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Zie in het hart van Contact

Op vrijdag 15 december a.s. houdt de
marktvereniging van Vorden de laat-
ste aktiemarkt van dit jaar. Bij uw aan-
kopen op de markt ontvangt u weer
de bekende enveloppen, met kans op
weer leuke prijzen. Bij onze kraam van
de marktvereniging kan men dan uw
prijs uitzoeken. Het bestuur hoopt
weer op een geslaagde markt.

Aktiemarkt

Omdat december een heel dure
maand is voor de meeste opa’s en
oma’s, trakteert Papa Beer tijdens de
kerstmarkt eens aan hen. Alle opa’s en

oma’s die met hun kleinkinderen op
de kerstmarkt een pannenkoek ko-
men eten, krijgen van Papa Beer zelf
de pannenkoek gratis.

Papa Beer met ludieke actie
op de Kerstmarkt

Organisator Henk Klaassen slaakte za-
terdagmorgen een zucht van verlich-
ting en zei: ‘Toen ik vrijdagavond naar
bed ging en buiten veel regen en wind
heb ik daarna slecht geslapen. Je moet
er toch niet aan denken dat het van-
daag ook zo’n weer zou zijn, dan zou-
den we een flink deel van deze fair
hebben moeten afgelasten’ zo sprak
Henk Klaassen. Het merendeel van het
gebeuren vond namelijk rondom d’Ol-
de Lettink in de buitenlucht plaats.
Voor de bezoekers stands met ‘van al-
les en nog wat’. Specifieke kerstpro-

ducten, kerstbomen, wanten, mutsen,
maar ook oliebollen, glühwein en an-
dere soorten lekkernijen. Zelfs het
Achterhoekse Berkensap en ‘berken-
bier’ ontbraken niet in het kerstaan-
bod. Ook andere producten op de win-
termaanden gericht, zoals zaagblok-
ken, houtkloof-machines, versnippe-
raars e.d.

Voer om de vogels door de winter heen
te helpen en vogelhuisjes waar ze in
kunnen schuilen. Te kust en te keur
prachtige sieraden om er tijdens de

kerst extra mooi uit te zien. De maand
december, een gezelligheidsmaand
met voor veel mensen lekker eten en
drinken. Dus een overvloed aan extra
calorieën. 
Om deze calorieën daarna weer kwijt
te raken, ook daaraan werd op deze
winterfair aandacht besteed. Op het
grasveld tegen aantrekkelijke prijzen
een assortiment hometrainers te
koop. 

In boerderij ’t Biesterveld, waar ook di-
verse standhouders een verkoopplek
hadden gevonden, ging men nog een
stapje verder. Daar gaf EGA Nederland
allerlei tips om weer wat kilo’s kwijt te
raken. Dus sneed het mes tijdens deze
winterfair zelfs aan twee kanten!

Stralend zonnetje tijdens
'De Olde Lettink Winter Fair'

Geen vorst, geen sneeuw, geen winterse sferen maar wel een stralend na-
jaarszonnetje, als je tenminste op zaterdag 9 december nog over het na-
jaar mag spreken. Hoe het ook zij, ‘De Olde Lettink Winter Fair’ werd on-
der ideale weersomstandigheden gehouden.

In de wintermaanden wordt ook aan de vogels gedacht.

Om de collectie actueel te houden
schrijft de bibliotheek elk half jaar
een bepaald deel van het boekenbezit
af. Voor deze overtollige boeken zoekt
de bieb nieuwe eigenaren met vol-
doende kastruimte. 

Restanten zullen gedurende de hele
maand december nog te koop worden
aangeboden. In verband met de vor-
ming van de basisbibliotheek West-
Achterhoek en de aanpassingen van
het automatiseringsysteem is de bibli-
otheek tussen Kerst en Nieuwjaar ge-
sloten. 
Tijdens deze periode is ook de website
van de bibliotheek niet bereikbaar. 

Op 2 januari is de bibliotheek weer op
de normale tijden geopend.

Bibliotheek
Zaterdag 16 december vindt er tus-
sen 10.00 tot 12.00 uur in de Vor-
dense bibliotheek een boeken- en
tijdschriften verkoop plaats.

Het allerlaatste 

plaatselijke nieuws 

nu ook inter-aktief op

www.contact.nl

Verschijning weekblad Contact eind 2006
Weekblad Contact verschijnt ieder week in de bus*
* (alleen weekblad Contact editie Warnsveld

verschijnt niet op 30 december).

In week 51 (18 t/m 23 december) is er een normale
verspreiding van weekblad Contact.

In week 52 (25 t/m 30 december) verschijnt weekblad Contact in de
gemeente Bronckhorst en Ruurlo op woensdag 27 december. Materiaal
hiervoor dient woensdagmiddag 20 december om 17.00 uur binnen te zijn.

In week 1 (1 t/m 6 januari) verschijnt weekblad Contact in de gemeente
Bronckhorst en Ruurlo op dinsdag 2 en woensdag 3 januari.
Materiaal voor weekblad Contact Bronckhorst dient woensdagmiddag
27 december om 17.00 uur binnen te zijn. Voor weekblad Contact editie
Ruurlo aanleveren vrijdag 29 december om 12.00 uur.

Redactie weekblad Contact

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

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

Zutphen (0575) 51 66 46

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW DAEWOO OF CHEVROLET!

Deze week bij
weekblad Contact
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Veel activiteiten en volop sfeer

Spectaculaire evenementen

Levende Kerststal

Diverse spelen

Win een ballonvaart
MET ADVERTENTIE-ZOEK-SPEL

Veel activiteiten en volop sfeer

Spectaculaire evenementen

Levende Kerststal

Diverse spelen

Win een ballonvaart
MET ADVERTENTIE-ZOEK-SPEL

Deze week
verschijnt

Dat zullen de commissieleden van dit
winterspektakel zeker niet beamen.
Men is al maanden druk in de weer om
van editie 2006 een nog groter succes
te maken dan de eerste uitvoering in
2005. Ook zij wachten met gezonde
spanning op het moment, waarop
Burgermeester Aalderink van de
gemeente Bronckhorst, op 15 december
om 17:00 uur de officiële opening zal
verrichten.

Een ijsbaan, die twee keer zo groot is, 
met allerlei activiteiten. Een permanente
tent tegen de ijsbaan aan gebouwd met
activiteiten voor jong en oud. Een hapje,
een drankje, muziek, zang en dans: 
dat vindt u hier tussen 15 en 29 december. 

De commissie is zeer verheugd met het
vertrouwen en de ondersteuning, in welke
vorm dan ook, van een groot aantal 
Vordense bedrijven en ook van enkele
bedrijven buiten de plaats.

Zonder de steun van deze bedrijven zou de
Kolde Karmis niet mogelijk zijn en daarom
wordt deze bedrijven de ruimte van harte
gegund om zich te presenteren in deze
speciale Kolde Karmis krant.

Ook is de commissie verheugd dat de
Horecabedrijven “Bistro de Rotonde”, 
“De Herberg”, “’t Olde Lettink” en 
“Hotel Bakker”, de handen ineen hebben
geslagen om op 22 en 23 december een
muzikaal spektakel te organiseren in de
grote feesttent op het marktplein.

De leden van de commissie heten u van
harte welkom op de ijsbaan of in de 
“koek en zopie” tent. Tevens spreekt de
commissie de hoop uit, dat editie 2006 een
duidelijke stap in de richting van het doel zal
zijn, namelijk uitgroeien tot hét winter-
evenement van de Achterhoek of misschien
wel van……?

De Kolde Karmis commissie v.l.n.r: 

Gert Kraayenzang; Anton Peters;
Angelique Sueters; Gerrit Drenten;
Marcel Siemerink; Wendy Vrieler. 
Gehurkt: Stef Kruip.

Kolde Karmis15-28 december

VORDEN

Kolde Karmis Vorden 
een koud kunstje?...

IJsbaan Riho on Ice in Vorden
DECEMBER IJSBANENTIJD !!
Langzamerhand begint de winter wat
nadrukkelijker zijn intrede te doen. 
De eerste aanwijzingen zijn een feit.
Inmiddels zijn de bladeren van de
bomen en de kou begint rillend op de
deur te kloppen. Zo hier en daar vang
je woorden op van mensen die alweer
bezig zijn met het maken van plannen,
om zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op de gezellige tijd tijdens de
feestdagen. Laatst ving ik zelfs een
gesprek op van een echte schaatslief-
hebbers die zich afvroeg of het zin had,
zich op een elfstedentocht te gaan
verheugen. Het antwoord vulde hij zelf
al in, om teleurstelling te voorkomen.
Wanneer bovenstaande gedachtegoed
door de hoofden van de schaatsliefhebbers
begint te spoken, weten wij van Riho on Ice
dat de tijd weer is aangebroken om ons,
zoals gewoonlijk, met volle overgave te
storten op de aankomende periode. 
We mogen wederom met een gerust hart
zeggen dat onze ijsbanen weer hot zijn dit
jaar. Dat blijkt wel uit het feit dat onze ijsba-
nen dit jaar in de volgende plaatsen liggen:
“Arnhem, Almen, Lochem,  Borculo, de Hoven
en Vorden”. (zie www.rihoonice.nl). 
Riho on Ice is gespecialiseerd in het
produceren, leveren en monteren van deze
mobiele ijsbanen, die praktisch in elke
gewenste vorm en afmeting gelegd kunnen
worden. De grote voordelen van onze
ijsbanen, zijn de overzichtelijke kosten en de

vandaal- en schadebestendigheid van het
systeem. Een schaats door het ijs kan bij
andere systemen onherstelbare schade
aanrichten; bij ons concept is het alleen de
schaats zelf die eronder lijdt. 
Riho on Ice komt graag met originele voor-
stellen om de gezellige intieme winterse
sferen te benadrukken, het evenement
soepel te laten verlopen en het uiteraard tot
een gigantisch succes te maken. Denk hierbij
aan diverse activiteiten waaronder een
ijshockeydemonstratie van de professionele
Nijmeegse ijshockeyclub “Nijmegen Emperors”.
Riho on Ice levert dit jaar een echte iglo en
niet te vergeten kunnen we door aanschaf
van een sneeuwkanon de omgeving van
een laag sneeuw voorzien.
Op de “Kolde Karmis” in Vorden, zal het dit
jaar ook zeker weer een groot feest worden.
Het mega-succes van vorig jaar krijgt een
waardig vervolg, mede door de inspan-
ningen van de commissie van de “Kolde
Karmis”. Zij zijn weer in staat gebleken een
zowel vermakelijk als muzikaal programma
samen te stellen met als middel- en hoogte-
punt de 200 m2 ijsbaan. Naast de ijsbaan
(twee keer zo groot ten opzichte van vorig
jaar), zal een sfeervolle verwarmde 
ingerichte tent worden opgezet waar het
voor de niet-schaatsers goed toeven zal
zijn.
Riho on Ice wenst heel Vorden gezellig
winterse dagen toe en uiteraard heel veel
ijsplezier.

IJsbaanactiviteiten Programma tentfeest ‘Kolde Karmis’ in Vorden Frühshoppen Vier Vordense horeca-
bedrijven slaan handen
ineen

Vorig jaar heb ik de kerstcommissie 
o.l.v. Angelique Sueters veel succes 

toegewenst en ik hoopte stilletjes op een 
vervolg in 2006. 

In 2005 is het een groot succes geworden 
en het vervolg staat al weer voor de deur, 

zelfs met een ijsbaan welke twee keer zo groot is, 
met er omheen tenten geplaatst 

en een randgebeuren om van te likkebaarden. 
Ja, er is hard gewerkt en ik ben dan ook bijzonder trots op het resultaat, 

dat u allen in deze editie van de “Kolde Karmiskrant”kunt lezen. 
Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt voor elk wat wils. 

Een bezoek is de moeite waard. Schroom niet om te komen, 
zelf de schaatsen onder te binden en/of van het randgebeuren te genieten.

Ik wens de bezoekers dan ook veel schaats-, luister- en proefplezier toe. 
Commissie succes en voor u allen plezierige feestdagen 
en een gezond en voorspoedig 2007 namens de VOV.

Voorzitter VOV, Marcel Leferink

VOORWOORD

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimum-
prijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karak-
ters; elk karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden, 
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet ge-
plaatst.

� Zin om in een workshop
een kerstdecoratie te maken,
er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Tevens verkoop kerst-
stukken en los materiaal.
M. Frederiks, Wiendelsweg 1,
Keijenborg, tel. 0575-
463442.

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

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

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

� Te koop: diverse soorten
kerstbomen, o.a. Zilverspar,
Nordman en Cornica’s import.
Bertus Waarle, Hamsveldse-
weg 2, Kranenburg Vorden.

� Doe de uitgebreide voe-
dingsanalyse met gezond-
heidstest. De topprodukten,
gedegen voedingsadvies en
begeleiding van Jerna Brug-
gink doen de rest. Aanko-
men/afslanken/meer energie
(0575) 46 32 05.

� Leer op de juiste manier
NORDIC WALKING met de
juiste techniek: ALFA 247. De
nieuwste instructiemethodie-
ken MET VIDEO-ANALYSE!
Bel. (0575) 46 36 03 of kijk
op www.vitalnowa.nl

� Gestopt met roken? Let op
de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

� Te koop: kerstbomen in
alle maten. G. Walgemoet,
Brandenborchweg 10. Tel. 55
67 75.

� Kerstvoorstellingen in
‘de Kranenburg’, gespeeld
en verteld door Gery Groot
Zwaaftink. Op vrijdagavond
15 dec. Korte verhalen en
liedjes. Zaterdagavond 16
en zondagmiddag 17 dec.
Scrooge en Marley. Info +
reserv. tel. (0575) 55 62 16.

� Nog enkele plaatsen vrij:
schilder- en tekenlessen
start in januari. Inspirerende
omgeving in het buitenge-
bied. Meer info: Bertje van
Delden, tel. (0575) 51 69 63
of mail naar bertje33@hot-
mail.com

� Biedt zich aan als hulp in
en rondom het huis. Voor
mensen die het nodig heb-
ben. Op vrijwillige basis. Tel.
06-21508727.

� Te koop: kerstbomen di-
verse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg
7a Vorden.

� Te koop: kerstbomen,
diverse soorten en maten.
Vers uit de grond. Fam. Kap-
pert, Ruurloseweg 87 Kra-
nenburg 0575 - 55 69 35 of
06 - 15540958.

� Te huur kerstman - kerst-
vrouw kostuums. DS Design,
Molenkolkweg 33 te Steen-
deren. tel. (0575) 45 20 01.

� Wilt u in de kerstvakantie
een klus gedaan hebben in
de tuin of om uw huis en
vindt u een officieel bedrijf te
duur? Twee ervaren jongens
bieden zich aan van straat-
werk tot snoeiwerk en derge-
lijke. Bellen na 18.00 uur. Tel.
06 - 4619 2969 of 06 - 4651
2232.

Nieuw
verkooppunt in

Vorden. 

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai
6-8 stukken € 5,95
Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,00
Winterheerlijkheden

Kaneeltulband
€ 4,75

Zoete Kerstbroodjes
4 st. € 1,99

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur ds. J.Kool, 19.00 uur Kerst-
zang in de Herv. Kerk mmv Vordens Mannenkoor

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur ds. D. Westerneng, viering
H. Doop, 19.00 uur Kerstzang in de Herv. Kerk mmv Vor-
dens Mannenkoor.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 december 10.00 uur Zangdienstcommissie

R.K. Kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor, 19.00 uur Kerstsamenzang in de Herv.
Kerk mmv Vordens Mannenkoor

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 16 december 17.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 17 december 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
16/17 december J.H.H. de Lange Lochem tel 0573 254357.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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 alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30
uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
13 t/m 19 dec. 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 13 december
Groentesoep / Boerenkool met spekjes, rookworst en
braadworst, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 14 december
Karbonade ‘de Rotonde’, gebakken aardappelen, groente /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 15 december
Bospaddenstoelensoep / Pangafilet op Oosterse wijze
bereid met wokgroente en rijst.

Zaterdag 16 december (alleen afhalen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, rauwkostsalade /
IJs met slagroom.

Maandag 18 december
Gesloten.

Dinsdag 19 december
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

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

LICHTTHERAPIE
5-daagse kuur ter introductie

slechts € 45,00!
OPEN HUIS op 15 en 16

december van 11.00 tot 15.00 uur.
Wiersseweg 7 in Ruurlo.

Tel. (0573) 45 21 52.



Contactjes
vervolg 
� Te koop: Mazda Demio
MPV Exclusive, zilvergrijs
metalic, van juli 2002. Slechts
13.000 km gereden. Kenmer-
ken o.a.: stuurbekrachtiging,
1498 cc (benzine)motor, air-
bags voor, centrale portierver-
grendeling, electr. bedienbare
ramen en electr. verstelbare
spiegels, deelbare achter-
bank en radio. Gewicht 935
kg. Tel. (0575) 55 21 83. 
Prijs € 7.500,00.

� Winterwandeling Ruurlo,
voorafgaand aan de Reurlse
winterdag. Zondag 17 dec.
a.s. Start tussen 11.00 en
12.00 uur bij de VVV Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 6 km, 9
km, 12 km. Deelnameprijs €

3,50 incl. consumptie. Inl. VVV
Ruurlo, (0573) 45 39 26.

� Te koop: mooie kerst-
bomen (groot en klein), Picea
Omorika). Fam. Eggink, Zut-
phenseweg 93, Vorden.

� Vrijdag 15 december a.s.
van 19.30-21.00 uur houden
wij, HSV ‘de Snoekbaars’ een
zitting in sporthal ‘het Jebbink’
voor leden die contant willen
betalen en de vergunningen
en VISpas gelijk meenemen.

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 ...

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

Wij danken allen die blijk hebben gegeven van
hartverwarmend en troostrijk medeleven na het
overlijden van

Niek van Snellenberg

M. van Snellenberg-Boderie

Hans en Judith

Ton

Vorden, december 2006

Dit sterretje mocht niet op aarde blijven
Het mocht niet op de aarde stralen
Dit sterretje zal voor altijd aan de hemel twinkelen.

Onze lieve kleinzoon en ons neefje

Stein Roenhorst

Opa en Oma Zweverink

Greta en René
Qu-Ling

André en Erna
Ruben
Nienke

4 december 2006

Voetjes die schopten,
voetjes die later lopen zouden gaan.
Voetjes die de grote wereld zouden 

binnenstappen,
voetjes die stevig in het leven zouden staan!

Lieve Stein, je wilde zo graag bij ons zijn
Jouw strijd was oneerlijk en niet terecht
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

Trots op jou en met pijn in ons hart
moeten wij jou loslaten

Stein
Arend Jan Willem

Doetinchem, Nijmegen,
27 november 2006 4 december 2006

Lieve zoon van
Ronald en Wilma Roenhorst - Zweverink

We hebben Stein op 9 december begraven op de
Alg. Begraafplaats te Hengelo.

Ouweleen 4, 7255 WB Hengelo (Gld)

Hartelijk dank aan ieder die in welke vorm dan ook
mij feliciteerde met mijn 93ste verjaardag.

Het was grandioos!

Neeltje Eijerkamp-Lok

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gelukkig en blij
zijn wij elkaar
40 jaar trouw

Gert en Riky Hiddink
Donderdag 21 december vieren wij feest. Om 13.30
uur willen we dankbaar een zangdienst houden in
de Remigiuskerk te Steenderen. Wie mee wil zin-
gen is van harte welkom. Aansluitend is er van
15.00 tot 17.00 uur receptie in Café Restaurant
“Den Bremer”, Z.E.-weg 37 te Toldijk.

“De Bult”
Beekstraat 13, 7227 NC Toldijk

Hallo mooi zonnestraaltje,
je maakt ons blij.
Je breekt door donkere wolken
en maakt ons hart weer vrij.

Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Luuk
Hendricus

Luuk is geboren op 1 december 2006 om 02.47
uur, weegt 3630 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Arjan Wiggers en Marloes Brandenbarg

Eikenlaan 5, 7251 LT Vorden
Tel. 0575 - 55 91 91

Bezoekje brengen? Laat wat horen van tevoren!

14-12-1996 14-12-2006In Memoriam

Erik Oortgiesen
We zullen je nooit vergeten

Bennie, Jan, Jarno

Een klein wonder was het
een nieuw leven had het moeten zijn
soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen

Voor onze vrienden Ronald en Wilma
trotse ouders van 

Stein

Laurens en Yvonne
Ellen en Jochem

Hans en Astrid
Iris en Lize

Ewald en Suseth
Geert en Patricia

Niels en Sarah
Peter en Cecile

Nick, Max en Sam

Het warme medeleven en de steun van zovelen
tijdens de ziekte en na het overlijden van: 

Reina Scheffer
Mijn vrouw, onze mama en onze oma

Hebben ons bijzonder goed gedaan. De vele kaarten
die wij hebben ontvangen en de bijna volle kerk
tijdens haar afscheid, zijn nu een grote troost en
blijven voor ons een hele mooie herinnering. 

Onze speciale dank gaat uit naar huisarts Albers
voor zijn goede zorg.

Allen heel hartelijk dank!

Herman Scheffer

Ronald en Esther
Herbert en Xiaohong

Christopher
Amber

Gerard en Ina 
Niels
Frank

Vorden, december 2006

Zo welkom, dat het niet zo zijn kon.
Hij mocht maar even bij jullie zijn, wat doet dat een pijn.

Zeer verdrietig zijn wij dat hij maar een week bij hen
mocht zijn.

Stein Roenhorst

Wij wensen Ronald en Wilma veel kracht en sterkte
dit verlies te dragen.

Salon Marianne

Vorden, 4 december 2006.

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham 
150 gram met gratis 100 gram tonijnsalade

Keurslagerkoopje

Pepersteaks 3 stuks € 5.00

Special

Paddestoelen-
haasje 100 gram € 2.00

Verwen - tip

Jachtschotel 300 gram € 2.98

Kookidee

Ribkarbonade 4 stuks € 4.98

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

Verwennerij

Vorden

per portie van



Spaar 
voor gratis

toegangs-
bewijzenvoor het

Wintercircus

Gratis

naar ’t

Winter-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 11 t/m zaterdag 16 december 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

SUPER
CHIPS

naturel, paprika of bolognese
zak 200 gram, nu 2 zakken 

voor1.18met gratis  
2 circuszegels

KERST-
STOL

700 gram
met banketspijs 

1.99

HONIG
MIXEN

macaroni-spaghetti,
spaghettisaus of lasagnesaus

NU 2 pakken van 1,70 / 2,14 

voor1.59

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)

met gratis  
2 circuszegels

met gratis 2 circuszegels



TE KOOP KERSTBOMEN

Kerstbakjes
Wandstukken
Graftakken 
etc., etc.

Bij aankoop van een Kerstboom,
een mooie bos gemengd groen t.w.v. € 2,75 gratis

KWEKERIJ

Strodijk 4, Vorden
Tel. (0575) 55 32 83 / (06) 511 06 955

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG
Dorpsstraat 28, Vorden

Tel. (0575) 551905

Catering-service
Voor uw gasten in uw bedrijf of bij u thuis

verzorgen wij vanaf 20 personen uw exclusieve
feestdiner. Laat u verrassen door onze

catering-service. Voor een aantrekkelijke prijs.

Kerstbuffet
Op 1e en 2e Kerstdag vanaf 16.00 uur kunt u

bij ons genieten van een zeer uitgebreid en
heerlijk Chinees buffet

(onbeperkt eten voor € 14,50 p.p.)
Tijdig reserveren gewenst.

Afhaal feestmenu
(voor 2 personen € 24,50)

- • - • -
Ta Hai (gebakken gevulde garnalen)

- • - • -
Mini Loempia

- • - • -
Kim Do Kai (kip met zoetzure saus)

- • - • -
Babi Pangang

- • - • -
Cha Ko Ap 

(Peking eend met stro. champignons)

of Ma Po Nou Yuk
(ossenhaas in pikante saus)

- • - • -
met nasi, bami of rijst

Beide Kerstdagen vanaf 12.00 uur geopend

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

ZUTPHEN:  MEER COMMUNICATIE,  TEL. (0575) 51 76 18

NEVENVESTIGINGEN:
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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

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

FA M I L I E D R U K W E R K
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Afslanken/
Aankomen

gratis
begeleiding

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 19 DECEMBER 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

STOOFPEREN-
BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 6.45

GROOT 

€ 10.05

PROEF-
STOLLETJE

€ 3.50 

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 december.

SOVITAL
Lekker 

meergranenbrood

NU 

€ 1.60

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

ATTENTIE - TIJDELIJK GESLOTEN

VAN VRIJDAG 22 DECEMBER
vanaf 16.00 uur

T/M ZATERDAG 6 JANUARI

Vanaf maandag 8 januari 2007 staan
wij  weer volledig tot uw beschikking.
Wij wensen al onze klanten en relaties een mooie
kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar.



Jan Rozeboom volgde in Arnhem de
Academie voor Beeldende Kunst en
was een gedreven en getalenteerd
schilder, tekenaar en graficus. Zijn eer-

ste expositie als achttienjarige schil-
der kreeg hij in het toenmalig Schil-
dershuis Blaauboer in Vorden. Er volg-
den daarna vele exposities in galeries
en in enkele musea in Nederland. In
1983 was er in het Museum Henriëtte
Polak in Zutphen een grote overzichts-
tentoonstelling aan zijn gehele oeuvre
gewijd. Jan Rozeboom heeft in de peri-
ode vanaf zijn achttiende tot zijn 37e
levensjaar als onafhankelijk kunste-
naar een omvangrijk oeuvre opge-
bouwd. 

Naast het vrije werk van Jan Roze-
boom is er een serie etsen van kastelen
in Vorden en omgeving te zien. Deze
werden in 1981 in opdracht van Druk-
kerij Weevers te Vorden gemaakt voor
de Kastelenkalender 1982. 

De expositie is vanaf zondag 17 de-
cember opengesteld voor het publiek
en wel op vrijdag, zaterdag, zondag en
maandag van 12.00 tot 17.00 uur. In de
periode rond Kerst en Nieuwjaar is de
expositie ook open op 26, 27 en 28 de-
cember en op 2, 3 en 4 januari. De ex-
positie eindigt op 22 januari 2007.

Expositie 'Hommage aan Jan
Rozeboom'
Op 6 januari aanstaande is het 25
jaar geleden dat de in 1945 in Zut-
phen geboren en getogen kunste-
naar en in Vorden woonachtige Jan
Rozeboom tijdens een verblijf in
Griekenland overleed aan een hart-
aanval. In galerie Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20 in Vorden wordt
om de herinnering aan Jan Roze-
boom en zijn werk levend te hou-
den de komende tijd een expositie
gehouden onder het motto ‘Hom-
mage aan Jan Rozeboom’. Ook wor-
den er enkele exposities in Grie-
kenland gehouden. De expositie
‘Hommage aan Jan Rozeboom’ om-
vat een kleine selectie uit het laat-
ste werk van Jan Rozeboom samen
met recent werk van elf bevriende
kunstenaars met wie hij vaak sa-
men exposeerde. De expositie is te
zien van 17 december tot en met 22
januari 2007 in Galerie Agnes Ra-
ben in Vorden.

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

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

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

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

DECEMBER
13 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, contactmiddag

14 Klootschietgroep de Vordense Pan
13 ANBO klootschieten bij camping de

kleine Steege
15 ANBO bijeenkomst Gelderland in

de IJstijd
17 Kerstwandeling Kranenburgs Be-

lang
19 Chr. maatschappelijke vrouwenbe-

weging Passage Kerstviering
20 ANBO klootschieten bij camping de

kleine Steege
20 HVG Linde Kerstviering
20 Oecumenische Vrouwengroep

Wichmond Adventsviering
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 Bejaardenkring Kerstbijeenkomst
21 Kerstviering PCOB in het Stamper-

tje, ds Neppelenbroek
27 ANBO klootschieten bij camping de

kleine Steege
28 Klootschietgroep de Vordense Pan

AGENDA VORDEN

Deelnemers winkeliers eindejaarsac-
tie 2006: Welkoop, Vorden. Sueters
Speelgoed-, Huishoud-, Kadoshop. Bak-
kerij Joop. Mitra Sander Pardijs. Kapsa-
lon Marianne. Hotel Bakker. Super de
Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Café-Feestzaal "De Herberg". Plaza Vor-
den "Good for All". Giezen Schoenmo-
de. Bistro "De Rotonde". VVV Vorden.
Visser MOde. Roosenstein Quality We-
ar. Anthony's Country Store. Ami Kap-
pers. Tuunte Fashion bv. Profile Bleu-
mink. DA Drogist Ten Kate. Fashion
Corner. Etos Barendsen. Vordense Apo-
theek. Siemerink Opticien. Davorta
Bloemen. Martens. Fixet Barendsen.
Keurslagerij Vlogman. Echte Bakker
Van Asselt. Heersink Haarmode. Rabo-
bank Graafschap Noord. Dutch PC. Au-
tobedrijf A. Klein Brinke. Bruna Boek
en Kantoor. De Vordense Tuin. Hel-
mink Meubelen. Yvonne Modespeci-
aalzaak Jeugd. Shell Groot Jebbink.

EINDEJAARSACTIE VOV 2006,
"WIN SAMEN MET JE BUREN"
Dit jaar komt de Vordense onderne-
mersvereniging wederom met een
eindejaarsactie waarmee je hele buurt
kan winnen.

WANNEER?
De actie loopt van maandag 20 novem-
ber tot en met vrijdag 15 december
2006. In deze periode kan iedere klant
bij elke ondernemer die meedoet met
deze fantastische eindejaarsactie bij
besteding vanaf ¤ 10,- de kassabon
voorzien van naam, adres, postcode en
woonplaats deponeren in een daar-
voor bestemde bus. 

De bussen staan bij:  Visser Mode, Bru-
na,  Super de Boer,  Mitra slijterij en de
Welkoop

HOE WERKT DE ACTIE??
In de postcode zit de clou. Want iede-

re zaterdag wordt 1 kassabon getrok-
ken. Deze klant heeft de hoofdprijs
van die week gewonnen en daarmee
hebben alle buren met dezelfde post-
code ook een prijs gewonnen! 
Er zullen 4 trekkingen zijn, steeds
rond 16.00 uur in De Herberg. 3e trek-
king zaterdag 9 december 2006, prijs
uitreiken 16 december (Kerstmarkt).
4e trekking vrijdag 15 december 2006,
prijs uitreiken 30 december (zaterdag).
Via het weekblad Contact worden tel-
kens de winnaars bekend gemaakt.

WAT KUN JE WINNEN??
Bij iedere trekking is er één hoofdprijs:
een verrassingspakket twv ? 75,-, een
waardebon van ? 20,-  en een bos bloe-
men.
De andere winnaars (de buren) ont-
vangen een waardebon van ? 20,-  en
een bos bloemen

PRIJSUITREIKING
De prijzen worden aan de winnaars in
hun straat uitgereikt behalve op 16 de-
cember, dan vindt de uitreiking plaats
op de kerstmarkt. In alle gevallen rond
17.00 uur.

Eindejaarsactie VOV 2006

De derde trekking is zaterdag 9 december jl. verricht. De 3e Winnaar van
het prachtige verrassingspakket t.w.v. ¤ 75,- en een waardebon van ¤ 20,-
en de boeket bloemen is: Mevr. of dhr. E.B.W. Meijer, Biesterveld 36, 7251 VS
Vorden. Zaterdag 16 december a.s. gaan wij met de auto en Muziek rich-
ting de kerstmarkt om de prijs uit te reiken. Graag zouden wij het leuk
vinden om alle prijswinnaars met de postcode  7251 VS rond 17.00 uur op
de kerstmarkt te zien. Dit voor de prijsuitreiking en een foto voor in
Contact.

De uitreiking van de 2e trekking aan Duistermaat aan de Dr. C. Lulofsweg.

10 December is de dag van de mensen-
rechten. Ieder jaar voert Amnesty In-
ternational op deze dag actie voor
mensen die onze steun nodig hebben.
Amnesty International afdeling Vor-
den deed zoals ieder jaar weer mee
aan deze actie. Amnesty International
werkt tegen discriminatie wereldwijd.
Op 10 December vestigden we de aan-
dacht op een aantal vormen van dis-
criminatie in Europa; discriminatie
bij de toegang tot onderwijs voor Ro-
ma-kinderen in Slovenië, racistisch po-
litiegeweld in Frankrijk, en racistische
moorden in de Russische Federatie. 

Op vrijdag kon u een petitie onderte-
kenen waarin we ons uitspreken tegen
discriminatie en steunen we de op-
roep van Amnesty International aan

de regeringen van deze landen om di-
rect maatregelen te nemen tegen dis-
criminatie en racisme, met name: Het
zorgen voor goed onderwijs aan Ro-
ma-kinderen in Slovenië, aansluiting
van Frankrijk bij Protocol 12 bij het Eu-
ropees Verdrag voor de rechten van de

Mens, dat zich uitspreekt tegen alle
vormen van discriminatie en effectief
onderzoeken en berechten van daders
van racistisch geweld in de Russische
Federatie. De actie was een enorm suc-
ces en we hebben vele handtekenin-
gen opgehaald. De handtekeningen
worden opgestuurd naar het hoofd-
kantoor in Amsterdam. We willen ie-
dereen dan ook hartelijk danken. We
hopen u weer te treffen op de kerst-
markt.

Succes 10 December actie
Amnesty-Vorden

Ook dit jaar voerde Amnesty Inter-
national afdeling Vorden weer ac-
tie. Op vrijdag 8 december stonden
we bij Super de Boer Yvonne en Wil-
bert  Grotenhuis. We stonden er
warmpjes bij op deze stormachtige
dag en de reacties waren ook vaak
hartverwarmend.

Op zaterdag 16, zondag 17, zaterdag
23 en zondag 24 december 2006 ex-
poseert Lenie Suter kleurrijke, ab-
stracte schilderijen, die op een
unieke wijze gepresenteerd wor-
den in haar eigen atelier geWOON-
KUNST aan de Nieuwstad 8 in Vor-
den. Het atelier is op die dagen ge-
opend van 13.00 - 17.00 u.

Het werk van Lenie Suter bestaat uit
abstracte schilderijen, die een verhaal
vertellen. Met forse streken van het pa-
letmes ontstaat een schilderij. De ge-
laagdheid laat de fasen zien en het
zoeken naar de balans tussen kleur en

compositie. De interpretatie wordt
aan de kijker overgelaten en geeft
hem de mogelijkheid zijn eigen ver-
haal te vertellen. De vorige exposities
van haar werk bij Voorhuis Design in
Doetinchem en Kroonenburg Wonen
in Naarden sloten aan bij de filosofie,
dat wonen en kunst bij elkaar horen.
Naast kunstaankoop en kunstadvies
biedt geWOONKUNST ook interieur-
advies aan. De expositie "Kunst in
Huis" biedt een breed publiek in eigen
regio de mogelijkheid met haar werk
kennis te maken. Verdere informatie
kunt u vinden op de website www.ge-
woonkunst.nl

"Kunst in Huis"

Ook dit jaar organiseert Kranenburgs Belang weer haar jaarlijkse Kerstwan-
deltocht. Op zondag 17 december aan-
staande kunt u genieten van de schit-
terende natuur rond de Kranenburg.
Er zijn twee routes uitgezet, van 6,5
en van 10 km, die onder andere voe-
ren langs kasteel Medler. Daar zal,
voor beide routes, de tussenstop wor-
den gehouden. Met uiteraard de tradi-
tionele glühwein, warme chocolade-
melk enz. Honden mogen mee, mits
aangelijnd.
Inschrijven en starten kunt u vanaf
restaurant Papa Beer aan de Ruurlose-
weg op de Kranenburg. Voor de 10 km
route vanaf 13.00 uur en de 6,5 km
vanaf 13.30 uur. Starten is mogelijk tot
14.00 uur. Na afloop van de Kertwan-
deltocht wordt om 17.00 uur in het res-
taurant Papa Beer een stevige Boeren-
koolmaaltijd geserveerd. Uiteraard
kunt u ook op eigen gelegenheid (en
natuurlijk op eigen kosten) een pan-
nenkoek eten bij restaurant Papa Beer.

Kerstwandeling op de
Kranenburg

We bereiden ons  voor op de Kerst-
markt op 16 december. We staan
daar jaarlijks met veel plezier. De ac-
tie die we dan voeren heet: kom in ac-
tie tegen marteling  door de veilig-
heidsdienst.

De "oorlog tegen het terrorisme"
dient als excuus voor de militaire vei-
ligheidsdienst van Algerije(DRS) om
verdachten te martelen en de mis-
handelen. Ze arresteert verdachten
zonder arrestatiebevel en houdt ze
vaak op geheime locaties vast zonder
toegang tot advocaat, familie of me-
dische zorg.

De gedetineerden verblijven soms
maandenlang op deze geheime loca-
ties en worden onderworpen aan
martelingen en mishandelingen. De
ondervragingen door de militaire vei-
ligheidsdienst worden door de recht-
bank routinematig gebruikt als be-
wijsmateriaal. Er wordt geen onder-
zoek ingesteld naar klachten over
mishandelingen of martelingen.

Op de kerstmarkt staat Amnesty In-
ternational met petitielijsten die u
kunt tekenen waarin we  het bewind
van Algerije vragen  er dringend op
toe te zien dat de agenten van de DRS
geen arrestaties meer verrichten,
noch verdachten onder hun verant-
woordelijkheid gevangen te houden,

en dat diegenen die zich schuldig
hebben gemaakt aan mishandelin-
gen of martelingen worden berecht.
Tevens vraag ik u de wetgeving dus-
danig aan te passen dat elke gedeti-
neerde onmiddellijk toegang heeft
tot een advocaat. 

In de kraam op de kerstmarkt zijn er
ook Amnesty- artikelen te koop, kaar-
sen in diverse soorten, (kerst) kaarten
en andere producten.  U kunt u daar
ook uitgebreid laten informeren over
het werk van Amnesty en de werk-
groep Vorden. Over de acties, thuis-
schrijven, lidmaatschap etc. 
We wensen u een gezellige kerst-
markt toe en hopen u te verwelko-
men bij onze kraam.

Amnesty International op de kerstmarkt
Laat de angst niet winnen van de
mensenrechten!



Na een spannende en zinderende fina-
le slaagde Ronald Visser erin om Ha-
rold Kolkman te verslaan en mag de
winnaar zich het komende jaar de ge-

lukkige bezitter van de Olde Letink
wisselbokaal noemen. In de strijd om
de derde plaats won Henk Klaassen
van Arno Linnebank.

Darttoernooi
Zaterdagavond werd er in ’t Olde
Lettink een darttoernooi gehou-
den, waaraan door circa 30 perso-
nen werd deelgenomen.

Er staan bekende en geliefde liederen
op het programma die de bezoekers
ongetwijfeld in kerstsfeer zullen bren-
gen.
De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die

het orgel bespeelt en trompettist Reik
Heusinkveld zal een extra feestelijk
tintje geven aan het geheel. Verder zal
het Vordens mannenkoor o.l.v. dhr. F.
Knikkink een muzikale bijdrage leve-
ren.
De organist en trompettist zullen voor
de aanvang al reeds een aantal fraaie
kerstliederen ten gehore brengen, dus
het is de moeite waard om bijtijds aan-
wezig te zijn.
De Raad van Kerken heet iedereen van
harte welkom.

Kerstsamenzang met
Vordens mannenkoor
Aanstaande zondagavond 17 de-
cember om 19.00 uur wordt er in de
Dorpskerk de traditionele Kerstsa-
menzang gehouden uitgaande van
de Raad van Kerken.

Een traditie van 30 is ook dit jaar door
de Vordens muziekvereniging Concor-
dia voort gezet, nl. de jaarlijkse olie-
bollen aktie in het weekend na Sinter-
klaas. Nadat in het begin van dit jaar
de vergunning voor deze actie werd
aangevraagd, begonnen de echte voor-
bereidingen in september. De bak-
ploeg van 7 man kon daardoor afgelo-
pen vrijdagmorgen in alle vroegte aan
de slag. De medewerking van het
Dorpscentrum, tevens de vaste oefen-
lokatie van Concordia, was hierbij van
groot belang. De verkoop door de le-
den, die vanaf vrijdag middag van
start ging, liep als een trein. De bestel-
lingen varieerden van 1 zakje tot eke-

le honderen stuks. De duizenden olie-
bollen waren daarom op zaterdag dan
ook snel uitverkocht. Deze oliebollen-
actie was voor Concordia wel een bij-
zondere. Voor het eerst in al die jaren
waren de oliebollen niet het enige ge-
bakken produkt dat huis aan huis
werd verkocht door een vereniging. De
opbrengst van deze oliebollenactie is
voor het instrumentenfonds. Het be-
stuur van Concordia heeft onder tus-
sen de melding aan de gemeente
Bronckhorst voor de actie van 2007 de
deur uit gedaan. Dan zal de oliebollen
actie op 7 en 8 december verzorgd
worden. Concordia bedankt iedereen
de de actie heeft helpen doen slagen.

Oliebollen actie
Concordia

De deelnemers konden kiezen uit een
wandeling van zeven of een langere
route van veertien kilometer. Onder-

weg kregen de wandelaars erwten-
soep, chocolademelk en de traditione-
le glühwein aangeboden.Midwinter-
hoornblazers uit onder meer Ruurlo
ontbraken evenmin. Zij bliezen niet al-
leen op hun blaasinstrument maar
waren ook al te graag bereid om over
de betekenis van de midwinterhoorn
in vroeger jaren te vertellen.

Winterwandeling Wildenborch
Ongeveer 600 personen zijn zon-
dag rond het middaguur bij de Ka-
pel in de Wildenborch van start ge-
gaan voor het maken van een win-
terwandeling.

Aloë Vera is een van de oudste en meest bekende heilza-
me planten ter wereld. Een cactusachtige plant die groeit
in de warmere klimaten. Aloë Vera wordt in diverse vor-
men op de markt gebracht. Het sap van de Aloë Vera
heeft een reinigend effect op maag en darmen, het be-
vordert de spijsvertering, werkt ontgiftend, brengt ba-
lans en gebruikers ervaren meer energie. Vanwege haar
verzachtende en vochtinbrengende eigenschappen is
Aloë Vera tevens een belangrijk ingredient in huid- en
haarverzorgingsproducten, zoals dag- en nachtcremes,
zonneprodukten, shampoos en zepen. Sinds enige tijd is
er in deze regio een verkooppunt van de Aloë Vera bij. Zij
gebruikt zelf al jaren de produkten en is erg enthousiast. 

Voor mensen uit Vorden en omgeving is het mogelijk om
contact met haar op te nemen voor producten en advies.
Karin Tiemessen, Brinkerhof 40, 7251 WR Vorden. Tele-
foon: 0575-554214.

Aloë Vera

De ANBO heeft a.s. vrijdag 15 december in zaal "  't  Stam-
pertje"  van het Dorpscentrum, aanvang 14.00 uur , een
bijeenkomst voor haar leden en overige belangstellen-
den. Dan zal de heer P.A. Koning het onderwerp "Gelder-
land in de ijstijd" in woord en beeld belichten. 
Na een warme zomer en de winter nog voor de boeg no-
digt het bestuur van de ANBO voor 50-plussers, afdeling
Vorden, haar leden en overige belangstellenden van har-
te uit aanwezig te zijn op de afsluitende bijeenkomst van
het jaar 2006.

ANBO-ledenbijeenkomst

Op 19 december a.s. houden wij weer
onze kerstviering. Eerst gezamenlijk
een door de heer bos verzorgde maal-
tijd nuttigen en daarna een kerstlitur-
gie uitvoeren met medewerking van
riekie janssen, die ons op de piano zal
begeleiden. Enkele leden van passage
zullen hun medewerking geven door
gedichten voor te dragen of anders-
zins. Het is de bedoeling dat we veel
gaan zingen, daarom wordt iedereen
gevraagd het liedboek mee te nemen.
Tot ziens op onze kerstviering.

Passage
Vrijdag 15 december a.s. om 19.00 uur
viert de Seniorensoos Wichmond/Vie-
rakker Advent. Samen met de koren
zullen we zingen, luisteren naar liede-
ren en gedichten en zoals altijd zal er
een verhaal verteld worden. Ook domi-
nee Marianne Benard zal haar mede-
werking verlenen. In een versierde
zaal vol kerstsfeer zullen we zeker
weer een fijne avond mogen beleven.
Kom dus allemaal. Graag tot 15 de-
cember om 19.00 uur in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker.

Seniorensoos

Door in een groep te trainen stimule-
ren de deelnemers(ters) elkaar, ook
door te genieten van de buiten trainin-
gen in de sneeuw, regen, wind en zon
stimuleert elkaar tot grote prestaties.
Er wordt twee keer per week geduren-
de 1 - 11/2 uur getraind onder deskundi-
ge begeleiding. Dat gebeurt naast de
maandagavond ook op de donderdag-
avond vanaf 19.30 uur. De trainingen
beginnen altijd op de atletiekbaan van

AV Hanzesport aan het Deventerach-
terpad in Zutphen. Alles staat tijdens
deze trainingen in het teken van een
rustige opbouw, sfeer en eigen tevre-
denheid. De eerste training is op 8 ja-
nuari, aanvang 19.30 uur. De deelne-
mers hoeven geen hardloop ervaring
te hebben. Tijdens de training op
maandag  15 januari 2007 wordt aan-
dacht geschonken aan het onderwerp
schoeisel. Daarnaast zal op nader te

bepalen data informatie worden ver-
strekt over kleding, blessures en voe-
ding etc. Ook zullen er verschillende
testlopen worden georganiseerd om
zelf waar te nemen hoever het staat
met de eigen prestaties, maar het the-
ma blijft 'alles in je eigen (tempo) tijd'.
Trainingen op de atletiekbaan, op de
weg en in het bos staan natuurlijk ook
op het programma evenals theoreti-
sche tips. We blijven als groep wel al-
tijd bij elkaar, dus de snelle en minder
snelle lopers(ters) steunen elkaar. Na
de trainingen is er gelegenheid om te
douchen en na afloop onder het genot
van een kopje koffie / thee of iets an-
ders even gezellig na te praten. Na 8
maanden training zullen de deelne-
mers(ters) meedoen aan de 10 km
prestatieloop tijdens de HANZELOOP
op zaterdag 1 september 2007. Hierna
ontvangen de deelnemers(ters) een
certificaat met hun behaalde resul-
taat. Ook zullen de deelnemers enkele
keren met andere trainingsgroepen
van AV Hanzesport meetrainen. Van
de vorige groep hebben 38 deelne-
mers(ters) met succes de 10 km van de
Hanzeloop in september2006 gelopen.
Wie gelnteresseerd is, kennissen of fa-
milie heeft die eigenlijk willen gaan
hardlopen kunnen voor info contact
opnemen de hardloopspeciaalzaak
Sport-Inn, tel. (0575) 540997.  

Het maximaal aantal deelnemers voor
deze trainingen bedraagt 50 personen.
De deelnemers kunnen zich via Sport-
Inn aan de Groenmarkt 25 te Zutphen
opgeven en dienen na 4 weken trainin-
gen lid te worden van de atletiekver-
eniging Hanzesport. In de week voor
aanvang van de trainingen krijgt u de
uitnodiging om deel te nemen aan de
trainingen en het programma toege-
stuurd.

AV Hanzesport start met nieuwe groep

In het nieuwe jaar start AV Hanzesport in Zutphen weer met een nieuwe
groep '0 tot 10 km in je eigen tijd'Door het overweldigende succes met de
eerdere groepen zal de atletiekvereniging Hanzesport in Zutphen begin
van het nieuwe jaar opnieuw starten op de maandag- en donderdagavon-
den met een cursus voor beginnende hardlopers(ters) en joggers. Het is de
bedoeling dat de deelnemers(ters) in een grote groep gaan trainen maar
wel in hun eigen tempo en uithoudingsvermogen om zo binnen een tijds-
bestek van 8 maanden het hardlopen of joggen van 10 km in hun eigen
tempo onder de knie te krijgen.

Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

GGRROOOOTT  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT

VVUUUURRWWEERRKK

Bestel en betaal nu ook
ONLINE • E-Shop Now

VLEES SALADE
gegarneerd met gevulde eieren, ham, asperges, enz. 
€ 4,75 p/p. aantal personen: _____

ZALM SALADE
gegarneerd met zalm, paling, gevulde eieren, enz.
€ 6,25 p/p. aantal personen: _____

Afhalen op � Zondag 24 december tussen 15.00 tot 18.00 uur
Afhalen op � Zondag 31 december tussen 13.00 tot 17.00 uur

Naam:

Adres:

Woonplaats: Tel.:

A.u.b. inleveren voor 24 december.   Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Bestelformulier

voor Kerst en

Nieuwjaar

Gemeente Bronckhorst, de toekomstige parel van de Achterhoek.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!



Een aantal weken later opnieuw een
ontroerend moment. Het eerste elftal
was kampioen geworden. Na afloop
van de kampioenswedstrijd ging de se-
lectie met zestien bossen bloemen
naar het kerkhof om daar de bloemen
op het graf van Jan Rouwenhorst te

leggen.‘ Een zeer emotioneel gebeu-
ren’, zo kijkt Herman Vrielink terug.
In augustus 2004 opnieuw een dag
van emotie toen de voetbalclub in een
lange stoet vanaf het complex naar de
algemene begraafplaats trok om daar
de overleden leden te herdenken. Dit

vormde een onderdeel van de viering
van het 75 jarig bestaan. ‘Dat zijn alle-
maal gebeurtenissen die mij voor al-
tijd zullen bij blijven’, zo zegt Herman
Vrielink.

Vorige week maandagavond nam hij
in het clubgebouw ‘De Ark’ na 12 jaar
bestuurslid te zijn geweest, waarvan
acht jaar als voorzitter, afscheid. Een
periode waarop hij, op de hierboven
beschreven gebeurtenissen na, met
een goed gevoel op terug kijkt. ‘Prach-
tig om voorzitter te zijn van een club
waarbij het ‘wij- gevoel’ hoog in het
vaandel staat’, zo sprak Herman Vrie-
link. Tijdens een gesprek met hem en
zijn opvolger, de 46-jarige William van
der Veen in de bestuurskamer van de
club, roemden beiden de goede struc-

tuur binnen de vereniging. Vrielink:
‘Ik ben trots op het grote vrijwilligers-
korps. Zonder hun inbreng is het on-
mogelijk om een voetbalclub draaien-
de te houden’, zo zei hij.

Geboren in Laren en je houdt van de
voetbalsport dan kan het niet missen
of je wordt lid van de plaatselijke voet-
balclub ‘De Witkampers’. Herman: ‘Ik
heb er vanaf mijn achtste tot mijn 23e
jaar gespeeld’. Na een poos in Eiber-
gen te hebben gewoond streek Her-
man met zijn vrouw Ans (die, zo bleek
later, eveneens nauw bij de vereniging
‘Vorden’ betrokken was) in Vorden
neer. ‘Nadat ik hier een huis had ge-
kocht ben ik in één streep vanaf de
makelaar doorgereden naar de toen-
malige secretaresse van Vorden, Els-
beth Vlogman om mij als lid aan te
melden. Ik ben toen als doelman bij
het toenmalige achtste elftal gaan spe-
len. Een leuk team. Wij komen nog elk
jaar op een zondag bij elkaar om oude
herinneringen op te halen’, zo zegt
Herman Vrielink.

Toen zoon Tim ging voetballen werd
Herman jeugdleider bij de F2. Tijdens
de vierdaagse van de gymvereniging
‘Sparta’, waarbij Herman de jeugd van
Vorden begeleidde, werd hij al lopend
door Jan Rouwenhorst en Jan Borgon-
jen overgehaald om bestuurslid te
worden. Ook werd hij jeugdvoorzitter
en nam hij en passant in het hoofdbe-
stuur plaats met de functie van vice
voorzitter. En zoals reeds gememo-
reerd volgde hij in 1998 Jan Rouwen-
horst als voorzitter op. Nu na 12 jaar
vindt hij het hoog tijd worden om te
stoppen. ‘Je moet er voor waken dat
het besturen geen sleur wordt. Boven-
dien ben ik van mening dat ‘fris bloed’
goed kan werken’, zo zegt Herman
Vrielink die absoluut niets wil weten
van ‘borstklopperij’ in welke vorm dan
ook. ‘Samen alles doen’, dat is zijn cre-
do.

Tijdens zijn voorzitterschap kreeg de
voetbalvereniging de beschikking over
een nieuwe oefenhoek, een nieuw en-
treegebouw, een tribune en een betere
verlichting rondom de velden. De le-
den van Vorden bleken ook ingeno-
men met de werkzaamheden die Her-
man Vrielink voor de vereniging heeft

verricht. Tijdens een vrijwilligersbij-
eenkomst kreeg hij onlangs tot zijn
grote verrassing het ere- lidmaatschap
van Vorden aangeboden. Het ontroer-
de hem tot in het diepst van zijn hart.
Wanneer wij zijn opvolger William
van der Veen vragen bij welke club hij
zoal heeft gevoetbald komt er een ver-
rassend antwoord. ‘Ik heb nooit ge-
voetbald, wel heb ik vanaf mijn 7e tot
en met 25 jaar gekorfbald bij ZKC in
Zutphen. Ik heb daar jaren met het
eerste team in de promotieklasse ge-
speeld (de op één na hoogste afdeling
binnen de korfbalsport) Dus hoger ge-
speeld dan Herman Vrielink met zijn
voetbal, ha, ha!

In 1993 ben ik naar Vorden verhuisd
en ben ik met sporten gestopt. Toen
mijn jongste zoon Bas bij Vorden ging
voetballen werd ik leider. Dat heb ik in
totaal acht jaren gedaan. In 1998 werd
ik door Jan Borgonjen en Gerard Gre-
ven benaderd om zitting te nemen in
de toernooicommissie die het interna-
tionale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi organiseert’, zo zegt hij. Binnen
deze commissie heeft William van der
Veen samen met Gerard Greven vijf
jaar lang het duo- voorzitterschap be-
kleed. William: ‘De samenwerking ver-
liep uitstekend, Gerard hield zich met
de sportieve kant bezig, terwijl ik met
sponsorzaken was belast’, aldus van
der Veen.

Begin dit jaar stopte hij met zijn werk-
zaamheden voor het Kuijpertoernooi.
Thans wacht hem als kersverse voor-
zitter van ‘Vorden’ een andere taak.
Zegt hij: ‘Het is buitengewoon lastig
om Herman Vrielink op te volgen. Hij
heeft het goed gedaan en laat een
goed gestructureerde vereniging ach-
ter. Ik wil mij de komende jaren met
name inzetten om te proberen de
jeugd ook na hun 18e voor de club te
behouden. Veelal krijgen jongens van
die leeftijd ook andere interesses. Wel-
licht kunnen we deze jongens met het
oog op hun latere maatschappelijke
carrière wat helpen door ze bijvoor-
beeld bij de club bij de jeugdopleiding,
het trainen van de jeugd en dergelijke
te betrekken. Daardoor krijgen ze te-
vens verantwoordelijkheidsgevoel’ en
dat kan hen later goed van pas ko-
men’, zo zegt William van der Veen.

'Vorden' is een fantastische voetbalclub!

William van der Veen nieuwe voorzitter

Het tijdstip dat hij officieel tot voorzitter van de voetbalvereniging ‘Vor-
den’ werd gekozen zal voor immer in het geheugen van Herman Vrielink
gegrift blijven. De aanleiding was het plotselinge overlijden van toenma-
lig voorzitter Jan Rouwenhorst. Pas 51 jaar oud overleed Jan op een zon-
dagmiddag tijdens een competitiewedstrijd van zijn geliefde Vorden. Een
dag door Herman Vrielink betitelt als een ‘zwarte dag’ voor de club. Zelf
was Vrielink op dat moment vice- voorzitter. In deze functie was hij na-
mens de voetbalvereniging ook degene die tijdens een indrukwekkende
begrafenis plechtigheid de gevoelens van de vele leden vertolkte en waar-
bij hij de verdiensten van Jan Rouwenhorst voor ‘zijn’ voetbalclub ver-
woordde.

Overdracht van de voorzittershamer.

Carita van Woerden, eigenaresse van
het ‘Antiekhuis Het Timpaan’ uit Apel-
doorn was op de kerstfair aanwezig
met onder meer een stand met prach-
tige poppen. ‘ Kijk deze ‘Fashion Lady’,
een pop met een robe uit omstreeks
1880 zoals dat in die tijd in Frankrijk
werd gedragen. Het waren met name
vrouwen met heel veel centen die de-
ze japonnen lieten maken. Bij aan-
koop kregen de dames dan als cadeau
een pop uit dezelfde stof als de japon
van madame’, zo vertelde Carita. Ik
heb trouwens een speciale band met
poppen. Mijn hele jeugd met poppen
gespeeld. Zo nu en dan slaag ik erin
om bij oude verzamelaars dit soort
poppen op de kop te tikken. Ik heb
klanten uit alle delen van de wereld’,
zo zegt ze trots.

Al wandelend door het kasteel valt op
hoe smaakvol de verschillende ver-
trekken met het oog op de naderende
kerst zijn ingericht. Veel groendecora-
ties, kransen gemaakt met gekleurde

kerstballen. De voormalige raadzaal,
thans een zaal met prachtig versierde
‘gedekte’ tafels. En vanzelfsprekend
ontbraken de kerstbomen niet. In één
vertrek een grote stand met uitslui-
tend kaarsen. ‘Deze kaarsen maak ik
allemaal thuis in mijn eigen kaarsen-
makerij ‘Het Tweede Lichtje’ in Steen-
wijk. Ik ben zes dagen in de week be-
zig om van kaarsrestanten nieuwe
kaarsen te maken. Vroeger was het
nog een hobby, thans leef ik er van’ zo
zegt eigenaresse Loekie Langendoen.
Overigens waren er tijdens de kerstfair
in kasteel Vorden minder standhou-
ders dan vorig jaar. Ronald Rodink, be-
woner van het kasteel baalde daar zelf
ook een beetje van. Zegt hij: ‘De afgelo-
pen paar dagen hebben er op het laat-
ste moment door ziekte en familieom-
standigheden vijf standhouders afge-
beld. Die plekken kun je natuurlijk in
die korte tijd niet meer opvullen. Erg
jammer, maar helaas niets aan te
doen’.

Kerstfair in Kasteel Vorden
Via een rode loper richting het bordes kwamen de bezoekers kasteel Vor-
den binnen. Daar werd afgelopen weekend een kerstfair gehouden. Direct
na binnenkomst een ‘aandachtstrekker’, op een houder een origineel of-
ficiersuniform zoals die begin 1800 in Frankrijk werd gedragen. Tal van
onderscheidingen doen vermoeden dat de drager van het uniform ooit
een succesvol militair moet zijn geweest. Een vertrek verder, temidden
van tal van kerstattributen en tekeningen van onder meer Prins Maurits
en andere hoogwaardigheidsbekleders ook ‘echte’ geweren. ‘Er zijn met
deze geweren veel dodelijke schoten gelost’, zo klonk het achter ons. Ge-
schrokken keken we de brenger van deze boodschap aan. Een kerstfair en
dan ‘moordwapens’, dat past toch niet bij elkaar? ‘Niets aan de hand hoor,
met dit geweer gingen de kasteelheren vroeger op pad om hazen en konij-
nen te schieten’, zo klonk het geruststellend uit de mond van de stand-
houder.

Prachtige kaarsencollectie.
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  De Heesterhof  Tuinplanten 
Varsselseweg 20 Hengelo (GLD) nabij de Varsselring 
Tel:0575-462892 of 06-53362300 

KERSTBOMEN 
GRATIS BEZORGD   tot 10 km 

Wij hebben een grote keus

De mooie Nordmann uit Denemarken

Omorika-Picea abies-Abies koreana 
Van 6 tot 16 december iedere dag open behalve 

zondag, vrijdag tot 20.00uur

AkZie!MEUBEL OUTLETSTORE

•

Deze AkZie! loopt van 15 december
2006 t/m 31 januari 2007

Openingstijden:
vrijdag 10.00 - 21.00 uur 
zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Let op: de nieuwste modellen vindt 
u nog steeds op het vertrouwde adres
aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Tel. 0575 46 0105/46 35 04 - 
06 54 3173 55

Tevens inruil-
meubelen te
koop.

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!

Nijverheidsweg 5 Hengelo Gld.

van Gerrit Onstenk Meubelen in Hengelo (Gld)

MEUBEL 
OUTLET

STORE
Op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck op paal.’ 

Nieuw!

15 Dec.Open
t/m 31 januari 2007

2-21/2 zits Nu 666,-

Fauteuil 

Nu 196,-

Eetkamertafel + 6 stoelen 

Nu 992,-

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 10

november 2006 een evaluatieverslag van de sanering

en een nazorgplan op grond van de Wet bodembe-

scherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op 

de Kremersdijk 8 in Hengelo gld, gemeente

Bronckhorst op 25 augustus 2006 al vastgesteld 

dat sprake is een niet spoedeisend geval van ernstige

bodemverontreiniging. Ook hebben wij ingestemd

met een (deel)saneringsplan voor deze bodemveront-

reiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het

evaluatieverslag en het nazorgplan willen wij

belanghebbenden met deze publicatie in de

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 18 december 2006 kunt u daarom het

evaluatieverslag en het nazorgplan bekijken. 

U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem, en bij de gemeente

Bronckhorst (0575) 46 15 41.

Het provinciehuis is in week 52 gesloten. Voor inzage

van de stukken kunt u terecht in uw gemeente.

Tijdstip van openstelling tijdens deze week kunt u

navragen bij de gemeente.

Uw reactie zullen wij betrekken bij onze besluiten.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van onze

besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot vier weken na deze publicatie kunt u uw

schriftelijke reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 8 december 2006 - 

zaaknr. 2006-021515

Bodemverontreiniging Kremersdijk 8 in Hengelo gld,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING



Onlangs is het zaalvoetbalteam Veloci-
tas 3 in een nieuw tenue gestoken
door Timmerbedrijf Pim van Zeeburg.

Op de foto staan vlnr: Pim van Zee-
burg, Wouter Wassink, Kobbe-Jan Boe-
kelo, Daan Volker, Jeroen Peters, Mark

Welleweerd.
Zittend: Joris Fransen, Thijmen Wen-
tink, Frank Brunsveld.

Velocitas 3 in het nieuw

SUCCESVOLLE LIMIETEN JACHT
De zwemmers van de Berkelduikers
uit Lochem gingen op zondagmiddag
in Doetinchem wederom op jacht
naar de limiet tijden voor de Gelderse
A of B kampioenschappen, en met
zeer veel succes.
Opmerkelijke prestaties werden er ge-
leverd door Sjoerd Teunissen (100m.
schoolslag) door een dik PR te zwem-
men en hiermee tevens de A-limiet,
Berjan Ebbekink (200m. wisselslag)
die zwom ook een dik PR echter miste
op een haar de A-limiet en Judith Wen-
tink (100m. vrijeslag). Als er al geen li-
miet werd gezwommen was er de
troost van een nieuw (dik) PR en kun-
nen op basis van deze tijden zij alsnog
toegelaten worden tot de Gelderse A of
B kampioenschappen. Een dik compli-
ment voor allen meer dan waard.

De A-limiet werd gehaald door:
Marlieke Scholten, Luuk Nijland,
Sjoerd Teunissen en Niels Tjoonk op
de 100m. schoolslag.
Merel Wilgenhof, Marlieke Scholten,
Luuk Nijland en Niels Tjoonk op de
100m. vrijeslag

De B-limiet werd gehaald door:
Lisanne Rietman, Bernice Jager en Ju-
dith Wentink  op de 100m. schoolslag.
Milou Tjoonk, Lotte Eising, Anne Car-
lijn Bakker en Daan Nijland op de
100m. rugslag.
Anne Carlijn Bakker, Carmen Seesing,
Daan Nijland, Berjan Ebbekink, Judith
Wentink en Lisanne Rietman op de
100m. vrijeslag.
Berjan Ebbekink op de 200m. wissel-
slag.

BERKELDUIKERS IN COMPETITIE
Afgelopen zaterdagmiddag 9 decem-
ber werd in het zwembad van Borculo
de 3e reeks van wedstrijden gezwom-
men voor de Gelderse C-competitie en
jeugdpromotie.  De zwemmers van de
Berkelduikers uit Lochem waren goed
in competitie met vele persoonlijke re-
cords (27 stuks van de 63 starts) en 23
podiumplaatsen. Opmerkelijke presta-
ties werden er geleverd door oa. Tho-
mas Luchies, Loes van de Linden en
Nick Bongers die voor het eerst de
moeilijke 25m. vlinderslag zwommen.
PR's  werden met vele seconden verbe-
terden door oa. Tim Nijman (50m. vrij-
eslag), Sjoerd Teunissen (50m. vrij-
eslag en 100m. schoolslag) en Rick
Haijtink (50m. vrijeslag en 100m.
schoolslag). Milou Tjoonk (100m.
schoolslag) en Merel Wilgenhof
(100m. vrijeslag) misten met hun nieu-

Z w e m m e n we besttijd de NK-limiet op een haar.
Clubrecords werden er gezwommen
door Carmen Degenaar (50m. vlinder-
slag), Merel Wilgenhof (100m. vrij-
eslag) en door Milou Tjoonk (100m.
schoolslag). Ook de prestaties van de
estafette ploegen (dames 2e  plaats, he-
ren 3e plaats) is het vernoemen meer
dan waard.  De volledige uitslag kan
binnenkort worden nagekeken op de
vernieuwde website van "de Berkeldui-
kers"   www.berkelduikers.nl

1e  plaatsen waren er voor: 
Rick Haijtink (100m. schoolslag), Car-
men Degenaars (50m. vlinder- en rug-
slag), Richard Ebbers (50m. vlinder-
slag), Sanne ten Have (100 en 200m.

schoolslag) en Dinand Bleumink
(50m. vlinderslag en 100m. vrijeslag)

2e  plaatsen waren er voor: 
Sjoerd Teunissen (100m. schoolslag),
Milou Tjoonk (100m. schoolslag), Ju-
dith Stegeman (50m. rugslag), Femke
ten Have (50m. vrijeslag), Taco Braak-
hekke (50m. rugslag), Sanne ten Have
(50m. vlinderslag) en Frederieke Groot
Roessink (100m. vrijeslag)

3e plaatsen waren er voor: 
Marlieke Scholten (100m. schoolslag),
Rick Haijtink (50m. vrijeslag), Hidde
Ottens (50m. rugslag), Bart Kers (50m.
rugslag), Taco Braakhekke (50m. vlin-
derslag) en  Frederieke Groot Roessink
(50m. vlinderslag).

Na de poule fase werd het kaf van het
koren gescheiden en mochten de ware
helden zich op gaan maken voor de
uiteindekijke finales in de winnaars
en verliezersronde, De derde plaats in
de verliezersronde kwam op naam
van het dames koppel Gerdie Me-
gens/Esther Pierik zij waren net iets te
sterk voor de eveneens dameskoppel
Lennie Vaartjes/Ellen Pellenberg. De fi-
nale van de verliezersronde werd ge-
speeld tussen Robbie Bouwmeister/
Wilfried Besseling en Ronald Rouwen-
horst/ Helmoed Megens de laatst ge-
noemden waren net iets scherper met
de dubbels en werden uiteindelijk tot
winnaar bekroond. In de winnaars-
ronde werd er gespeeld om de best off
7 Nick Arends/Roland Wolbrink gin-
gen uiteindelijk met de derde plaats
aan de haal door het koppel AJ Jeb-
bink/ Robert Kornergoor met 4-1 opzij
te zetten. De finale was wel het spekta-
kelstuk van de dag de heren Gertjan

Loman / Arjan Mulder vooraf bestem-
peld als de favorieten werden op kin-
derlijke wijze op een 4-0 nederlaag ge-
trakteerd, de heren Joep Haverkamp
en Noud Nijenhuis lieten geen spaan
van Mulder en Loman heel, toen de
laatste pijl in de dubbel verdween bar-
ste er een ware polonaise los tussen de
aanhangers van Joep en Noud ze zijn
nu ook een jaar lang het Dart Konings-
koppel van Wichmond en Vierakker.
De hoogste Finish van de dag werd ge-
gooid door Rob Golstein (110 ) 
De organisatie was dit jaar in handen
van het plaatselijke dart team Bie-
Kriet, ze mochten dan ook terug kij-
ken op een bijzonder sportief en gezel-
lig toernooi. Eind maart 2007 komt er
weer een Wichmond - Open Koppel-
Darttoernooi dan mogen ook koppels
van buiten Wichmond mee doen
maar vol=vol maximaal 40 koppels.(op
de foto de winnaars Haverkamp/Nijen-
huis.

Nijenhuis en Haverkamp
winnen Wie-kent-Oe Darts

Zaterdag 9 december was er het jaarlijks terug kerende wie-kent oe dart-
toernooi bij cafe Den olde Kriet in Wichmond. Er werd dit jaar gestreden
tussen 25 koppels allen afkomstig uit Wichmond/Vierakker  of  genen die
op een andere wijze bij deze kernen betrokken zijn.

De VRTC ‘De Achtkastelenrijders’ be-
leefde zondagmorgen qua deelne-
mersveld aan een veldrit, één van de

hoogtepunten uit haar bestaan. Liefst
1230 rijders, afkomstig uit geheel Ne-
derland en zelfs Belgen en Duitsers
waren al in alle vroegte naar Vorden
afgereisd om mee te doen aan de veld-
toertocht, met als start en finish het
sportcomplex van de voetbalvereni-
ging ‘Vorden’ aan de Oude Zutphense-
weg. Hier konden de deelnemers zich
na afloop ook douchen en de fiets
weer schoon spuiten. Harry Eggink:
‘We waren als club aangenaam verrast
door deze grote deelname. Overigens
geen enkel probleem met de organisa-
tie.
We hadden voldoende vrijwilligers pa-
raat om alles in goede banen te leiden.
Wat betreft het parkeren van de vele
auto’ s werd het nabij gelegen indus-
trieterrein ingeschakeld. Daar was vol-
doende ruimte’, zo sprak Eggink na-
mens de organiserende club. De deel-
nemers die uit twee afstanden (30 of
45 kilometer) konden kiezen, kregen
een prachtig parcours door het coulis-
sen landschap van Warken, Mossel,
Wildenborch en het Grote Veld voor-
geschoteld. Harry Eggink: ‘De meeste
rijders kozen voor de afstand van 45
kilometer. Bij de tocht over 30 kilome-
ter veel jeugd en opvallend veel vaders
die met hun zoon de tocht wilden rij-
den. De laatste dagen was de grond
flink aangedroogd en kwam er van-
nacht ook nog eens een ‘nachtvorstje’
overheen.
Bovendien vanmorgen een heerlijk
zonnetje, dus ideale omstandighe-
den.. De deelnemers, onder wie velen
hier al jaren van start gaan, toonden
zich na afloop zeer enthousiast. Wat
ook erg belangrijk was, geen ongeval-
len en wat de VRTC De Achtkastelen-
rijders betreft, veel dank aan de land-
goedeigenaren voor de toestemming
om over hun grond te mogen rijden’,
zo sprak Harry Eggink.Voor de deelne-
mers tijdens de tocht, onderweg bouil-
lon en de inmiddels in wielerkringen
de ‘wijd en zijd’ bekende gehaktballe-
tjes die men onderweg ook kreeg aan-
geboden!

Liefst 1230 deelnemers veldrit

Onder aanvoering van Marcel Sie-
merink en Anton Peters, het hart
van de kerstbomenorganisatie en
ruim 20 vrijwilligers, waaronder
Vordense winkeliers en leerlingen
van scholengemeenschap ´t Beeck-

land, werden meer dan 200 kerstbo-
men met verlichting in het centrum
van Vorden geplaatst. 

De komende weken pakt Vorden
weer flink uit met de jaarlijkse kerst-

markt en de Kolde Karmis. Tot aan
de jaarwisseling een bomvol pro-
gramma op het marktplein met als
grote attractie de grote ijsbaan met
feesttent. Reden genoeg om een be-
zoekje te brengen.

Vorden sfeervol versierd en verlicht

Afgelopen maandag is Vorden wederom tot het meest sfeervolle kerstdorp van Gelderland omgetoverd. Al
jaren is dit initiatief van de Vordense Ondernemers Vereniging (V.O.V.) een publiekstrekker voor Vorden.
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Zaterdag 
16 december
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Hèt kadoboek
Over Kasteel Vorden

en dat hotel
Bonvrie – Hengelo Gld en Zelhem

Bruna – Ruurlo en Vorden
Lovink – Lochem

Van Someren & ten Bosch - Zutphen

www.konijnenbult.nl

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •

NIEUW!! NIEUW!! Grandioze Kerstboomshopping
Zoekt u de mooiste kerstboom voor een gunstige prijs,

in de gezelligste omgeving!? 
Kom dan met uw hele gezin gezellig een kerstboom uitzoeken uit duizenden bomen

die nu nog vers op het land staan te wachten op uw keuze.

Voor iedere koper van een kerstboom staat erop ZATERDAG en ZONDAG
voor het hele gezin een verrassing te wachten.

Ook voor verschillende soorten kerstgroen en kerststukjes
bent u hier aan het juiste adres.

Wij zijn geopend van 6 december t/m 23 december van 9 uur tot 15.30 uur.

Verrassingsweekenden 9/10 dec. 16/17 dec. en 23 dec.

Snijheester- en kerstbomenkwekerij ‘HEIDEPOL’, Heidepolweg 2 te Vorden

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Ook uw adres 
voor diverse KADO-ARTIKELEN
Kaarsen, kandelaars, plateau’s, etc., etc.

Ruime keuze . . .
OP = OP • • • DUS KOM SNEL NAAR * PEUGEOT *

scooters - bromfietsen
NU tegen zéér scherpe prijzen
(FOX • LOOXOR • LUDIX • VIVACITY • SPEEDFIGHT-2 • JET FORCE)

Ook voor onderhoud en reparatie bent u bij ons aan het juiste adres!

Dealer van: Peugeot • Derbi • Rieju • Beta • Tomos

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

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

Hackforter midwintertocht

i.s.m. Natuurmonumenten en vrouwen vereniging O.V.G.

Zondag 17 december. 

Start v.a. 13.00 uur

Vertrekpunt: Camping Kleine Steege

deelname gratis

Hackforterweg 33  •  7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92 • Fax 0575-441422

camping@kleinesteege.nl • www.kleinesteege.nl

KENNISMAKINGSMIDDAG
met L.R. Health en Beauty Systems
17 december van 14.00 - 17.00 uur

- Veel producten met Aloë Vera

- Niet te verkrijgen in de reguliere winkels

- Verkoop van productlijnen van vele bekende 
internationale coryfeeën:
Sarah Conner • Michael Schumacher • Ian Thorpe
Boris Becker • Anastacia • Heidi Klum

- Diverse produkten aanwezig om zelf uit te proberen

Jolien Groot-Roessink
Vordenseweg 84a • 7255 LE Hengelo • (0575) 46 13 42 • (06) 52 03 17 32

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

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

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

KERSTBOMEN vanaf € 5.00

Ruime sortering Kerstdecoraties en 
doe-het-zelf artikelen

STEEKSCHUIMKRANSEN
doorsnee 30 cm 2 voor € 5,00

Bestellingen graag vroegtijdig opgeven

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22

Kerstbomen vanaf € 5.00 ★ Kerstbomen vanaf € 5.00 ★ Kerstbomen vanaf € 5.00
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VORDEN 
TE HUUR
voor 2 personen

Volledig gemeubileerd,
vrijstaand vakantiehuis.
Prima locatie. 
Evt. tot voorjaar 2007. 
€ 850,- per maand,
All-In. 

Tel. 0575 - 46 74 41 
www.vossenberg.1in.info

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren � metselwerk
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl



VV Vorden
UITSLAGEN
Zaterdag 9 december
AZC A1 - Vorden A1 Afg.
Grol B1 - Vorden B1 Afg.
Vorden B2D - Excelsior'31 B4 Afg.
Zutphania C1 - Vorden C1 Afg.
DZSV D1 - Vorden D1 Afg.
Vorden F1 - VVG '25 F1 Afg.

Zondag 10 december
Vosseveld 1 - Vorden 1 0 - 2
Reunie 2 - Vorden 2 1 - 2
Witkampers 3 - Vorden 3 3 - 0
Vorden 5 - Oeken 4 7 - 2

VOSSEVELD - VORDEN 0-2
Door een goede eerste helft heeft Vor-
den zondag de volle winst gepakt in
Vosseveld en in de tweede helft de nul
gehouden. Vorden speelde in de eerste
helft enthousiast en goed georgani-
seerd voetbal. In de tweede helft ech-
ter nam het beduidend gas terug en
werd er af en toe zonder rugdekking
gespeeld wat voor een aantal gevaarlij-
ke momenten zorgde. Overigens kreeg
Vorden ook in de tweede helft een aan-
tal beste kansen.
De wedstrijd was nog maar twee mi-
nuten oud toen er al 0-1 op het score-
bord prijkte. Dennis Wentink kreeg de
vrije ruimte om op te komen en zijn
afstandsschot verraste de doelman vol-
komen. 0-1 Vooral op momenten, dat
Vorden het veld breed hield, ontston-
den er goede mogelijkheden. Zo kreeg
Renz Cornegoor een uitstekende kans,
na een solo van Niels Siemerink, om te
scoren, maar zijn inzet werd door de
keeper tot hoekschop verwerkt. In de
22e minuut werd Hugo van Ditshui-
zen binnen de beruchte lijnen onder-
uit gehaald en de scheidsrechter wees
gedecideerd naar de stip. Niels Sieme-
rink belaste zich met dit karwei en te-
kende de 0-2 aan. Vorden was heer en
meester en er werd uitstekend gevoet-
bald. Vooral Dennis Wentink kon naar
hartelust zich met de opbouw van het
spel bemoeien, omdat de spitsen van
Vosseveld door Erik Rakitov en Rene
Neijenhuis aan de ketting waren ge-
legd. Bovendien gaf de Winterswijkse
ploeg het middenveld prijs door met
extra mandekkers te spelen. Bij tijd en
wijle werd de achterhoede van Vosse-
veld compleet gedold door met name
Niels Siemerink, echter niet altijd met
het gewenste resultaat. De tweede
helft liet een compleet ander spel-
beeld zien. De achterste linie en het
middenveld van Vorden ging te veel
met de bal lopen en werd er te vaak
balverlies geleden. Het was aan doel-
man Mark Borgonjen te danken, dat
de nul werd gehouden, want Vosse-
veld kreeg een aantal uitstekende kan-
sen. Vorden had overigens ook de mo-
gelijkheid om de stand een beter aan-
zien te geven, maar het ontbrak aan
enig geluk, maar ook aan slordigheid
in de afwerking. Renz Cornegoor werd
in vrije positie aangespeeld, maar hij
raakte de bal verkeerd. Rob Enzerink
kreeg nog een kopkans, maar hij zag
het leder juist langs de verkeerde kant
van de paal gaan. Een meer dan ver-
diende overwinning voor Vorden die
daarmee zich stevig in de kop van het
klassement in de 4e klasse C heeft ge-
nesteld.

PROGRAMMA
Zaterdag 16 december
Vorden A1 - Be Quick Z. A1D 
15.00
Doetinchem B1 - Vorden B1
14.30
Vorden B2D - Schalkhaar B3 
13.00
Eefde SP C1 - Vorden C1 10:30
Peeske 't D1 - Vorden D1 11:00

Zondag 17 december
Vorden 1 - MEC 1 14:00
Vorden 2 - Silvolde 2 10:00
Vorden 3 - AZC 3 10:00
Pax 5 - Vorden 4 11.30
HC '03 6 - Vorden 5 09.30

Vo e t b a l

Ratti
Ratti 1 - Rekken 1 (dames)
Afgelopen zondag stonden de dames
van Rekken tegenover de Ratti dames.
Al binnen 8 minuten was het raak
voor de Ratianen. Kelly Peters wist met
haar snelheid haar tegenspeelster te
verrassen en klopte daarna de keep-

DEN DAM 1 – RATTI 1
De heren van Ratti 1 speelden zondag
10 december tegen Den Dam uit Aze-
wijn. Hoewel het veldspel van de Kra-
nenburgers niets onder deed voor dat
van de tegenstander liep Ratti tegen
een forse, maar zeer geflatteerde ne-
derlaag 5-0 aan. De openingsfase was
voor de thuisploeg. Den Dam zocht
vanaf d aftrap de aanval en dat werd
na acht minuten al beloond. Onnodig
balverlies en onoplettendheid in de
Ratti-defensie resulteerden in een te-
gentreffer. Ondanks deze tegenslag
liet Ratti bij vlagen goed voetbal zien.
Spits Jeroen Fleming was na een uit-
stekende actie van rechtervleugelspe-
ler Mathijs Nijhof dichtbij de gelijkma-
ker, maar hij zag zijn inzet net over de
deklat gaan. Even later stond linker-
spits Michiel Gudde na een goede Rat-
ti-aanval oog in oog met de doelman
van Den Dam. De doelman wist de in-
zet van Gudde te keren, waardoor Rat-
ti nog steeds tegen een achterstand
aan keek. Halverwege de eerste helft
zeilde een inzet van een speler van
Den Dam uit een afgeslagen hoek-
schop pardoes de kruising in. Rust-
stand: 2-0.

Na rust ging Ratti op zoek naar de aan-
sluitingstreffer. Met verzorgd spel
werd de defensie van Den Dam op de
proef gesteld. Den Dam had moeite
met het aanvalsspel van Ratti, maar
capituleerde niet. Sterker nog, uit de
eerste de beste tegenaanval wist Den
Dam de score naar 3-0 uit te breiden.
In de laatste paar minuten scoorde
Den Dam nog tweemaal, waarmee de
5-0 eindstand op de borden kwam. Al
met al een frustrerende middag voor
Ratti. Voetballend was Ratti minstens
gelijkwaardig aan de tegenstander,
maar de ervaren ploeg uit Azewijn gaf
Ratti een lesje in effectiviteit en ade-
quaat verdedigen.

ster. "Panna!"1-0. Ratti bleef druk zet-
ten en Rekken had het meteen zwaar
in de duels. In de 30e minuut opende
Rachel Oosterlaken over de linkerkant
op Wencke Olthuis. Gerrie Brummel-
man wist vervolgens de voorzet van
Wencke Olthuis binnen te tikken. 2-0.
Ratti hield het achterin goed dicht,
waardoor Rekken de eerste helft niet
een echte kans wist te creëren. De rust
werd bereikt met een 2-0 voorsprong.
Nog geen vier minuten na rust onder-
schepte Wencke Olthuis een verkeer-
de terugspeelbal van de keepster van
Rekken en deze kans wist zij te verzil-
veren. 3-0. Hierna bleef Ratti goed
druk zetten en bleven ze vol in de aan-
val. Nog geen twee minuten later creë-
erde Ratti een aanval over de verschil-
lende schijven en eindstation Wencke
Olthuis maakte de kans beheerst af. 3-
0. Rekken was even de weg kwijt en
wist zich niet meer te herstellen. In
een kwartier tijd werd er drie keer ge-
scoord. Marielle Peters schreef de 5-0
op haar naam door een mooi opgezet-
te aanval af te maken. Er volgde aanval
na aanval en Wencke Olthuis tekende
voor de 6-0 en Gerrie Brummelman
voor de 7-0. De stoomtrein bij Ratti
was op gang en met het hele team
werd ervoor gezorgd dat Rekken geen
kans meer kreeg. Tien minuten voor
tijd scoorde Wencke Olthuis op aange-
ven van Marielle Peters. 8-0. Het slot-
doelpunt van de wedstrijd kwam op
naam van Kim Heuvelink met een
prachtig afstandsschot scoorde zij de
9-0. Dit was tevens de eindstand van de
wedstrijd. Een leuke opsteker voor
aanstaande zondag waar nog een zwa-
re laatste wedstrijd (voor de winter-
stop) op het programma staat uit te-
gen WWNA.

Sociï
PROGRAMMA 17 DECEMBER
Zutphania 1 - Sociï 1 
Sociï 2 - vrij
Ulftse Boys 6 - Sociï 3
Sociï 4 - Brummen 5
Sociï 5 - Eerbeekse Boys 6

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 4 december:

Groep A: 1 Dhr. Hissink / Dhr. den El-
zen 57,81% – 2 Mw. Rossel / Dhr. Dek-
ker 55,73% – 3 Mw. Walter Kilian / Mw.
van Gastel 54,17 – 3 Mw. van Druten /

B r i d g e n

Mw. Hulleman 54,17% 

Groep B: 1 Mw. de Vries / Mw. Lamers
60,94% – 2 Mw. Wortel / Dhr. Spreij
57,81% – 3 Mw. den Elzen / Mw. Matser
57,81%

Groep C: 1 Mw. Meijerink / dhr. Meij-
erink 60,55% – 2 Mw. Speulman / Dhr.
Speulman 55,60% – 3 Mw. de Greef /
Dhr. de Greef 55,44%

Op woensdag 6 december werd een
Sinterklaasdrive gehouden.
De uitslag daarvan was:
Groep A: 1 Mw. Rossel / Dhr. Weijers 73
– 2 Mw. Hendriks / mw. v. Gastel 71 – 3
Mw. Scholten / mw. Waenink 66

Groep B: 1 Mw. Jansen Vreling / Mw.
Beekman 77 – 2 Mw. Lamers / Dhr. Kip
68 – 3 Dhr. Holtslag / Dhr. Wagenvoor-
de 60 – Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink
60 – Mw. Stertefeld / Dhr. Stertefeld 60

In de Superprestige cross in Gieten
werd Thijs vijfde. Een week eerder
werd hij bij de Superprestige cross in
het Belgische Asper- Gavere eveneens
vijfde. In dit sterke deelnemersveld
werd de Belgische kampioen Niels Al-
bert winnaar, met op de tweede plaats
wereldkampioen Zdenek Stybar. Thijs:
‘Deze resultaten gaven mij natuurlijk
een goed gevoel voor de EK in Huyber-
gen. Helaas verliep dit kampioenschap
teleurstellend. Die teleurstelling was
er eigenlijk al voor de start. Ik moest
op de zevende ( de laatste ) rij starten.
Dat betekende op de startrijen voor
mij in totaal circa 40 coureurs. Het
parcours ging over vrij snelle paden,
dus bijna geen mogelijkheden om te
passeren, dus ben je op voorhand al
kansloos. 

Komt bij dat ik al een paar dagen last
heb van astma. Kortom niet in goede
doen en deze wedstrijd maar snel ver-
geten’, zo zegt Thijs die van de 60 ge-
starte coureurs in de middenmoot ein-
digde. De Belg Niels Albert werd Euro-
pees kampioen. Thijs: ‘hoewel het re-
sultaat in Huybergen dus tegen viel,
merk ik dat ik steeds sterker word, on-
danks dat ik elke wedstrijd met rug-
klachten moet rijden’. Een euvel dat
hem al geruime tijd parten speelt. Ook
waren de rugklachten in de voorbije
zomermaanden danig van invloed op
zijn prestaties tijdens de wegwedstrij-
den.
Thijs: ‘Na het wereldkampioenschap
veldrijden in januari in Zeddam (waar
hij 12e werd, red.) heb ik een paar we-
ken rust genomen. Wellicht toch te
vroeg begonnen want ik had toen al
last van mijn rug. Waar de klachten
vandaan kwamen? Wel, het blijkt dat
ik de laatste jaren scheef in het zadel
zat. Bij Footconnection in Culemborg
hebben ze met camera’ s geregistreerd
hoe ik op de fiets zat. Het bleek dat ik
steeds dieper ‘ wegzakte’ . Door de te
slappe spieren in het bekken was ik
niet in staat goed rechtop op de fiets te
zitten, waardoor ik steeds met pijn
reed. Een wonder dat ik desondanks
in de wintermaanden nog altijd goede
uitslagen heb geboekt.

Daarentegen viel het wegseizoen be-
hoorlijk tegen. Na het wegseizoen heb
ik tot begin oktober rust genomen. Ik
ben daarna begonnen met een andere
fietshouding aan te nemen, maar dat
kun je niet zomaar ineens veranderen.
Dat heeft tijd nodig. Door middel van
yoga oefeningen en allerlei buikspier-
oefeningen te doen, probeer ik de spie-
ren in het bekken steviger te maken. Ik
moet zeggen, het gaat ook steeds be-
ter. Dat wil niet zeggen dat ik de afge-
lopen weken pijnvrij heb kunnen rij-
den. Tijdens de wedstrijd probeer ik
eraan te denken hoe ik op de fiets
moet zitten. Wanneer je echter goed
in de wedstrijd zit, denk je maar aan
één ding: zo hard mogelijk rijden’, zo
zegt Thijs.

De Vordenaar is overigens na zijn stu-
die ( MBO- Bouwkunde ) in Doetin-
chem voor halve dagen bij het Bouw
Team Hamer Groep gaan werken. Hij
houdt zich bij dit bedrijf s’morgens
onder meer bezig met calculatiewerk-
zaamheden en werkvoorbereiding.
Thijs: ‘Dat bevalt mij uitstekend, de
middag benut ik om te trainen. Mijn
doel is namelijk nog steeds om be-
roepscoureur te worden. Als ik in de
toekomst weer helemaal pijnvrij kan
rijden heb ik er alle vertrouwen in dat
het mij lukt’, zo zegt hij.

De komende weken richt Thijs zich op
het NK ( januari 2007) en het WK in
het eerste weekend van februari 2007.
Meedoen aan het wereldkampioen-
schap betekent voor Thijs het vijfde
WK op rij. In 2003 werd hij in Italië
23e, in 2004 in Frankrijk 8e, in 2005 in
Duitsland 25e en vorig jaar op éigen
terrein’ ( Zeddam ) 12e. Bij de Neder-
landse kampioenschappen werd Thijs
in 2004 bij de junioren nationaal kam-
pioen. In 2005 en 2006 kwam hij bij de
beloften beide keren als vierde over de
eindstreep. Dit jaar komt hij trouwens
ook nog in zijn geboortedorp Vorden
aan de start. 
De club van Thijs ( RTV Vierakker-
Wichmond ) organiseert namelijk op
Oudejaarsdag een cyclo- crosswed-
strijd nabij kasteel Vorden.

Thijs van Amerongen teleurgesteld over
kampioenschap veldrijden

Afgelopen zaterdagmiddag werd in het Brabantse Huybergen het Euro-
pees kampioenschap veldrijden verreden. Vordenaar Thijs van Ameron-
gen kwam daar bij de ‘Beloften’ samen met Ivar Hartogs, Remco Broers,
Mitchel Huenders, Boy van Poppel, Ricardo van der Velde en Rik en Eddy
Ijzendoorn aan de start om te trachten de Nederlandse driekleur hoog te
houden. Thijs: ‘ Vooraf hoopte ik op een plaats bij de eerste vijf en zou ik
super tevreden zijn geweest’. Hij baseerde zijn optimisme op de wedstrij-
den die hij de afgelopen weken als ‘belofte’ in dit nog prille veldrijden sei-
zoen heeft gereden. Zo bijvoorbeeld op zondag 12 november toen hij tij-
dens de wereldbeker cyclecross in Pijnacker op een uitermate drassig par-
cours als tweede eindigde achter de Belg Dieter Vanthourenhout.

DASH 
Vrijdag 8 december uitslagen
Tornado Laren H1 - Dash H1: 1-3

Zaterdag 9 december
Favorita MB1 - Dash MB1: 1-3
Vios Beltrum MC1 - Dash MC2: 3-1
Rivo MA2 - Dash MA1: 0-4
Revoc JC1 - Dash JC1: 1-3
Loil D1 - Dash D6: 1-3
Dash 2 - Gorssel 2: 0-4
Dash 1 - Revoc 1: 2-2
Dash MB2 - V.C.V. MB1: 4-0
Dash MC1 - Rivo MC1: 4-0
Dash D4 - Boemerang D3: 4-0
Dash D2 - Boemerang D2: 2-3
Dash D3 - Tornado Laren D1: 3-2
Dash D1 - V.C.V. D1: 4-0

Zaterdag 16 december programma
10.30 Labyellov MB1 - Dash MB2
16.00 V.IJ.V. D2 - Dash D4
16.15 Longa'59 D6 - Dash D3
16.30 Alfun/Focus D1 - Dash D2
17.00 Boemerang D2 - Dash D1
11.30 Dash circ. 3 - Tornado 3
11.30 Dash MC2 - Marvo MC1
13.15 Dash MB1 - GUV Gr.BOVO MB1
13.15 Dash MC1 - Favorita MC1
15.00 Dash H2 - ASV H2
15.00 Dash JC1 - S en O sinderen JC1 
15.00 Dash MA1 - TOPH MA1 
17.00 Dash D5 - The Phantoms D1 
17.00 Dash D6 - 't Peeske D3 
17.00 Dash H1 - Victoria H1

Vo l l e y b a l

FLASH
De afgelopen week kwamen er drie
teams van Flash in actie.

Mixed team
Flash speelde thuis tegen Steenderen.
Hans Wullink viel in voor Peter van
Dijk. Hij won zijn enkelspel. Van de
daarop volgende enkelspelen werden
er twee verloren en één gewonnen. De
dubbelspelen waren heel erg span-
nend. Beiden werden in drie sets ge-
speeld maar helaas verloren. Marian
te Riele en Marian Hulshof verloren de
derde set met 23-21. De winst in de
mixedpartijen werd evenredig ver-
deeld en daardoor werd de totale wed-
strijd helaas verloren. Einduitslag
Flash - Steenderen: 3-5 

Jeugdteam
Het jeugdteam speelde afgelopen za-
terdag in Ulft  tegen UBC. In de thuis-
wedstrijd werd er met 8-0 gewonnen
van deze tegenstander. Ook nu was
Flash veel te sterk voor deze tegenstan-
der. Alle wedstrijden werden in twee
sets gewonnen. UBC - Flash: 0-8

Herenteam
Het herenteam moest zondagavond
spelen in Zieuwent. De uitslag van die
wedstrijd verneemt u in het volgende
Contact.

B a d m i n t o n



John Leenhouts werkt als vrijwilliger op het nieuwe woonzorgcen-

trum Buitenrust in Middelburg. Zijn vrijwilligerswerk begon met de 

ziekte van een kennis, die niet meer kon lopen en was aangewezen op 

een scootmobiel. Leenhouts besefte dat de man geen familie had en 

besloot hem te steunen. “Ik ga nu iedere week bij hem langs.”

Inmiddels bezoekt Leenhouts meer mensen op Buitenrust. Hij helpt hen

met van alles en nog wat, maar het liefst zit hij gewoon met ze te praten. 

“Het gaat vaak over vroeger. Maar niet alleen hoor! Vooral mijn oude 

kennis is goed op de hoogte van het laatste nieuws. Hij praat overal over

mee.”

Ineke Marijs schuift aan. Zij is de coördinator van de vrijwilligers op 

Buitenrust. “Jonge vrijwilligers nemen soms foto’s van vroeger mee om

gesprekken op gang te brengen, of oude krantenberichten. Het zal je 

verbazen hoeveel verhalen er dan loskomen.” Marijs begeleidt de vrijwil-

ligers. Er zijn trouwens ook een hoop bewoners die zich inzetten. Bewo-

ners van aanleunwoningen brengen bijvoorbeeld maaltijden rond.”

John Leenhouts is het eens met de hoofdlijn van de Wmo. “Ondersteu-

ning is in een gemeente makkelijker te organiseren dan vanuit Den Haag.

Bovendien komt de hulp beter aan. Maar ik maak me zorgen dat gemeen-

ten straks hun eigen belangen voorrang geven. Ik neem graag plaats in 

de Wmo-raad van mijn gemeente. Waarom organiseren ze daar eigenlijk 

geen verkiezing voor met een open kandidatenlijst? Ik zou me kandidaat 

stellen!” 

Vrijwilliger in Buitenrust
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Kerstgedachte

Kerst is bij uitstek een moment waarop we 

oog hebben voor onze medemens. En 

daarmee is kerst heel erg Wmo. Want ook 

achter de Wmo gaat de solidariteitsgedachte 

schuil. Die solidariteit leeft, zoals ook blijkt 

uit de twee voorbeelden op deze pagina. 

Voorbeelden van mensen, zoals u en ik, die 

een luisterend oor hebben of een helpende 

hand uitsteken naar een kennis, een buur-

vrouw of een buurtgenoot. En daarmee 

brengt de Wmo mensen bij elkaar.

Ik wens u fi jne feestdagen.

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp

Huishoudelijke verzorging: uw gemeente regelt het

Als op 1 januari a.s. de Wmo van kracht wordt, is de gemeente

verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden.

Dat is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij het schoonmaken, stofzui-

gen of ramen lappen.

Krijgt u nu huishoudelijke verzorging, dan gaan de gegevens over uw

indicatie automatisch naar uw gemeente. Zo weet de gemeente precies

welke zorg er voor u geregeld moet worden. Wat niet verandert is het

aantal uren zorg, het soort zorg en de kwaliteit van de zorg. In 2007 krijgt

u dus dezelfde zorg als nu.

Gemeenten druk bezig
Alle gemeenten zijn momenteel druk bezig met het regelen van de hulp

bij het huishouden voor 2007. Vaak gaan zij door met de zelfde thuiszorg-

organisaties die ook in 2006 de zorg leverden.

Sommige gemeenten zijn nog niet zo ver dat ze al zorgaanbieders

hebben gecontracteerd. Hier blijven de oude vertrouwde aanbieders de

zorg leveren en verandert er voorlopig dus niets.

Uw gemeente houdt u op de hoogte.
Inmiddels heeft u een brief gehad van uw gemeente. Daarin staat

precies hoe zij de hulp bij het huishouden voor u gaan regelen in 2007.

Meer weten?
Informatie van uw gemeente over de Wmo

De gemeente houdt u op de hoogte over de 

invoering van de Wmo en haar plannen voor 

maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld 

op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-

huisblad, op haar website of door het versprei-

den van folders.

Algemene informatie over de Wmo

- www. info-wmo.nl

Website van het Ministerie van VWS met 

algemene informatie over de Wmo.

- Postbus 51

Postbus 51 beantwoordt algemene vragen over

de Wmo. Vragen over uw eigen situatie moet u

aan uw gemeente stellen. Postbus 51 is bereik-

baar op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Telefoonnummer: 0800-8051 (gratis).

Brochure over de Wmo

Er is ook een brochure over de Wmo.

Die kunt u bestellen bij Postbus 51

(via www.postbus51.nl of via 0800-8051).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe wet voor

maatschappelijke

ondersteuning

in uw gemeente
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Lies van Bladel en Theo van Vorsselen zochten na hun 

pensioen een nuttige én plezierige vrijetijdsbesteding.

Ze werken nu als vrijwilliger bij de Vrijwillige Inten-

sieve Thuiszorg (VIT) in Waalwijk. “Wat ons voldoe-

ning geeft? Die blijde glimlach als we binnenko-

men...”

“De VIT ondersteunt alleenstaande mensen met een

beperking, bijvoorbeeld zieken, mensen met een

handicap en ouderen. We zijn er ook voor de mensen die

24 uur per dag voor een hulpbehoevend familielid

zorgen. Zo kunnen deze ‘mantelzorgers’ een paar uurtjes 

iets voor zichzelf doen. Even naar de kapper bijvoor-

beeld. Het lijkt zo gewoon, maar de meeste mantelzor-

gers hebben nauwelijks tijd voor zichzelf… We nemen 

hun taken even over en lezen voor, nemen ‘hun’ zieke of

gehandicapte uit wandelen of we doen een spelletje. Of

we doen helemaal niks, dat komt ook voor. Je moet onze 

werkzaamheden trouwens niet verwarren met de 

professionele thuiszorg. Wij zijn echt puur ondersteu-

nend.”

Waarom?
“We lazen een oproep om vrijwilliger te worden en dachten ‘we werken 

niet meer en voelen ons jong en fit genoeg om nog iets voor de mede-

mens te betekenen. Wat ons voldoening geeft, is de blijde glimlach als we

binnenkomen. Of dat ze vragen: ‘je komt toch zeker volgende week weer?’

Dus u blijft vrijwilliger?
“Jazeker… Het kost weinig moeite en is een plezierige vrijetijdsbesteding. 

En er zijn zoveel mensen die op hulp wachten. Dat is in onze samenleving 

toch wel beschamend. We kunnen ook wel wat meer jongere vrijwilligers

gebruiken. Mantelzorg voor jongeren komt net zo goed voor. Voor hen is

het prettig om iets te ondernemen met een leeftijdsgenoot.”

Als de mantelzorger een uurtje weg wil

AOW’ers die samenwonen omdat één van hen de ander moet verzor-

gen, worden niet langer gekort op hun uitkering. De wet die dit regelt 

is 22 november jl. in werking getreden.

Tot die datum werden ouderen die bij elkaar wonen, uitsluitend omdat de

één de ander moest verzorgen, beschouwd als samenwonend. Ook al 

hadden ze bijvoorbeeld ieder nog een eigen woning. Zij kregen daardoor

een lagere uitkering. Samenwonende AOW’ers krijgen namelijk ieder 

50 procent van het minimumloon, terwijl alleenstaanden een AOW-

uitkering krijgen van 70 procent van het minimumloon.

Voortaan kunnen ouderen die bij elkaar wonen vanwege de verzorging de

hogere uitkering voor alleenstaanden krijgen als zij aan bepaalde voor-

waarden voldoen. Zo moet er zorg worden verleend aan iemand die door

ziekte of lichamelijke, verstandelijke of geestelijke stoornissen niet meer 

voor zichzelf kan zorgen. Ook moeten beide AOW’ers over een eigen

woning beschikken waarvoor zij de financiële lasten dragen. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of mensen onder de

regeling vallen. Voor AOW’ers die al voor inwerkingtreding van dit 

wetsvoorstel samenwoonden en aan de voorwaarden van de nieuwe wet 

voldoen, geldt een terugwerkende kracht tot uiterlijk 

4 april 2006. Meer informatie is te vinden op: www.svb.nl.

Zorgende AOW’er niet langer gekort

Wmo
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Geboren in Voor- Drempt, heeft Huls-
hof in Doetinchem een VWO oplei-

ding gevolgd. Daarna volgde hij aan de
universiteit in Wageningen de oplei-

ding landbouw/ economie met als spe-
cialisme recreatie en toerisme. Daar
studeerde hij op af en prijkt er thans
op zijn visitekaartje Ir. H.B.J. Hulshof. ‘
Om economische werkervaring op te
doen ben ik bij het detacheringbureau
Yacht gaan werken (een onderdeel van
Randstad Holding). Ik heb daar gedu-
rende tien jaren de functie van relatie-
beheerder bekleed. Op gegeven mo-
ment begon het te kriebelen en wilde
ik wat anders. Ik ben toen een bedrijf
begonnen ‘Puur Acherhoek’ met na-

me om ondernemers in toeristisch en
recreatief opzicht te steunen, bijvoor-
beeld door voor hotels arrangementen
samen te stellen en dat soort bezighe-
den.

Toen ik de kans kreeg om directeur
van de VVV Bronckhorst te worden,
heb ik die met beide handen aange-
grepen. Voor mij een echte uitdaging.
Ik ben er voor de volle honderd pro-
cent van overtuigd dat Bronckhorst op
toeristisch en recreatief gebied heel
wat te bieden heeft. Bovendien heerst
hier een goede mentaliteit. De meeste
werkgevers zijn trots op hun mede-
werkers die ze niet voor niets kwalifi-
ceren als mensen met ‘hart voor de
zaak’, zo zegt Rick Hulshof. De afgelo-
pen weken heeft hij benut om ge-
sprekken te voeren, maar bovenal om
aandachtig te luisteren, de ‘ oortjes
open te houden’ zoals hij het zelf om-
schrijft. Rick Hulshof: ‘ Ik heb mij ver-
baast over de passie van de vele vrijwil-
ligers en het bestuur in Bronckhorst
voor het gehele VVV gebeuren.

Mijn centrale doelstelling is om in de
toekomst meer toeristen en recrean-
ten naar Bronckhorst te halen. Daar-
door gaat ook de werkgelegenheid
omhoog. We zullen als VVV naar de
bedrijven (lees hotels, restaurants,
campings e.d) toe moeten om met hen
de mogelijkheden bespreken, hen hel-
pen plannen te ontwikkelen. De rol
van de VVV moet eigenlijk zijn: actief
aan relatiebeheer doen. We zijn bezig
op dat punt alles te inventariseren.
Het is van belang om met de toerist en
recreant in contact te komen. Op dit
moment heeft ieder VVV kantoor nog
een eigen kalender. Die kalenders
moeten tot één geheel gesmeed wor-
den. Gezamenlijk naar buiten treden,
er voor zorgen dat bepaalde activitei-
ten elkaar niet overlappen.

De toerist die bijvoorbeeld in Vorden
het VVV kantoor binnen stapt moet te-
vens op de toeristische mogelijkheden
in Zelhem, Hengelo, Hummelo, Kep-

pel en Steenderen worden gewezen.
Dat maakt de VVV Bronckhorst sterk
en biedt het meer mogelijkheden, zo-
dat de toerist nog een keer in Bronck-
horst zal terug keren’, zo zegt een en-
thousiaste Rick Hulshof. De promotie
richting toerist wil hij in een aantal
thema’ s onderverdelen. Thema’ s die
de aandachtspunten voor 2007 moe-
ten gaan vormen. Binnenkort ver-
schijnt er een uitermate fraaie brochu-
re waarin naast informatie, onder
meer de “Parels van Bronckhorst’ zijn
afgebeeld.

Zo wordt er aandacht geschonken aan
het thema ‘ Kunst, cultuur en monu-
menten’. Rick Hulshof: ‘ We hebben
hier meer dan 600 monumenten. Wij
willen die allemaal via routes, infor-
matieboekjes e.d. voor de toerist in
kaart brengen. De mensen kennis la-
ten maken met al deze monumenten,
kerken en kastelen. Ook het prachtige
coulissen landschap in Bronckhorst
uitkristalliseren met wandel- en fiets-
routes. We moeten er als VVV samen
met de ondernemers voor zorgen dat
de kinderen straks tegen de ouders
zeggen:’ papa, mama we willen vol-
gend jaar weer met vakantie naar
Bronckhorst’!

We kunnen middels ‘De sporen van
Berend’ in Vorden, ‘Smoks Hanne’ in
Zelhem of met de ‘Expeditie Bronck-
horst’ de kinderen spanning, sensatie
en strijd bieden’. Rick Hulshof ziet het
helemaal voor zich: De ouders genie-
ten van de rust en de ruimte en spek-
takel voor de kinderen in Bronckhorst.
‘Een mooie combinatie’ zo zegt Rick
Hulshof, die verder wijst op andere
sportieve en actieve vakantiemogelijk-
heden zoals skeeleren, mountainbi-
ken, nordic walking, golven. Allemaal
mogelijkheden die middels de VVV tot
meer bundeling van onderlinge
krachten moeten kunnen leiden. Daar
ligt een hele positieve uitdaging. Voor
mij een groot voordeel dat ik ook de
taal van Bronckhorst en de Achter-
hoek spreek’, zo zegt hij.

VVV directeur Rick Hulshof spreekt taal van Bronckhorst!

Sinds enkele weken heeft de VVV Bronckhorst een directeur, de 34-jarige
Rick Hulshof. Toen een jaar geleden de verschillende VVV afdelingen bin-
nen de gemeente Bronckhorst tot één grote VVV fuseerden, kwam er een
bestuur bestaande uit 11 personen, waarin alle voormalige VVV afdelin-
gen zijn vertegenwoordigd. Voorts werd besloten om voor enkele dagen
per week een directeur aan te stellen. De kantoren in Vorden, Zelhem en
Hengelo blijven gewoon geopend. In deze dorpen zijn platforms opge-
richt met het doel het hoofdbestuur te ondersteunen en specifiek lokale
zaken te promoten. De kersverse directeur Rick Hulshof heeft kantoor-
ruimte gevonden bij de VVV in Vorden.

Directeur Rick Hulshof.
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De Gravin van Bronckhorst ? Een
geest uut het verre verleden. De Ba-
ron wil daor meer van wetten. In ne
lichten slaop zuut hij het, 800 jaor
geleden. Een prachtig beschilderde
koetse met een paar mooie paerde
d’r veur. Een pracht van een vrouwe
in zwierige kleding stapt uut biej
Hotel de Gravin van Bronckhorst in
Vorden .. De Bronckhorsters ! Die
telden met in de wereld van de Gra-
ven de Baronnen de Hertogen. Ze
zatten neet, zo as tegenswoardig ,
vreetzaam in een hotel lekker te
smikkelen, nea , ze hadden hon-
derd jaor lang slaonde ruzie met de
van Heeckerens uut Almen. Dat
waarn zo’n betjen ‘Hoofdige Boern’
op een kasteel an de Barkel Met
hun boern slaven, met knuppels en
zeisen gewapend , staken ze van
mekaar de boerderiejtjes, van holt
gebouwd met stroo of rieten dak ,
in de brand. Nea gelukkig ,dan doet
ze het biej de ‘Gravin van Bronck-
horst’ vandage de dag , een stuk
vreetzamer. Een uutdaging wie het
beste de boernkool met spek en rib-
bekes op taofel zet. Wiej zaggen een
mooie foto in de krante van de on-
derkoning van Bronckhorst ,op be-
zoek biej de Gravin van Bronck-
horst , van het jaar ‘ Onzes Heren
2006’ De heer. Boers , zo heet den
groten man . In feite een verkeer-
den naam. Want hij is echt gin
Boers figuur, maor een Heer.! De

Grote baas van Bronckhorst, onze
burgemeister ,zol efkes wel gin tied
hebben umme de Gravin van
Bronckhost, al smikkelend ,eer te
bewiezen. Wanneer die grote baas
tied hadde had ,dan was hij wel
kommen opdraven ,want zo te zien
hult de grote baas best van lekker
etten . Het kost een paar euro, ma-
or lekker etten tussen Graven en
Gravinnen zoas wie de Bronckhor-
sters, mensen van stand, dat is
prachtig. Wil iej goedkoop de boek
vol etten ,dan is er tegenaover de
grote karke royaal patat met ne ge-
hakt bal . De Grote Baas van ons
Bronckhorst, Henk Aalderink (Ok al
vuls te gewoon , die naam Henk
Aalderink! ) zienen naam en sterre
straalt het hele jaor al en no ook in
de groten boom.. Die sterre straalt
tegeliek ter na gedachtenis an den
duusteren dag in Aug.. De moeilijk-
sten dag van het jaor in ons Bronck-
horst. Die sterre straalt veur de ge-
meente dizze wekken , vanuut de
grootsten kerstboom van Bronck-
horst, .nea , van heel Nederland .
Net as het beeld van Staring de Vor-
densen dichter dat er net onder
steet. Den grootsten kerstboom
kreeg de bevolking helemaols veur
niks angeboden deur ne landgoed
eigenaar richting Lochem De bos ei-
genaar van ‘Het Lange End’. Hij is
onzen fiets en wandel ridder , Jo-
hannes Paradijs. Op zien landgoed ,

een klein Paradijs, greuit de prach-
tigste dennen. Dat kump, hee praot
met zien dennen, net as een beken-
de prinses dat dut met andere beu-
me. Warkend tussen ziene dennen
krigge dan goeie invallen veur
mooie verhalen. Hee zit net zo vol
met grappige vertelsels as een scha-
op vol zit met kuttels. No nog ekes
terugge naor onzen Burgemeister
van Bronckhorst. Den mag zo
straks wear , met de niejaors recep-
tie, de beste man van het jaor huldi-
gen. Het kan natuurlijk neet, maor
ze zollen um in feite zelf op het pe-
ard motten beurn? Van de naoste
buurgemeenten komt berichten
van groten trammelant. Ze vertelt
dat die ‘Heren’ die met mekaar mot
besturen, geregeld an het ruzie ma-
ken bunt. No neet met knuppels en
boern zeisen zoas vrogger, maor
met de mond. Volk dat er verstand
van hef beweart, dat onze gemeen-
te Bronckhorst de best gelaagde , an
mekaar geplakte ,gemeente is van
onzen Achterhook Dat ze oet de
omgeving met afgunst kiekt naor
ons Bronckhorst , dat het hier good
marcheert en ik geleuve dat onzen
burgemeister, met den heel gewo-
nen name Henk Aalderink , daor
waardering veur toe komt . Van
mien mag hij de man van het jaor
wezzen.

De Baron van Bronckhorst

Cactussen in overvloed dus, de
schoonheid van het veelsoortig plan-
tengeslacht is in volle glorie te aan-
schouwen in de kas. Grillige spelingen
der natuur geven de planten de meest
schitterende vormen, waarin een ie-
der weer wat anders herkent.

Anny en Bert van der Meer streken 15
jaar geleden met hun cactuskwekerij
in Ruurlo neer. Gaandeweg verander-
de de kwekerij, mede door fors toege-
nomen concurrentie uit Italië en
Spanje, in een familiepark. Maar nog
altijd is het proces van zaailing tot reu-
zencactus te zien. Zo'n tien procent
van het 6.000 vierkante meter tellende
kasoppervlak wordt gebruikt voor het
kweken van cactussen. Anny Cactus
geniet nog elke dag van haar werk:
"Wat is er nou mooier dan dit samen
te delen met het publiek!". 

Voor zowel jong als oud is er veel te
zien en te beleven in de Oase aan de

Jongermanssteeg. Kinderen kunnen
een spannende route afleggen, waar-
bij ze verschillende vragen moeten be-
antwoorden die te maken hebben met
hetgeen in de kas te zien is. In de spe-
ciale kinderhoek vermaken ze zich op-
perbest met onder andere sjoelen, le-
zen, een voetbalspel en het kinder-
theater. 

Voor volwassenen biedt de groene we-
reld van de Cactus Oase een mogelijk-
heid even te ontsnappen aan de be-
slommeringen van alle dag. Het is
heerlijk ontspannen wandelen tussen
de cactussen in de ruim opgezette kas.
Helemaal achterin de Oase staat een
permanente, grote en gevarieerde ver-
zameling oude landbouwwerktuigen
van de Historische Vereniging 'Old
Reurle' opgesteld. Voor of na het be-
zoek aan de kas is er gelegenheid een
consumptie te nuttigen en de exposi-
tie van de Enschedese kunstenares
Greetje Tonn te bezoeken. Tonn legt
de pracht van de herfst in haar aqua-
rellen vast. De werken over dit kleuri-
ge jaargetijde zijn gratis te bezichti-
gen. 

Tijdens de Reurlse Winterdag is het Fa-
milie Park Cactus Oase eveneens ge-
opend. Deelnemers aan de dan gehou-
den wandeltocht hebben gratis toe-
gang tot de kas. Die dag is er ook een
kerstshow, waarbij de meest opzienba-
rende kerststukken worden tentoon-
gesteld, natuurlijk met als voornaam-
ste plant: de cactus. Ook speelt Harmo-
nica Club Ruurlo een aantal ever-
greens uit het folkloristische genre.
Wie uit de kou komt of de kou weer in-
gaat, kan zich warmen aan glühwein
of warme chocolademelk. Een ding is
zeker, een bezoek aan Familie Park
Cactus Oase is een prikkelende erva-
ring.

Bezoek Familie Park Cactus

Oase prikkelende ervaring

Tropische vogels kwinkeleren dat
het een lieve lust is. Buiten schuift
de herfst langzaam over in de win-
ter. Ook de Cactus Oase is klaar
voor de winterrust. Droog houden
en lage temperaturen zijn voldoen-
de voor de planten om te overwin-
teren. Als de zon door de ramen
naar binnen schijnt hoef je niet
eens je ogen te sluiten om je in de
woestijn te wanen, juíst niet. Een
blik rondom je is voldoende; waar
je ook kijkt, zie je cactussen. In het
'unieke stukje woestijn in het Ach-
terhoekse Ruurlo' staan 2.500 ver-
schillende soorten cactussen: van
de Schoonmoedersstoel (Echino-
cactus grusonii), de Reuzenzuilcac-
tus (Carnegia gigantea), tot de Blau-
we Agave (Agave tequilara) waarvan
tequila wordt gemaakt.



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

Dankt een ieder die er ook dit jaar weer
aan heeft bijgedragen dat de oliebollen
actie weer een groot succes is geworden.

De vraag was dermate overweldigend 
dat we helaas niet bij ieder adres onze
oliebollen hebben kunnen aanbieden.

Tevens wensen wij iedereen 
prettige feestdagen en een muzikaal 2007.

Leden en Bestuur
Muziekvereniging Concordia.

Donderdag 21 december

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

Moonlight
shoppen

met 10% korting
(excl. sigaretten, statiegeld, telefoonkaarten, etc.)

VAN 18.00 TOT 22.00 UUR
MET TEVENS EEN LEKKER HAPJE EN DRANKJE.

Van 17.00 tot 18.00 uur gesloten.

16 DEC
HOOKED ON RED

CONCUBINE

23 DEC
FRAGMENT
RANDY KATANA

25 DEC
SESAM & AC/DIXI

26 DEC
LIJN & 

PREMIUM
www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Verkoop van NNN OO RR DD MM AA NN
kerstbomen. Alle maten: pot,

kluit en gezaagd.

Natuurlijk verkopen wij ook
KK EE RR SS TT VV EE RR LL II CC HH TT II NN GG .

VERRASSEND ANDERS!!!
kijk ook op www.egginkmaalderink.nl

Stationsplein 61, 7201 MH Zutphen Telefoon: (0575) 51 41 24 Fax: (0575) 51 35 71
Tevens gevestigd in Aalten, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Raalte en Terborg

Op zeer goede locatie in het mooie
dorp Vorden gelegen ruime uitge-
bouwde hoekwoning met aangebouw-
de stenen garage en berging. De
woning is gelegen op een perceel van
maar liefst 255 m² en heeft aan de
voorzijde een prachtig vrij uitzicht
over de velden.

Vraagprijs
m 237.000,- k.k.

INDELING:
Beg. gr: hal, toilet, woonkmr, open keuken met div.
inb.app., bijkeuken met t.t. garage en berging.
1e Verd: overloop, 3 ruime slpkmrs met laminaatvloer,
speelkmr, dakterras en badkmr met wastafel, 2e toilet,
douche en ligbad.
2e Verd: overloop met verw.opstelling en wasm.aansl.,
bergruimte, 4e slpkmr.

ALGEMEEN: 
Boven de garage is een opbouw geplaatst dat nu in
gebruik is als speelkamer. Vanuit speelkamer t.t. dak-
terras. Aan de achterzijde van de woning is een bijkeu-
ken aangebouwd. De achtertuin is 19m. diep, altijd zon
aanwezig.

HET HOGE 60 VORDEN

Een royale semi-bungalow (615m³),
gelegen in een kleine villawijk dicht
tegen het centrum van Vorden.
Beneden met 2 slaapkamers en een
badkamer. Boven de mogelijkheid
voor 3 slaapkamers. Een grote gara-
ge en een separate schuur op een
groot kavel (1363m²). Goed onder-
houden en onder architectuur aange-
legde tuin. Winkels en supermarkt op
loopafstand.

Vraagprijs
m 459.000,- k.k.

INDELING:
Beg. gr: hal, garderobe, toilet, woonkmr met open
haard, separate keuken met app., achterportaal en vaste
bergkast, slaapkmr, badkmr met ligbad, wastafel en
wasm.aansl., tweede slaapkmr met wasruimte met vaste
wastafel. Ruime bergmog. Vlizotrap naar zolderruimte,
warmwaterboiler. Mog. voor meerdere slaapkmrs.
Garage met autom. roldeur en Nefit-HR ketel.

ALGEMEEN: 
Onder architectuur aangelegde tuin.

KOMVONDERLAAN 3 VORDEN
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare

orde en veiligheid, Handhaving,

Algemeen Juridische en Bestuurszaken

en Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
op 4 januari 2007 om 20.00 uur bij
zaal Den Bremer, Zutphen-Emme-
rikseweg 37, 7227 DG Toldijk, tel.
(0575) 45 12 05. Alle inwoners,
instellingen, verenigingen en
bedrijven zijn van harte welkom. Een
prima gelegenheid om in ongedwon-
gen sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje (nader) met
elkaar kennis te maken en het beste
toe te wensen. Een vrolijk muziekje
ontbreekt vanzelfsprekend niet.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook

de 'Vrijwilliger van het jaar' bekend
gemaakt en worden kampioenen van
Bronckhorst gehuldigd.

Kennismakingsfilm
Bovendien wordt voor het eerst de
kennismakingsfilm over Bronck-
horst vertoond. Veel inwoners
hebben in de afgelopen periode
meegewerkt aan de totstandkoming
van de film. De film gaat over wonen,
werken en recreëren in de
gemeente Bronckhorst. Ook een
aantal beroemde Bronckhorster-
naren hebben belangeloos mee-

gewerkt aan de film. De film is
gemaakt door Rudie Kreunen,
videograaf van beroep en als
inwoner zeer betrokken bij onze
gemeente. Vanaf 4 januari is de film
te koop bij de VVV Bronckhorst. Ook
tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u
de film kopen.

Wij heten u graag van harte welkom
op 4 januari a.s.

Met vriendelijke groet,
Henk Aalderink, Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 4 januari a.s.

Het beste wat u met dit afval kunt doen, is weggooien in de GFT-bak. Een
redelijk alternatief is alles in de afvalbak. Dit afval mag u niet door het toilet
of gootsteen spoelen. Het riool kan hierdoor verstopt raken. Ook kunnen er
problemen ontstaan bij de afvalwaterzuivering.

Etensresten, olie- en vetresten,
(vloeibaar) frituurvet

Ieder jaar weer zorgen de kerst-
dagen voor veel gezelligheid en
vertier. Bij deze gezelige dagen
horen natuurlijk een kerstboom,
kerststukjes en andere versie-
ringen. Elk jaar weer ontstaan er
branden die het gevolg zijn van
onvoorzichtig omgaan met brand-
gevaarlijke situaties. De brandweer
van de gemeente Bronckhorst heeft
voor u een aantal aandachtspunten
op een rij gezet.

Kerstboom
Voor een kerstboom wordt over het
algemeen een naald-(spar) of een
kunststof boom gebruikt. Sparren
bezitten een hoog gehalte aan (zeer)
brandbare hars. Bij zelfs een
geringe hoeveelheid vuur zal de
gehele boom binnen enkele

seconden geheel in brand staan.
Kunststof bomen zijn vaak gemaakt
van een type kunststof welke niet di-
rect in brand gaat. Maar toch is hier
voorzichtigheid op z'n plaats. Het
plaatsen van kaarsen in kerstbomen
is elk jaar weer aanleiding voor de
nodige woningbranden. Het is sterk
aan te bevelen om een kerstboom
met kunstkaarsjes te voorzien in
plaats van met echte kaarsen.

Kerststukje
De traditionele kerststukjes zijn
vaak verraderlijk. Het materiaal
waarvan de bodem van het kerst-
stukje is gemaakt (oase) is zeer
brandbaar en geeft bij verbranding
giftige gassen af. Zorg er dan ook
voor dat deze altijd vochtig is, wat
natuurlijk ook bevorderlijk is voor de

levensduur van het kerststukje zelf.

Kaarsen
De brandduur van een kaars is
afhankelijk van de dikte, lengte en
kwaliteit van de kaars. Houten
kaarsenstandaards zijn brandbaar.
De stabiliteit van een kaarsen-
standaard is het testen waard.
Gordijnen en vitrages zijn zeer
brandbaar. Let dus op dat deze
zaken niet in de buurt van branden-
de kaarsen kunnen komen.

Informatie
Al met al kunnen we er samen voor
zorgen dat we een veilige kerst
vieren. Vragen? Neem gerust
contact op met de brandweer van de
gemeente Bronckhorst, te bereiken
via tel. (0575) 75 02 28.

Brandweer Bronckhorst adviseert: 
kerstdagen in zicht, denk aan het 
brandgevaar!

De gemeente Bronckhorst vraagt
inwoners op een ludieke manier
aandacht voor een juist gebruik van
het riool. Via cartoons van Djanko
(Herman Jan Couwenberg) wordt u
gewezen op wat wel en wat juist niet
in het riool mag. Door beter gebruik
van het riool verwacht de gemeente
kosten te besparen en het milieu te
ontlasten. De actie duurt tot en met
half mei 2007. Om de twee weken
verschijnt er een nieuwe cartoon in
de gemeentepagina en op de websi-
te.

Mensen spoelen van alles door het
riool wat er niet inhoort. Hierdoor
kunnen verstoppingen ontstaan bin-
nenshuis of in het gemeentelijke ri-
ool en de afvalwaterzuivering. Voor-
al vochtige doekjes en frituurvet vor-
men problemen. Om de inwoners
goed te informeren over wat wel en
niet in het riool mag, wil de gemeen-
te Bronckhorst aan de hand van car-

toons haar inwoners wijzen op een
juist gebruik van het riool. Aan de
hand van aansprekende plaatjes
met activiteiten die bij de tijd van het
jaar horen, wil de gemeente laten
zien wat niet goed is en hoe het ook
anders kan.
Schijnbaar onschuldige producten
kunnen voor grote problemen zor-
gen. Vochtige doekjes die als wc-pa-
pier dienen, lossen niet op maar ra-
ken verstrikt in de pompen van ri-
oolgemalen of zorgen voor verstop-
pingen. Ook jus en frituurvet kunnen
problemen geven omdat het vet in
de afvoer- en rioolleidingen stolt.

De aanleg en onderhoud van riole-
ring en de distributie van drinkwater
liggen aan de basis van een goede
volksgezondheid. De gemeente
Bronckhorst wil graag zorgen voor
een goed en betaalbaar riolerings-
systeem. De medewerking van inwo-
ners is daarbij onmisbaar.

Gemeente Bronckhorst vraagt aandacht
voor het gebruik van het riool



Om inwoners zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, beschikt de
gemeente Bronckhorst over een
speciaal systeem voor registratie
van meldingen en klachten. Heeft u
last van kapotte of losliggende
stoeptegels in een trottoir,
omgevallen bomen op een weg of
fietspad, een lantaarnpaal die niet
werkt, afvalzakken in een plant-
soen, overmatige stank en lawaai
etc. belt u dan met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. De medewerker
van de receptie die u aan de tele-

foon krijgt, registreert de melding
of klacht. Daarna gaat deze zo
spoedig mogelijk naar de juiste per-
soon binnen de organisatie om de
melding goed en tijdig af te
handelen. 

Net zoals u vinden wij het belangrijk
dat onze openbare ruimte netjes en
veilig is. Soms is de gemeente ech-
ter niet de verantwoordelijke in-
stantie om een probleem op te los-
sen. In dat geval verwijzen wij u
door naar de juiste organisatie.

Last van een losse stoeptegel of
lantaarnpaal die niet brandt?

Met de komst van de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning
wordt de gemeente per 1 januari a.s.
verantwoordelijk voor de uitvoering
van de huishoudelijke verzorging.
Dit is zorg die mensen op huishou-
delijk gebied aan huis krijgen via een
thuiszorgorganisatie. Begin decem-

ber heeft de gemeente in principe
alle mensen die via het zorgkantoor
en een thuiszorgorganisatie
huishoudelijke hulp kregen en
waarbij dit doorloopt na 1 januari,
aangeschreven. De gemeente is van
plan vanaf 2007 in zee te gaan met
drie thuiszorgorganisaties, te weten

Sensire, Markenheem en Thuiszorg-
service Nederland. Als mensen al
gebruik maken van één van deze
organisaties loopt de hulp gewoon
door. Als mensen echter van een
andere organisaties gebruik maken,
moeten zij uiterlijk 15 december
2006 aan de gemeente doorgeven
van welke van de drie organisaties
zij gebruik willen gaan maken voor
hun zorg. In de brief staat precies
hoe dit moet gebeuren. Natuurlijk
garandeert de gemeente het aantal
uren huishoudelijke zorg, het soort
zorg en de kwaliteit van de zorg,
tenzij een herindicatie anders
uitwijst. Heeft u onverhoopt geen
brief ontvangen, maar maakt u wel
gebruik van huishoudelijke
verzorging die geregeld is via het
zorgkantoor laat ons dit dan voor 
15 december 2006 weten via tel.
(0575) 75 02 50 en vraag naar het
Wmo-loket. Wij helpen u dan graag
verder om ook voor u de zorg goed
geregeld te hebben met ingang van
het nieuwe jaar.

Heeft u geen brief gehad en ontvangt u huishoudelijke
verzorging?

Alle afdelingen van de gemeente
Bronckhorst, behalve de afdeling
Publiekszaken, zijn tussen tussen
kerst en oud en nieuw, van 25
december 2006 t/m 1 januari 2007
gesloten. Op dinsdag 2 januari 2007
zijn wij u vanaf 10.00 uur graag weer
van dienst.

Gemeente dicht tussen kerst en oud en
nieuw

Ministeries, provincies en gemeen-
ten streven naar een sobere en
doelmatige regelgeving die te hand-
haven moet zijn. Ook de gemeente
Bronckhorst vindt het belangrijk dat
haar regels, die in vele verordenin-
gen, beleidsregels en vergunning-
voorschriften zijn opgenomen,
eenvoudig en transparant zijn.
Hoewel de gemeente niet de indruk
heeft dat ze overbodige of onnodig
gecompliceerde regelgeving heeft,
kan het zijn dat een inwoner die met
onze regelgeving te maken krijgt
hier anders over denkt en wellicht
alternatieven heeft. Om inwoners,
brancheorganisaties, ondernemers,
verenigingen of stichtingen de
mogelijkheid te bieden hierover met
de gemeente van gedachten te
wisselen wordt het discussie-

platform gemeentelijke regelgeving
opgericht.

Met ingang van 1 januari 2007 treedt
het discussieplatform in werking en
kunt u als inwoner uw mening geven
via e-mail, telefoon, brief of in een
persoonlijk gesprek. Op de website
www.bronckhorst.nl staat vanaf dan
ook een speciale meldmogelijkheid.
Het platform wordt ondergebracht
bij de afdeling Algemene Juridische
en Bestuurlijke Zaken (AJBZ) van de
gemeente. Hoe het verder gaat
nadat een melding is binnengeko-
men? De afdeling AJBZ bekijkt of de
regelgeving noodzakelijk is, aan-
gepast of ingetrokken kan worden.
Melders worden van de uitkomst op
de hoogte gebracht.

Gemeente opent discussieplatform
over gemeentelijke regelgeving

De monumentencommissie ver-
gadert op woensdag 20 december
2006 om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat 24a 
in Hengelo Gld. Deze vergadering is
openbaar. De agenda voor deze
vergadering kunt u vinden op onze
website www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

U krijgt binnenkort de afvalkalender
2007 in de brievenbus. Voor 22 de-
cember moeten de bezorgers hun
werk gedaan hebben. Heeft u dan
geen kalender ontvangen dan kunt u
dat via de Afval-Informatie-Lijn laten
weten, tel. (0575) 75 03 10, bereik-
baar van 09.00 – 12.30 en 13.00 –
16.00 uur. U kunt ook mailen naar
afval@bronckhorst.nl.

De veranderingen op een rij:
1.Groene en grijze container: in heel

Bronckhorst zijn de inzamelwijken
van de groene en grijze containers
aangepast. U kunt in het straat-
namenalfabet opzoeken bij welke
inzamelwijk u hoort en vervolgens
in het kalenderdeel zien op welke
dag vanaf 1 januari 2007 uw
containers geleegd worden.

2.Zijlader; in heel Bronckhorst
zullen de containers geleegd
worden met een zijlader. Hierover
krijgt u gelijk met de afvalkalen-
der een folder.

3.Klein Chemisch Afval; ook hier zijn
de dagen en de tijden veranderd.
Bovendien zijn er halteplaatsen in
de kleinere kernen bijgekomen
waar de chemocar eens per
kwartaal zal staan. Alles staat

precies in de afvalkalender.
4.Textiel; op een vaste dag, de 3e

dinsdag van elke oneven maand,
wordt voortaan textiel aan huis
opgehaald. De data staan in de
kalender.

5.Grof huishoudelijk afval & bruik-
bare spullen: de belangrijkste
veranderingen
a.Bruikbare spullen kunnen gratis

aan huis worden opgehaald. Het
grof huishoudelijk afval, dus de
niet bruikbare spullen, wordt
vanaf 1 januari 2007 alleen nog
tegen betaling van € 29,10 per
keer aan huis opgehaald.
(Tip: voor elektr(on)ische appa-
raten geldt de 'oud voor nieuw'-
regeling; winkels moeten bij
aanschaf van een nieuw appa-
raat uw oude apparaat gratis
innemen!)

b.Vanaf 1 juli 2007 veranderen de
lokale afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen in
'groen'depots. U kunt daar dan
alleen nog met snoei- en tuin-
afval terecht.

c. U kunt uw grof huishoudelijk
afval ook tegen betaling zelf
wegbrengen naar de regionale
afvalbrengpunten in Zutphen en

Doetinchem.
6.Grof snoeiafval; de belangrijkste

veranderingen
a.U kunt het snoei- en tuinafval

gratis wegbrengen naar de
lokale afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen

b.Vanaf 1 juli eveneens gratis naar
de regionale afvalbrengpunten
in Zutphen en Doetinchem

c. Er zijn geen gratis huis-aan-
huisinzamelingen meer; wel
kunt u snoeiafval het gehele jaar
tegen betaling van € 29,10 per
keer aan huis op laten halen

7.Afval-Informatie-Lijn; tel. (0575)
75 03 10. Dit nummer wordt
beheerd door Berkel Milieu en is
op werkdagen bereikbaar van
09.00 – 12.30 en 13.00 – 16.00 uur.
De Afval-Informatie-Lijn is voor
a.het aanmelden van het aan huis

op laten halen van grof snoei-
afval, grof huisafval, bruikbare
spullen

b.voor alle vragen over uw afval
N.B. over het nieuwe afvalinzamel-
systeem, waarover u regelmatig in
de media heeft kunnen lezen,
ontvangt u begin 2007 een aparte
Nieuwsbrief. Zie ook: 
www.bronckhorst.nl � afvalsite.

Let op: veel veranderingen 
in de nieuwe afvalkalender 2007 Bronckhorst

Morgen gebeurt 
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

De afgelopen weken hebben ver-
schillende uitgaansgelegenheden in
de Achterhoek hun deuren openge-
zet voor peervoorlichters. Peer-
voorlichters zijn jongeren van het
ROC Het Graafschap College die
met uitgaande jongeren in gesprek
gaan over alcohol. Zij zijn hiervoor
getraind en worden ondersteund
door De Grift, de Gelderse instelling
van verslavingszorg.

De peers zijn net iets ouder dan de
uitgaande jongeren en hierdoor we-
ten zij makkelijk een gesprek aan te
knopen. Ze delen een quiz uit met
vragen over de werking, regels en
risico's van alcohol. Jongeren staan
open voor de quiz en gaan actief in
gesprek. Na bespreking van de quiz
krijgen de deelnemers de antwoor-
den mee op papier, in een handig
broekzakformaat, zodat ze het nog
eens na kunnen lezen. Aan het eind
van de voorlichting zweven veel
lichtjes op de dansvloer. Het zijn de
kettingen met oplichtende kater, van
de landelijke campagne 'De kater

komt later', die als aardigheidje na
de quiz worden uitgedeeld.
Komende zaterdag zal voor de ze-
vende maal de peervoorlichting
plaatsvinden, namelijk in Disco
Woold in Winterswijk. De voorlich-
ting zal in 2007 worden vervolgd.

De peervoorlichting maakt onder-
deel uit van het regionale project
'Alcoholmatiging Jeugd in de Ach-
terhoek'. Jongeren drinken te jong,
te veel en te vaak. Overmatig alco-
holgebruik kan leiden tot blijvende
hersenschade, slechtere school-
prestaties, vernielingen en geweld
op straat, verkeersongevallen of on-
veilige seks.
Het project is opgezet door de acht
gemeenten in de Achterhoek in sa-
menwerking met De Grift, de politie
Achterhoek, NIGZ (Nederlands Insti-
tuut voor Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie) en GGD Gelre-
IJssel, in overleg met vertegenwoor-
digers van o.a. de horeca, jeugd- en
jongerenwerk, scholen en sportver-
enigingen.

Jongeren lichten jongeren voor over
alcohol



Openbare bekendmakingen

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

Vergadering commissie
Evaluatie en controle 
13 december 2006
Op 13 december a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle
om 20.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Belastingverordening 2007
Als gevolg van rijksbeleid en het
gemeentelijke begrotingsbeleid
moeten de tarieven voor de
gemeentelijke belastingen en
heffingen voor 2007 worden vast-
gesteld.
• Leerplicht verslag schooljaar
2005/2006
De raad wordt via een leerplicht-
verslag op de hoogte gesteld van
het in de gemeente gevoerde
leerplichtbeleid. Mede door dit
verslag kan de raad beoordelen of
de doelstellingen, zoals stabilise-
ring van de vroegtijdige school-
uitval, is bereikt.

• Evaluatie raadsprogramma
2005-2010.

Vergadering commissie
Beleidsontwikkeling 
14 december 2006
Op 14 december a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling om
20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Halle,
Nicolaasweg 1 en ongenummerd
Het ontwerpbestemmingsplan
voorziet in het bouwen van een
burgerwoning ter compensatie voor

het slopen van voormalige agrari-
sche bedrijfsbebouwing en het
omzetten van een agrarische
bedrijfswoning naar een burger-
woning.
• Bestemmingsplan buiten-
gebied, herziening 2004-2
(Antennemast Wolfersveen)
Na het van kracht worden van dit
bestemmingsplan kan de aanvrager
een apparatuurkast en een
antennemast op een betonnen
fundatie realiseren. Andere pro-
viders van mobiele communicatie
zullen met behulp van site-sharing
ook gebruik maken van deze mast.
• Vestiging voorkeursrecht
Door de vestiging van voorkeurs-
recht op percelen gelegen in het
plangebied De Kwekerij, krijgt de
gemeente een recht van eerste
aankoop. Deze aanwijzing betekent
niet dat de eigenaar verplicht wordt
om tot verkoop over te gaan. Door
het inzetten van het instrument Wet
voorkeursrecht bestaat er voor de
gemeente de mogelijkheid de regie

te voeren, speculatie te voorkomen
en maximaal kostenverhaal na te
streven.
• Nota ouderenbeleid
Definitieve vaststelling van de Nota
ouderenbeleid Bronckhorst 2006-
2010.

• Indeling programmabegroting
Voorgesteld wordt om voor de vier
speerpunten; Plattelandsontwikke-
ling, Kernen, Ouderen en Jongeren
apart de gewenste maatschappe-
lijke effecten te beschrijven en het
college te vragen periodiek
informatie te verstreken, zodat
sturing kan plaatsvinden.

Spreekrecht
Wie gebruik wil maken van het
spreekrecht tijdens één van de
commissievergaderingen (bijv. over
een onderwerp dat op de agenda
staat) verzoeken wij dit uiterlijk 12
december a.s. tel. (0575) 75 05 43 of
per e-mail: griffie@bronckhorst.nl
te melden bij de griffie.

De gemeenteraadsvergadering is
op 21 december, aanvang 20.00 uur.
In het volgende Contact leest u
meer over de agenda.

Uit de raad

Op 23 mei 2003 is in de Wet milieu-
beheer een nieuw hoofdstuk
opgenomen over het verbranden
van afvalstoffen. Dit bevat enkele
belangrijke wijzigingen in vergelij-
king met eerder geldende regels.
Voor het verbranden van afvalstof-
fen geldt een algemeen stookver-
bod. De voormalige gemeenten
hebben in het verleden een beleids-
regel vastgesteld die het mogelijk
maakt om toch het verbranden van
afvalstoffen toe te kunnen staan.
Deze beleidsregels zijn nu vervan-
gen door een nieuwe beleidsregel,
die op 5 december 2006 door b en w
is vastgesteld.

Nieuwe situatie
Voor het verbranden van afvalstof-
fen geldt dus een verbod, tenzij een
ontheffing is verleend.
Tot 25 m3 verleent de gemeente
ontheffing als aan de gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Van 
25 m3 tot 50 m3 wordt een advies van
de brandweer gevraagd voordat de
ontheffing wordt verleend. In de
nieuwe beleidsregel zijn punten
meegenomen, die bij de uitvoering
van het beleid niet duidelijk bleken
te zijn. Het gaat ondermeer over
wat onder landschappelijk onder-
houd wordt verstaan. Daarnaast is
geregeld dat het verbranden van
afvalstoffen bij paasvuren voor het
gehele grondgebied gaat gelden en
wordt het mogelijk om voor een

langere periode ontheffing voor het
verbranden van snoeihout te krij-
gen.

Voorwaarden voor ontheffing
De gemeente verleent uitsluitend
ontheffing in een beperkt aantal
gevallen (als de milieuhygiënische
gevolgen minimaal zijn of het vanuit
de traditie gewenst is):
• Om onderhoud- en verzorgings-

werkzaamheden van landschap-
pelijke elementen te stimuleren,
dient groenafval dat vrij komt bij
het onderhoud hiervan op een
goedkope manier te worden
verwijderd. Om te voorkomen dat
landschappelijk groen in het
buitengebied niet meer wordt
onderhouden, mogen (snoei)hout
en takken ontstaan door onder-
houds- en/of verzorgingswerk-
zaamheden in deze gebieden tot
een hoeveelheid van 50 m3 per
locatie worden verbrand.

• Bij besmettelijke ziekten in
gewassen is het noodzakelijk de-
ze te verbranden als zij soortgelij-
ke gewassen kunnen aansteken.
Uitsluitend met een verklaring
van de Plantenziektekundige
Dienst in Wageningen kan directe
verbranding plaatsvinden. Wel
gelden de standaard voorschrif-
ten voor ontheffingen en moet het
gemeld worden.

• Bij traditionele openbare vuren
zoals paas- en vreugdevuren,

waarbij meer dan 50 m3 wordt
verbrand. Als de verbrandingen
voor publiek toegankelijk zijn, is
bovendien een evenementenver-
gunning op grond van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening nodig.

Weigeren van een ontheffing
B en w weigeren een ontheffing als
dit in het belang is van de openbare
orde en veiligheid of ter bescher-
ming van de woon- en leefomgeving
of flora en fauna. Hout, snoeihout
en takken afkomstig van tuinonder-
houd in het buitengebied wordt niet
aangemerkt als een afvalproduct
van het onderhoud van landschap-
pelijke elementen en mag niet
worden verbrand. Dit afval dient
volgens het ministerie van VROM te
worden afgevoerd. De gemeente
biedt hiervoor de voorzieningen:
groene container, afvalbrengpun-
ten. Verwerken in een composthoop
of versnipperen kan natuurlijk ook.

Aanvragen ontheffing
Het aanvragen van een eenmalige
ontheffing voor het verbranden van
afval kost € 25,00 (tarief 2006). De
procedure duurt minimaal zes
weken. Mocht u meer dan 25 m3

snoeihout willen verbranden, dan
moet u er rekening mee houden dat
dit langer kan duren, omdat eerst
een advies van de brandweer
gevraagd wordt. Vraag een
ontheffing dus tijdig aan! 

In de ontheffing wordt een ont-
heffing op grond van de Wet milieu-
beheer en de Algemene Plaatselijke
Verordening verleend. Hierin zijn
dan de milieubelangen, belangen
van openbare orde, veiligheid,
woon- en leefomgeving en flora en
fauna afgewogen. Een formulier
hiervoor vindt u op de website
www.bronckhorst.nl of kunt u aan-
vragen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving van de
gemeente. Voor meer informatie
kunt u ook contact opnemen met de
afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 07.

Het algehele verbod geldt niet voor
kaarsen, fakkels, kampvuren
(waarbij geen afvalstoffen worden
gebruikt!) en sfeervuren als terras-
haarden, vuurkorven of vuur voor
bakken en braden. Voor zover dit
geen gevaar of overlast oplevert
voor de omgeving.

Tot slot
Het verbranden van bermen,
slootkanten, planken en bouw- en
sloopafval is verboden.

Verder zijn de beleidsregels voor
het verbranden van snoeihout van
de voormalige gemeenten op 5 de-
cember 2006 door b en w ingetrok-
ken en vervangen door bovenstaand
beleid.

Beleidsregel verbranden van afvalstoffen

Wat is Koninkrijksdag 
en waarom wordt het gevierd op
15 december?
Op Koninkrijksdag wordt herdacht
dat op 15 december 1954 H.M.
Koningin Juliana het Statuut voor
het Koninkrijk tekende. Dit gebeur-
de in de Ridderzaal van het
Binnenhofcomplex in Den Haag.

Statuut voor het Koninkrijk
Het Statuut voor het Koninkrijk
bevat de rechtsorde van het
Koninkrijk der Nederlanden. In het
Statuut is geregeld dat de landen 
die deel uitmaken van het
Koninkrijk, de eigen belangen
zelfstandig behartigen en op voet
van gelijkwaardigheid de gemeen-
schappelijke belangen verzorgen en
wederkerig bijstand verlenen.

Landen van het Koninkrijk
Op het moment van de onderteke-
ning bestond het Koninkrijk uit:
Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen. Nu maken
deel uit van het Koninkrijk:
Nederland, de Nederlandse Antillen
en Aruba.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wanneer en
op welke manier je mag vlaggen,
kijk dan op onze website
www.bronckhorst.nl onder info-
balie/vlaginstructie.

U mag weer
vlaggen op
Koninkrijksdag op
15 december a.s.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, hoek Zomerweg/Veldweg, Hummelo, hoek Torenallee/Broekstraat Hummelo, hoek

Torenalle/Zomerweg, plaatsen van drie tijdelijke verwijsborden tot 1 maart 2007, Allez4Kidz
(dhr. M.J. Wenneker)

• Hengelo Gld., De Hietmaat, Hollandse avond ca. 2.500 personen op 14 september 2007 en
schuttersconcours ca. 5.000 personen op 16 september 2007, Schutterij Eendracht Maakt
Macht

• Hengelo Gld., hoek Ruurloseweg/Tentendijk, plaatsen permanent verwijsbord Flower Design
(dhr. A. Sueters)

• Zelhem en Hummelo & Keppel, tijdelijke reclameaanduidingen, vanaf 6 januari t/m 28 mei
2007, MDS Buitenreclame

• Zelhem, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 't Witte Paard,

Aanvragen

Ruurloseweg 1, 1 januari t/m 31 december 2007, C.R. van Baardwijk
• Zelhem, zalencentrum het Witte Paard, Ruurloseweg 1, ontheffing sluitingsuur 1 januari 2007

van 00.00 tot 05.00 uur, dhr. C.R. van Baardwijk

Bouwvergunningen
• Halle, Halle-Heideweg 15, gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Vorden, Dorpsstraat 34, gedeeltelijk verbouwen/uitbreiden woning met horecagelegenheid
• Vorden, Insulindelaan 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Van Lennepweg 4, veranderen woning
• Zelhem, Banninkstraat 8, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Roggestraat 38, voor het vernieuwen van een garage, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 23, lid 23.1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Halle en Velswijk'

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Doetinchemseweg 45, voor het realiseren van een overkapping, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 21 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

De bouwplannen liggen vanaf 14 december 2006 t/m 3 januari 2007 tijdens de openingstijden 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.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Russerweg, herinrichting openbare ruimte ten behoeve van parkeerplaatsen, geldend

bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 december 2006 t/m
10 januari 2007 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 02 50.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de
ontwerpbesluiten schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Tulnersweg 1, voor het vergroten en veranderen van een woning, het betreft een vrij-

stelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening
2-1988'

• Hengelo Gld., Ruurloseweg 18, voor het bouwen van een carport, het betreft een vrijstelling van
de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 14 december 2006 t/m 31 januari 2007 tijdens de openings-
tijden 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.

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze 
kunt u richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 29 november 2006:
• Vorden, parkeerterrein van de Markt, 1 maart 2007 en 15 november 2007
• Vorden, Studio Achterhoek FM, kennisgeving radio-bingo, 1 januari t/m 31 maart 2007,

Stichting Achterhoek FM
• Zelhem, parkeerterrein van het Stationsplein (bij het Cultureel Centrum), 21 juni 2007,

kenteken graveren en ruiten repareren, Automark BV
Verzonden 30 november 2006:
• Hummelo, N.H. Kerk, verkoop van kerststukjes e.d., 15 en 16 december 2006, Actie Kerk-

restauratie
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, kerstmarkt, 13 december 2006, NBvP Vrouwen van Nu
• Steenderen, tijdelijke reclameaanduidingen voor kerstmarkt, 6 t/m 13 december 2006, NBvP,

Vrouwen van Nu
• Vorden, Brandenborchweg, onderhoudswerkzaamheden aan spoorwegovergang, 5 december

2006 tussen 10.00 en 15.00 uur, VolkerRail Services
• Vorden, spoorwegovergang Kostedeweg, in de nacht van 13 op 14 december 2006 van 23.00 

tot 06.00 uur, VolkerRail Services
• Vorden, werkzaamheden aan spoor vanaf Almenseweg richting Warnsveld, 11 t/m 14 decem-

ber 2006 van 23.00 tot 06.00 uur, VolkerRail Services
• Zelhem en omgeving, winterwandeltocht met medewerking van midwinterhoornblazers, 

10 december 2006 van 10.00 tot 13.30 uur, wandelsportvereniging De Ploeg
Verzonden 29 november 2006:
• Vorden, parkeerterrein van de Markt, 1 maart en 15 november 2007;
• Vorden, Studio Achterhoek FM, kennisgeving radio-bingo, 1 januari t/m 31 maart 2007,

Stichting Achterhoek FM
• Zelhem, parkeerterrein van het Stationsplein (bij het Cultureel Centrum), 21 juni 2007,

kenteken graveren en ruiten repareren, Automark BV
Verzonden 4 december 2006:
• Hengelo Gld. en omgeving, recreatieve mountainbiketocht, 17 december 2006 van 09.00 tot

14.00 uur, toerclub Keiaosers Keijenborg
• Hengelo Gld. en Zelhem, tijdelijke reclame voor vogeltentoonstelling, 4 t/m 11 december 2006,

vogelvereniging Exokan
• Hummelo en omgeving, plaatsen tijdelijke reclame-aanduidingen voor pronkzitting, 2 t/m 15

december 2006, D.G.W.W. carnavalsvereniging
• Hummelo, Broekstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 16 december 2006, 

P.B.J. van Campen
• Hummelo, Broekstraat, tijdelijke gebruiksvergunning, 16 december 2006, D.G.W.W. carnavals-

vereniging
• Keijenborg, sportzaal, streekvogeltentoonstelling, 8 december van 20.00 tot 22.00 uur, 

9 december van 10.00 tot 21.00 uur en 10 december 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, vogel-
vereniging Exokan

• Vorden, marktplein, tentfeest met live muziek, 22 en 23 december 2006, café restaurant
De Herberg

• Vorden, tent marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 en 23 december 2006
van 20.00 tot 01.00 uur, De Herberg

• Zelhem, afsluiten gedeelte Smidsstraat, Stationsstraat, Doetinchemseweg, Markt, 8 december
2006 van 08.00 tot 23.00 uur, Ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, kerstmarkt met live muziek, 8 december 2006 van 14.00 tot 21.00 uur, Ondernemers-
vereniging Zelhem

• Zelhem,voor het pand Smidsstraat 13, innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen
en appelbollen e.d., 9, 16 en 23 december en van 27 t/m 31 december 2006, G.H. Scholten

Verzonden 6 december 2006:
• Steenderen, innemen van standplaats op het Burg. Buddingh'plein voor verkoop van diverse

maaltijden op vrijdagen, van 1 januari t/m 31 december 2007, T.C. Chan

Horecawet
Verzonden op 30 november 2006:
• Hengelo Gld., ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet is aan mevrouw E.T. Beulink,

Hofstraat 17 vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting
Sarinkkamp 7

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 6 december 2006:
• Vorden, Stationsweg 25, het vernieuwen van een raamkozijn
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 4, het bouwen van een garage/berging

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 6 december 2006:
• Baak, Beukenlaan 18, het veranderen van een berging met fietsenstalling in een ruimte voor

feestjes en partijen, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimteijke Ordening/vrijstellingsbesluit van 8 juni 2006

• Vorden, Industrieweg 1, het veranderen van de voorgevel van een bedrijfspand, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Arendsenweg 5, het bouwen van een bedrijfshal met kantoor/showroom
• Zelhem, de Breide 13, het plaatsen van een kap op de garage, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 4 december 2006:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat, wijzigen vergunning voor het bouwen van twee woningen

Sloopvergunningen
Verzonden op 4 december 2006:
• Wichmond, Hackforterweg 31, geheel slopen van het dakbeschot van een werkplaats / berging,

er komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 5 december 2006:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 73, gedeeltelijk slopen van een berging, er komt asbesthoudend

afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, Ondernemers Vereniging Zelhem organiseert op 8 december 2006 de kerstmarkt in

het centrum van Zelhem. Hiervoor worden de Stationsstraat tot aan de Kerkweg, de Smids-
straat tot de huisnummers 3/12, de Markt, de Prinses Irenestraat tot de Oranje Nassaustraat
en de Doetinchemseweg tot aan de Prinses Irenestraat op die dag van 08.00 tot 23.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt tijdens die periode een par-
keerverbod op de Oranje Nassaustraat vanaf de Prinses Irenestraat tot de Stationsstraat, de
Doetinchemseweg vanaf de Prinses Irenestraat tot aan de Prinses Margrietstraat en de Prin-
ses Irenestraat vanaf de Oranje Nassaustraat tot aan de Doctor Grashuisstraat

Kapvergunningen
Verzonden op 28 november 2006:
• Baak, langs Pastoriestraat, Bobbinkstraat en Leeuwencamp, vellen van 28 bolesdoorns, 

7 haagbeuken, 3 sierkersen, 1 boomhazelaar, herplantplicht
Verzonden op 7 december 2006:
• Steenderen, Leliestraat 2, vellen van één valse christusdoorn, herplantplicht

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
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, horecawet en bouw- en
sloopvergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen) 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
voorzieningenrechter 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.

Verleende vergunningen

Vastgesteld bestemmingsplan Zelhem Velswijkweg 1 en 3
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 november 2006 het bestemmingsplan 'Zelhem
Velswijkweg 1 en 3' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de sloop van de bedrijfsgebouwen inclusief dienstwoning van een
voormalig transportbedrijf aan de Velswijkweg 3 en maakt de bouw van twee woningen op deze
locatie mogelijk. Op het agrarisch bedrijf aan de Velswijkweg 1 wordt intensieve veehouderij
uitgesloten en wordt zorg als nevenfunctie mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan ligt van 14 december 2006 t/m 25 januari 2007 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Steenderen, Nijverheidsweg, de gemeente heeft besloten hier éénrichtingsverkeer in te stel-
len. Deze maatregel zorgt voor een veilige in- en uitrit voor het vrachtverkeer van en naar het
aardappel sorteerbedrijf en is noodzakelijk voor een goede en veilige verkeersafwikkeling op
de Nijverheidsweg.

Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handte-
kening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift is
beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 14
december 2006 t/m 31 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23A, voor het van toepassing worden van het Besluit detail-
handel- en ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezig bedrijf/inrichting in de zin
van de Wet milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op de opslag, assemblage
en verkoop van windgordijnen voor stallen

• Hummelo, Broekstraat 31B, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het
perceel Broekstraat 31B in Hummelo, waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieu-
beheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op de opslag van propaan

• Vorden, Enkweg 17-19, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het perceel Enkweg 
17-19 in Vorden, waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van
toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op de inslag/opslag en uitslag van
goederen

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

Wet milieubeheer

Op 23 mei 2003 is in de Wet milieubeheer een nieuw hoofdstuk opgenomen over het verbranden
van afvalstoffen. Dit bevat enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met eerder geldende
regels. Voor het verbranden van afvalstoffen geldt een algemeen stookverbod. De voormalige -
gemeenten in Bronckhorst hebben in het verleden een beleidsregel vastgesteld dat het mogelijk
maakt om toch het verbranden van afvalstoffen toe te kunnen staan. Deze beleidsregels zijn nu
vervangen door een nieuwe beleidsregel, die op 5 december 2006 door b en w is vastgesteld.

Inzage
De 'Beleidsregel verbranden van afvalstoffen gemeente Bronckhorst' ligt van 21 december 2006
t/m 31 januari 2007, gedurende openingstijden van het gemeentekantoor, voor een ieder ter
inzage bij afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Tegen betaling van de kosten kunt u
een kopie krijgen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13.

Beleidsregel verbranden van afvalstoffen

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 14
december 2006 t/m 31 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

• Baak, Beukenlaan 18, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
vleesveehouderij met nevenactiviteiten

• Baak, Vordenseweg (ongenummerd), een oprichtingsvergunning voor een bedrijf voor het
opslaan van diverse materialen en het houden van paarden

• Hengelo Gld., Broekweg 14a, een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij
• Vorden, Enzerinckweg 4, een oprichtingsvergunning voor een metaalverwerkend bedrijf

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van een van de

eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 1 februari 2007.

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

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

MANDARIJEN
2 netten à kg

van 3.58 voor 1.79
KERSTMAN 
IJSJES

2 stuks

van 3.99 voor 2.99

EXCELLENT
FEESTSTOL

stuk

van 5.99 voor 3.99

Speciaal voor de feestdagen bij AH hengelo (g)

GEROOKTE 
PALINGFILET

pak 200 gram

van 8.29 voor  6.29

OLIFANT JONGE JENEVER
2 flessen

van 23.78 voor    19.99

KIPFILET
KG 

van 6.79 voor 5.99

PERLA PADS
VOORDEEL VERP.
stuk

van 2.39 voor     1.99

LINDEMANS 
BIN WIJNEN
fles 0,75 liter

van 5.79 voor 3.99

1 + 1 GRATIS
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Volop
KERST-

BOMEN!
vers van het land

v.a. € 5.-

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22

Kerstbomen
duur, helemaal niet al vanaf € 5,-
Super vers, van eigen kwekerij

in vele soorten en maten o.a.
• Servische Spar 
• Nordman
• Koreaspar

Kluit • Pot • Gezaagd • Wortel

Bij aankoop van een kerstboom
GRATIS kerstgroen uitzoeken, zolang de voorraad strekt.
Verkoop elke dag vanaf 9 uur (geen verkoop op zondag).

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink).

  

LE MAGASIN
VORDEN

De shop voor
GPS

Navigatie
Smartphones

Telecom
Multimedia

www.lemagasin.nl
Bezoek alleen op afspraak

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

SPETTERENDE

OPENINGSACTIE:

MATRASSENBOXSPRINGSLEDIKANTENKASTENACCESSOIRESKUSSENSHOESLAKENSDEKBEDOVERTREKKENDEKBEDDENSPREIENCOMFORTLEDIKANTEN

Slaapspecialist heeft haar deuren geopend aan de 
Rijksweg 20 te Drempt! Om dit te vieren maakt iedere 
klant wekelijks kans op een gratis ballonvlucht of op een 
geheel verzorgd weekend voor twee personen 
naar Berlijn!*

*Deze actie loopt van 1 december t/m 6 januari. Over de uitslag valt niet te 
corresponderen en prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt www.slaapspecialistdrempt.nl

MAAK KANS OP EEN BALLONVLUCHT OF EEN REIS NAAR BERLIJN!

63
71

2-
1 
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Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

HCl. Helemaal mijn idee.

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81

bij HCI!bij HCI!

Profiteer...Profiteer...
SPECTACULAIRE 

EINDEJAARSOPRUIMING

Diverse showroom-
keukens voor elk 
aannemelijk bod!
Kom naar onze showroom in Hengelo (Gld) en 

profiteer direct. Kijk alvast op www.bouwcenterhci.nl

voor een selectie showroomkeukens.

* 
Bi

j 
ee

n 
ke

uk
en

 v
an

 m
in

im
aa

l €
4.

00
0,

-Granieten 
aanrechtbladen 

voor de prijs van 
kunststof*

Verkrijgbaar in 4 kleuren. Vraag in onze
showroom naar de mogelijkheden.

www.bouwcenterhci.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06-17 236 100

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen
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HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118

Berberaapje Titi werd illegaal ver-
kocht op een markt in Marokko, 
nadat zijn moeder was doodge-
schoten. Zoals zovelen. Gelukkig zit 
hij nu bij Stichting AAP. Hier heeft 
hij inmiddels een prima leven op 
een van de apeneilanden, samen 
met soortgenoten.

U kunt Stichting AAP kosteloos hel-
pen. In Nederland belanden miljoe-
nen lege cartridges uit printers en 
kopieermachines in de prullenbak. 
Dat is zonde. Want voor het milieu 
én Stichting AAP valt er veel winst 
te behalen wanneer cartridges 
op nieuw worden gevuld.
Voor elke lege cartridge die u bij 
het AAP Collection Centre inlevert, 
ontvangt AAP een vergoeding. Met 
de opbrengst van deze cartridges 
kan een groot deel van de verzor-
gingskosten van dieren zoals Titi 
betaald worden.

Help onze dieren alstublieft, spaar 
kosteloos lege cartridges in voor 
AAP. Het helpt echt!

Weekblad Contact blijft betaalbaar 
voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities 
in de gemeente Bronckhorst.

Kijk snel op
www.contact.nl

� DAMES-, HEREN- EN KINDER
ONDERMODE 

� LINGERIE / FOUNDATION
� NACHTMODE

LOVEABLE  � MEY  � � SELMARK  � BEEREN  � TEN CATE  � HOM  � SET  � BOOBS & BLOOEMERS  � ELBRINA  � FEMILET

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD
(0575) 46 21 33

Comfortabel, exclusief en uitdagend

KINDERPYJAMA’S MEISJES/JONGENS VELOURS vanaf € 12,50

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

NU AL OPRUIMING BIJ GOOSSENS ATOMICA

GEHELE BJORNSON COLLECTIE

25% KORTING
OP = OP • • • DUS KOM SNEL NAAR

• 50% Korting op 
• Notentaartje van € 2.19 nu  € 1.09
• Kilo Verse worst of Saucijzen
• van € 5.49 nu  € 2.99
• Reuze rozijnenbollen € 0.99
• Gratis Honig Hacheemix
• bij aankoop van zak hutspot 
• + pakje hacheevlees

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

DEZE WEEK

www.weulenkranenbarg.nl

Golfplaten
onduline zwart, rood of groen 200x90 cm

gegalvaniseerd en plastic diverse afmetingen

dakshingels zwart, rood of groen 

€ 23,95 / 3m2

Ons adres:
Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. 0575 - 55 12 17

STEM AF OP DE HERWERS NISSAN EINDEJAARSSHOW

HENGELO GLD Kruisbergseweg 8

Telefoon (0575) 46 22 44

DOETINCHEM Plakhorstweg 14
Tel. (0314) 33 30 55

ZEVENAAR Ampèrestraat 6
Tel. (0316) 52 93 20
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GRATIS Samsung 
Flat screen 27" TV *

bij aankoop van een nieuwe
of gebruikte auto!

van 15 t/m 30 december

Alléén tijdens de eindejaarsshow:

*) t.w.v. € 700,- of de helft van de waarde in contanten.
Geldig bij transacties v.a. € 5.000,- bijbetaling.
Niet geldig i.c.m. andere acties.
Vraag naar de voorwaarden. 

2006 was een succesvol Herwers Nissan-jaar met een aangenaam programma en

hoge kijkcijfers. Daarom sluiten we dit jaar af met een daverende eindejaarsshow

met veel Nissan-nieuws en aantrekkelijk geprijsde Herwers-occasions.

Openingst i jden  Herwers  N issan  e inde jaarsshow:  Maandag t /m vr i jdag  10 .00  tot  18 .00  uur.  Zaterdag’s  van  10 .00  tot  17 .00  uur.  Zon-  en  fees tdagen ges loten .

De allernieuwste Nissan heet: Qashqai.
Deze nieuwste Nissan verschijnt pas in februari
op de Nederlandse markt maar is nu al te
bewonderen bij Herwers Nissan tijdens onze
eindejaarsshow.

De Nissan Qashqai alleen op de volgende data
te bewonderen:

• Herwers Nissan Zevenaar:

Vrijdag 15 december 10.00 tot 14.00 uur

• Herwers Nissan Hengelo:

Vrijdag 15 december 15.00 tot 20.00 uur

• Herwers Nissan Doetinchem:

Maandag 18 december 14.00 tot 20.00 uur

Primeur bij Herwers Nissan:

Qashqai: het nieuwste
kijkcijferkanon van Nissan

• Gratis Samsung Flat Screen 27" TV*

bij aankoop van een nieuwe of gebruikte
auto tijdens de eindejaarsshow.

• Primeur nieuwe Nissan Qashqai.

• Ruim aanbod Herwers-occasions in
diverse prijsklassen.

• Compleet Nissan-programma met diverse 
afgeprijsde auto’s.

• Sfeervolle kerstambiance met snert en 
glühwein.

• Leuke attentie voor iedere bezoeker.

www.herwers.nl
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Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

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

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

NU AL OPRUIMING BIJ GOOSSENS ATOMICA

CAMOUFLAGEKLEDING volw. 
diverse aanbiedingen

KINDERJASSEN € 15,-
OP = OP • • • DUS KOM SNEL NAAR

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

KOM GEZELLIG LANGS!
Op zaterdag 16 december staat
tijdens De Vordense Kerstmarkt
voor het Globe Reisburo aan de
Zutphenseweg te Vorden de 
KNVB OAD spelersbus!
Uw bezoek aan deze unieke bus
wordt uiteraard door ons op foto
vastgelegd, die u na de Kerst bij
ons reisburo gratis kunt afhalen!

Globe Reisburo 
gaat nét even verder!

TOT ZIENS BIJ

Globe Reisburo Vorden
Zutphenseweg 26a, 7251 DK  Vorden
telnr: 0575-448440, faxnr: 0575-448449
email: vorden@globereisburo.nl

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is
een snel groeiend opleidings-
instituut voor brandweer en
bedrijfshulpverlening.
Op ons eigen oefencentrum “De
Maalderij” in Baak en op locaties
en bij bedrijven in heel Nederland
verzorgen wij opleidingen,
trainingen en advies op het gebied
van brandweer, bedrijfshulp-
verlening en bedrijfsveiligheid.
Onze kwaliteitsdoelstellingen zijn
gericht op het leveren van
maatwerk en een snelle,
kostenefficiënte, maar vooral
zorgvuldige dienstverlening naar 
onze opdrachtgevers. Een
intensieve en open communicatie,
de garantie van hoogwaardige
producten en wederzijds
vertrouwen, zijn de bouwstenen
van deze kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.achterkamp.nl

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

HOOFD BEDRIJFSBUREAU (M/V) 
(fulltime) 

Het Bedrijfsbureau is de spin in het web van onze organisatie. Het is verantwoordelijk
voor de planning (tijd en capaciteit), de inkoop en alle administratieve trajecten rondom
de te geven opleidingen, van orderintake tot voorbereiding facturering.

De functie

- Als Hoofd Bedrijfsbureau geeft u leiding aan de medewerkers van het Bedrijfsbureau
en plant en geeft prioriteit aan voortgang en afstemming van de werkzaamheden binnen
het Bedrijfsbureau.
- U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de processen binnen het Bedrijfsbureau
en de kwaliteit van de uitvoering, evalueert deze en doet voorstellen voor verbetering.
- U draagt zorg voor de cursusintake, cursus- en cursistenplanning, het efficiënt inzetten
van instructeurs en bepalen van capaciteitsbehoefte.
- U maakt deel uit van het managementteam en adviseert het management in de
bedrijfsvoering en ondersteunt het management in administratieve en organisatorische
aangelegenheden.
- U bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het systeembeheer (in
samenwerking met automatiseringsbedrijf).

De functie eisen
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- Organisatorisch en beleidsmatig inzicht;
- Klantgerichtheid en kwaliteitsbesef staan hoog bij u in het vaandel;
- Ondernemende en flexibele instelling;
- Stressbestendig;
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- Goede contactuele vaardigheden;
- Goed kunnen werken met Word, Excel en (bij voorkeur) Acces.

Het aanbod
Een zelfstandige functie voor een sterke persoonlijkheid met organisatorische ambitie
en kwaliteiten, die graag als spin in het web visie en doelen wil verwezenlijken. U gaat
werken bij een groeiende onderneming met een informele bedrijfscultuur en korte
beslislijnen. Er is voldoende ruimte voor eigen ideeën en inbreng. Goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en nadere informatie:
Heeft u belangstelling? Stuur uw korte sollicitatiebrief met uitgebreid cv binnen 14 dagen
naar Achterkamp Bedrijfsopleidingen b.v., t.a.v. mevrouw E. Das, Hoofd P&O, Postbus
28, 7220 AA Steenderen of mail naar ellen.das@achterkamp.nl.

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden. 

O.a. restauratie of renovatie van bestaande

gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.

Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,

incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.

Ook levering van alle soorten trappen in vuren

en/of hardhout, op houten en/of stalen onderbouw.

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

Tel. 0575-556631

Fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946
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De Azië-avond was opgezet door Ko-
ning & Buunk Reizen. Na de pauze na-
men de backpackers het publiek mee
naar het kleurrijke Vietnam, waar ze
wandelden tussen de rijstvelden en
per boot de Mekong Delta ontdekten.
Koning & Buunk Reizen stippelde een
bijzondere reis uit naar Vietnam, ge-
baseerd op de ervaringen van het 2-tal.
Wie in de voetsporen wil treden van
Floran en Eelco kan volgend jaar okto-
ber deelnemen aan de georganiseerde
reis. Kijk voor meer informatie op
www.koningenbuunkreizen.nl of bel
(0575) 55 90 90.

Azië-avonturen in Hotel Bakker

Van het Rode Plein naar onder meer de Gobi Woestijn, Chinese Muur en
de jungle van Borneo: Hengeloërs Floran Schurink en Eelco Nuesink trok-
ken bijna negen maanden door Azië. De foto's die ze onderweg maakten
en avonturen die ze beleefden, deelden ze donderdagavond met ruim
honderd belangstellenden in de zaal van Hotel Bakker.

De afgelopen tijd zijn er op verschillen-
de plaatsen in Nederland voorrondes
gehouden, waarin de jonge aanstor-
mende talenten hun culinaire hoog-
standjes konden tonen. In deze voor-
rondes moesten de jonge koks een drie
gangen menu bereiden. Een extra
moeilijkheid daarbij was dat de ingre-
diënten die de koks moesten gebrui-
ken, pas op de dag van de wedstrijd be-
kend werden gemaakt. Roy Eijkelkamp
die werkzaam is bij ’t Schulten Hues in
Zutphen, had zich samen met zijn
coach Peter Gast goed op deze wedstrij-
den voorbereid, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in een finaleplaats. Deze fi-
nale vindt plaats op de Horecava beurs
in Amsterdam van 8 tot en met 11 ja-
nuari 2007. Onder het motto ‘Kansen
zien, kansen proeven’ zullen de 10 be-
ste jonge koks strijden om de titel ‘Be-
ste Jonge Kok van Nederland’.

Roy Eijkelkamp in finale nationale
kampioenschappen voor jonge koks
Vordenaar Roy Eijkelkamp gaat be-
gin volgend jaar strijden om het
Nederlands kampioenschap voor
jonge koks. De Horeca Branche In-
stituut organiseert eens per jaar
het Nederlands kampioenschap
voor jonge koks onder 24 jaar.

De start is tussen 13:00 en 14:30 uur.
De tocht wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Natuur Monumen-
ten. Bij vertrek kunt u een gratis route
halen voor een prachtige wandeling
door de omgeving van Hackfort. Er is
een route van ca. 6 km en één van ca.

10 km. Op deze route staan op vele
plekken Midwinterhoorn blazers, om
de sfeer in deze periode te verhogen. 

Er loopt een Kerstman mee met een
verrassing voor de jeugd en de dames
van de OVG verzorgen voor u de war-
me drankjes. Bij de warmte van een
vuurkorf is het dan goed toeven. Bij
het eindpunt bij Kleine Steege is er
Erwtensoep en Gluwein.   Deelname is
geheel Gratis. Zie ook onze adverten-
tie.

Hackforter midwinter tocht
Op zondag 17 december gaat de
Hackforter midwintertocht weer
van start. Zoals gebruikelijk is de
start vanuit de kantine van Ca-
ming Kleine Steege, te Wichmond.

Uitslag nationale Zonnebloemloterij 2006
Lotnr. op volgorde van eindcijfer/Prijs
1 321 € 15,00
2 1004012 € 450,00
3 413 € 15,00

72233 € 100,00 
0361223 € 450,00
1324233 € 450,00
0205643 € 450,00

4 48684 € 100,00
0112854 € 10.000,00
0285414 € 450,00
0764094 € 1000,00
0879304 € 450,00
1295794 € 2.500,00

5 1053705 € 15.000,00
6 836 € 15,00

0108526 € 2.500,00
0380236 € 5.000,00

6 0540966 € 450,00
0652886 € 5.000,00
0780046 € 2.500,00
0796656 € 450,00

7 6017 € 50,00

0259107 € 2.500,00
0883867 € 1.000,00
1057167 € 10.000,00

8 8738 € 50,00
0307108 € 1.000,00
0409128 € 450,00
1238578 € 1.000,00

9 3299 € 50,00
24549 € 100,00

0 0311260 € 450,00
0967010 € 5000,00
1044180 € 1000,00

(onder voorbehoud van typefouten)

Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot, desgewenst aangete-
kend, te zenden aan Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem, t.a.v. de loterij,
Postbus 2100, 4800 CC Breda met ver-
melding van de NAW- gegevens en het
giro- of  banknummer waarop de geld-
prijs gestort moet worden.

De drie gemeenten hebben besloten
om gezamenlijk een LOP te maken
voor het gehele gebied omdat zij soort-
gelijke problematiek kennen. Zij stel-
len zich de vraag of de eeuwenoude
cultuurhistorische en economische sa-
menhangen binnen de graafschapge-
meenten een inspiratiebron kunnen
zijn voor het versterken van de vitali-
teit van het platteland en het land-
schap. Het huidige landschap is name-
lijk voor een groot deel het resultaat
van deze eeuwenoude samenhang. Er
is daarom gekeken naar gebieden
waar de drie gemeenten een gemeen-
schappelijke deler hebben. Hierbij kan
gedacht worden aan bijvoorbeeld ver-
anderingen op het platteland en rond
de stad en dorpen. Het maken van een

LOP wordt uitbesteed aan een bureau,
dat de werkzaamheden, samen met
de drie gemeenten, op gaat pakken.
Naar verwachting duurt het ruim een
jaar alvorens het landschapsontwikke-
lingsplan klaar is. Over de inrichting
van een gebied maken overheid en ge-
meente afspraken met de inwoners.
Deze afspraken liggen vast in contrac-
ten en gebiedsplannen. Dit zijn streek-
plannen, bestemmingsplannen, re-
constructieplannen e.d. Deze plannen
hebben een juridische status en geven
heel duidelijk kaders van wat wel en
niet kan. Een LOP is een document
waarin de kansen en bedreigingen
van een gebied worden vastgelegd.
Het is vooral belangrijk wat inwoners
zelf willen met een gebied. Bovendien

is er met een LOP een kader om subsi-
die aan te vragen, waardoor veel meer
initiatieven gestimuleerd kunnen
worden. Een LOP geeft op een eenvou-
dige, leesbare manier, antwoord op
vragen van inwoners. Het LOP is een
uitvoeringsprogramma op hoofdlij-
nen. Als ontwikkelingen mogen, wor-
den deze ideeën in een ‘gereedschaps-
kist’ gestopt. Zo kan er samen met in-
woners gewerkt worden aan een flexi-
bel en dynamisch document, dat ze-
ker 10 jaar mee kan gaan. Door echt
daadwerkelijk met inwoners aan de
keukentafel te gaan zitten, ontstaat er
een breed scala van ideeën. Op die ma-
nier wordt het een plan door en voor
inwoners.De afgelopen week hebben
vertegenwoordigers van Bronckhorst,
Lochem en Zutphen tijdens een bij-
eenkomst in kasteel Hackfort de eerste
bestuurlijke en ambtelijke stappen
voor dit landschapsontwikkelingsplan
gezet.

Landschapsontwikkelingsplan voor Bronckhorst, Lochem en Zutphen

In januari aanstaande starten de gemeenten Lochem, Bronckhorst en
Zutphen met het opstellen van een gezamenlijk landschapsontwikke-
lingsplan (LOP). Het doel van het LOP is om een stimuleringskader te bie-
den voor het landelijk gebied en gewenste initiatieven te ondersteunen.

Nieuwe ontwikkeling
Lifestyle is ook bij auto's een hot item.
Vooral omdat automobilisten tegen-
woordig op zoek zijn naar dynami-
sche auto's verliest de standaard 5-
deurs steeds meer terrein. Juist daar-
om komt Nissan begin volgend jaar
met de nieuwe Qashqai op de markt.  

Voorintroductie
Omdat deze auto in februari 2007 offi-
cieel gelntroduceerd wordt en op dit
moment beperkt beschikbaar is, staat
hij nu voor een korte tijd bij de diverse
Herwers Nissan vestigingen. 
Herwers Nissan Zevenaar: Vrijdag 15
december van 10.00 - 14.00 uur. 
Herwers Nissan Hengelo GLD: Vrijdag
15 december van 15.00 - 20.00 uur. 
Herwers Nissan Doetinchem: Maan-
dag 18 december van 14.00 - 20.00 uur 

De nieuwe Qashqai; verrassend
De nieuwe Nissan Qashqai verdient
een verrassende voorintroductie voor-
al omdat de Qashqai een auto is met
een uitgesproken dynamisch karakter.
Geen standaard hatchback, maar een
compacte cross-over die de passie voor
het autorijden terugbrengt in zijn seg-
ment. Kortom, veel klanten zoeken
een alternatief voor de bekende 5-
deurs en willen een auto met een dy-
namisch design. Het is fantastisch dat
wij als Herwers Nissan bedrijven als
eerste deze auto nu al in onze show-
room mogen hebben, zegt Jos Her-

wers. Ook de prijsstelling van deze au-
to is supergoed. Ondanks dat de offici-
ële prijzen nog niet bekend zijn ver-
wacht ik dat de prijzen vanaf € 23.000
zullen zijn.

Het gaat goed in autoland
Het gaat goed in autoland, 2006 was
een uitstekend autojaar mede door de
goede verkoop van de Nissan Note, zegt
Jos Herwers. Je voelt van alle kanten
dat de consumenten steeds meer ver-
trouwen krijgen in de economie. 2006
is het eerste jaar dat er in Nederland in
totaal meer auto's zijn verkocht dan in
de voorgaande jaren. Zo heeft ook het
NDA, dit is de vereniging die 3.000 Ne-
derlandse autodealers vertegenwoor-
digd, voorspelt dat de totale verkoop
volgend jaar met 6% zal stijgen. 
Volop kijkplezier
Tijdens de traditionele sfeervolle da-
gen rondom kerst staat er naast de Nis-
san Note het complete Nissan assorti-
ment met diverse aanbiedingen. Ook
hebben we, vervolgt Jos Herwers, in di-
verse prijsklassen een groot aanbod in
zeer betrouwbare Herwers occasions. 

Als klap op de vuurpijl; Flat screen
TV cadeau
Als klap op de vuurpijl ontvangt iedere
koper van zowel een nieuwe Nissan als
een gebruikte Herwers occasion een
flat screen 27" TV. Kortom; het is de
moeite waard om onze show tijdens
deze sfeervolle dagen te bezoeken.

Primeur bij de Herwers
Nissan autobedrijven
Tijdens de oudejaarsshow, die vrijdag van start gaat en tot het eind van het jaar
duurt, staat een aantal uren de Qashqai; de gloednieuwe cross-over van Nissan.

De oprichtingDe oprichting van een
dorpsbelangenorganisatie wordt door
de gemeente Bronckhorst als zeer
wenselijk geacht, omdat zij een derge-
lijke organisatie ziet als volwaardig ge-
sprekspartner op het gebied van on-
der andere leefbaarheid en verkeers-
en sociale veiligheid binnen de kleine
kernen. Ook het beleid met betrek-
king tot het in stand houden van
woon- en sociale voorzieningen, het
(voort)bestaan van buurtschaphuizen,
eventuele overlast en allerlei andere
zaken, wordt door de gemeente in de
toekomst via de dorpsbelangenorgani-
satie gecommuniceerd met de betref-
fende bewoners van de kleine kernen.
Een dorpsbelangenorganisatie behar-

tigt dus de belangen van haar eigen in-
woners en fungeert voor de gemeente-
lijke en misschien zelfs provinciale
overheden als aanspreekpunt. De or-
ganisatoren van de voorlichtings-
avond, afkomstig uit het verenigings-
leven uit Velswijk, willen op deze
avond komen tot een eerste aanzet die
uiteindelijk zal moeten leiden tot de
definitieve oprichting van een belan-
genorganisatie. Zij roept allereerst alle
bewoners op om aanwezig te zijn op
de voorlichtingsavond, daarnaast is zij
op zoek naar vrijwilligers die de daad-
werkelijke oprichting gestalte willen
geven. Deze vrijwilligers kunnen zich
vanzelfsprekend aanmelden op de
voorlichtingsavond.

Voorlichtingsbijeenkomst Dorpsbelangenorganisatie

Velswijk - Wittebrink en omstreken

Op woensdag 13 december om 20.00 uur wordt in buurtschapshuis D’n
Draejer te Velswijk een voorlichtingsavond gehouden in verband met de
mogelijke oprichting voor een dorpsbelangenorganisatie voor de kleine
kernen Velswijk, Wittebrink en het bijbehorende buitengebied.
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
16 december
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Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend

dat zij de beschikking hebben vastgesteld op de

aanvraag om vergunning van Depot Drempt B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen

van de inrichting of de werking daarvan. Het betreft

een inrichting voor het storten van baggerspecie

voorzien van een loswal voor de overslag van

baggerspecie en een tijdelijke opslagplaats waar

baggerspecie kan worden ontzand en ontwaterd 

en waar zand en afdekmateriaal kan worden

opgeslagen. De inrichting is gelegen ter hoogte 

van de Rijksweg 8a te Drempt.

Tevens betreft het een verzoek ingevolge artikel 8.24

van de Wet milieubeheer met betrekking tot wijziging

van de termijn van de vigerende vergunning en met

betrekking tot de geluidsvoorschriften. 

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning

wordt verleend onder voorschriften en beperkingen. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen

zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen 

liggen ter inzage van 14 december 2006 tot en met 

24 januari 2007.

Bij de gemeente Bronckhorst:

bezoekadres: Banninkstraat 24a te Hengelo;

tijden: maandag t/m donderdag 8.30 tot 15.00 uur en

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; verder na telefonische

afspraak (tel. (0575) 75 02 87).

De kantoren van de gemeente Bronckhorst 

zijn gesloten van 25 december 2006 tot en met 

1 januari 2007.

Bij de provincie Gelderland:

bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie,

Markt 11 te Arnhem;

tijden: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

De kantoren van de provincie Gelderland zijn

gesloten van 25 december 2006 tot en met 

1 januari 2007.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de

beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of 

voor het maken van een afspraak voor inzage 

buiten kantooruren kunt u contact opnemen met

mevrouw S. Heijblom (tel. (026) 359 99 58) van de

dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze

bekend is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van

de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een

voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de

betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.

Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige

voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van

kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten

minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht en het registratienummer van

het besluit;

d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor

het behandelen van een verzoek om een voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven. Over de

hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht

kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 

tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 23 november 2006

nr. MPM4999

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Depot Drempt B.V.

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

IJsboerderij ’t Riefel
Riefelerdijk 2, 7255 KN Hengelo Gld

Tel 0575-461768 of 06-30617516 

www.ijsboerderij-riefel.nl

BOERDERIJ IJS

IJSTAARTEN

BAVAROIS EN PUDDING

extra open 

18 december tot en met 23 december 

van 9.00 tot 18.00 uur

Tot mei 2007: elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Wij wensen U fijne feestdagen. 

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

RelaxenRelaxen op maat

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

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en 
zitbanken en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort
betekent. Kies niet alleen uit diverse maten, hardheden,
rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen en 
kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het
leven veraangenamen. Van sta-op hulp tot massage-
functie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.
En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Dé specialist in zitcomfort.

2e Kerstdag
GEOPEND

Van 11.00 - 17.00 uur

Ook proefzitten
aan huis!

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Telefoon (0575) 46 43 68

 KOELE WINTER, 
          COOLE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Ook in de winter 

blijft Ap Eggink

verfrissend!

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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
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Gospelkoor Inspiration Vorden is een
groep van circa 30 enthousiaste zan-
gers en zangeressen uit Vorden en wij-
de omgeving. 
Onder de altijd inspirerende leiding
van dirigent Piet Piersma treedt het

koor al vele jaren regelmatig in de re-
gio op. Zo ook met de aanstaande
kerst in Vorden waarvoor weer enkele
nieuwe swingende kerstgospels zijn
ingestudeerd. Liederen waarbij oude
melodieën zijn verweven in moderne

jasjes, maar ook aloude klassiekers. De
inspirerende klanken van "Inspiration
Vorden" zijn te beluisteren tijdens de
"Kerstmarkt" op zaterdagmiddag 16
december om 16.15 uur en tijdens de
kerstnachtviering op 24 december om
23.00 uur in Vorden. Komt u ook mee-
genieten?

Meer informatie: info@inspirationvor-
den.nl of secretariaat 0575 52 84 84.

"Inspiration Vorden" in kerstsfeer

De feestdagen zijn voor veel koren en muziekgroepen bijzondere tijden.
Het 'gewone' repertoire wordt even ter zijde geschoven en de 'feestliede-
ren' wordt (op)nieuw ingestudeerd. Zo ook voor koor "Inspiration Vorden"
uit Vorden.

De medewerkers van de woonwinkel
Zelhem verhuizen allemaal naar Lich-
tenvoorde. Vanuit Lichtenvoorde wor-
den de woonwinkels in Zelhem en
Hengelo (Gld.) bemand. Het gebouw

aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem
blijft wel in gebruik, maar dan met
een kleinere bezetting. De medewer-
kers zijn in Zelhem elke werkdag van
8.30 tot 12.30 uur aanwezig. In Henge-
lo kunnen klanten nog steeds op het
vertrouwde adres aan de Raadhuis-
straat 9A terecht. De openingstijden
van deze woonwinkel blijven gelijk:
van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.30 uur. 
Voor de klanten van ProWonen in Zel-
hem, Hengelo en Lichtenvoorde is
één, nieuw telefoonnummer: (0544)
39 48 00.
Op 19 januari geeft ProWonen een
open huis in de nieuwe woonwinkel
in Lichtenvoorde. Klanten en belang-
stellenden kunnen dan van 16.00 tot
18.00 uur een kijkje komen nemen.

ProWonen opent nieuwe
woonwinkel in Lichtenvoorde
Eind december opent ProWonen
een nieuwe woonwinkel aan de Pa-
tronaatsstraat 1A in Lichtenvoor-
de. In dit pand was voorheen meu-
belzaak Jos van den Hurk geves-
tigd. ProWonen is nu druk bezig
het pand op te knappen en in te
richten. Vanaf dinsdag 2 januari
zijn klanten en belangstellenden
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur van harte wel-
kom. De huidige locatie aan de Vra-
genderweg 35 in Lichtenvoorde is
woensdag 20 december voor het
laatst geopend.

De rocker van Normaal is er naar toe
gegaan om solidariteit te betuigen
voor de militairen. “Daarnaast vond ik
de berichtgeving die je hier krijgt niet
erg adequaat. Veel te anti en niet ob-
jectief genoég”, vertelt Jolink over zijn
motivatie. 
Eerder had hij al eens een hele dag
doorgebracht bij een groep F16-piloten
op vliegveld Twente, toen dat opgehe-
ven werd. Bennie was onder de indruk
van wat die jongens toen hebben mee-
gemaakt. Het contact met deze groep
is altijd blijven bestaan. “Toen ik daar
was, vroegen ze of ik de jongens wat
wou opvrolijken. Die vraag heb ik met-
een met ja beantwoord”. Bennie is er
toen onmiddellijk naar toe gegaan. De
onderlinge sfeer en de motivatie van
de groep sprak hem enorm aan. 
“Als m’n manager mij had voorgesteld
om vier keer op te treden in drie da-
gen, had ik meteen gezegd: ga jij lek-
ker een eindje fietsen! Maar dit was ty-
pisch een militaire operatie”. 

De Achterhoeker vertrok, samen met
een tweede lichting militairen, vanaf
Eindhoven met een DC-10 toestel van

de luchtmacht. De eerste lichting had
de vier maanden in Afghanistan erop
zitten. Toen het toestel landde in Ka-
boel kreeg Bennie meteen een bewa-
ker “Wilco uit Uden”, de comman-
dant van de bewakingseenheid, toege-
wezen. “Hij is totdat ik weer opsteeg
vanuit Kaboel, niet één meter van me
vandaan geweest en hij was zwaar be-
wapend”. 

Tot verrassing van Bennie bleek, dat
vanaf de landing in Kaboel elke mi-
nuut gepland was. Van persoonlijke
bewaking houdt de voorman van Nor-
maal niet. “Maar in bepaalde situaties
moet dat gewoon. Het is daar niet he-
lemaal zonder gevaar”, zegt hij cy-
nisch. “In deze regio zijn toch regel-
matig bomaanslagen en waar vaak
weinig tegen te doen is. Het gevaarlijk-
ste is natuurlijk de zelfmoordaanslag.
Maar die persoonlijke bewaking was
niet zinloos en ook niet storend. Ach,
en Wilco was ook een aardige kerel.
Hij was ook vaak naar optredens van
Normaal geweest. Maar je bent daar in
zo’n andere wereld, dat realiseer je
voortdurend”. 

Na de landing in Kaboel, dacht Jolink
even lekker te kunnen gaan slapen.
Door een vertraging was hij al 24 uur
in touw geweest. “Maar ze vroegen of
ik meteen wou optreden. Ik zeg, jon-
gens mag ik effetjes twee uur gaan lig-
gen. Met een slaappilletje ben ik even
‘plat’ geweest. 
Ik had nog geen drie nummers ge-
speeld of er was een bomalarm. Met
z’n allen moesten we de bunker in.
Omdat er geen ongelukken zijn ge-
beurd, was dat één van de spannend-
ste ervaringen”. 

Na de landing in Kaboel, ging het met
de Hercules naar Kandahar waar Ben-
nie heeft geslapen. Daarna ging de
‘reis’ naar de vooruitgeschoven post
Deh Rawod. “Hier was nog geen enke-
le ‘hoogwaardigheidsbekleder’ ge-
weest. Ik heb daar in de kantine voor
de jongens wat gespeeld. Zonder mi-
crofoon of dergelijke. Ik vond dat de
mooiste ervaring”, vertelt de Humme-
loër enthousiast. 
Op dezelfde dag zat hij in Tarin Kowt.
De laatste dag werd doorgebracht in
Kaboel. “Dat was dan weer terug in
‘Kamp Holland’ in het ‘Holland
House’. Dat hebben ze daar ook”, lacht
Bennie. 
De plaatsen waar hij in drie dagen is
geweest, waren erg verschillend. “Deh
Rawod is de kleinste locatie. Daar wa-

ren in totaal vierhonderd Nederlan-
ders. Kandahar is de grootste en
hoofdlocatie. Dat is het ‘Kamp Hol-
land’ met zo’n duizend Nederlanders.
Het logistiek centrum is in Kaboel”. 
Het optreden was volgens Bennie best
gezellig. “Ik had alleen maar een gi-
taar en zong alleen bekende num-
mers. Iedereen zong keihard en
stampte mee en dan lukt het gewoon
wel”, kijkt hij tevreden terug. 

Bij terugkomst in Eindhoven stond
onderaan de vliegtuigtrap de minister
van Defensie, Henk Kamp, Jolink op te
wachten. “Dat was heel leuk”, zegt
Bennie. “Ik kwam als laatste het vlieg-
tuig uit en ik werd als eerste begroet
door minister Kamp. Hij zei in goed
Achterhoeks: Ik weet nog wel dat je
dertig jaar geleden in Borculo moest
optreden. Jij bent de eerste zanger die
naar dit gebied is geweest. Je moet er
wel moed voor hebben”. 
Bennie vond het wel leuk dat hij op de-
ze manier werd ontvangen. Hij had dit
ook niet verwacht. Om solidair te zijn
met de militairen, had hij zijn haar
kort laten knippen. Voor de vele jour-
nalisten en camera’s deed Bennie zijn
verhaal. Jolink: “Het is inderdaad niet
zonder gevaar. Maar voor mij was dat
geen reden om er niet heen te gaan.
De minister sprak daar ook zijn waar-
dering voor uit. 

Het zal mij benieuwen wie van mijn
collega-artiesten, nou ja collega’s de
volgende is. Maar het heeft mij wel
veel voldoening gegeven, nu ik erop te-
rugkijk”, zegt hij in het Achterhoeks
dialect. 

Jolink wil nog wel een keer terug naar
Afghanistan. Hij is van plan om met
zijn collega-bandleden daarover te
gaan praten, dat die meegaan. Het
liefst zou hij twee of drie muzikanten
meenemen. “Meer kan niet. Al die
vluchten zijn gepland. Je kunt niet zo-
maar mensen meenemen en ook nog
met de muziekinstallatie”. Volgend
jaar november probeert hij met enke-
le muzikanten weer naar Afghanistan
te gaan. “Dan kunnen we wat meer
muziek brengen. Ik neem aan dat het
in dat gebied dan ook wat stabieler is.
Misschien kunnen we er een drumstel
heen krijgen. Tenminste, dat was het
voorstel van de minister (van Defensie
Henk Kamp, red.). die zei, dan moeten
we zorgen dat we op tijd daar een
drumstel hebben”.

Bennie denkt zelf om vier van zijn
bandleden mee te nemen. Dat is logis-
tiek gezien ook het maximum. Het
zou mooi zijn om met ‘de ouder vier’
te gaan. Ik waarschuw deze jongens
maar vast”, lacht Bennie Jolink.

Rocker van Normaal solidair met Nederlandse militairen

Bennie Jolink terug uit Afghanistan
Hij is alweer enkele weken terug uit Afghanistan, maar is nog steeds on-
der de indruk van de drie dagen dat hij daar is geweest. Bennie Jolink is
naar Afghanistan geweest om de Nederlandse militairen een hart onder
de riem te steken. “Het was leerzaam, nuttig en het heeft op mij een bij-
zondere indruk gemaakt”.

De burgemeester, wethouders en de
gemeentesecretaris werden aan de
nieuwe inwoners voorgesteld door
Marja Nengerman (afdeling voorlich-
ting). De bestuurders vertelden hoe de
gemeentelijke organisatie werkt en
gingen verder in op onderwerpen die
zij in hun portefeuille hebben en waar
de gemeente haar inwoners van
dienst kan zijn. Op de bijeenkomst wa-
ren ook bijna alle raadsleden aanwe-
zig. 
Na de kennismakingsronde konden
vragen worden gesteld. Er waren infor-
matiestands aanwezig waar medewer-
kers van de verschillende afdelingen
aanwezig waren om uitleg te geven.

Bijvoorbeeld over (ver)bouwen, hoe de
gemeente omgaat met jongeren, ou-
deren, het verenigingsleven in de ge-
meente en het openbaar groen, maar
ook hoe een inwoner in aanmerking
kan komen voor voorzieningen als hij
of zij minder mobiel is en dergelijke.
De politie en de VVV Bronckhorst wa-
ren eveneens met een informatie-
stand aanwezig. 

Wanneer men een afspraak wenst te
maken met één van de leden van het
college, kunt u dit doen via het direc-
tiesecretariaat van de gemeente (tele-
foon 0575-750250). 

De collegeleden van Bronckhorst hou-
den geen wekelijkse spreekuur. Het is
aan te raden voor onderwerpen die bij
het taakgebied (zie portefeuilleverde-
ling in Weekblad Contact) van een be-
paalde wethouder horen, daarvoor
met de desbetreffende wethouder een
afspraak te maken. Tijdens het ge-
sprek kan ook een vakambtenaar aan-
wezig zijn.

Nieuwe inwoners maken
kennis met gemeente
De gemeente Bronckhorst organi-
seerde afgelopen maandag een
speciale informatieavond voor
nieuwe inwoners die vanaf decem-
ber 2005 tot en met november 2006
in de gemeente zijn komen wonen.
De avond werd gehouden in zaal
Langeler en er was een grote op-
komst.

Op zondag 17 december a.s. organi-
seert de fietstoerclub de Keiaosers
uit Keijenborg haar tweede ATB- of
veldtoertocht.. Een veldtoertocht is
een toertocht voor ATB fietsen over

veelal onverharde wegen en bospa-
den. De route is geheel met pijlen
aangegeven. De start is vanaf 09.00
uur tot 10.00 uur. De lange route
van 45 of 55 km voert door de prach-
tige omgeving tussen Hengelo (Gld),
Vorden, Ruurlo en Zelhem. Voor
wat minder geoefende of beginnen-
de ATB-ers is er een tocht van ca. 30

km door hetzelfde gebied. De start
en inschrijving is in de Hamové mo-
len te Varssel bij Hengelo (Gld). Tij-
dens de pauze en na afloop van de
tocht ontvangt u nog een warme
verrassing. Er is een douchegelegen-
heid aanwezig. Voor meer informa-
tie kunt u bellen: 0575-464234.

Veldtoertocht TC Keiaosers

Na het succes van 2005 kon een
vervolg natuurlijk niet uitblij-
ven.

Het aller-laatste plaatselijke nieuws 
nu ook interactief:

www.contact.nl
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Bert Veltman uit Hengelo Gld. is één
van de deelnemers. Hij speelde al ja-
ren met de gedachte een keer aan de
tocht mee te doen en sprak hier vaak
over met een deelnemer uit ‘s Heeren-
berg die al een paar keer mee had ge-
fietst. Bij deze deelnemer werd direct
na de tocht kanker geconstateerd en
hij is in 2005 aan deze ziekte overle-
den. Op zijn sterfbed gaf hij aan de
voorzitter van de stichting aan, dat
Bert Veltman zijn plaats in het pelo-
ton in moest nemen en mede moest
zorgen voor een groot bedrag aan
sponsorgelden.
Dit was voor Bert een zeer emotioneel
moment en hij is dan ook uiterst ge-

dreven om het stokje op een volwaar-
dige wijze over te nemen en zich in te
zetten een groot sponsorbedrag bijeen
te brengen. 
Als deelnemende fietser dient hij mi-
nimaal 1.000 euro aan sponsorgelden
bijeen te brengen, maar om het be-
drag van 2003 te evenaren, is een veel-
voud van dat bedrag natuurlijk nood-
zakelijk. Bert betaalt zijn eigen reis- en
verblijfkosten en een evenredig deel
van de kosten van de organisatie, zo-
dat alle sponsorgelden voor de volle
100 procent naar het onderzoekspro-
ject gaan omdat ‘Bergh in het zadel
voor de Kankerbestrijding’ dit project
heeft geadopteerd. 

Inmiddels hebben familieleden, vrien-
den, collega’s en enkele bedrijven uit
Hengelo Gld. zoals Pro Wonen, Harm-
sen Vakschilders, Goma en Herwers
B.V. Bert al op voortreffelijke wijze ge-
sponsord. 
Gazelle in Dieren heeft hem een fiets
geschonken en Bert heeft daar zelf
een fors bedrag voor overgemaakt aan
de stichting ‘Bergh in het zadel’. Voor
bedrijven zijn er speciale sponsorpak-
ketten samengesteld, waarover Bert
belangstellenden verder kan inlich-
ten. Bij vragen kun u hem altijd bellen
op 06-51259803.

Wilt u Bert en daarmee natuurlijk het
goede doel ook sponsoren dan kunt u
uw financiële bijdrage overmaken op
bankrekening 32.66.31.364 bij de Ra-
bobank Bergh o.v.v. ‘sponsorbijdrage/
gift Stichting Bergh in het zadel- Bert
Veltman’. 
Na het sluiten van de boeken van deze
tocht zal er een accountantscontrole
plaatsvinden.

Hengeloër fietst voor de Kankerbestrijding
De stichting ‘Bergh in het zadel voor de Kankerbestrijding’ organiseert in
2007 voor de zesde keer een sponsorfietstocht.
Tijdens de laatste tocht in 2003 werd een bedrag van 340.000 euro bij el-
kaar gefietst. Van 12 tot en met 20 mei 2007 organiseert de stichting een
‘Vijf landentocht’ over een afstand van 1200 kilometer. In samenwerking
met het Koningin Wilhelmina Fonds en het UMC Radboud te Nijmegen
heeft de stichting ‘Bergh in het zadel’ gekozen voor een vervolgonderzoek
naar borstkanker.

In Bronkhorst is er op 16 en 17 de-
cember een Kerstfair met onder
meer het Dickens Festival, het ver-
maarde poppenspel in de Slotka-
pel, midwinterhoornblazen en een
optreden van verschillende koren.
De kersfair is op beide dagen van
11.00 tot 18.00 uur. 

Het kleine stadje is verlicht en in kerst-
sfeer gebracht. Tevens staan er een aan-
tal stands met lekkernijen, zijn er di-

verse ambachten en kerstgerelateerde
artikelen en ook Unicef is aanwezig. 

Voorstellingen van ‘a Christmas carol’
in de Slotkapel zijn op zaterdag 16 de-
cember om 14.00 uur, 16.00 uur en
19.00 uur. Op zondag 17 december zijn
er voorstellingen om 12.00 uur, 14.00
uur en 16.00 uur. Kaarten voor diverse
voostellingen zijn vanaf heden te be-
stellen. Voor meer informatie kunt u
terecht op: www.stadbronkhorst.nl

Kerstfair in stadje Bronkhorst

Van 15 december t/m 15 januari staat
de etalage voor beeldende kunst 'ach-
ter het raam' in het teken van de toe-
komst: Kinderen uit de dorpsstraat in

Laag Keppel laten in de etalage op nr
9a, met tekeningen, schilderijen en
collages zien wat hen bezig houdt... 

Lichtpuntjes in deze donkere dagen
rond kerstmis! Achter het raam Dorps-
straat 9a, 6998 AA Laag Keppel
http://home.hetnet.nl/~achterhetraam

Kunst Achter het raam
Zoals gebruikelijk ook dit jaar tij-
dens kerst en nieuwjaar weer een
speciaal thema.

Velen zullen de verschijnselen van de
winterdip of winterblues wel herken-
nen: vermoeidheid, lusteloosheid en
meer behoefte aan koolhydraten tij-
dens de winterperiode. Een relatief te-
kort aan daglicht in de herfst, winter
en het vroege voorjaar kan hiervan de
oorzaak zijn. 
Het voordeel van lichttherapie ligt in
het feit dat de methode bij de meeste

mensen met winterdepressie en win-
terblues effectief is en gemakkelijk is
te ondergaan. Het is niet verslavend.
De behandeling bestaat uit vijf achter-
eenvolgende dagen een half uur
plaats nemen voor een lichtbron van
10.000 lux waarbij de UV-straling
wordt tegengegaan door een speciaal
filter. Het merendeel van de mensen
blijkt aan één kuur van vijf dagen vol-
doende te hebben om op een prettiger
wijze de winter door te komen.

Op vrijdag 15 december en zaterdag 16
december kunnen belangstellenden
tussen 11.00 en 15.00 uur een kijkje ko-
men nemen. Maria wil u dan graag al-
le gewenste informatie verstrekken.
Zie voor de speciale introductieaanbie-
ding de advertentie elders in dit blad.

Lichttherapie nu ook 
in Ruurlo mogelijk
Vanaf vrijdag 15 december staat bij
Maria Dolphijn aan de Wiersseweg
7 de deur open voor het volgen van
lichttherapie. Lichttherapie is een
vrij nieuwe behandeling waarbij
met behulp van zeer sterk licht,
zonder UV, het dag-nachtritme via
de ogen direct belnvloed kan wor-
den.

NIEUWE HOMEOPATHIE
De laatste jaren waait er een frisse
wind door de homeopathische wereld
met een vernieuwende kijk en een an-
dere insteek dan de 200 jaar tevoren.
Niet het aloude principe van gelijk-
soortigheid staat hierin centraal,
maar wel het in beweging brengen
van een fundamentele verstoringslaag
door zgn. antwoordmiddelen te geven.
Dit zijn geneesmiddelen die in staat
zijn een probleem direct dynamisch te
maken, in beweging te brengen. Maar
dan niet vanuit het aloude beperkte
kader, maar vanuit een groter perspec-
tief waarin het oude patroon bezien
kan worden, inzichtelijk kan worden
en kan uitdoven. Het draagt bij aan
een wezenlijke verandering van de
mens door een wezenlijke dynami-
sche impuls te geven aan de ontwikke-
ling van die persoon. Doordat de ik-
kracht wordt versterkt komt het "ware'
ik van de mens meer tot ontplooiing.
Gezien de mooie ontwikkelingen die
er plaatsvinden bij de mensen die met
deze geneesmiddelen zijn behandeld,
ben ik zeer verheugd hierover verslag
te doen in deze column. 

BASISVERTROUWEN
Als homeopaat is het belangrijk om
tijdens een consult een goed beeld te
krijgen van de klacht waarmee ie-
mand komt, de directe reden van het
bezoek dus. Maar net zo belangrijk is
de persoon zélf: wat is er kenmerkend
voor deze persoon in bijv. zijn doen en
laten, karakter, stofwisseling, gedach-
tenpatronen etc. Wie is die persoon,
wat houdt 'm bezig en houdt dit ver-
band met de klachten? Een thema wat
veelvuldig tijdens consulten naar vo-
ren komt is een gebrek aan basisver-

trouwen, aan basisveiligheid. Voor
veel mensen, jong en oud, man of
vrouw, is het moeilijk om te staan voor
wie je bent, om dát uit te dragen wat
jij werkelijk vindt, met je hele wezen.
De wereld om je heen voelt niet veilig
genoeg -een paar mensen uitgezon-
derd- om te laten zien wie je bent. Dit
uit zich bijv. in aangepast gedrag,
want wat zal een ander er van zeggen,
of wat als je het zelf even helemaal
niet meer weet en met je mond vol
tanden komt te  staan? Dit gebrek aan
basisvertrouwen wordt door zó veel
mensen verwoord, en blijkt met zó
veel klachten een samenhang te heb-
ben, dat het een bijna universeel the-
ma blijkt te zijn, alsof het hoort bij de
mens….. 

BASISMIDDELEN
Dit gebrek aan basisvertrouwen heb ik
in veel gevallen met sprongen zien
verbeteren met behulp van een vijftal
basismiddelen, aardmiddelen. Home-
opathische geneesmiddelen dus die
hiaten kunnen helpen opvullen en be-
perkingen kunnen helpen overwin-
nen. In de loop van een aantal maan-
den ontstaat er een enorme groei, ont-
wikkeling in die persoon. Het is prach-
tig om getuige te zijn van een proces
waarin iemand een veranderingspro-
ces in handen neemt en het oude be-
perkende beeld kan loslaten, soms zelf
alsof dat oude er nooit geweest was.
Dat is prachtig om vanaf de zijlijn te
zien gebeuren. 

Telkens komt iemand dus in zijn eigen
kracht terug, en gaat hij of zij weer op-
nieuw beschikken over de eigen capa-
citeiten die er altijd al waren, maar die
zich niet konden ontplooien. De zelf-
beperking wordt opgeheven. Het afge-
scheiden zijn van de eigen capacitei-
ten, dié barrière wordt doorbroken,
desintegratie wordt opgeheven. Dan is
er sprake van helen: het opnieuw ver-
binden van dat wat afgescheiden
was.Frappant is hoeveel klachten er

verminderen of zelfs verdwijnen als ie-
mand sterker in zijn schoenen komt te
staan, een beperkend zelfbeeld kan
loslaten en zijn capaciteiten beter kan
inzetten. 
Ter illustratie noem ik een aantal ver-
anderingen die plaatsvonden na één
of meer van deze basismiddelen:
Hoofdpijn en migraine verdwenen
vrijwel volledig na het vaker durven
uiten van onvrede; Een probleem met
overgewicht was geen probleem meer
na meer zelfacceptatie.; Angst- en pa-
niekaanvallen werden veel laconieker
ervaren, en hadden geen ontwrich-
tend effect meer op de personen in
kwestie; Eczemen verdwenen nadat
ervaren kon worden een volwaardige
plaats in de wereld te hebben; Hyper-
ventilatie verdween nadat het besef
was ontstaan een heel groot deel van
het leven zélf te kunnen bepalen; Au-
torijdangsten hadden nauwelijks nog
impact doordat mensen bij zichzelf
konden blijven tijdens de angst en er
niet door overspoeld werden; Veel
mensen meldden niet meer het gevoel
te hebben dat 'iedereen' naar hen kijkt
in gezelschappen na verschillende
aardmiddelen, wat als een bevrijding
werd ervaren. Daar waar de 'oude'
homeopathie aan de hand van een bij-
na wiskundig systeem een passend ge-
neesmiddel bij de klacht zoekt, daar
geeft de nieuwe homeopathie een im-
puls aan dát wat werkelijk ten grond-
slag ligt aan de klacht. Dit gebeurt
door de klacht in een veel groter kader
te bezien en daar op in te spelen met
krachtiger geneesmiddelen die ook op
dit niveau een werking kunnen heb-
ben. Tot de volgende keer. Dan zal ik
uitgebreider ingaan op een van de ba-
sismiddel uit de reeks van vijf. 

Frans Quirijnen Klassiek Homeopaat,
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars. Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst' De Gaikhorst 2
7231 NB  Warnsveld. e-mail: quirij-
nen.jr@wolmail.nl. Tel. (0575) 526476

  

Rond 1969 werken er 6 mensen en be-
handelden we 500 kg was per week.
Nu anno 2006 werken er 14 mensen
en doen we rond de 10 ton was per
week dit door een vergaande automa-
tisering. 

Textielreiniging Siebelink werkt voor
29 bejaarden- en verzorgings tehuizen
in de regio en voor zo'n 15 grotere ho-

tels en parken. Ook is de particuliere
sector weer in opkomst en heeft men
weer het gemak van de wasserij heron-
dekt. De textielverzorging heeft zich
uitgebreid tot het verhuren van hotel
en restaurant linnen, bedrijfskleding
en zelfs de levering van alle arbo pro-
ducten. Voor meer informatie over tex-
tielreiniging Siebelink, zie www.siebe-
linkvorden.nl

Textielreiniging Siebelink
De textielreiniging is opgericht in 1894 als wasserij Brandenbarg en was
gevestigd aan de Vordensebeek. Het bedrijf verhuist in 1964 naar de hui-
dige locatie en veranderde toen de naam in textielreiniging Siebelink.

Totdat het niet alleen maar een cos-
metisch probleem is, maar er ook
klachten komen. Erger dus nog, niet
alleen bobbels en druiventrossen,
maar ook nare klachten, zoals ver-
moeide benen, jeuk, zere plekken die
open gaan en dikke enkels. Hoe komt
dat eigenlijk ? Om dit te begrijpen,
moet eerst duidelijk zijn hoe het sys-
teem werkt. Dat er een bloedaanvoer
en een -afvoer bestaan. 

De aanvoer gebeurt door de pompwer-
king van het hart. De bloedafvoer in
de benen, verloopt door 2 systemen te-
rug naar het hart voorzien van klep-
pen. Maar wat als die klachten je leven
verzieken, je nachtrust verstoren ? Het
is mogelijk om hier wat aan te doen.
De mogelijkheden liggen in het beken-
de 'wegspuiten' van de oppervlakkige
haarvaatjes en het weghalen van het
kapotte systeem. Gelukkig kan het die-
pe systeem (wat toch al het meeste
bloed afvoert) de rest erbij nemen. 

De Hooghe Birck Kliniek in Doetin-
chem, heeft  zich, naast het uitvoeren
van cosmetische behandelingen (o.a.)
gespecialiseerd in het oplossen van
dergelijke vaatproblemen, maar ook
in handchirurgie, het verhelpen van
liesbreuken, etc. En alles in dagbehan-
deling en onder comfortabele omstan-
digheden. Een dergelijke vaatbehan-

deling wordt voorafgegaan door een
grondige verkennende intake waarbij
in kaart wordt gebracht wat de oorza-
ken zijn van de vaatproblemen. Hier-
na wordt een (uitwendig) duplex-on-
derzoek uitgevoerd. Dit is een soort
echo-onderzoek met geluidsgolven
om vast te stellen waar de problemen
zich precies bevinden. Hierdoor wordt
het mogelijk deze gericht aan te pak-
ken. 

Tevens krijgt men instructies mee en
een verwijzing voor compressiekou-
sen die tot enige weken na de operatie
moeten worden gedragen. 

Het operatieve verwijderen van de
boosdoeners, geschiedt door de hierin
gespecialiseerde chirurg dr.Rik Ver-
coutere, tijdens een ''roesje'' en in dag-
behandeling. Als nabehandeling (en
voor sommigen is dit de enige behan-
deling) worden resterende vaatjes
weggespoten. Dat gebeurt poliklinisch
en is weinig belastend. 

Na het spuiten wordt er een eenvou-
dig compressieverband aangebracht
wat na een week door de patiënt mag
worden verwijderd. Het is verrassend
en geeft het team veel voldoening tij-
dens de nacontroles te vernemen, hoe
onze patiënten de behandeling heb-
ben ervaren en hoe blij ze zijn dat ze
van hun klachten zijn verlost. 

Met wat relatief eenvoudige ingreep-
jes dus. De kosten hiervan worden bo-
vendien gedragen door de zorgverze-
keraars. Natuurlijk zijn we allemaal
goed verzekerd en onze verzekeringen
zijn juist bedoeld om dergelijke klach-
ten op te lossen. Eindelijk verlost !

Spataderen: 
zo kom je er vanaf !
Iedereen kent ze wel, die lastige le-
lijke spataderen. Die nare bobbels
op de benen. Het begint doorgaans
met wat lichte ongemakken, zoals
blauwe plekken, rode en blauwe
adertjes die er steeds bijkomen.
Aderen die zich langzaamaan ver-
dikken.

Ter voorbereiding op het toernooi
kunnen de scholen in de periode van
januari tot en met april een handbal-
clinic krijgen voor de groepen 7 en 8.
Ton van Huffelen uit Zelhem trainer
van SV Quintus en voormalig topspe-
ler bij onder meer De Gazellen in Doe-
tinchem zal deze clinics gaan verzor-
gen. De handbalclinics kunnen plaats-
vinden tijdens de normale gymnastie-
kuren van uw school of op een ander
tijdstip. Voor meer informatie:
svquintus@raketnet.nl of Jane Tijssen,
tel. 0575-520695.

Scholenhandbaltoernooi 2007

Handbalvereniging SV Quintus zal
in juni volgend jaar een scholen-
handbaltoernooi organiseren voor
kinderen uit groep 7 en 8. Welke
basischool uit Zelhem, Hengelo,
Velswijk en Keijenborg zal de beste
ploeg hebben?
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MAAK EURO’S VAN UW GULDENS

Een uitmuntende actie

Vanaf 1 januari 2007 zijn uw Nederlandse
guldenmunten geen cent meer waard. U heeft
nog een paar dagen om uw oude guldens, vijfjes,
rijksdaalders, kwartjes, dubbeltjes en stuivers
in te leveren. U kunt dit eenvoudig doen op het
postkantoor.

Heeft u nog oude guldenmunten in huis? Ga dan
snel naar het postkantoor om een inleverpakket
op te halen met alle informatie. Geef de gevulde
muntzak voor guldens vóór 31 december af bij de
balie van het postkantoor. U ontvangt dan binnen
enkele weken de tegenwaarde in euro’s op uw
bank- of girorekening. En dat is misschien wel
genoeg voor een volle kerstboom!

www.eurosvoorguldens.nl

Lever uw oude muntgeld in op het postkantoor vóór 31 december 2006

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 dat dan bol
staat van aktiviteiten in Kerstsfeer. De
winterwandeling start tussen 11.00 en
12.00 uur bij de VVV aan het Kerkplein
in Ruurlo. Er kan gewandeld worden

tussen 11.00 en 16.00 uur. De afstan-
den zijn 6 km , 9 km en 12 km . In de-
ze wandelroute kan het Familiepark
Cactus Oase bezocht worden , waar
koek en zopie te verkrijgen is en een
gratis entree in de CactusOase. De kos-
ten van de wandeling zijn ¤ 3,50 incl.
koffie met iets lekkers. (incl. entree
Cactusoase) Inlichtingen: VVV Ruurlo,
Kerkplein 18, 7261 AZ Ruurlo Tel. 0573
453926 Email: info@vvvruurlo.nl Op
de Reurlse winterdag is er na de wan-
deling voor ieder wat wils: -Hobby-
beurs bij de twee zalencentra de Tap-
perij en de Luifel. -In de straten optre-
dens van dweilorkesten en smartlap-
penkoor . -Muziek in de Tapperij en de
Noaber -Levende Kerststal en Kerst-
man in arreslee. -Van kniepertjes bak-
ken tot wijn proeven of bokbier drin-
ken; het kan allemaal ! Dit is een greep
uit de vele Reurlse Winterdag aktivi-
teiten op zondag 17 december 2006
En............. de winkels zijn op deze dag
geopend !!!

Winterwandeling in de
omgeving van Ruurlo
op zondag 17 december 2006

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 gelo-
pen worden in Ruurlo, Hartje Ach-
terhoek.

U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-
ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. Om te voor-
komen dat u moet wachten én om er-
voor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractiese-
cretaris, Jannie Rexwinkel. 
Telefoon 0575-463476 of e-mail: j.rex-
winkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur 
CDA Bronckhorst
deze maand op een
dinsdag

De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
dinsdag 19 december a.s. van 19:00
tot 20:00 uur.

De Nederlandse Museumvereniging
(NMV) en de Stichting Landelijk Con-
tact van Museumconsulenten (LCM)
hebben in 1997 de museumregistratie
in Nederland gelntroduceerd. Geza-
menlijk hebben zij een aantal basisei-
sen opgesteld waaraan elk museum,
groot of klein, kan voldoen. Het be-
heer van het Museumregister is door
NMV en LCM ondergebracht bij de
voor dit doel opgerichte Stichting Het
Nederlands Museumregister. De basis-
eisen en de gang van zaken zijn vastge-
legd in het Reglement museumregi-
stratie. Het Museumregister is een per-
manent onderdeel van het Nederland-
se museumbestel.

Het doel van de museumregistratie is
het zichtbaar maken, bewaken en ver-
beteren van de kwaliteit van de Neder-
landse musea, en daarmee het verant-
woord beheer van het culturele erf-
goed. Musea die op of boven de mini-
mumstandaard functioneren, vervul-
len hun museale taak naar behoren
en worden opgenomen in het Muse-
umregister. Zij ontvangen het Certifi-
caat Geregistreerd Museum. Musea

die niet voldoen aan de standaard,
maar wel de intentie uitspreken en
aannemelijk maken deze binnen drie
jaar door te voeren, worden voorlopig
geregistreerd. Het museumregister is
niet bedoeld om een tweedeling aan
te brengen in museumland. De stich-

ting streeft ernaar minimaal 75% van
de Nederlandse musea te registreren.
De zeer geslaagde tentoonstelling:
"Trouw tot in den Dood" over verzet en
illegaliteit in de tweede wereldoorlog
is verlengd tot aan 1 april 2007. Het
museum is tot die tijd geopend op

woensdag, zaterdag en zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur
Tweede Kerstdag is het museum ook
open van 13.00 tot 17.00 uur. een idea-
le gelegenheid om met de familie een
keer te komen kijken. www.muse-
um40-45.com

Achterhoeks Museum 1940-1945 nu officieel
geregistreerd museum
Op 21 augustus 2001 is het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 in Henge-
lo Gld. voorlopig geregistreerd. Het
beleidsplan en het collectieplan
werden toen al goedgekeurd. Er
was echter aan één voorwaarde
niet voldaan en wel het registreren
van alle voorwerpen in het muse-
um. Na drie jaren hard werken om
alle 1600 objecten in het museum
van een nummer te voorzien en in
de computer in te voeren is het
werk voltooid. De beloning is dan
ook fantastisch. Het museum be-
staat dit jaar 5 jaar en dit is een ge-
weldig cadeau aan het eind van het
eerste lustrumjaar.

Conservator Kristian Garssen (rechts) en Collectiebeheerder Jean Kreunen schroeven met veel plezier het bordje op de gevel van het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 in Hengelo Gld.

Deze wedstrijd is een vervolg op het
jaarlijkse Paas-toernooi. In verband
met het succes hiervan is besloten om
nu ook rond de kerst een dergelijk eve-
nement te organiseren. De opkomst is
elk jaar groot, zowel door deelnemers
als toeschouwers. Vele koppels hebben

zich inmiddels dan ook alweer aange-
meld. Er wordt gedart middels een
poule-systeem; de winnaars en verlie-
zers van elke poule gaan door naar di-
verse ronden en zo wordt aan het eind
van de dag een finale in de winnaars-
en verliezersronde gespeeld. In beide
finales zijn aantrekkelijke geldprijzen
te winnen. De inschrijving verloopt
voorspoedig. Wie zich nog wil aanmel-
den, kan bellen naar Cafe Heezen, tel.
0575 451204.

Darttoernooi 
bij café Heezen
Zaterdag 23 december wordt een
Kerst-Dart-Toernooi voor koppels
gehouden bij Cafe Heezen in Steen-
deren. De aanvang is 13.00 uur.

De ouderencommissie Veldhoek
verzorgt op zaterdag 23 december
a.s. een kerstviering voor de oude-
ren in en om de Veldhoek. De
kerstviering duurt van 14.00 tot
16.00 uur en wordt gehouden in
het buurt en verenigingsgebouw
achter de school. Als u problemen
hebt om er te komen, dan kan er
eventueel voor vervoer gezorgd
worden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met  Mevr. D. dijkman
tel:0573-461393.

Ouderen-
kerstfeest
Veldhoek
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HET MOOISTEHET MOOISTE
KERSTKADOKERSTKADO
VINDT U BIJVINDT U BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTROELECTRO

nu voor:nu voor: 749,-749,-

HEPA-FILTERSYSTEEM
1400 WATTNILFISK STOFZUIGER

EXTREEM STIL

nu voor:nu voor: 169,-169,-

1 GB GEHEUGENTIME MP3 SPELER

SPEELT MP3 EN WMA

slechts:slechts:

39,39,9595

SNELLE ISO 800

6,0 MEGAPIXELSNIKON DIGITALE CAMERA

3 x OPTISCHE ZOOM

2,5” LCD SCHERM

slechts:slechts: 249,-249,-

KADOTIP!KADOTIP!KADOTIP!KADOTIP!

van:van: 229,-229,-

slechts:slechts:  79,79,9595

ANTI-AANBAKLAAG

METALEN BEHUIZINGCLOER OUDEJAARSROLLETJESIJZER 

TRAPLOOS REGELBARE THERMOSTAAT

DOORSNEDE BAKVORM 15 CM

slechts:slechts: 39,39,9595

TELEFOONBOEK

TWEE HANDSETS
PANASONIC DECT TELEFOON 

NUMMER & NAAMHERKENNINGGESCHIKT VOOR KPN EN KABEL

Diverse Gourmetsets
Diverse Gourmetsets

vanaf:vanaf: 9,-9,-

MP3 SpelersMP3 Spelers

vanaf vanaf 29,29,9595

NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!

TIP VOORTIP VOOR

DE KERST!DE KERST!
TIP VOORTIP VOOR

DE KERST!DE KERST!

15,4” WXGA LCD SCHERMINTEL® DUAL CORE PROCESSORFUJITSU SIEMENS NOTEBOOK

512 MB GEHEUGEN

80 GB HARDE SCHIJF

DVD BRANDER

Wij gaan verhuizen!
Eind december verhuizen alle medewerkers van 
de woonwinkel Zelhem naar Lichtenvoorde. 
U vindt ons dan in onze nieuwe woonwinkel aan:
Patronaatsstraat 1a. In het nieuwe jaar bent u 
van harte welkom op maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

Woonwinkel Lichtenvoorde
Patronaatsstraat 1a

Telefoon (0544) 39 48 00 
lichtenvoorde@prowonen.nl

Woonwinkel Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 9a

Telefoon (0544) 39 48 00
hengelo@prowonen.nl

Woonwinkel Zelhem
Dr. Grashuisstraat 8

Telefoon (0544) 39 48 00
zelhem@prowonen.nl

Postadres | Postbus 51 | 7150 AB Eibergen  | www.prowonen.nl

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 
van vele merken wand- en vloertegels

BETTING & RESSING

KNALT HET JAAR UIT!

15% KORTING
op onze voorraad tegels

(Geldt niet voor lopende acties/aanbiedingen)

Aktieweek 16 dec. t/m 30 dec.

Wij wensen u

fijne feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.00 m2

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.00 - 18.00 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur. zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.allez4kidz.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Het 

allerlaatste

nieuws,

interactief 

en snel,

op 

www.contact.nl



www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

50/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 december 2006

Grote bloemkool
Per stuk

1.49

PLUS
Slagroomijs
Diverse smaken
Ovale bak 875 ml
NORMAAL 2.63

1.99

PLUS
Abrikozenkruimel vlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.99

3.99

Varkenshaas
Lang
500 gram
ELDERS 7.49

5.99
500 gram

PLUS
Scharreleieren
Groot
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49

0.89
10 stuks

1.00
4 stuks

PLUS
Toppertjes
Wit, bruin of meergranen 
Vers uit eigen oven
4 stuks
NORMAAL 1.80

Navelina
Nieuwe oogst
Net 2 kilo      

PLUS
Spaanse
handsinaas-
appelen

1.49
2 kilo

Kilo      
ELDERS 4.99

Mager
runder-
gehakt

2.99
kilo

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

A.S. ZONDAG
GEOPEND

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN
Industrieterrein

“De Mars”
Zutphen

Goed bereikbaar 
500 gratis parkeerplaatsen

VVoorvoorverkoop Vuurw
erkoop Vuurwerkerk


