut verandering in. Mi-
cha Bolink trok de bal voor op Dennis
Wentink, die via een omhaal de bal
snoeihard binnenknalde. 1-0 Gesterkt
door dit doelpunt ging het bij Vorden
wat beter lopen en kreeg het voor de
rust nog twee uitstekende kansen.
Dennis Wentink wist oog in oog met
de doelman het net niet te vinden en
Renz Cornegoor raakte de bal niet
goed, waardoor het leder voor het doel
langs dwarrelde. Op slag van rust
kreeg Dinxperlo nog een goede kans
op de gelijkmaker, maar de bal ging
voor langs het doel. In de tweede helft
probeerde Dinxperlo het met name
vanuit de tweede lijn, maar Mark Bor-
gonjen wist het doel schoon te hou-
den. Jeugdspeler Mike van Lingen
stond aan de basis van het tweede
doelpunt. Na een loopactie bracht hij
Micha Bolink in stelling, die met deze
kans wel raad wist. Een uitstekende in-
valbeurt van deze jeugdspeler, die fy-
siek erg sterk is, maar ook slim is in
zijn acties.

Komende zondag is het de laatste wed-
strijd voor de winterstop.

UITSLAGEN
Zaterdag 6 december: VIOS B. A1 - Vor-
den A1  5-2, Vorden A2D - Rheden A2D
afg., Vorden B1 - Grol B1 0-7, Warns-
veldse Boys B3 - Vorden B2 8-1, Vorden
C1 - DCS C1 1 - 10, Pax C2 - Vorden C2
1-0, Vorden C3 - VVO C3 0-15, Vorden
D1 - Erica '76 D1 3-1, Reunie D2D - Vor-
den D2 3-1, Vorden D3 - Harfsen D1 0-
5, Zelos E1 - Vorden E1 0-6, Vorden E2 -
Be Quick Z. E1 1-5, Zutphania E1 - Vor-
den E3 afg., Vorden E4 - Harfsen E1 3-
3, Harfsen E2 - Vorden E5 7-0, Angerlo
Vooruit F1 - Vorden F1 afg., VIOD F4 -
Vorden F2  2-2, Vorden F3 - FC Zutphen
F4  3-2, Vorden F4 - Oeken F2 6-3, Vor-
den F5 - Warnsveldse Boys 2-1, Brum-
men F7 - Vorden F6 1-4
Zondag 7 december: Vorden 1 - Dinx-
perlo 1 2-0, Vorden 2 - Keijenburg. Boys
3 3-1, Vorden 3 - Lochem SP 4  1-0, Zut-

phania 4 - Vorden 4 9-3, Socii 5 - Vorden
5 3-6

PROGRAMMA
Zaterdag 13 dec: Vorden A1 - Neede A1,
Vorden A2D - AVW '66 A2, Varsseveld
B1 - Vorden B1, AZC B3D - Vorden B2,
Groessen C1 - Vorden C1, Vorden C2 -
SC EDS C1D, Vorden C3 - AVW '66 C4,
Vorden D1 - Gazelle Nieuwland D1,
Vorden E1 - Pax E1, Be Quick Z. E3 - Vor-
den E4.
Zondag 14 dec: Vosseveld 1 - Vorden 1,
Lochem SP 3 - Vorden 2, Voorst 2 - Vor-
den 3, Vorden 4 - Turkse Kracht 6, Vor-
den 5 - Ratti 4.

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Tijdens de 3e selectiewedstrijd voor
pony's is het Chyenne van Dijk met
Aladin gelukt  om een startbewijs voor
de Regio kampioenschappen dressuur
te bemachtigen. Ze reed in Brummen
met 198 punten naar een 2e plaats.

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

DE OPBRENGST
Kinderen en jongeren met een handi-
cap willen graag gewoon meedoen,
net als hun leeftijdgenootjes. Daar-
voor zijn vaak veel extra aanpassin-
gen, zorg en begeleiding nodig. De
NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale
vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. Zodat
ze met hun beperking toch gewoon
kind kunnen zijn.

MEEDOEN?
Wilt u volgend jaar ook meedoen aan
de collecte? Dan bent u van harte wel-
kom in het collecteteam. Neemt u con-
tact op met Helma Eykelkamp, tele-
foonnummer 0575-554435. De NSGK
komt al sinds 1950 op voor kinderen
en jongeren met een handicap in Ne-
derland. De stichting is onafhankelijk
en kan haar werk doen dankzij dona-
teurs, bedrijven en vrijwilligers. Zij
dragen kinderen met een handicap
een warm hart toe en zetten zich daar
belangeloos in. De NSGK is in het bezit
van het CBF-keurmerk. Dit garandeert
dat ze op een verantwoorde manier
omgaat met de giften die zij ontvangt.
Meer informatie vindt u op de website
www.nsgk.nl.

Collecte voor
gehandicapte
kinderen een
succes door
vrijwilligers
In de week van 10 tot en met 15 no-
vember is er met enthousiasme
door vrijwilligers in Vorden gecol-
lecteerd voor de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK). Met een team van 12 collec-
tanten is er 581,83 euro opgehaald
in Vorden. Een succes! Met de op-
brengst helpt de NSGK kinderen en
jongeren met een handicap om zo
volwaardig mogelijk te kunnen le-
ven. Vorig jaar is er in het hele land
ongeveer 464.000 euro ingezameld,
een prachtige opbrengst.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Zoveel mensen, zoveel wensen ...

WWEENNSSKKAAAARRTTEENN, bestel nu !
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Dit is een publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Uw kind onverzekerd?

Wat moet u doen?
De verzekering in drie stappen:
1. Kies een zorgverzekeraar
2. Meld uw kind direct aan bij de zorgverzekeraar
3. De verzekeraar schrijft uw kind in. Er zijn geen

kosten aan verbonden.

Hoe kiest u een zorgverzekeraar?
� Raadpleeg de website www.kiesBeter.nl
� Of bel gratis voor hulp bij het sluiten van een

zorgverzekering Stichting de Ombudsman
(0800 – 64 64 644 op werkdagen van 10.00 uur
tot 16.00 uur)

De kosten van de zorgverzekering voor kinderen tot
18 jaar worden door de overheid betaald. Voor
kinderen betaalt u dus zelf geen premie en er geldt
geen eigen risico.

Heeft u nog geen zorgverzekering voor uw
kind afgesloten? Regel dat dan direct!

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering
afsluiten. U bent daarom verplicht ook uw kinderen
te verzekeren. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.

Laat uw kind inschrijven bij een zorgverzekeraar
van uw keuze. Elke zorgverzekeraar is verplicht uw
kind als verzekerde te accepteren. Zodra uw kind is
ingeschreven worden medische kosten vergoed.

Stel, uw kind valt uit het
klimrek en moet in het
ziekenhuis worden
behandeld. De medische
kosten kunnen dan al
gauw zeer sterk oplopen.
Als uw kind niet bij een
zorgverzekeraar is
ingeschreven, moet u de
rekeningen zelf betalen.
Laat uw kind dus direct
inschrijven bij een
zorgverzekeraar.

De voordelen op een rij:
� U voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht
� Elke zorgverzekeraar moet uw kind als verzekerde

accepteren
� Voor uw kind betaalt u geen premie
� Voor uw kind geldt geen eigen risico
� U loopt geen financieel risico, omdat u de kosten

van medische zorg niet meer zelf hoeft te betalen
� U krijgt geen boete bij inschrijving als het kind

voorheen niet verzekerd was
� De verzekering gaat direct in

De zorgverzekering is voor iedereen
verplicht! Alle kinderen tot 18 jaar

betalen geen premie!

� Alleen als een jongere loon krijgt uit een baantje, dan betaalt hij inkomensafhankelijke premie. De werkgever vergoedt die kosten en
de jongere betaalt belasting over de vergoeding. Dat wordt automatisch op het loon ingehouden. Ook als de jongere niet bij een
zorgverzekeraar staat ingeschreven en dus niet verzekerd is!

� Deze advertentie heeft alleen betrekking op de basisverzekering en dus niet op aanvullende verzekeringen.LE
T

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

,,Als een klant wordt aangeschreven
met meneer en het gaat om een me-
vrouw, dan is dat vervelend,” zegt He-
leen Weerkamp, communicatieadvi-
seur bij ProWonen. ,,Echt erg is het
wanneer wij iemand aanschrijven die
is overleden. Helaas kunnen we dat
niet altijd voorkomen, want soms
kruist een brief wel eens met het aan-
geven van overlijden, of wordt het
overlijden van een klant wat laat ge-
meld. En wij maken ook wel eens fou-
ten als we gegevens in ons systeem zet-
ten of eruit halen. Om iedereen goed

te kunnen aanschrijven, vragen we nu
aan alle klanten om hun gegevens
goed na te kijken.” Deze week ontvan-
gen ongeveer 8000 klanten een brief
waarin hun medewerking wordt ge-
vraagd. ,,We vragen niet alleen naar
het wijzigen van verkeerde informa-
tie, maar ook naar het aanvullen van
ontbrekende informatie.” verduide-
lijkt Weerkamp. ,,Heel simpele dingen
als het aangeven van het verschil in
achternaam en meisjesnaam kunnen
een wereld van verschil maken in de
aanschrijfvorm.” Het opschonen van
de gegevensbestanden is de eerste stap
van het project Ken je klant! Met dit
project wil ProWonen dichter bij zijn
klanten komen te staan. Weerkamp:
,,We zijn de afgelopen jaren flink ge-
groeid, zowel in het aantal woningen
als in het aantal medewerkers binnen
de organisatie. We hebben het idee
dat we wat verder van de klant zijn ko-
men te staan. Door dit project hopen
we weer wat dichterbij te komen.”

Door fusies zijn gegevens niet goed overgenomen

ProWonen schoont 
gegevensbestanden op
Wooncorporatie ProWonen gaat
elke klant die zelfstandig een
woning en/of garage huurt vragen
om zijn of haar gegevens na te kij-
ken. Veel informatie van klanten is
opgeslagen in gegevensbestanden,
maar mede door verschillende
fusies van de afgelopen jaren zijn
gegevens niet goed overgenomen
of zelfs verloren gegaan.

Inwoners van Vorden kunnen bij de
deelnemende ondernemers bij de
deelnemende ondernemers kerstkaar-
ten kopen of een duitje in het spaar-
potje doen. De opbrengst hiervan
komt geheel ten goede van een water-
project in Ghana. De Vordens Rotary-
club heeft zelf al succesvol een project
met de plaatselijke bevolking opgezet
en wil nu een tweede project opstar-
ten.

De keuze is gevallen op dit project om-
dat water een eerste levensbehoefte is

en om de dramatische kindersterfte
door het drinken van verontreinigd
water weg te kunnen nemen. Rotary-
club Vorden-Zutphen heeft afgelopen
jaar al een eerste pomp kunnen reali-
seren dankzij de opbrengst van de di-
verse activiteiten van vorig jaar (wijn-
proeverij, kerstmarkt, verkoop kerst-
kaarten) en de hulp van de lokale be-
volking in Ghana.

Enkele leden van de Vordense  Rotary-
club hebben op eigen kosten het pro-
ject opgezet en begeleid. Zij zijn zeer

onder de indruk geraakt van de hoge
kwaliteit van het project en de mede-
werkzaamheid en motivatie van de lo-
kale bevolking. De Ghanezen hebben
onder andere kilometers lange sleu-
ven gegraven voor de watertransport-
leidingen naar de watertappunten.

Het eindresultaat is bekeken en de fi-
nanciën zijn gecontroleerd. Geconsta-
teerd werd dat alle gelden direct aan
het project besteed werden met mini-
male overheadkosten voor de uitvoe-
ring. 

Deze goede resultaten en het nijpend
watertekort in Ghana hebben de club
doen besluiten om opnieuw een wa-
terpomp te realiseren.

Rotaryclub Vorden-Zutphen organiseert

Kerstactie voor waterpomp in Ghana

Ook dit jaar wordt er weer een prachtige kerstboom geplaatst in het dorp
Vorden door de Rotaryclub Vorden-Zutphen in samenwerking met de
Vordense Ondernemers Vereniging (VOV). Aan deze kerstboom is een actie
gekoppeld om geld bij elkaar te krijgen voor een waterpomp in Ghana.

Ook in Vorden zit café "de Herberg" on-
getwijfeld vol, tijdens en na de Kerst-
markt. Om de feestvreugde te verho-
gen zal zaterdagavond 13 december de
Vordense achtkoppige band Over the
Hill optreden. Deze band begint in en
om Vorden inmiddels aardig naam te
maken met name door de spetterende
optredens die het afgelopen jaar zijn
gegeven waaronder die van zondag 1
december tijdens de Blubberloop in
Linde. 
De nummers van CCR werden s' mor-
gens al vroeg uit volle borst door het
publiek meegezongen.  De Lindese
molen ging van puur plezier draaien
en de lopers haalden betere tijden
door de lekkere beat.  

Het zal zaterdag dus ook zeker swin-
gen worden met de lekkere dansbare
nummers die allemaal op het reper-
toire staan. Wat dacht je van num-
mers van Stevie Wonder en The Doo-
bie Brothers en vele anderen uit de
roemruchte jaren 70 en 80. Maar ook
het stevigere werk wordt niet ge-
schuwd evenals nummers die nu in de
hitparade staan. 

Van The Rolling Stones tot Amy Mac
Donald, ze zullen allemaal voorbij ko-
men.  Veel nummers zijn van een ei-
gen arrangement voorzien zodat er
een mooie rol is weggelegd voor de
saxofoon en de accordeon. Iets dat de-
ze band wel uniek maakt binnen zijn
soort. Om de kerstsfeer ook niet uit
het oog te verliezen zal er ook nog een
gastoptreden zijn. Kortom, een verras-
send en swingend programma voor
een gezellige zaterdagavond. 

Kijk voor meer informatie op
www.overthehill.tk

Over the Hill brengt 
"De Herberg" in kerstsfeer
Zaterdag 13 december is het kerst-
markt in het mooie dorp Vorden.
Ongetwijfeld zal rond deze tijd dan
het verhaal verteld worden over de
herberg in Bethlehem waar geen
plaats was voor een zwangere
vrouw en haar timmerman.

De wedstrijd zal weer groots worden
opgezet en de renners krijgen weder-
om een afwisselend parcours voorge-
schoteld met technische, snelle en
zware stukken. Ook de jeugd (7 t/m 12
jaar) van Vorden en omstreken komt

aan hun trekken in de Rabo dikke ban-
den race Alle categorieën zullen bij de-
ze wedstrijd aan het vertrek komen.
De amateurs bijten om 10.30 uur het
spits af. Daarna komen de masters om
11.30 uur aan het vertrek. Om 12.20

uur is het de beurt aan de jeugd van
Vorden. Het programma wordt om
13.00 vervolgd met de nieuwelingen
en om 13.02 uur met de dames/junior
dames/nieuweling dames. De junio-
ren starten om 14.00 uur en de
elite/beloften sluiten om 15.00 uur de
dag af. 

Diverse renners van RTV Vierakker
Wichmond zullen ook in de diverse
categorien mee gaan strijden voor de
overwinning.

6e Cyclocross-spektakel in Vorden
Op zondag 28 december 2008 organiseert RTV Vierakker Wichmond al
weer voor de zesde maal een cyclocrosswedstrijd rond het kasteel in Vor-
den. De organisatie, een stel fanatieke cross-liefhebbers, is zeer blij met de
medewerking die de familie Roordink, eigenaar van kasteel Vorden, en
stichting Het Geldersch Landschap verlenen om wederom een cross te
mogen organiseren op deze unieke locatie.

-- Natuurlijk herken ik u. Bent u reeds lang onderweg, 

joffrouwe Agnes? Joosts stem vertoont een merkwaardige

trilling, die Willem direct opvalt. 

-- Gaat het wel goed met je, jonker Joost? 

Joost snapt diens spot en kijkt hem wat bozig aan. 

-- Loop jij maar vast vooruit met Reint, Willem. Ik spreek

hier met joffrouwe Agnes, dochter van de heer Keppel van

huis Verwolde. Onze vaders zijn vrienden. 

Agnes kijkt Willem aan. -- En ik heb het genoegen met ..?

Willem maakt een buiging en zegt -- Ik ben Willem ten

Elschate, zoon van Berend ten Elschate, markegenoot en

kerckmeister in het kerspel Roderlo. Agnes knikt Willem

vriendelijk toe. Deze versnelt vervolgens zijn pas met Reint.

Joost blijft staan met Agnes en haar begeleider.

-- U vroeg of ik lang onderweg was. Inderdaad, ik kom van

Zutphen over Vorden. Wij hebben ons in de reis verkeken,

nietwaar? Agnes kijkt haar begeleider meewarig aan. 

Joost maakt een hoffelijke buiging. 

--Mag ik u dan de bescherming voor de nacht bieden op

ons kasteel? De dag neigt al. Agnes bloost. – Dat aanbod

nemen wij graag aan. Joost glimlacht. 

-- Dan begeleid ik u met alle liefde. Hij schrikt van zijn

eigen woorden. -- Eh, ik bedoel: met alle plezier…

JONKER JOOST
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Aanlevering advertenties en berichten rond
Kerst / Oud en Nieuw 2008/2009

CONTACT VAN WEEK 52 (22-12 T/M 27-12)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
23/24 december. Hiervoor gelden de normale aanlevertijden. 
Contact Ruurlo verschijnt op dinsdag 23 december. 
Hiervoor dienen de advertenties en berichten ingeleverd te zijn
donderdag 18 december voor 17.00 uur.
Contact Warnsveld verschijnt niet in deze week.

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

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



STUNT
HAL

1 DAAGSE
STUNTVERKOOPDAAGSE
STUNTVERKOOP

MEER DAN 1500 M2

STUNTAANBIEDINGEN

ZATERDAG 13 DECEMBER VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

Bij aankoop van  2.500,- sanitair uit onze STUNTHAL
een SPHINX bad t.w.v.  784,- GRATIS 

(aanbieding geldt zolang de voorraad strekt)

ONGELOFELIJK!

* Natuursteen fontein

* Incl. RVS ophanging/handdoek houder

In verschillende maten, modellen

voor  249,-

* Keramag Fidelio fonteinset

* Grohe fonteinkraan

* Chromen afvoerplug + ophanging

Ook aanbiedingen in hoekfonteinen

* Geberit Duofix zelfdragend reservoir

*  Villeroy en Boch verkort 48 cm

Wandcloset model Subway

* Toiletzitting met soft close

* Geberit drukplaat model Bolero

voor  99,-
van  241,-

voor  599,-
van  938,-

* Grohe glijstangset

met 3 standen

handdouche compleet

* Huber douchtermostaat

Incl. S-koppelingen

* Complete set

voor  199,-
van  393,-

*  Designradiotor 170 x 60 cm

*  Kleur wit en pergamon

*  Incl. ophanging

voor  159,-
van  213,-

* Riho Whirlpool 180 x 80 cm

in de kleur pergamon en wit

* Verschillende modellen

* 6 Zij-Jets * 4 Rug-Jets * 2 Voeten-Jets

* Incl. badafvoer

voor  795,-
van  1370,-

* Detremmerie maxim badmeubel

* 100 cm breed

* Strak design * Kleur wit

* 1 wastafel met 2 kraangaten

* Incl. spiegel met lamp

voor  1095,-
van  2160,-

* Natuursteen wastafels en 

douchebakken in verschillende maten

* Verschillende RVS-onderstellen 

en ophangingen

vanaf  349,-

* Thermostaatkraan incl. regendouche

* Chroom incl. ophanging

* Verstelbaar in hoogte

voor  395,-
van  831,-

* Closetrolhouder

* Toiletborstelhouder

* Handdoekhaak

* Reserverolhouder

voor  149,-
    NU

* 90 cm breed

* incl. spiegel en lichtlijst

* In wit en pergamon

voor  795,-
van  3179,-

* Sphinx spiegel met verlichting

* Diverse modellen, maten en kleuren

* Nieuw in doos

voor  69,-
vanaf

UITSLUITEND EUROPESE A-KWALITEIT

* Design radiator

* 134 x 55 cm

* Chroom

* Incl. ophanging

DE SHOWROOM VAN                  IS TEVENS GEOPEND.
De Stunthal is gevestigd aan de Handelsweg 8 te Zelhem Tel. 0314-624 745 www.sanitairstunthal.nl

DRUK EN ZETFOUTEN ONDER VOORBEHOUD, AFBEELDINGEN KUNNEN AFWIJKEN

SCHEFFER BADKAMERS
UIT ZELHEM

van  1276,-

voor  495,-

Meer dan 

500 stuks


