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Dorpsschool 
Sinterklaas en 
zijn Pieten

Hans Chevalking
gaat Het Hoge 
verlaten

Bennie Horsting 
wint verenigings-
klassement

Huisartsen-
praktijken betrek-
ken nieuw pand

Kersttentoonstelling 
Heiligenbeelden-
museum

Op de koffie 
bij Buurtzorg 
Vorden

Dinsdag 13 december 2011
73e jaargang no. 41

tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

Inmiddels zijn de eerste transporten 
met voedselpakketten vertrokken. 
Zeker 20.000 pakketten zullen nog 
voor Kerst worden verspreid in lan-
den als Oekraïne, Roemenië, Molda-
vië, Bosnië en Albanië. In januari en 
februari van volgend jaar worden de 
overige ruim 30.000 voedselpakket-
ten naar Oost-Europa getranspor-
teerd. Het voedsel wordt uitgedeeld 
binnen de projecten van hulporgani-
satie Dorcas. Deze werkt ter plaatse 
samen met lokale kerken en andere 
organisaties die zelf de allerarmsten 
in hun omgeving selecteren voor 
hulp. Vaak zijn dit ouderen, eenou-

dergezinnen, gehandicapten en kin-
dertehuizen.

DORCAS
Dorcas is een internationale hulpor-
ganisatie die in achttien landen in 
Oost-Europa en Afrika 180 projecten 
van lokale partnerorganisaties on-
dersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd 
door Mattheüs 25, de allerarmsten 
in de wereld, ongeacht ras, religie, 
geslacht of politieke overtuiging. In 
Nederland zijn tienduizenden vrijwil-
ligers, ondernemers en giftengevers 
bij Dorcas betrokken. Meer informa-
tie over Dorcas: www.dorcas.nl.

Eerste voedselpakketten onderweg naar Oost-Europa

Dorcas Voedselactie opnieuw succes

Andijk/Vorden - De eerste voedselpakketten die tijdens de Dorcas 
Voedselactie zijn ingezameld, zijn onderweg naar Oost-Europa. Sinds 
de landelijke actie van hulporganisatie Dorcas op zaterdag 5 novem-
ber is afgesloten, zijn in acht sorteercentra in Nederland honderden 
vrijwilligers actief met het samenstellen van voedselpakketten. In de 
C1000 in Vorden werd op 4 november voedsel ingezameld. Landelijk 
werden in circa duizend kerken en supermarkten 51.000 voedselpak-
ketten ingezameld.

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 
Amaryllissen

 5.00

“Dat was ’t dan”

Na een dienstverband van ruim 46 jaar bij Weevers maakt 

Bertus Overbeek 
op 31 december 2011 gebruik van de VUT-regeling.

Bertus heeft eerst als administratief medewerker en later als 

eindredacteur van de weekbladen Contact, bijna vanaf de oprichting 

in 1965, de groei van ons bedrijf meegemaakt.

Op vrijdag 23 december a.s. nemen we afscheid van Bertus 

tijdens een feestelijke receptie van 13.30 tot 15.00 uur aan de 

Nieuwstad 30 te Vorden.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

IN DEZE KRANT: 

★ Kerstverhaal

★ Bekveld in het licht

★ Kerstmarkt Vorden

★ Kerst in Bronkhorster molen

★ Vieringen Sint Willibrorduskerk

★ Monster kerstpuzzel

★ Kinderkerstfeest Ruurlo

★ Flophouse Uitluiweek

Kerstkrant
extra bij lage Contact

Deze week 
verschijnt

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

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 18 december 10.00 uur, 4e advent, Doopdienst, Ds. 
J. Kool.
19.00 uur Raad-van-kerken: Kerstsamenzang in de Dorps-
kerk, m.m.v. Inspiration.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 18 december 10.00 uur, 4e advent, Ds. P. Dekker, 
Meppel.
19.00 uur Raad-van-kerken: Kerstsamenzang in de Dorps-
kerk, m.m.v. Inspiration.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 18 december 10.00 uur, 4e advent, Ds. D. van Al-
phen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 18 december 10.00 uur, 4e advent, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 17 december 17.00 uur, 4e advent, Eucharistievie-
ring, Hogenelst, Volkszang.
Zondag 18 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Groep 2, Herenkoor. 

Tandarts:
17-18 december F.A. Kuijl, Lochem, (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de 
huis artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij     
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

ZZP-thuiskantoor. Ideale 
werkplek! Mooi design. 
Hoekbureau. Ladenblok op 
rollers. Twee schuifdeurkas-
ten. Ruimtebesparende ord-
nerstandaard (40 ordners). 
T.e.a.b. 0573 452900.

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 14 dec. t/m 20 dec.

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

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

Woensdag 14 december Zuurkoolsoep / Zuricher 
 geschnetzeltes met rösti aardappelen en seizoensgroente.

Donderdag 15 december Boerenkool met spekjes, rook-
worst, jus en zuurgarnituur / Vlaflip met bosbessensaus.

Vrijdag 16 december Tomatensoep / Visspies met knoflook-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 17 december (alleen afhalen/bezorgen) Spareribs 
met frieten, zigeunersaus en seizoensgroente / IJs met 
slagroom.

Maandag 19 december Groentesoep / Lasagnes Bolognaise 
met verse Parmezaanse kaas en rauwkost salade.

Dinsdag 20 december Wiener schnitzel met frieten en rauw-
kost / IJs met slagroom.

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

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Te huur: een gemeubileerd
app. in het buitengebied van
Vorden. 2 km v/h centrum. 
tel: 0575 - 551602

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Te huur:  Gezellig éénper-
soons- huisje. Permanente
bewoning. Onderdeel
boerderij. Buitengebied 
Steenderen. 06-49968670

Vlaai van de week

Tiramisuvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

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

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
1.5 kg Doyenne du Comice peren1,00
750 gram Spruiten 1,00
1 kilo Goudreinetten 1,00

 
8 stuks Kiwi Gold   2.99
3 kilo Gieser Wildeman stoofperen 2.99
Gegrilde kippenbouten 4 voor     5,00

+ 1 GRATIS

Welkom op onze kerst-
matinee. U wordt ontvan-
gen met een hapje en een 
drankje. Daarbij wordt u in 
de  gelegenheid gesteld om 
een kerstukje te maken voor 
een leuke prijs. Ons adres: 
De Creative Stek, vogelzang 
1 te Hengelo. Wij wensen u
prettige kerstdagen en een 
gezond 2012.

Te huur: KERSTMAN EN 
KERSTVROUW KOSTUUMS, 
DS Design Molenkokweg 33 
Steenderen, 0575-452001.

Gevr. munten of biljetten
uit binnen en buitenland
0573461574  
dekeizerin@zonnet.nl

Te huur per direct tijd. 
woonruimte: compl. ingericht 
chalet op rustige locatie te 
Ruurlo. Huurprijs €375,- 
excl. p.m. 0573-451441.

Scrooge & Marley, Gery 
Groot Zwaaftink vertelt dit 
verhaal op 17 en 18 dec in 
Landgoed De Kranenburg. 
Za. avond 20.00 uur en Zo. 
middag 14.30 uur. info + re-
serv. 556216 of  
dekranenburg@planet.nl



Contactjes
vervolg

WWW.ELWIKRA.NL
VOOR ROLLUIKEN,ZONWERING, 
OVERKAPPINGEN. SCHERPSTE 

PRIJZEN TEL 0314-624711

 

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

Vrijdagochtend bereikte ons het bericht van 
het overlijden van

Leo Westerhof
oud-voorzitter en erelid van het

Vordens Mannenkoor

Leo was vele jaren enthousiast zanger in het Vor-
dens Mannenkoor, dat hem zeer na aan het hart 
lag. Tijdens de 21 jaar dat hij voorzitter was, heeft 
hij er vanuit een zeer betrokken en prettige bevlo-
genheid mede voor gezorgd dat het koor groeide 
en in de verre omtrek positieve bekendheid kreeg.
Hij bleef tot het laatst toe betrokken bij alle ontwik-
kelingen van het koor en mede daardoor ervaren 
we zijn overlijden als een lege plek binnen het Vor-
dens Mannenkoor, waar hij zo veel van hield.

We wensen Riet, kinderen en kleinkinderen sterkte 
bij dit afscheid.

Bestuur en leden
van het Vordens Mannenkoor 

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur0575-552959

Voor de Kerst
polijsten wij

GRATIS
uw trouwring!

Atelier
Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Woensdag t/m zaterdag

10.00 tot 17.00 uur
0575-550725

Inkoop oud goud

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

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

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

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

Na een periode met toenemende beperkingen, 
ongemak, pijn, onzekerheid en verdriet is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa

Hendrik Willem Harmsen
~Henk~

* Hengelo Gld., † Nijmegen,
23-3-1943 9-12-2011

 Dilly Hardeman

 Patricia en Peter
  Indra

 Herbert en Linda
  Eline

 Linda en Wilko
  Matthijs
  Sander

 Albert en José
  Abe
  Max

 Peter en Pébelle
  Sarie
  Harm

Veldslagweg 1, 7251 PD Vorden.

Henk is bij ons thuis.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal plaats vinden op woensdag 14 decem-
ber om 13.30 uur in crematorium “de Omarming”, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, dan 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Haar ziekte heeft zij stil aanvaard
vanaf de eerste dag.
Ondanks angst en ondanks pijn
was er telkens weer haar lach.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid ging, in haar vertrouwde omgeving, in alle rust 
van ons heen onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma

Gerda Wansink-Wentink
weduwe van Frits Wansink

op de leeftijd van 81 jaar.

 Nijmegen: Marty en Bregje
   Karin

 Ruurlo: Jan en Anita
   Marloes en Wim
   Jasper

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de me-
dewerkers van woonzorgcentrum de Hoge Weide 
te Lochem voor de aandacht en liefdevolle verzor-
ging.

Lochem, 11 december 2011

Correspondentieadres:
De Everwennink 3
7261 GK Ruurlo

Overeenkomstig de wens van Gerda zal de crema-
tieplechtigheid in familiekring plaatsvinden.

Op 9 december 2011 is overleden

Henk Harmsen
“Ons buurmaatje”

Nooit zelf op de voorgrond tredend, maar wel altijd 
met veel plezier voor iedereen klaarstaand. Trots 
en blij wanneer de klus geklaard was. Helaas heeft 
Henk met al zijn kracht deze oneerlijke strijd tegen 
zijn ziekte niet kunnen winnen.

Wij wensen Dillie, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe met dit grote verlies.

 Bennie en Els Jan en Giselle
 Henk en Gerrie Bernard en Ina
 Henk en Irene Bert en Fridy
 Maurice en Cecile Bennie en Erna
 Evert en Fien Theo en Ali
 Hans en Irene

Gezocht: opslagruimte/loods
100-250 m2 met ruime ingang.

T.b.v. nette schone handel.
Tel. 06-31993260

Uniek, betrokken, liefdevol en genereus,
Wilskrachtig, ondernemend en vastberaden.

Intens was je zorg voor hen die je lief waren.
Grenzen heb je je leven lang verlegd.
Tot het einde toe bleef je iedereen verbazen.

Na een prachtig leven is in rust en kalmte,
omringd door ons allen, van ons heengegaan,
mijn dierbare man, onze lieve vadermans,
schoonvader en opa

Leo Westerhof

Etten Vorden
* 29 oktober 1939 † 8 december 2011

Riet Westerhof - Veenhuizen

Simone Westerhof, Walter Oolthuis
Daphne & Mart, Seraina

Astrid Westerhof, Eric Derksen
Charlotte, Sophie, Floran

Angélique Westerhof, Joris van Manen
Roman

Marcel Westerhof, Sharon Groothuis
Merle

U kunt afscheid nemen van Leo aan huis aan de 
Pieter van Vollenhovenlaan 8 in Vorden op dinsdag 
13 december tussen 19.00 en 20.00 uur.

De uitvaartviering vindt plaats op woensdag              
14 december 2011, om 13.30 uur in de Christus 
Koning Kerk in Vorden. De teraardebestelling                     
zal aansluitend plaatsvinden op de Algemene       
Begraafplaats, Kerkhoflaan in Vorden.

Na afloop treffen we elkaar bij Hotel Bakker,   
Dorpsstraat 24 in Vorden.

Correspondentieadres: 
Familie Westerhof
Pieter van Vollenhovenlaan 8
7251 AR Vorden

Indien u geen rouwkaart mocht ontvangen willen 
we u uitnodigen middels dit bericht.

Op 8 december overleed
 

Leo Westerhof
 
Hij werd 72 jaar.
 
Wij danken Leo voor meer dan 40 jaar trouwe 
vriendschap en we wensen Riet, de kinderen en 
de kleinkinderen heel veel sterkte toe met zijn 
heengaan.
 
Leo, rust zacht.
 

Mevr. N. Eijerkamp-Lok
Nico en Tine van Goethem
Wim en Ali Polman
Jan van Ark
Jan Meijer

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel (Vorden). www.intui-
tievepraktijk.nl

Gezocht m.i.v. 1 febru-
ari 2012 hulp in de huishou-
ding. Nog nader te bepalen 
hoeveel dagdelen.  Brieven 
onder nummer 251, Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

Denkt u na over uw loopbaan?
Voor hulp daarbij:
Mariette Ferguson

www.mf-hrmcoaching.nl
06-21582240

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé



Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Spetterend 2012 !

J.E. Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel. (0575) 55 65 00

 

HANDWERK EN VAKWERK
KOMEN SAMEN IN WARNSVELD

U vindt bij ons alles op het gebied van naaien, 
breien, haken, borduren en vilten.

Ook verzorgen wij uw inlijstwerk.

Iedere woensdag handwerkspreekuur.

Pieterse Handwerken
Rijksstraatweg 39 – Warnsveld

0575-526132

Wij wensen u fijne
kerstdagen en een

voorspoedig 2012

KNIP UIT en eet smakelijk!

 * De aktie keuze snacks zijn: 
 frikandel, kroket, bamischijf, kipsaté-kroket en nasischijf.

 Deze aktie is alleen geldig bij meenemen.

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 8,00

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 12,003 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 6,00

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 10,002 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 4,00

PLAZA 
VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

Aktie geldig t/m 30 januari 2012.

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

DUBBELRODE FLORIDA GRAPEFRUITS 16 stuks   5,00
NIEUWE OOGST SALUSTIANA HAND/PERSSINAASAPPELS  30 stuks  5,00
KIWI’S GROTE MAAT GOLD OF GREEN  8 stuks  2,50
MALSE KROP SLA 2 krop  0,98

 
 

Profiteer nu!! 
Laat GRATIS een op maat gemaakte offerte maken en maak 

gebruik van de winteractie: 

op al uw binnenschilderwerk gedurende de winterperiode 

Gradie Witvoet 06-51810634    info@witvoetschilderwerken.nl  

Btw tarief 6%  

Witvoet Schilderwerken wenst u fijne feestdagen!!! 



Woensdag 14 december van 18.00 tot 21.00 uur

VRIENDEN / VRIENDINNEN

met speciale acties bij de volgende Hengelose ondernemers:

Op deze extra koopavond
geven wij tussen

18.00 en 21.00 uur

10% korting
op alle meubelen, tapijten,

gordijnen en vitrages
(aanbiedingen uitgezonderd)

                   Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.

25%
korting

op de gehele
voorraad

Bleekstraat 1, Hengelo Gld.

m.u.v snowboots en pantoffels.

Raadhuisstraat 27, Hengelo Gld.



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

Aanvankelijk leek het een lastig jaar 
te worden. De weersomstandigheden 
werkten bepaald niet mee. “De natte 
zomer speelde ons parten. Gelukkig 
verliep het najaar uitstekend”, legt 
Rob Roth uit. “Vooral september is 
erg belangrijk voor de druiven. Die 
maand verliep droog en zonnig. Dat 
heeft het rijpingsproces goed gedaan 
en mede daardoor rekenen we op 
kwalitatief goede wijnen.” De witte 
en rode wijnen van 2011 zijn in de 
loop van 2012 klaar voor consumptie. 
De wijn die op houten vaten rijpt, zal 
wat langer tijd nodig hebben.

Op vrijdag 16 december houden de 
Achterhoekse wijnbouwers een wijn-
proeverij bij Mitra Sander Pardijs in 
Vorden. Iedereen is dan tussen 15.00 
en 20.00 uur van harte welkom om 
een keur aan Achterhoekse wijnen 
te proeven. Bij goede weersomstan-
digheden gebeurt dat buiten, voor 
de winkel, bij een leuk aangeklede 
stand. Mitra Sander Pardijs, is bui-
ten de wijnbouwers zelf, het beste 
verkooppunt van Achterhoekse wijn. 
Binnenkort gaat er de 2500e fles over 
de toonbank en dat in tijdsbestek van 
amper twee jaar. 

“Daar ben ik apetrots op”, aldus Par-
dijs. “Vooral het laatste jaar is er veel 
vraag naar Achterhoekse wijnen. Het 
gaat echt boven verwachting”, meldt 
de eigenaar van de Vordense slijterij. 
“De wijnen zijn kwalitatief bijzonder 
goed en dat tegen een redelijke prijs, 
dat is ook de ervaring van klanten. 
Verder hebben ze waardering voor 
een typisch en exclusief streekpro-
duct. Een fles Achterhoekse wijn is 
erg geschikt als cadeau of relatiege-
schenk.” Goodgoan, Weerkomm’n 
en Uutbloazen zijn het meest gewild. 
Mitra Sander Pardijs verkoopt het 
complete assortiment van de Achter-
hoekse wijnen. Prominent in de slijte-
rij zijn er drie schappen mee gevuld. 
Voor meer informatie: 
www.achterhoeksewijnbouwers.nl

Wijnproeverij op 16 december in Vorden

Veelbelovende oogst 
Achterhoekse wijnbouwers

Vorden - Het wordt toch nog een prima wijnjaar. De oogst van de Co-
operatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers is veelbelovend. “We 
zijn positief gestemd over de kwaliteit en de omvang van de oogst”, 
zegt Rob Roth, woordvoerder van de twaalf aangesloten wijnboeren.

Tijdens dit optreden worden de 
zware versterkers aan de kant ge-
gooid en zal de band optreden in 
een akoestische setting. Met de echte 
‘That’s what she said’ klassiekers in 
een nieuw jasje gestoken, zoals num-

mers van The Foo Fighters, Red Hot
Chili Peppers, The Gorillaz en Nerd. 
Maar ook The Beatles komen voorbij.
Deze voornamelijk Zwolse formatie 
bestaat uit Rick Nijhof, Robbert van
Uum, Joost Niekus, Lars de Vreugd 
en Robin Brinkman (in Steenderen 
en wijde omgeving ook wel bekend
als de drummer van Mash). Kom al-
lemaal kijken, luisteren en dansen in
Café Heezen vanaf 17.30 uur en kom
alvast in de stemming voor de feest-
dagen. De entree is gratis!

Kerststemming bij Café Heezen
Optreden That’s what she said
Steenderen - That’s What She 
Said, een formatie van vijf ener-
gieke muzikanten, staat zondag 
18 december bij Café Heezen in 
Steenderen op het podium. Aan-
vang 17.30 uur, gratis entree.

Bob ten Harkel (55) heeft al elf starts 
achter zijn naam staan en is een van 
Nederlands meest ervaren coureurs 
in de Le Dakar. Ten Harkel eindigde 
in 1994 en 1998 tiende in het autok-
lassement en dat record is tot nu toe 
nog nooit verbroken. Alleen Kees en 
Mieke Tijsterman wisten dit eenmaal 
te evenaren. Bob ten Harkel rijdt in 
1992 zijn eerste Dakarrace, in die tijd 
nog gewoon van Parijs naar Dakar. 
Met een Daihatsu Feroza haalde hij 
de finish niet vanwege problemen 
met de versnellingsbak. In 1994, met 
zowel start als finish in Parijs, behaal-
de Ten Harkel met een Mitsubishi Pa-
jero een zeer succesvolle tiende plaats 
algemeen, won het T1 klassement en 
was hiermee de best geklasseerde 
Nederlander. In 1998 herhaalde de 
garagehouder uit Zutphen dit huza-
renstukje, met een semifabriek Mits-
ubishi Pajero van het Geco Raid team. 
In 2000 reed Bob voor het eerst Le Da-
kar met een vrachtwagen, Mercedes 
Unimog, van het fabrieksteam van 
BMW motoren als snelle assistentie 
voor Richard Sainz. De duizendpoot 
van Le Dakar startte in 2002 in een 
Hakvoort Honda Buggy en werd weer 
als beste Nederlander geklasseerd. 
Niet alle jaren waren succesvol. In 
1992, 1995 en 2004 finishte Ten Har-

kel niet, door een technisch man-
kement. In 2005 moest hij opgeven 
vanwege een blindedarm ontsteking,
maar kwam een jaar later sterk te-
rug als snelste Nederlander in het 
autoklassement en won hij in de
amateurklasse. Het bleef daarna een
paar jaar stil rond Bob ten Harkel. In
2009 verving hij de snelle Belgische 
rallyrijder Freddy Loix bij het team
van Dakarsport. Samen met Roland
Rijpsma finishte hij in de Dakarsport
Bowler Nemesis als 54ste. 
Bob ten Harkel sleepte veel prijzen 
in de wacht, zoals meervoudig Ne-
derlands kampioen en een 4e plaats
in het WK Rally-Raid in de T1-klasse.
Door Ralliart Japan werd hij in 1994
en 1998 uitgeroepen tot ‘ Driver of 
the Year’. 
In 2012, precies 20 jaar na zijn debuut,
zal Bob ten Harkel voor de 12de keer
aan de start van een Dakarrally staan.
Hij zal de snelle assistentie truck van
Tonnie van Deijne besturen en ervoor
zorgen dat de Hamer Daf truck van
Van Deijne snel weer onderweg is bij
problemen. Verder zal Bob er alles
aan doen om zo dicht mogelijk ach-
ter van Deijne te finishen voor een
mooie klassering bij de trucks. 

Op dit moment zijn de voorberei-
dingen in volle gang en wordt hard
gewerkt aan een goede conditie. Op
tweede kerstdag zal Bob richting Ar-
gentinië vertrekken. Dit jaar zal zoon
Lars ten Harkel debuteren in Le Da-
kar als teammanager van Prodakar. 
Hij zal in Zuid Amerika de verrichtin-
gen van zijn vader op de voet kunnen
volgen.

Record Bob ten Harkel 
staat nog steeds

Toldijk - Bob ten Harkel zal voor 
de tweede maal in zijn Dakarcar-
rière met een vrachtwagen van 
start gaan als snelle assistentie 
voor Tonnie van Deijne. De rally 
in 2012 is zijn 12de Dakaravon-
tuur. Zijn zoon Lars maakt zijn 
Dakardebuut.

De oud-Hengelose en de burgemees-
ter troffen elkaar tijdens de commis-
sievergadering van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten VNG, afge-
lopen donderdag 8 december in Den 

Haag. Burgemeester Aalderink: “We 
hebben het gehad over de nieuwe 
manier van afvalverwerking in de na-
bije toekomst en vooral wie er voor 
de kosten moet opdraaien. Dat is nog 

niet zo makkelijk.”
De VNG stelde de ruimte tijdens de 
lunch beschikbaar voor de boekpre-
sentatie van het nieuwste boek van 
de Zelhemse uitgeverij Het Boeken-
schap. Onder de titel ‘Burgemeester 
van Beroep’ doet Bert Blase, burge-
meester van Alblasserdam, een boek-
je open over het burgemeesterschap 
in deze tijd.

Burgemeester Aalderink en een 
twitterende Jorritsma

Bronckhorst - Modern communiceren: is dat twitteren of geboeid luis-
teren? Terwijl Annemarie Jorritsma druk twittert met haar mobiele 
telefoon, staat burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst 
naast haar en luistert geboeid naar de sprekers.

 (foto: Maarten Beernink)

Wat is: A. Geeuw.
 B. Onzel.
 C. Sloerig.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?



Deze bestaat uit warme kruidenbui-
dels die gevuld zijn met verschillende 
Thaise kruiden, die ontspannend, 
verkwikkend, pijnstillend kunnen 
werken. Een oliemassage van rug-
schouders, een gezicht-hoofdmassa-
ge en afsluitend een voetenmassage, 
een exclusieve massage voor lichaam 
en geest.Laat je huid verzorgen door 

een kokosmassage. Een kokosmas-
sage bestaat uit een scrubmassage.
Vervolgens worden er met warme 
kokosstempels de huid gemasseerd.
Een heerlijke verwarmende en ver-
zorgende massage. Of kies een voet-
verwenarrengement, deze bestaat uit
een voetscrub, voetmasker en een 
voetreflex/voetmassage.

Bel voor meer info met Jolande 06-
14945936.

De winter door met een 
sabaaydi- of kokosmassage
Vorden - Laat je verwarmen door 
een heerlijke sabaaydimassage.

Wanneer men aankopen doet op de 
Markt krijgt men enveloppen waarbij 
men kans maakt op mooie prijzen. 

Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging mag uzelf een prijs uitzoe-
ken.
Net als andere keren zijn er weer leu-
ke en lekkere prijzen te winnen.

Kom dus ook op vrijdagmorgen naar
de Markt!

Vrijdag 16 december 
Actiemarkt Vorden
Vorden - Op vrijdagmorgen 16 
december houdt de marktver-
eniging Vorden weer een actie-
markt.

Toen er plotseling een bus het school-
plein op reed, waaruit slechts twee 
Pieten kwamen, werd het toch wel 
even stil. Was Sinterklaas niet mee-
gekomen? Na nog een keer “Sin-
terklaasje kom maar binnen met je 
knecht”, te hebben gezongen ging de 
schuifdeur open en kwam de Sint ge-
lukkig te voorschijn. De school was 
door de versiercommissie prachtig 
in de Sinterklaassfeer gebracht en 

ook het podium zag er mooi uit. Na-
dat de kinderen en ouders hadden 
plaats genomen in de hal, kwam de 
Sint met zijn Pieten binnen getreden. 
Hij werd hierbij toegezongen door 
de kinderen, ondersteund met een 
heuse Sinterklaasband! Onder leiding 
van ouder Martine Smit hadden de 
kinderen de afgelopen weken flink 
geoefend en het resultaat mocht er 
zijn! De instrumenten klonken fan-

tastisch! Na dit optreden ging de Sint 
de groepscadeaus uitdelen en zongen 
de leerkrachten en stagiaires nog 
voor de Goedheiligman.
In de loop van de ochtend bracht de 
Sint in alle groepen een bezoek en 
kregen de kinderen een cadeautje. 
In de bovenbouw groepen hielpen de 
leerlingen de Sint en voorzagen de 
cadeautjes van prachtige surprises. 
Voor het uitpakken werd er steeds 
eerst een gedicht voorgelezen.  Om 
12.00 uur zwaaiden en zongen de 
leerlingen Sinterklaas en zijn Pieten 
uit en iedereen kan terug kijken op 
weer een geslaagd Sinterklaasfeest.

Bezoek aan Dorpsschool Vorden

Sinterklaas en zijn Pieten

Vorden - Afgelopen maandag 5 december heeft Sinterklaas een bezoek 
gebracht aan de Dorpsschool in Vorden. ‘s Ochtends om 8.30 uur ston-
den alle kinderen, ouders en leerkrachten op het schoolplein uit volle 
borst te zingen en vol verwachting te wachten op zijn komst.

Sinterklaas met om hem heen de muzikanten van de Sinterklaasband.

Tien minuten later scoorde Lochem 
al weer de gelijkmaker uit een vrije 
trap. Vorden had daarna de pech 
dat de 2 - 1 van Renz Cornegoor on-
terecht werd afgekeurd vanwege 
buitenspel. Vlak voor rust viel de 1 
- 2, een stand waarmee ook de thee 
opgezocht werd. Door opnieuw een 
doelpunt van Frank Hiddink werd 
het 2 - 2, maar kort daarna viel de 
spits uit met een hamstring blessure. 
Lochem scoorde met uitvallen snel 
de 2 - 3 en 2 - 4, waarmee het over 

en sluiten was voor de Vordenaren. 
Kort voor tijd viel ook de 2 - 5 nog.
Frank Hiddink zorgde wel voor twee
doelpunten, maar kon daarmee geen
nederlaag voorkomen, ´Jammer, na
de snelle 2 - 3 en 2 - 4 gingen bij ons
de kopjes omlaag. Passes kwamen
niet meer aan en het geloof in be-
ter leek te verdwijnen. Lochem was 
daarna duidelijk de bovenliggende 
partij. Iets wat wij in het begin van
de wedstrijd waren. Ik denk wel dat
de overwinning van Lochem terecht 
was, maar het zat ons zeker niet mee
vandaag. Balen dat ik uitviel met een
blessure, ik zat voor mijn gevoel goed
in de wedstrijd en die twee doelpun-
ten deden m´n zelfvertrouwen wel
goed. Het zit ons niet mee de laatste
weken, slechts een punt behaald uit
vier wedstrijden. Ik denk dat we ze-
ker hoger hadden kunnen staan als
het wat meer meegezeten had bij 
ons. Nu hebben we winterstop, kan 
mijn blessure goed genezen. ´

Vorden fors onderuit tegen Lochem
Vorden - Ondanks de prikkelende 
actie van enkele Lochem suppor-
ters in de nachtelijke uren, waar-
bij geel - blauwe verf gebruikt 
was, bleek Vorden niet in staat 
om thuis te winnen van Lochem. 
De thuisploeg kwam in de twin-
tigste minuut op voorsprong toen 
Frank Hiddink de bal uit een per-
fecte voorzet van Bart Stokman 
loeihard binnenschoot.

Dash HS 1 WIVOC HS 1 4-0
Dash HS 3 Volga HS 4 4-0
Smash ‘68-SCM DS 4 Dash DS 6 4-0
Dash HS 2 D.V.O. HS 3 4-0
Dash DS 5 ROHDA DS 1 4-0
Langhenkel DS 1 Dash DS 1 3-2
Dash DS 3 Volga DS 2 3-1
KSH MC 2 Dash MC 2 4-0
Longa’59 MB 1 Dash MB 1 3-2
Dash MA 1 Langhenkel MA 1 4-0
Dash MB 2 KSH MB 1 1-3
D.V.O. MI 3 Dash MI 2 0-8
Dash MI 3 Kerkemeijer G.MI 2 4-4
Langhenkel O. MC 2 Dash MC 1 1-3
Langhenkel O. DS 4 Dash DS 4 3-1
Dash MI 2 KAMP. D.V.O. MI 4 8-0 
Klarenbeek DY 3 Dash DY 2 2-1
Dash DS 1 Volleybal/VCZ DS 1 0-4

PROGRAMMA DASH WEEK 50
12 december 
20:15 Hevo DS 1 Dash DS 1 Hooger-
heyne, Heino

13 december 
19:30 Dash DS 5 Reflex DS 3 ‘t Jeb-
bink, Vorden

17 december 
11:00 Dynamo-Neede MI 5 Dash MI 4 
De Pickerhal, Eibergen
11:30 Dash MI 4 GeKoMo Rivo MI 1 
De Pickerhal, Eibergen
13:30 Boemerang DS 3 Dash DS 3 De 
Pickerhal, Eibergen
15:30 Boemerang HS 2 Dash HS 3 De 
Pickerhal, Eibergen

Uitslagen Dash week 49

Deze voorstelling gaat over de oude 
vrek Scrooge die op kerstavond be-
zoek krijgt van zijn overleden zaken-
partner Marley. Deze waarschuwt 
hem om een ander leven te gaan lei-
den want anders zal het hem slecht 
vergaan. Om hem te helpen stuurt 
Marley hem de drie geesten van het 
kerstfeest. Dit maakt een diepe in-
druk op de oude man. De duur van 
deze vertelling is plm. 75 minuten. 
Na de pauze speelt Gery nog een aan-

tal eigen geschreven liedjes die bij de 
kerstsfeer passen. Voor deze gelegen-
heid wordt de deel van deze prachtig 
verbouwde boerderij omgetoverd tot 
een theater. De eigenaren Albert Jan 
Lubbers en Renée de Fraîture zullen 
u daar als gastheer/vrouw hartelijk 
ontvangen. Er is elk jaar veel belang-
stelling voor deze voorstelling en er 
zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen. Reserveren is daarom noodzake-
lijk. 

U kunt inlichtingen over de voor-
stelling verkrijgen en reserveren op 
0575-556216 of 
dekranenburg@planet.nl

De Landgoed ‘De Kranenburg” ligt 
aan de Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (Vorden).

Scrooge & Marley
Vorden - Op zaterdagavond 17 
en zondagmiddag 18 decem-
ber speelt en vertelt Gery Groot 
Zwaaftink op landgoed De Kra-
nenburg, voor de 9e keer weer op 
geheel eigen wijze het wereldbe-
roemde kerstverhaal van Charles 
Dickens, Scrooge en Marley. Eigenlijk wordt het klassement van 

de vereniging over de vijf beste vo-
gels gespeeld, maar Horsting en Wim 

Berendsen eindigden met vijf vogels 
samen op de eerste plaats met in to-
taal 460 punten. De zesde vogel gaf 

uiteindelijk de doorslag. Horsting 
scoorde vooral hoog met zijn kleur-
kanaries en Barmsijsen. Op de derde
plaats eindigde Jos Borgonjen met 
459 punten. 
Het verenigingsklassement van Ruur-
lo & Omstreken, waarmee de Vor-
dense vogelvereniging sinds enkele
jaren de vogelshow samen mee orga-
niseert, ging naar Hein Blikman. Blik-
man scoorde goed met zijn Pennant
en Geelbuik rossela’s. Op de tweede 
plaats eindigde Henk Haakmeester
en Gert Groot Roessink werd derde. 
Naast het verenigingsklassement 
mochten beide verenigingen ook nog
twee jubileummedailles uitreiken.
Beide verenigingen bestaan dit jaar 
60 jaar. Bij Vorden gingen die naar
Evert Korenblik en Kees Bink. Bij 
Ruurlo won Hein Blikman en B. Hiet-
brink deze unieke medailles. 
De uitreiking van de prijzen vond
plaats op een speciaal belegde avond
in de Lindese molen, waar 35 men-
sen op af waren gekomen. De meeste
aanwezigen wisten ook individueel te
scoren. De volgende leden van De Vo-
gelvriend behaalden een of meerdere
eerste prijzen: B. Horsting,  E. van der
Wal, G. Jansen, Harm Harmsen, J. Be-
rendsen, J. Borgonjen, K. Bink, T. Biel-
derman, W. Berendsen en W. Peters.
Voor alle uitslagen bekijk 
http://vogelvriendvorden.jimdo.nl

Bennie Horsting wint verenigingsklassement

Vorden - Bennie Horsting werd vrijdagavond in de Lindese molen ge-
huldigd door voorzitter Kees Bink als winnaar van het verenigings-
klassement van vogelvereniging De Vogelvriend Vorden. Horsting wist 
vorige week met zijn zes beste vogels op de show in het Dorpscentrum 
de meeste punten te verzamelen.

Het belooft een gezellige en warme avond te worden. 
De koren zullen dit jaar weer hun uiterste best doen. 
Aanvang: 19.00 uur.

Adventsviering Ludgerusgebouw
Wichmond - Seniorensoos Wichmond/Vierakker 
organiseert vrijdagavond 16 december in het Lud-
gerusgebouw alweer haar laatste activiteit van 
2011, de Adventsviering.

 



Sparta komt met 1 turnster uit in 
de 4e divisie, namelijk Kayla Tjoonk. 
Kayla turnt pupil 2 niveau 8. Zij be-
gon zaterdag op de brug. Op dit toe-
stel haalde zij een score van 11.600. 
Daarna was de balk aan de beurt. 
Hierop moet een radslag en een 
handstand geturnd worden. Dit is 
best lastig als je na gaat dat de balk 
maar 10 centimeter breed is. Als af-
sprong turnde Kayla een salto achter-

over. Ze behaalde hier 10.750. Op de
vloer moet een oefening op muziek
geturnd worden. Dit is moeilijk te oe-
fenen, omdat we zelf geen vierkante
vloer in de hal hebben. De orientatie
is dan ineens heel anders. Hierdoor
liep de oefening niet helemaal zoals
die moest. Toch haalde Kayla hier een
10.700. Als laatste was de sprong aan
de beurt. Kayla moest een overslag
over de pegasus springen. Dit ging
goed. Ze haalde een 12.150. In totaal
heeft Kayla 45.200 gehaald. Dit lever-
de een 16e plaats op. 

Een erg mooi resultaat. We wensen
Kayla succes met de rest van de wed-
strijden dit seizoen.

Sparta turnt in 4e divisie
Vorden - Op zaterdag 10 decem-
ber was de eerste voorronde in 
de vierde divisie turnen dames in 
Doetinchem. Waar een turnster 
ingedeeld wordt, is afhankelijk 
van geboortejaar en niveau.

Als het aan hem had gelegen had 
hij nog jaren met veel plezier en en-
thousiasme door kunnen gaan, maar 
de statuten verhinderden hem dat. 
In de voor hem laatste vergadering 
werd hij volkomen verrast toen hem 
door regiobestuurder, Lex van Selms, 
de zilveren speld en een oorkonde 

werd uitgereikt en hij veel lovende 
woorden van zowel de voorzitter van
de afdeling Vorden, Hans Hulleman 
als de regiobestuurder ontving. Na
een daverend applaus en cadeautje
nam Hennie met weemoed afscheid.
Hij wordt opgevolgd door Ineke de 
Hoogen. 

Ondanks dat de statuten hem verhin-
deren een bestuursfunctie te vervul-
len zal Hennie ongetwijfeld de Zon-
nebloem blijven adviseren en steunen
en dat is voor de vele vrijwilligers een
schrale, maar welkome troost

Hennie Reindsen 
ontvangt onderscheiding 
van de Zonnebloem
Vorden - Na tien jaar met hart en 
ziel een toegewijd secretaris te 
zijn geweest, nam Hennie Reind-
sen op 7 december afscheid als 
secretaris van De Zonnebloem, 
afdeling Vorden.

Vorden. De Vordense muziekvereni-
ging Concordia heeft het afgelopen 
jaar al met diverse activiteiten aan 
de weg getimmerd. Dat deze acti-
viteiten normaliter met muziek te 
maken hebben, is voor de inwoners 
van Vorden duidelijk. Eenmaal per 
jaar is er echter een activiteit die niet 
rechtstreeks met muziek te maken 
heeft, maar wel met het spekken van 
de kas. Sinds tientallen jaren bakken 
de leden van de vereniging de welbe-
kende oliebollen in het tweede week-
eind van december. Na een grondige 
voorbereiding startte de bakploeg op 
vrijdagochtend met een reusachtige 
stapel meel en andere ingrediënten 
om deze tot oliebollen te verwerken. 
Naast de huis aan huis verkoop, wor-
den ook steeds vaker bestellingen 

vooraf geplaatst, zowel door bedrij-
ven als particulieren. Vordenaren we-
ten de kwaliteit van de bollen goed te
waarderen, want ondanks de flinke
productie en concurrentie elders
in het dorp, kon in de loop van za-
terdag het sein uitverkocht gegeven
worden. De leden van Concordia zijn
erg blij met deze massale steun van
de Vordense bevolking die de vereni-
ging daarmee financieel steunt. Voor
het jaar 2012 staat de oliebollenactie
weer gepland op 7 en 8 december.
Aanstaande zaterdag treedt het leer-
lingenorkest van Concordia voor het
voetlicht tijdens de kerstmarkt. Na
de jaarwisseling gaan de muzikanten
verder met de voorbereidingen voor
het nieuwjaarsconcert op zondag 22
januari.

Concordia
De voordeur en wachtruimte zullen 
gedeeld worden met de praktijk fy-
siotherapie Jansen van de Berg die 
afgelopen 6 jaar met Albers & Tanis 
het pand aan de Pastorieweg heeft 
gedeeld. 

Hoe zal die nieuwe samenwerking 
van de huisartsen eruit gaan zien? 
En wat betekent het voor de patiën-
ten van deze artsen? 

Dokter Albers legt uit: De patiënten 
blijven in principe bij hun eigen dok-
ter ingeschreven. De eigen huisarts 
blijft verantwoordelijk voor de zorg 
van de patiënt. Maar door onder één 
dak samen te werken kunnen we 
betere faciliteiten bieden aan onze 
patiënten. De gemeente Vorden is 
sterk vergrijsd en voor ons is al heel 
duidelijk te merken dat er steeds 
meer mensen chronische ziektes 
krijgen, zoals diabetes en COPD. We 
hebben de afgelopen jaren al geïn-
vesteerd in opleiding en personeel 
(de zogenaamde praktijkondersteu-
ners) om deze mensen hiermee te 
kunnen begeleiden. Ook hebben we 
al een gezamenlijke praktijkonder-
steuner voor mensen met psychische 
klachten. Maar met deze nieuwe 
huisvesting kunnen we ook verder 
moderniseren, door bijvoorbeeld ge-
zamenlijke apparatuur aan te schaf-
fen en meer en betere ruimtes voor 
het ondersteunend personeel. 
Dokter de Jong: Ook kunnen de art-

sen door nauwere samenwerking 
beter kennis uitwisselen, je kunt 
makkelijk met elkaar overleggen en 
dat is voor de patiënt ook weer gun-
stiger. 

Dokter Tanis: Om de bereikbaar-
heid van de praktijken te verbeteren 
gaan de doktersassistentes vaker 
voor elkaar de telefoon aannemen. 
Ook gaan de doktersassistentes hun 
spreekuren aan beide praktijken 
aanbieden, zoals bijvoorbeeld voor 
oren uitspuiten, wratten aanstippen, 
wondverzorging etc. Dat betekent 
dat je dus misschien ook wel eens 
geholpen wordt door een andere as-
sistente dan je gewend was. Maar 
in een dorp als Vorden verwachten 
wij dat iedereen daar snel aan zal 
wennen! We blijven natuurlijk ook 
samenwerken met onze collega Da-
gevos. Door verbeterde technologie-
en kunnen we waarschijnlijk onder-
linge telefoonschakelingen mogelijk 
maken, wat weer verbetering van de 
bereikbaarheid geeft. 
Maar de artsen kijken ook verder 
dan hun eigen praktijk. In een dorp 
als Vorden met veel vergrijzing wil-
len we zo veel mogelijk zorg aanbie-
den dicht bij de mensen in de buurt. 
Want er zijn natuurlijk nog veel 
meer zorgverleners met wie patiën-
ten te maken kunnen krijgen. Voor 
de artsen is dit ook prettig, omdat 
hierdoor overleg en verwijzing mak-
kelijker wordt. 

Dokter Radstake: We hebben in ons 
pand 2 kamers gereserveerd voor 
andere zorgverleners. Er bleek heel 
veel belangstelling om die ruim-
tes bij ons te betrekken. Zo zijn we 
heel erg blij dat Brenda Huberts van 
Maatschappelijk Werk Sensire een 
ochtend in de week bij ons komt 
werken. Maar ook o.a. een psycho-
loog, een dietiste, een podotherapeut 
en een ergotherapeut zullen in ons 
centrum spreekuren gaan houden. 
En dan hebben we natuurlijk al een 
fysiotherapeut als naaste buurman! 

We zijn er trots op dat onze prak-
tijk zoveel disciplines onder één dak 
heeft weten te brengen. Ook de Men-
zis heeft aangegeven dat we hierin 
een enorme voorsprong hebben op 
andere praktijken. Het is dan ook 
wel heel erg jammer dat minister 
Schippers weer plannen heeft om 
deze ontwikkelingen in de gezond-
heidzorg teniet te doen. Voor ons is 
het natuurlijk heel belangrijk dat we 
ons pand ten volle kunnen benutten, 
maar we zijn ervan overtuigd dat dit 
voor onze patiënten het allerbelang-
rijkste is ! 

Dokter de Jong: we kijken erg uit 
naar de nieuwe samenwerking. We 
zijn al jaren bezig om dit project 
van de grond te krijgen, en we zijn 
heel tevreden met het resultaat. Nie-
mand gaat voor z’n plezier naar de 
dokter maar hopelijk kan de patiënt 
zich er net zo prettig kan voelen als 
de artsen die er werken ! 

Huisartsenpraktijk Albers & Tanis 
begint maandag 19 december op de 
Zutphenseweg 23 -A. Huisartsen-
praktijk Hoetinkhof start 1 week la-
ter op dinsdag 27 december.

Huisartsenpraktijken betrekken 
nieuwe pand Zutphenseweg 23-A

Vorden - Zoals niemand ontgaan zal zijn is er in Vorden afgelopen 
tijd druk gebouwd aan de Zutphenseweg. Naast de verpleegunits van 
de Lindehof en de seniorenappartementen is er ook een nieuw Eer-
stelijnscentrum gebouwd. Huisartsenpraktijken Albers & Tanis, nu 
gehuisvest aan de Pastorieweg en de Jong & Radstake, nu gevestigd 
op de Hoetinkhof zullen hier binnenkort samen gaan werken op het 
adres Zutphenseweg 23 A .

De wedstrijd begon een beetje zoals 
die in het geheel zou gaan verlopen. 
De Hoven mocht komen van Sociï en 
de Wichmonders vingen de Hovena-
ren op een meter of 25 van de goal 
op. Hierdoor ontstond er nauwelijks 
gevaar. Sociï probeerde ondertussen 
de ruimtes die De Hoven bood te be-
nutten. De steekbal kwam echter niet 
vaak goed aan. In de zevende minuut 
was het Maarten Rensink die op links 
met de bal op avontuur ging. Hij ging 
een één twee tot derde macht aan 
met Teun Loman en Kevin Esselink 
om vervolgens gedecideerd met links 
af te ronden. De 0-1 was van grootse 
schoonheid en hopelijk beloofde dat 
meer. Dit was echter ijdele hoop, 
Sociï liet De Hoven weer komen en 
ook nu kwam daar nauwelijks gevaar 
uit. Dit was vooral de verdienste van 
de Sociï-verdediging die keer op keer 
vroegtijdig kon ingrijpen. Slechts één 
keer kwam De Hoven tot een schot, 
maar dat werd gepareerd door kee-
per Henry Vreeman. Ondertussen 
deed Sociï aan de andere kan te wei-

nig met de geboden ruimte. De rust-
stand was 0-1. In de tweede helft ver-
anderde er weinig aan het spelbeeld.
Sociï liet De Hoven weer komen en
het gevaar bleef uit. Na een kwartier
in de tweede helft ging De Hoven één
op één spelen. Ook dit wist de Sociï-
verdediging echter uitstekend op te
vangen. De ruimtes die Sociï hierdoor
aanvallend kreeg bleven ook nu on-
benut. Als er nauwelijks echte kan-
sen worden gecreëerd is het logisch
dat de stand gehandhaafd blijft. Dit
was dan ook het geval en de treffer
van Maarten Rensink bleek de win-
nende, eindstand 0-1.
Sociï speelt dit jaar nog één wedstrijd,
het restant van de gestaakte wedstrijd
bij Epse. Een eerdere poging werd na
twaalf minuten afgeblazen vanwege
een blessure van de scheidsrechter.
Nog 78 minuten te gaan dus, aanvang
14.00 uur.

Uitslagen zondag 11 december
De Hoven 1 - Sociï 1; 0-1
Witkampers 4 - Sociï 2; 2-4
Sociï 3 - Erica ‘76; 3-0
Sociï 4 - De Hoven 3; 0-5
Voorst 4 - Sociï 5; 8-0

Programma zondag 18 december
Epse 1 - Sociï 1
Sociï 2 - Voorst 2
Sociï 3 (vrij)
Dierense Boys 4 - Sociï 4
Sociï 5 - Keijenburgse Boys 6

Sociï
Wichmond - Aan de uitwedstrijd 
bij De Hoven heeft Sociï drie pun-
ten overgehouden. Sociï was be-
hoed voor een sterke ploeg, De 
Hoven speelt de laatste tijd name-
lijk goed en heeft ambities voor 
de top drie. Daar komt nog eens 
bij dat de gastheren thuis een 
sterke reeks hebben neergezet.

De middag begon al slecht voor de Kranenburgers toen 
Bart Peppelman in de warming-up moest afhaken met een 
blessure. In de eerste helft was vervolgens een erg mat 
Ratti te zien. Bijna alle duels gingen verloren en Winters-
wijk kon enkele malen gevaarlijk worden. Na 20 minuten 
resulteerde dit in de 1-0. Een diepe bal bereikte één van 
de behendige snelle aanvallers welke beheerst afronde. 1 
minuut later vloog een corner van de gastheren ineens in 
het net waardoor Ratti ineens tegen een 2-0 achterstand 
aan keek. Ratti kwam daarna voetballend iets beter in de 
wedstrijd maar kon geen moment echt gevaarlijk worden. 
Winterswijk was nog het dichts bij een doelpunt. Een 
knappe volley werd echter uitstekend gekeerd door Ratti 
doelman Bert Jan Kolkman. 
In de tweede helft was de eerste kans nog voor Winters-
wijk, maar daarna brak eindelijk een periode aan waarin 

Ratti het spelbeeld bepaalde. Winterswijk moest achteruit 
en Ratti creeërde een aantal mogelijkheden. Fabian Dijk-
man had nog pech met een afstandschot op de paal maar 
niet lang daarna was het alsnog raak. 

Niek Nijenhuis speelde zichzelf vrij en kon vanaf de 16 
meter uithalen en zo de aansluitingstreffer aantekenen. 
Na de 2-1 waren de ploegen redelijk in evenwicht en kon 
de wedstrijd nog alle kanten opgaan. Vijf minuten voor 
tijd bedacht de scheids zich echter dat hij nog niet genoeg 
in het verhaal was voorgekomen. Wel heel erg goedkoop 
legde de leidsman de bal op randje 16 voor een vrije trap 
om zo zijn stempel op de wedstrijd te kunnen drukken. 
De bal werd op fantastische wijze binnengeschoten en be-
tekende de beslissing in de wedstrijd. De 4-1 in blessure 
tijd was voor de statistieken al moet gezegd worden dat 
ook deze goal bijzonder fraai was.

Tijd voor de winterstop. Een periode die goed gevuld zal 
zijn met de nodige trainingen en oefenwedstrijden om in 
februari weer vol aan de bak te kunnen in de competitie.

Ratti onderuit in Winterswijk
Kranenburg - In de laatste wedstrijd ging de forma-
tie van trainer Henk Veen op bezoek bij Winters-
wijk. Een matige wedstrijd van de Kranenburgers 
ging uiteindelijk ruim verloren met 4-1.



In een overleg met Dorpsbelang heeft de Rabobank de be-
slissing toegelicht. De belangrijkste reden voor het weg-
halen van de geldautomaat is dat er weinig gebruik van 

wordt gemaakt. Daarnaast hebben banken te maken met 
een sterke toename van criminele activiteiten. Steeds va-
ker worden ze geconfronteerd met zaken als skimming 
en plof- en ramkraken. In dat kader kijkt de Rabobank 
momenteel kritisch naar de geldautomaten op openbare 
locaties. 

Klanten met vragen over bovenstaande kunnen contact 
opnemen met de bank. De Rabobank is op werkdagen be-
reikbaar van 8.30 uur tot 20.30 uur op telefoonnummer 
(0575) 439 999.

Geldautomaat Rabobank 
Vierakker/Wichmond
Vierakker/Wichmond - Sinds drie jaar staat er een 
geldautomaat van de Rabobank in het Ludgerus-  
gebouw aan de Vierakkersestraatweg. Onlangs 
heeft de bank het gebruik van de automaat met 
Dorpsbelang Vierakker-Wichmond geëvalueerd en 
besloten om de geldautomaat per 16 januari 2012 
weg te halen.

Er is een handwerkdocente aanwezig 
die begeleiding geeft bij alles op het 
gebied van handwerken. Zo kunt u 

breipatronen leren lezen, beestjes ha-
ken, uitleg krijgen over borduurste-
ken, hardanger en bijzondere steken
of kabels leren breien en haken. 

Voor deelname kan men contact op-
nemen via telefoonnr. 0575-526132
of via pietersewarnsveld@tiscali.nl

Handwerkspreekuur 
in Warnsveld
Warnsveld - Pieterse Handwerken 
organiseert woensdagochtend 
weer haar wekelijkse handwerk-
spreekuur.

HOENDERS:
Wyandotte: B. Wassink 4xZG, H. Be-
renpas 1xF, 2xZG

DWERGHOENDERS:
Wyandotte kriel: H. Berenpas 1xZG, 
3xG
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 
3xZG

SIERDUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
2x90, 4x89 punten

KONIJNEN:
Franse Hangoor: R. Bruinsma 3xZG, 
1xG, Jelle Bruinsma 1xZG
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
1xF, 1xZG, 1xG
Alaska: J. Bakering 3xF, 4xZG

P.K.V. Nieuws
Oneto Enschede

Boeken, glaswerk, meubels en keukengerei,  kleren 
en speelgoed, een spotgoedkope koelkast, naaimachi-
nes en elektrische apparaten. En zelfs een studiepi-
ano voor € 150.-. Zonde om alles nieuw  en duur te
kopen als je zo voordelig kunt slagen. Bovendien ple-
zierig voor de medewerkers die in de Boedelhof  een
zinvolle dagbesteding vinden en alles opknappen of
repareren en zo mooi mogelijk presenteren in deze 
kringloopwinkel.

Je wordt boven aan de trap meestal vriendelijk be-
groet door Bas, een schat van een hond en er is kof-
fie en thee en op zaterdagmorgen zelfs erwtensoep.
Ook tegen een schappelijke prijs. Kortom: een bezoek
aan de Boedelhof is in deze kersttijd best de moeite
waard.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

DECEMBER
9  december t/m 8 januari Kerstgroe-

pententoonstelling Heiligenbeel-
denmuseum Kranenburg

14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Bejaardenkring vorden Kerstvie-

ring

21 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
22 PCOB Kerstbijeenkomst in het 

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

KUNSTAGENDA VORDEN
-

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

Wibo Kosters en Cellblock +
-

RO Lustrumtentoonstelling Kunst-
ZondagVorden

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

schilderijen, tekeningen etc. Josee
van der Staak

10 en 11 dec. KunstWeekend Vorden
-

cert
21 december theaterproject Laat je

verwonderen

Kerst in de Boedelhof
Vorden - De medewerk(st)ers van de Boedelhof hebben er iets moois
van gemaakt. Een prachtig kerstdisplay in de vorm van een etagère
vol leuke feestartikelen als entree. Een welkom voor mensen die graag
snuffelen en verrassende koopjes ontdekken.

Op het bochtige parcours werd Rudi 

Bouwmeester werd vierde. Beide ren-

ners hopen hun goede vorm te kun-
nen behouden tot aan de 9e Rabo
Kasteelcross in Vorden. Deze wed-
strijd vindt plaats op woensdag 28 de-

aan de start staan. De organisatie is
momenteel volop bezig met de voor-
bereiding van het evenement.

RTV’ers sterk in Lemelerveld
Wichmond - De veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond reden 
afgelopen zondag een GOW-wed-
strijd in Lemelerveld.

VORDEN - UITSLAGEN
Flash 2 - Phido 7: 5-3
Flash jeugd 1 - Thuve jeugd 1: 8-0

Flash jeugd 2 - Spees Sj. jeugd 2: 8-0
LBC jeugd 2 - Flash jeugd 2: 0-8
Flash jeugd 3 - Varss. jeugd 3: 8-0

Badminton Flash Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

RUNDERGEHAKT
 500 gram  3,95
RIB- HAAS
KARBONADE 500 gram  3,95
HACHEEVLEES
Panklaar 500 gram  4,50
SONJA RONDJE Panklaar
Heeeel mager rundvlees, per 4 stuks    4,50

ERWTENSOEP
 1 liter  3,75
RAUWE HAM
 150 gram  2,40
SMOKEY BAKSTEAK
panklaar
ca. 15 min. braden 500 gram  4,95

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
Geldig van dinsdag 13 t/m maandag 19 december

Al onze producten komen uit eigen slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

SOVITAL
lekker licht meergranen brood

NU VOOR 2.10
 P.S.

WITTE 
BOLLETJES

6  VOOR  1.99

KERST 
STOLLETJES

KLEIN 

VOOR  4.60 
P.S.

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 dec. t/m zaterdag 17 dec.

LUXE 
RIJSTEVLAAI
 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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Organisator Jack Martin Schuur-
mans: “Het is fantastisch dat het nu 
helemaal rond is. Het geeft je een 
goed gevoel weer iets nieuws te kun-
nen presenteren. Een en ander zeker 
omdat het iets betreft waarvan het 
thuisfront volop kan genieten. Wat 
zeg ik? Het thuisfront kan via de 
aanwezige Glazen Huizen de gehele 
tocht op de voet volgen.”Ook Harrie 
Halleriet, directeur van Harmat Ver-
huur Groenlo, is enthousiast over het 
initiatief.
“Het betreft hier een tweetal op el-
kaar te zetten zogenaamde observa-
tie units met ieder een afmeting van 
61/2 bij 21/2 meter. De bovenste unit 
is via een trap aan de buitenkant te 
bereiken. Als bedrijf zijn wij blij dat 
wij deze units op deze manier aan het 

belangstellende publiek kunnen to-
nen. En anderzijds zijn wij natuurlijk 

ook blij dat wij de Arctic Challenge, 
alsmede Radio Gelre FM op deze ma-

nier tegemoet kunnen komen.”
Inderdaad, vanuit het ene Glazen Huis 

zal Radio Gelre FM de gehele week de
uitzendingen gaan verzorgen. Gelre
FM zal met een speciaal team de rit
naar de Poolcirkel meemaken om
zodoende van dichtbij verslag te kun-
nen doen van het spektakel. Naast
diverse interviews met deelnemers,
waaronder enkele prominenten, en
de nodige sfeeruitzendingen zullen
tal van wetenswaardigheden en an-
der nieuws worden doorgegeven ten
behoeve van het thuisfront. Dit alles
onder regie van Gelre FM-medewer-
ker Martijn Koedam.
In het tweede Glazen Huis wordt de
back office van de Arctic Challenge
gehuisvest. Via deze tweede unit en
via een groot scherm van 4 bij 3 me-
ter zal de monsterrit naar de sneeuw
en weer terug zijn te volgen. Op ie-
der moment van de dag is de stand
van zaken met onder andere de rou-
tekaarten te bekijken en natuurlijk 
de tussentijdse klassering van alle 
deelnemers, inclusief de geboekte
resultaten bij de uit te voeren extra
opdrachten.
Al met al derhalve een leuk initiatief
dat ongetwijfeld voor veel bekijks zal
zorgen in het centrum van Lichten-
voorde.

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Glazen Huizen op Markt in Lichtenvoorde
Regio - Over iets meer dan vier 
weken is het dan eindelijk zover 
en gaat de negende editie van The 
Arctic Challenge Tour 2012 van 
start. Voor met name het thuis-
front van de deelnemers en ui-
teraard andere belangstellenden 
zal de organisatie tijdens de acht 
dagen durende tocht voor een 
primeur zorgen. Het is inmiddels 
namelijk definitief dat er op de 
Markt in Lichtenvoorde dank-
zij de medewerking van Harmat 
Verhuur uit Groenlo een tweetal 
Glazen Huizen verrijzen.
In deze huizen zal vanaf de start 
op zondag 15 januari 2012 tot en 
met de finish van het automobie-
levenement op zondag 22 januari 
2012 het nodige te beleven zijn.

Jack Martin Schuurmans links en Martijn Koedam van Radio Gelre FM rechts.

Het koor werd op 26 juni 1864 er 
door enkele vooraanstaande ingeze-
tenen van Terborg opgericht. Er werd 
toentertijd gerepeteerd in hotel ter 
Leuken, thans de Roode Leeuw. Het 
koor bestaat uit 39 zangers die uit de 
omstreek van Terborg komen, ver-
deeld over de 4 partijen, bassen, bari-
tons, 2e tenoren en 1e tenoren.
Sinds 2006 staat het koor onder de 
enthousiaste leiding van dirigent 
Arjen Houdijk. Aan de piano wordt 
het Mannenkoor begeleid door de 
13-jarige Julian Simmes. Het koor 
zingt zowel à cappella als begeleid 
werk en heeft een gevarieerd reper-
toire met zowel klassieke, religieuze 
als moderne muziek. Het zijn wer-
ken van bekende en minder bekende 
componisten, die afwisselend worden 
uitgevoerd.
Het Mannenkoor ARTI SACRUM is 
en wil een vriendenvereniging van 
mannen zijn, die op basis van hun 
gemeenschappelijke liefde voor de 
amateur-mannenkoorzang, bereid 
zijn zich onder professionele leiding 
in hun liefhebberij (verder) te bekwa-
men, zodat zij zelf , maar ook dege-
nen die zich tot hun luisterend pu-
bliek willen rekenen, de vreugde en 
voldoening ondergaan van het samen 
muziek maken.
Op 26 juni 2009 werd het 145-jarig 
bestaan gevierd, met o.a een groots 
opgezet Korenfestival in Sporthal de 
Paasberg en in mei van dit jaar werd 
een groot 3-daags korenfestival geor-
ganiseerd door Arti Sacrum.

Iedere maandagavond wordt van 
19.45 uur tot 22.00 uur gerepeteerd 
in de Tennishal van T.T.V. Hercules, 
aan de Bosboomstraat 24 7061 BT Ter-
borg. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de voorzitter 
Dhr. Theo Wolters, Industrieweg 94 
7061 AV Terborg, tel. 0315-327269 of 
via e.mail theowolters60@hotmail.
com. De beschermheer van het Man-
nenkoor Arti Sacrum is Jhr. Mr. Pli-
lippe G.L. Vegelin van Claerbergen.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-

dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 

kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Arti Sacrum bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 21 de-
cember zingt het mannenkoor 
Arti Sacrum tussen 20.00 en 22.00 
uur in het programmalive@ide-
aal.org, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden. Vorden. De omgeving van de accom-

modatie van de voetbalvereniging 
Vorden stond zondagmorgen voor
de start van de ‘Grote Veld ‘ – veldrit
mudjevol. De ruim 900 deelnemers
aan deze rit hadden de grootste moei-
te om aan – en in de buurt van de
Oude Zutphenseweg een plekje voor
hun voertuig te vinden. Gezien het
grote aantal deelnemers een bewijs
dat deze veldrit , die jaarlijks in de
maand december door de VRTC ‘ 

De Achtkastelenrijders ’ wordt geor-
ganiseerd, in Oost- Nederland een flin-
ke reputatie heeft opgebouwd. Onder
de deelnemers ook Robert Geesink , 
die al vaker in Vorden aan de start
is verschenen en die dit keer samen
met zijn schoonvader en een aantal
wielervrienden van de partij was. Hij
koos voor de 45 kilometer rit. De in-
steek van Robert Geesink bij dit soort
veldritten is om de conditie op peil te
houden en om zich voor te bereiden
op het komend wielerseizoen. 

Start en finish bij het complex van
‘Vorden’ waar de deelnemers zich na
afloop konden douchen. Er was te-
vens gelegenheid om de fiets schoon
te spuiten. De route ( men kon ook
kiezen voor 30 kilometer) voerde de 
deelnemers via het ‘Grote veld’, de
Lochemseberg en het buurtschap 
Wildenborch. Ruim 900 deelnemers
betekent tevens eenzelfde aantal 
heerlijke gehaktballetjes die de fiet-
sers onderweg met warme bouillon
geserveerd kregen. Harry Eggink na-
mens de organisatie: ‘ De gehaktbal-
letjes van slager Teunissen uit Voorst
zijn bijna net zo bekend als de veldrit
zelf. Er zijn deelnemers die voor de
start al vragen of ze vandaag weer op
een ‘balletje’ getrakteerd worden. Ik
bedoel maar’, zo zegt Harry lachend.
Overigens is de veldrit zonder proble-
men verlopen en kregen de deelne-
mers een afwisselend parcours voor-
geschoteld, dat tot stand kwam dank-
zij de samenwerking van de VRTC De
Achtkastelenrijders met diverse bos-
en landgoed eigenaren.

Ruim 900 deelnemers

Robert 
Geesink in 
veldrit
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De dames van Buurtzorg Vorden 
zorgden voor een ‘zingende ont-
vangst‘ van de gasten. ‘We verple-
gen met een glimlach, serieus en 
spontaan, kwaliteit en goede service, 
dat is waar wij voor gaan’. Een an-
der couplet: ‘Buurtzorg heeft geen 
wachtlijst, Uw wens staat altijd cen-
traal, we zijn direct bereikbaar en 
dat is toch ideaal’. Wat volgde: Een 
daverend applaus van de gasten in 
de zaal, waarmee werd onderstreept 
hoe belangrijk Buurtzorg Vorden 
voor hen is. De buurtzorg bestaat bij-
na drie jaar en heeft intussen al een 
belangrijke plek in de gemeenschap 
ingenomen. Driny Brinkerink: ‘We 
zijn destijds met acht vrouwen ge-
start. Inmiddels hebben we ons team 
met een aantal dames uitgebreid, die 
op afroep beschikbaar zijn.
We hebben geen bestuur, niemand 
heeft de leiding, we zijn allemaal 
gelijk, zelfsturend. Iedereen heeft 
evenveel inbreng. Wanneer mensen 
die zorg nodig hebben of vragen heb-
ben en ze bellen 06-12323411, dan 

krijgen ze ons direct aan de telefoon 
en indien nodig wordt er gelijk actie 
door ons ondernomen. En wat ook 
belangrijk is, overal waar de huisart-
sen komen, komen wij ook. De con-
tacten met de artsen zijn erg goed. 
Heel erg belangrijk, daardoor wordt 
de samenwerking nog hechter’, zo 
zegt Driny Brinkerink. 
Dat de aanwezigen in zaal ’t Stam-
pertje zeer met Buurtzorg Vorden 
zijn ingenomen bleek deze morgen 
overduidelijk. Zo zegt Albert Jan 
Berenpas die een aantal jaren gele-
den vanuit zijn boerderij in Mossel 
in Vorden is komen wonen: ‘Mijn 
vrouw Marie heeft bepaalde tablet-
ten nodig. Onze huisarts heeft ons 
geadviseerd om contact met Buurt-
zorg op te nemen. Zo komt er thans 
iedere week een verpleegster om de 
medicijnen voor Marie klaar te zet-
ten. Ze neemt dan ook altijd nog even 
de tijd voor een praatje. De 84 jarige 
Gerhard Johan Haneveld is dezelfde 
mening toegedaan en zegt: ‘ Ook bij 
ons komen ze altijd op hetzelfde de 

tijdstip, je kunt de klok erop gelijk 
zetten. S’ morgens wordt er tegen 
tien over acht aangebeld. De verpleeg-
ster verzorgt dan eerst de stoma van 
mijn vrouw, ze wast haar, er wordt 
koffie of thee gezet en altijd nog tijd 
voor een praatje. Gerda is dit jaar al 
vier keer geopereerd en kan daardoor 
goed hulp gebruiken’, zo zegt Ger-
hard Johan.

Een eind verderop aan tafel zit Pieter 
van Diest (84) en zijn 75 jarige echtge-
note Anneke. Zij heeft vanwege slijta-
ge aan haar knie een operatie onder-
gaan, vandaar de hulp van Buurtzorg 
Vorden. ‘Ze komen elke morgen en 
ook op zondag. Ze helpen mij onder 
meer bij het douchen’, zo zegt An-
neke. Pieter moet het trouwens ook 
kalm aan doen. Hij heeft wat hart-

klachten. ‘Ik heb mij afgelopen winter
te druk gemaakt met sneeuwruimen.
Wanneer de dames van Buurtzorg bij
mijn vrouw komen, informeren ze al-
tijd ook hoe het met mij gaat. Ik ben
erg blij met deze persoonlijke con-
tacten’, zo zegt Pieter. Het echtpaar
van Diest, beiden afkomstig uit het
westen van het land, wonen inmid-
dels al jaren in Vorden. Pieter was tot
zijn 60e werkzaam op een koopvaar-
dijschip en daardoor soms maanden
van huis. ‘Elkaar soms maanden niet
zien, is dat niet moeilijk’? Anneke: 
‘Nee hoor, het was soms wel even
moeilijk als Pieter na een verlofpe-
riode weer naar zee moest. Dan is
het afscheid nemen op dat moment
niet prettig’. Pieter: ‘Ik heb erg geluk
gehad met Anneke, want een goede
zeemansvrouw zoals zij was, moet je
met een kaarsje zoeken’, zo sprak hij.
Onder de gasten tijdens het koffie-
uurtje in ’t Stampertje ook Mirjam
de moeder van de bijna 8 jarige Marit
die aan een stofwisselingsziekte lijdt.
Mirjam: ‘We krijgen twee keer in de
week bezoek van Buurtzorg Vorden.
Els, Driny, Marian, René of Wil, heel
aandoenlijk om te zien, hoe ze met
Marit omgaan. Ze zijn heel zorgzaam
voor haar. Wanneer Marit in bad zit,
zingen ze zelfs liedjes voor haar. Ze
nemen ook de tijd voor mij en mijn
man Paul. Heel lief allemaal’, zo zegt
moeder Mirjam.

Op de koffie bij Buurtzorg Vorden

Vorden - ‘Wij komen overal bij de mensen thuis en krijgen daar ook 
altijd een kopje koffie. En vandaag willen we wat terug doen. Wij heb-
ben onze cliënten uitgenodigd om bij ons koffie te komen drinken. 
En je merkt het, iedereen vindt het gezellig’, zo zegt Driny Brinkerink 
namens Buurtzorg Vorden. Geen woord teveel gezegd, want er heerste 
woensdagmorgen onder het genot van koffie met cake in ’t Stamper-
tje een gezellig sfeertje en voor herhaling vatbaar, zo bleek uit de re-
acties van de aanwezigen.

Gezellig koffie drinken Albert Jan Berenpas met echtgenote Marie.

Gerhard Johan Haneveld met echtgenote Gerda.

Bij de Remigiuskerk werd iedereen 
welkom geheten door Geraldo Mel-
gers, voorzitter van de Hengelose 
Ondernemers Vereniging (HOV). Als 
afsluiting van de herinrichting van 
het centrum werden de laatste straat-
stenen er in getikt. Dit werd gedaan 
door wethouder Mulderije. Zij kreeg 
hulp van Dorpsbelang Hengelo afge-
vaardigde Harold Salomons, HOV-
voorzitter Geraldo Melgers en buurt-
bewoner Johan Kleinreesink. 

De wethouder keek terug hoe de start 
is geweest en wat er tussentijds aan 
werkzaamheden is gebeurd. “Het re-
sultaat mag er zijn en het heeft een 
bijzondere uitstraling gekregen”, liet 
zij trots weten. “Er is goed overleg 
geweest met diverse instanties en als 
er problemen waren, werden die met-
een opgelost. Diverse organisaties en 
instellingen zijn gekomen tot ‘1 Hen-
gelo’. Graag wil ik iedereen bedanken 
die aan de herinrichting heeft meege-
werkt”. 
Vervolgens werd de wethouder uitge-
nodigd om een stekker er in te doen 
waarmee een levensgrote pop werd 
opgeblazen. Daarmee werd symbo-
lisch een nieuw leven ingeblazen in 
het dorp ‘1 Hengelo’. 

De herinrichting betrof de volgende 
werkzaamheden: herstraten van de 
weg, trottoirs en parkeerhavens van 
het ‘rondje rond de kerk’; herstraten 
van de Spalstraat; inrichten van de 
voorkant van de kerk en parkeerter-
rein; inrichten van parkeerterrein op 
de kruising Raadhuisstraat en Kerk-
straat; aanleg van een groter riool in 
de Raadhuisstraat en herstraten van 
de weg inclusief trottoirs en parkeer-
havens; vervangen en bijplaatsen van 
groen (loopt door tot voorjaar 2012); 
vervangen/vernieuwen van de open-
bare verlichting en de reconstructie 
Kervelseweg . Met de uitvoering was 
een bedrag van 1miljoen euro ge-
moeid. Na de opening van de herin-
richting van het centrum was er aan-
sluitend de kerstmarkt.

Feestelijke opening nieuw centrum
Hengelo - Wethouder Dorien Mulderije heeft op vrijdag 9 december 
het nieuwe centrum van Hengelo geopend. Door het leggen van de 
laatste straatsteen, sloot zij de werkzaamheden in het centrum af. Ge-
durende een jaar is aan de herinrichting van het centrum gewerkt. In 
de zomer was het grote werk klaar, waarna de afwerking volgde.

Wethouder Dorien Mulderije krijgt hulp 
bij het leggen van de laatste steen.
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Toen wij verkering kregen heb ik 
dat direct aan Weevers verteld, hij 
was dan ook een soort vaderfiguur 
voor mij. Bijzonder jammer dat hij 
dit jaar is overleden. Ik had zo ge-
hoopt dat hij mijn afscheid nog mee 
zou maken. Dat heeft helaas niet zo 
mogen zijn’, zo zegt Bertus, toch wel 
emotioneel. Bertus was 16 jaar toen 
hij voor het eerst kennis met hem 
maakte. ‘Ik kwam van de ULO in 
Zutphen en had nog geen werk. ‘Ik 
ga wel even bij drukkerij Weevers 
langs om een advertentie te plaat-
sen waarin een jongeman een baan 
zoekt’, zo sprak mijn vader Jan. Toen 
hij Weevers vertelde dat het om zijn 
zoon (ik dus) ging zei senior, ik heb 
wel werk voor hem, laat hem maar 
komen’. Twee dagen later (maandag 
13 september 1965) , ik naar Wee-
vers, ik kon gelijk beginnen.
Daar sta je dan toch wel als een ver-
legen jongen. Ik had geen idee wat 
ik moest gaan doen’, zo kijkt Bertus 
op die beginperiode terug. ‘Het werd 
licht kantoorwerk, administratie bij-
houden en ook, met de stofjas aan, 
‘achter‘ meehelpen in de drukkerij, 
’zo zegt Bertus lachend. Er werkten 
toen slechts vier man, mevrouw 
Wolters, Roel Huizinga, Hans van 
der Linden en Weevers. Toen in 
1969 de huidige directeur Gerhard 
Weevers werd geboren, ook feest 
voor Bertus en Tonny. Senior nam 
hen mee op kindervisite. Bertus: ‘Zo 
is die verhouding altijd gebleven, se-
nior was een sociaal bewogen man 
waar ik altijd veel respect voor heb 
gehad. Trouwens met zijn zoon Ger-
hard heb ik het ook altijd uitstekend 
kunnen vinden’, zo zegt Bertus die 
met zijn 46 dienstjaren de langst 
‘zittende’ werknemer is bij het fa-
miliebedrijf te Vorden.
Zo heeft hij de gehele groei van 
het bedrijf (inmiddels 78 werkne-
mers) van nabij meegemaakt. De 
nog jonge Bertus kreeg geleidelijk 
aan steeds meer verantwoordelijk 
werk. ‘Nota’s maken, advertenties 
ophalen en verzorgen. Er was des-
tijds maar één Contact, (nieuws en 
advertentieblad editie Vorden). Ik 
kreeg van mevrouw Wolters bijscho-
ling in boekhouden en ook heb ik 
nog een cursus calculeren gevolgd’, 
zo zegt Bertus. Drukkerij Weevers 
(inmiddels Weevers Grafimedia ge-
heten) werd geleidelijk aan groter. 
Zo kwam eind jaren zeventig Rien 
Mulder (grafisch calculator) als be-
drijfsleider de gelederen versterken. 
Bertus: ‘Een kenmerk van Weevers 
senior (zo heb ik hem al die jaren ge-

noemd) was toch wel dat het bedrijf
altijd voorop wilde lopen. In hun 
branche tot de besten willen beho-
ren, een lijn die Gerhard later met
succes heeft doorgezet.
Er werden hier en daar wat kleinere
drukkerijen (inclusief het nieuws- 
en advertentiebladen) overgenomen,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot
weekbladen in de gemeente Bronck-
horst (3 edities), Warnsveld, Ruurlo,
Groenlo en Lichtenvoorde. Toen zoon
Gerhard zijn intrede deed in het be-
drijf werden tal van veranderingen 
doorgevoerd zoals het drukken in
offset, daarna het digitale tijdperk 
etc. Begin jaren tachtig kwam er
verandering in mijn functie en werd
ik belast met werkzaamheden voor
Contact Vorden, Hengelo en Ruurlo
(nieuws en advertenties). Ik had veel
contact met de adverteerders en 
de correspondenten. Gerhard om-
schreef mij altijd als ‘relatiebeheer-
der’. Dat was ik ook, ik probeerde al-
tijd iedereen ‘in de boot te houden‘,
zo zegt Bertus. Collegialiteit stond
bij hem altijd hoog in het vaandel. 
De huidige directeur Gerhard Wee-
vers prijst Bertus voor zijn inzet in
al die jaren. ‘Toen ik werd geboren,
was Bertus al vier jaar bij ons werk-
zaam. Ons bedrijf heeft in de loop 
der jaren nogal wat veranderingen 
ondergaan. De medewerkers van 
het eerste uur, waar Bertus er één
van was, hebben meegeholpen het 
bedrijf op te bouwen en daar ben ik
hen zeer dankbaar voor. Bertus is al-
tijd met de tijd mee gegaan. Hij was
ook zeer belangrijk voor de sfeer 
binnen ons bedrijf’, aldus directeur
Gerhard van Weevers Grafimedia. 
Samen met Hans van der Linden was
Bertus Overbeek ook de oprichter
van de personeelsvereniging. Bertus:
‘Wat ik als zeer bijzonder heb erva-
ren is dat wij als personeel hebben
deelgenomen aan het Vordens Song-
festival. Ook emotionele gebeurtenis-
sen zoals in 1975 het overlijden van
Ida Weevers, de zus van de huidige
directeur en natuurlijk de ziekte en
overlijden van Weevers senior. 
Richting toekomst liggen de plan-
nen bij Bertus en Tonny Overbeek 
al klaar. Vooral veel fietsen en nog
meer bezoeken aan de kinderen,
aan zoon Oscar die met vrouw en
twee dochters Marit (7) en Bente (4)
in Apeldoorn woont en aan dochter
Enith en haar man die samen met 
hun zonen Ivar (7) en Axel (5) in 
Ruurlo woont. Opa Bertus en oma 
Tonny zijn maar wat trots op hun
vier kleinkinderen. Tuinieren is 
ook een hobby van Bertus, alsmede
sporten in de sportschool en het be-
zoeken van de thuiswedstrijden van
zijn favoriete voetbalclub De Graaf-
schap in Doetinchem. Bertus heeft
een seizoenkaart bij deze club. Ber-
tus: ‘Eén ding ga ik straks zeker mis-
sen: de dagelijkse fietstocht vanaf de
Kranenburg naar de drukkerij. Heb
ik altijd met veel plezier gedaan en
bovendien goed voor de conditie’.
Vrijdagmiddag 23 december neemt
Bertus Overbeek afscheid van Wee-
vers Grafimedia. Dat gebeurt tijdens
een receptie bij het bedrijf zelf.

Een eer om voor één familie (Weevers) te mogen werken

Bertus Overbeek maakt
gebruik van VUT regeling

Vorden - Nog een paar dagen en 
Bertus Overbeek gaat Weevers 
Grafimedia verlaten. Hij maakt 
na 46 dienstjaren gebruik van 
de VUT regeling. Terugkijkend 
zegt hij: ‘Ik ben met name dank-
baar dat ik al die jaren bij één 
familie (Weevers) heb mogen 
werken. Eerst bij Weevers senior 
en nadien bij zijn zoon Gerhard 
Weevers. Vooral senior heeft een 
belangrijke stempel gedrukt op 
mijn leven en ook op dat van 
mijn echtgenote Tonny.

Op het visitekaartje van Dyanne 
prijkt ook nog de naam van een an-
dere functie: acquisiteur van dezelfde 
weekbladen. Dyanne: ‘Toen ik hoor-
de dat mijn baan bij het bedrijf in 
Apeldoorn werd opgeheven, was dat 
‘slechte nieuws‘ wel even schrikken. 
Kort daarna was er een advertentie in 
Contact waar in stond dat de direc-
tie bij Weevers een zojuist genoemde 
functionaris zocht. Die baan leek mij 
wel, dus gelijk een sollicitatiebrief 
geschreven. Vervolgens werden er 
enkele gespreken gevoerd met direc-
teur Gerhard Weevers en met Bertus 
Overbeek. Het afrondende gesprek 
vond woensdag 17 augustus plaats en 
twee dagen later, vrijdag 19 augustus, 
ben ik begonnen. Bertus zei die och-
tend tegen mij, daar staat je bureau, 
begin maar. Vanaf het allereerste mo-
ment voelde ik mij bij Weevers thuis. 
Een echt warm familiebedrijf hard- 
en zelfstandig werkende mensen met 
een groot verantwoordelijkheidsge-
voel’, zo zegt Dyanne Schiphorst.
Intussen zijn we vier maanden ver-
der en ervaart Dyanne Schiphorst 
haar dubbele functie als zeer afwis-
selend. Op het gebied van acquisitie 
heeft ze haar sporen in de loop der 
jaren duidelijk verdiend. Werken is 
er op jonge leeftijd eveneens met de 
paplepel ingegoten. Vroeger thuis, in 
haar geboortedorp Steenderen (onder 
de rook van de AVIKO) runde haar 
vader en moeder een aannemersbe-
drijf. Dyanne: ‘Vader helpen was de 
gewoonste zaak van de wereld. In 
mijn geval: stenen sjouwen, meehel-
pen ‘opperen‘ en eigenlijk alle werk-

zaamheden die bij het vak van aan-
nemer behoren. Ik heb het altijd met 
plezier gedaan. Het stond bij mij dan 
ook als een paal boven water: ‘Als ik 
van school kom, ga ik de ‘handel‘ in,’ 
zo kijkt ze terug.
Na de middelbare school in Zutphen 
volgde Dyanne met succes de middel-
bare handelsschool in Arnhem. Dyan-
ne: ‘In die tijd stond er een advertentie 
in de krant waarin het Sallands dag-
blad in Raalte een jonge acquisiteur 
zocht. Dus gelijk solliciteren. Kort 
daarna werd ik aangenomen. Direct 
aan de bak, advertenties werven en 
alles wat daar aan ‘plak- en knipwerk‘ 
bij behoort. Vanuit Raalte kwam ik in 
Lochem bij de GOC (Gelders Overijs-
selse Courant) terecht, eveneens een 
onderdeel van het Wegener concern. 
Het ging in die tijd fantastisch met de 
krant. Fijne collega’s en leuk werk. Ik 
heb daar zelfs Henk Bloemers (direc-
teur bij de voetbalclub De Graafschap) 
nog ingewerkt. Na Lochem, nog een 
aantal jaren bij dezelfde uitgever als 
acquisiteur bij de Stentor in Zutphen 
gewerkt en van daaruit naar een be-
drijf in Apeldoorn’, aldus Dyanne. 
De werkzaamheden bij Weevers Gra-
fimedia zijn ongeveer fifty-fifty, de 
helft acquisitie en de helft eindredac-
teur. 

‘Ondernemers kunnen nu eenmaal 
niet zonder te adverteren. Ik probeer 
ze daarin te adviseren. Daarnaast zijn 
er ook de advertenties van particulie-
ren en verenigingen. De taak als eind-
redacteur van Contact, is eveneens 
een boeiend aspect van mijn baan. 

Ik zie mij zelf daarin als iemand 
met een coördinerende taak richting 
de correspondenten, zorgen dat het 
nieuws uiteindelijk bij de drukke-
rij terecht komt. Met zijn allen een 
krant maken. Ik probeer daarin een 
steentje bij te dragen, niemand heeft 
de wijsheid in pacht. Ik sta altijd open 
voor ideeën, suggesties e.d., als het de 
krant maar ten goede komt’, zo zegt 
Dyanne Schiphorst.
Trouwens in het gezin van Dyanne 
en haar man Tonnie (Toldijk) speelt 
het woord ‘coördineren‘ ook een zeer 
belangrijke rol. Dyanne: ‘Mijn man 
werkt gedeeltelijk bij loonbedrijf De 
Covik. Thuis, hebben we vleesvar-
kens en stalling voor jonge paarden. 
Bovendien vervult hij op een fantasti-
sche wijze de rol van vader voor onze 
kinderen. Aangezien ik bij Weevers 
Grafimedia een dagtaak heb, is Ton-
nie er wanneer de kinderen naar 
school gaan en weer thuis komen. 
Wij hebben vier kinderen: twee meis-
jes Claudia (15) en Vivian (7) en twee 
jongens Thomas (13) en Casper (11). 
Een hecht gezin.

Wanneer ik thuis ben help ik met 
de paarden en vervul ik ook de rol 
van de ‘coördinerende‘ moeder. De 
beide meisjes doen aan paardrijden, 
de jongens voetballen en dan weet je 
als vader en moeder: ‘veel regelen en 
meegaan en kijken naar de kroost’. 
Tonnie is bovendien leider van een 
voetbalteam, zelf mag ik ook graag 
(recreatief) paardrijden, kortom we 
vormen een gezellige sportieve fa-
milie’, zo zegt een trotse Dyanne 
Schiphorst die in haar jeugd aan 
(wedstrijd)-zwemmen deed. ‘Oh, ja, 
zo zegt ze, ik heb in Steenderen bij 
de rijvereniging van mijn dochters 
tevens zitting in de concourscom-
missie. Het is dus wel duidelijk, in 
het gezin als het onze, hebben we de 
agenda’s altijd binnen handbereik’, 
zo zegt Dyanne lachend.

Even kennis maken met Dyanne Schiphorst

Acquisiteur en eindredacteur bij 
 weekblad Contact
Vorden - Het kan in het leven soms merkwaardig lopen. Zo hoor je op 
gegeven moment dat je baan bij het bedrijf waar je werkt, vanwege de 
recessie wordt opgeheven. Weg baan! Een paar maanden later heb je 
een nieuwe en nog leukere job. ‘Het kan verkeren’, zo zou Brederode 
gezegd kunnen hebben. Hoe het ook zij, het overkwam Dyanne Schip-
horst, die inmiddels Bertus Overbeek is opgevolgd als eindredacteur 
van het weekblad Contact en dan met name de edities Bronckhorst, 
Ruurlo en Warnsveld.

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.

Bertus draagt zijn taak over aan Dyanne.
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REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

AUTOBANDEN,
WE HEBBEN ZE EN VOORDELIG

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.
Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

Eindejaars
uitverkoop

t/m 31 december

Dorpsstraat 33

UW POSTER AL BESTELD VOOR DE KOMENDE UITVERKOOP???

 

Hoeve Tankinck 
Steenderenseweg 1 

7255 KD Hengelo (Gld) 
Tel. 0575 - 463341 / 06 - 47972300 

 

www.hoeve-tankinck.nl 
 

Onze boerderijwinkel is elke 
woensdag, vrijdag en zaterdag van   

10.00 tot 17.00 uur geopend. 
 

U bent van harte welkom! 

 

(H)eerlijk vlees van Achterhoekse Hereford runderen  
 

Voor ieder wat wils, van portieverpakking tot pakket. 
Prijzen vanaf € 6,50 per kg. 

 
Zelf iets smaakvols maken deze Kerst van duurzaam vlees?  

Geef dan nu uw kerstbestelling bij ons op,  bijv. (h)eerlijke rollades,       
rib-eye, rosbief, entrecote, diverse soorten biefstuk en nagelhout. 

 
Zie voor het volledige assortiment onze website of kom langs in de 
winkel. Kerstbestellingen opgegeven tot en met 20 december zijn dit     

jaar vers af te halen op 23 en 24 december. 
 

 
 
 

Wij wensen U hele            
 
 

fijne en smakelijke  
 
 

Feestdagen toe! 
 
  

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.olthof-horses.com

heeft verbinding

Zat. 17 december

Real Time 
showband

*
Discotheek
DJ Jose 
Padilla





Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 50, 13 december 2011

Een rijbewijs vraagt u aan bij de gemeente, 
maar wordt door de landelijke Rijksdienst voor 
het Wegverkeer (RDW) vervaardigd. Daardoor 
kunt u het pas vijf werkdagen later weer 
ophalen. Door werkzaamheden aan de 
computersystemen van de RDW kunnen zij naar 
alle waarschijnlijkheid op 28 en 29 december 
a.s. geen rijbewijzen afgeven. Op die dagen 

kunnen wij bij hen ook geen rijbewijs voor u 
aanvragen! Houdt hier svp rekening mee, het is 
zonde als u voor niets komt. De RDW verwacht 
dat de systemen op 30 december a.s. weer 
werken. Pas in week 51 wordt dui-delijk of de 
werkzaamheden bij de RDW definitief doorgaan. 
Op www.bronckhorst.nl vindt u de laatste 
informatie. Kijk hier even op!

Op 28 en 29 december niet mogelijk rijbewijs 
aan te vragen/af te halen

de politie meldt als u iets gevonden 

tas gevonden, bent u een mobiele 
telefoon, portemonnee of kostbaar 

via www.bronckhorst.nl →
loket. Hier vindt u een handig formu-

week 24 uur per dag beschikbaar. 

melding ook doen door ons te bellen 
(tel. (0575) 75 02 50) of langs te komen. 
Na uw melding hoort u van ons wat 

we voor u kunnen betekenen en hoe 
en waar u gevonden voorwerpen kunt 

voorwerp betreft, neem dan contact 
op met de politie.

omvormingen van delen van het 
openbaar groen in Baak. Het gaat 
vooral om verschillende heester-
vakken en hagen die we willen 

geplande nieuwbouw in de hoek van 

in het omvormingsplan opgenomen. 
-

bouwplan Hubers voorlopig niet 

-
plannen betrekken. U kunt de teke-
ning van de geplande omvormingen 

→ 

Reageren op plan voor Van der 
Heijdenstraat

b en w inspraak op de omvormings-

-
-

wonenden kregen van ons hierover 

van 2012 te beginnen met de 
omvormingen in het dorp.

Omvormingen openbaar groen Baak  
Gemeente wil ook Van der Heijdenstraat 
meenemen

Een voorbeeld van een voor en na

In de herfst van 2011 hebben we in 
Steenderen diverse beplantingsvak-

-

van het openbaar groen in de 

op andere plaatsen in Steenderen. 
Zo worden hier ook bomen gekapt. 

aan de bewoners gepresenteerd. 

uit: het vervangen van heesters, 
omvormen naar gras, het kappen 
van bomen en eventueel nieuwe 
aanplant. B en w verlenen inspraak 
op het plan voor de Resedastraat. 

op www.bronckhorst.nl onder 

→

Aanpassingen aan groen in Resedastraat, 
Steenderen

Gevonden en verloren voorwerpen?
Vanaf 1 januari 2012 kunt u hiervoor 
bij de gemeente terecht

B en w stellen voor 12 mil-
joen euro te reserveren 
voor schrap nieuwbouw

-
visie, was op dat moment nog niet 
beschikbaar. Nu is dit wel het geval 

nog even toe. 
-

nale Woonvisie
-

voor de toekomst te realiseren 
 in de regio, schrapt de gemeente 

-

-
wikkelaars overeenstemming be-
reikt over de hoogte van de claims 
en vragen hiervoor financiële 

vanuit de algemene reserves. 
 In totaal is met de claims een be-

bedrag voor het schrappen van 
-

dend lager, dan de schade die in 
-

ten worden voor het aankopen en 

slopen van bestaande woningen. 

om verpaupering en problemen 
door leegstand te voorkomen.

→ Infobalie → → 
Beleid wonen → -
visie     

dering begint om 19.00 uur in de 

Let op: aanvangstijd is eerder dan 
normaal
afscheid van wethouder André Baars 

de heer Arno Spekschoor.

raadsvergaderingen live volgen. 

werpen die op de agenda staan, 
→ 

Bestuur en 
organisatie → 

vergaderingen → 
Gemeenteraad, of 
scan de QR-code.

Uit de raad



De feestdagen staan voor de deur, 
een feest waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voert. 
Wellicht bent u ook al bezig met de 
voorbereidingen hiervoor. Brand-
weer Achterhoek West wil u graag 
een paar tips geven om dit feest 
gezellig, maar ook (brand)veilig te 
vieren. 

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk 
brandbaar is, is veel veiliger dan een 
natuurlijke kerstboom. Als u toch 
kiest voor een echte boom, zet deze 
dan in de verste hoek van de kamer 
(gezien vanaf de uitgang van uw 
kamer). Zet de boom dus niet in de 
loop- of vluchtroute. Zo voorkomt u 
dat u bij een calamiteit ingesloten 
raakt. Zorg er voor dat de boom goed 
stevig staat en niet gemakkelijk om-
vergelopen kan worden. Zet de boom 
ook niet te dicht bij de gordijnen of 
andere gemakkelijk brandbare ma-
terialen. Om te zorgen dat de boom 
minder brandbaar is, moet de boom 
vocht vast kunnen houden. Kijk bij 
de koop of er geen groene naalden 
uitvallen. Dit test u door de boom 
een paar keer op de grond te tikken. 
Zaag 3 centimeter van de stam af en 
plaats de boom in een houder waarin 
deze 5 centimeter onder water kan 
staan. Vul het reservoir dagelijks bij 
met water. Een kerstboom met kluit 
kan natuurlijk ook, mits deze vol-
doende water kan opnemen en ook 

dagelijks voldoende water krijgt. 
In een verwarmde ruimte kan een 
boom drie weken het vocht vast-
houden. Koop een boom die niet te 
groot is voor uw kamer en gebruik 
nooit echte kaarsjes in de boom, 
dit is brandgevaarlijk.

Feestversiering
Versiering om alles gezellig en fees-
telijk aan te kleden voor deze periode 
hoort erbij. Onveilig gebruik van 
(brandgevaarlijke) versiering kan 
echter tot catastrofes leiden. Slin-
gers, textiel, vlaggetjes en andere 
versieringen zijn bepalend voor de 
snelheid waarmee een brand om 
zich heen grijpt. Moeilijk brandbaar 
versieringsmateriaal beperkt de 
risico’s bij brand. Het is verkrijgbaar 
in de reguliere handel. Vraag er om! 
Op de verpakking kunt u zien of de 
versiering brandveilig is. Hang ver-
sieringen langs en aan de plafonds 
zo op dat niemand er tegenaan kan 
lopen. Zorg er ook voor dat versie-
ringen niet in aanraking komen met 
verlichting en apparaten die warm 
worden. Hang de versiering op met 
ijzerdraad, dan valt het bij brand niet 
snel naar beneden. Gebruik geen 
natuurlijk dennengroen. Dit is brand-
baar.

Verlichting
Gebruik goedgekeurde elektrische 
verlichting, bijvoorbeeld met een 
KEMA-keur. Controleer voor het 

gebruik of de bedrading niet is be-
schadigd. Gebruik een gaaf en goed 
passend verlengsnoer en leg dat zo 
neer dat niemand erover kan strui-
kelen. Plak bekabeling die over de 
vloer loopt met stevige tape goed 
vast. Rol kabelhaspels helemaal af. 
Deze worden anders warm, waar-
door brand kan ontstaan. Verleng 
een verlengsnoer nooit met een 
ander verlengsnoer. Let erop dat 
verlichting die warm wordt niet 
dichtbij licht ontvlambare materialen 
wordt gebruikt. Schakel de verlichting 
uit als u weggaat of gaat slapen.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder 
op een vlakke ondergrond. Gebruik 

geen houders van plastic, hout of an-
der makkelijk brandbaar materiaal. 
Zet kaarsen niet te dicht bij een 
warmtebron, zoals de vensterbank. 
Door warmte kunnen kaarsen week 
worden en ombuigen. Zet kaarsen 
ook niet dicht bij andere brandbare 
materialen, zoals de gordijnen. Zorg 
dat kaarsen buiten bereik van kinde-
ren en huisdieren blijven en laat ze 
nooit alleen met brandende kaarsen, 
ook niet voor een paar minuten. De 
kaarsen in kerststukjes kunt u beter 
niet aansteken. Doet u het toch, laat 
de kaarsen dan niet te ver opbranden 
en zet het kerststukje in het zicht. 

Fonduen en gourmetten
Zorg dat het fondue- of gourmetstel 
tijdens gebruik op een niet brand-
baar onderblad met opstaande 
randen staat. Zo wordt de tafel niet 
te heet en vangt u gemorste olie op. 
Gebruikt u spiritus? Vul dan nooit de 
brander in de nabijheid van vuur. Vul 
de brander pas als deze helemaal is 
afgekoeld en doe dit niet op de tafel. 
Denk er aan dat een spiritusvlam 
nagenoeg onzichtbaar is; hij kan nog 
volop branden terwijl u denkt dat hij 
uit is. Nog beter is het om een veiliger 
gelbrander te gebruiker. Net als bij 
gewoon koken kan bij fonduen de 
vlam in de pan slaan. Leg daarom 
een passend deksel in de buurt om 
snel te kunnen reageren. Een brand-
deken is een goed alternatief als u 
geen deksel heeft. Zet een elektrisch 

fonduestel zo dicht mogelijk bij het 
stopcontact. Dan kan niemand over 
het snoer struikelen en het fondue-
stel meesleuren. Reik nooit over een 
fondue- of gourmetstel heen om iets 
te pakken. Als er iets misgaat, loopt 
u een groot risico op brandwonden. 
Gebruik geen pannen van aardewerk 
om te fonduen. Die zijn niet bestand 
tegen de hoge temperatuur. Houd 
kleine kinderen weg bij een fondue- 
of gourmetstel.

Nog meer tips van de brandweer 
over onder andere brandveilige ver-
siering vindt u op www.brandweer-
achterhoekwest.nl of volg de brand-
weer op twitter: @BrwAW.

Veilige feestdagen

Voor 300 eigenaren van woningen 
heeft de gemeente in 2011/2012 
subsidie beschikbaar voor isolatie-
maatregelen aan hun woning. Voor 
het aanbrengen van dak-, gevel- of 
vloerisolatie kunnen woningeigena-
ren maximaal € 500,- subsidie krij-
gen. Voorwaarde is wel dat de 
woning voor 1980 gebouwd is en een 
maximale WOZ-waarde heeft van 
€ 350.000,-. Met de subsidie wil de 
gemeente woningeigenaren stimu-
leren om energiezuinige maatrege-
len toe te passen die goed zijn voor 
milieu en klimaat. Eerdere regelin-
gen die we aanboden waren al erg 
succesvol! Per woning is gemiddeld 
€ 300,- op de energiekosten 
bespaard, in totaal het energie-
verbruik van 60 huishoudens.

De Achterhoekse 
gemeenten kregen in 
totaal 1,2 miljoen 
euro aan subsidie van 
de provincie Gelder-
land om de regeling 
uit te kunnen voeren. 
Per gemeente is dit 
€ 150.000,-. Tot nu 
kregen wij in 2011 
110 aanvragen bin-
nen, er is dus nog 
genoeg ruimte! 
De regeling duurt tot 
uiterlijk 1 november 
2012. Wie het eerst 
komt, het eerst 

maalt. De subsidie geldt nu alleen 
nog maar voor het aanbrengen 
van dak-, gevel- en vloerisolatie en 
niet meer voor HR++ glas of zonne-
collectoren, zoals in 2009 en 2010 
nog het geval was. De voorwaarden 
voor subsidie staan in de toelichting 
van het aanvraagformulier. Het 
aanvraagformulier voor de subsidie 
‘Achterhoek bespaart’ is te down-
loaden via www.bronckhorst.nl of 
af te halen bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Kijk voor meer 
informatie over de 
verschillende mo-
gelijkheden van 
isolatie op www.
woningisolatie.nu 
of scan de 
QR-code.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen 
in bestaande woningen
U kunt zich nog aanmelden!

De gemeenten Bronckhorst, Lochem, 
Zutphen en Montferland en Water-
schap Rijn en IJssel starten geza-
menlijk een regionale hoofdpost 
riolering. In een hoofdpost riolering 
komen alle storingen van gemalen 
binnen, waarna onderhoud wordt 
gepleegd. Daarnaast registreert de 
hoofdpost de werking van het riool-
stelsel op verschillende onderdelen. 
Door de samenwerking verwachten 
de deelnemende partijen een aan-
merkelijke kostenbesparing te reali-
seren. Medio 2012 is de hoofdpost 
operationeel.

Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de riolering. Het onderhoud van 
riolering is kostbaar. Een riolering 
bestaat uit buizen en gemalen. Een 
gemaal pompt het water naar de zui-
vering. In een gemeente liggen soms 
honderden gemalen. In een hoofdpost 
riolering komen alle storingen van de 
gemalen binnen en kunnen deze snel 
en goed worden verholpen. Hierdoor 
dalen de onderhoudskosten en kan 
schade worden voorkomen. Een goe-
de hoofdpost geeft ook meer inzicht 
in de werking van het rioolstelsel. 
Hierdoor worden onder andere de 
knelpunten zichtbaar bij hevige 

neerslag en kunnen beter de juiste 
maatregelen worden getroffen. Ver-
der zijn de aangesloten gemeenten 
en het waterschap door de samen-
werking minder kwetsbaar doordat 
problemen gezamenlijk beter op 
te lossen zijn. Andere gemeenten 
kunnen zich nog bij de regionale 
hoofdpost aansluiten.

‘Water-op-straat’-situaties beperken
Het komt regelmatig voor dat bij 
hevige regenval tijdelijk water op 
straat blijft staan. Deze situaties 
willen de gemeenten beperken en 
waar het kan voorkomen. De hoofd-

Gemeenten en waterschap gaan samen meten

De nieuwsbrief van decem-
ber is uit! 
Voor ouders, opvoeders en ieder-
een die graag meer 
wil weten over het opvoeden en 
opgroeien van kinderen. Met deze 
maand:

alcoholge-
bruik tijdens de feest-dagen

zoals peutermassage
pubers in je 

gezin?
jaloezie bij kinderen een 

positieve draai
voedingstips voor een gezon-

de zwangerschap

Mis hem niet en meld u gelijk aan: 
mail naar info@cjgbronckhorst.nl 
onder vermelding van ‘Nieuwsbrief’ 
of kijk op www.cjgbronckhorst.nl/
nieuwsbrief. 

December 
nieuwsbrief CJG 
Bronckhorst is uit

De monumentencommissie vergadert 
op 21 december a.s. om 09.00 uur 
in het gemeentehuis in zaal Toren. 

De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Werkzaamheden centrum Hengelo klaar

Wethouder Dorien Mulderije legt samen met inwoners en ondernemers de 
laatste steen op het plein voor de Remigiuskerk. Hiermee is de herinrichting 
van de openbare ruimte in het dorp klaar!

post riolering geeft inzicht in het 
aantal keer dat deze situatie zich 
voordoet. Ook sloten de gemeenten 
een gezamenlijk contract met een 
leverancier van digitale neerslag-
beelden. Door een combinatie van 
deze gegevens kunnen gemeenten 
gerichte investeringen doen om 
water op straat te beperken of te 
voorkomen.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen 
of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te 
combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel’

→ →

Kennisgeving Plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst

→ → →

Zienswijze indienen?

Gedeeltelijke intrekking voorbereidingsbesluit 28 april 2011 
‘Actualisering bestemmingsplannen bebouwde kernen’

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Dit voorbereidingsbesluit heeft als doel te voorkomen dat de taakstelling van de gemeente op het 
gebied van de regionale Woonvisie, wat betreft de nog te bouwen aantallen woningen wordt doorkruist. 
In de nu nog geldende plannen voor de kernen zit her en der nog wat latente capaciteit, die in de te 
actualiseren bestemmingsplannen wordt teruggebracht. Het besluit leidt er evenwel toe dat alle 
aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, dus ook de plannen die geen 
betrekking hebben op het toevoegen van woningen, moeten worden aangehouden. 

De slapende capaciteit in de nog in procedure te brengen bestemmingsplannen is beperkt. Het risico 
van invulling in de meeste gevallen nog beperkter. Hoewel b en w die aanhoudingsplicht kunnen 
doorbreken, vinden zij die beperkingen bij de huidige stand van zaken niet meer in verhouding 
staan met het in het voorbereidingsbesluit genoemde beoogde doel. De gemeenteraad heeft in 
zijn vergadering van 1 december dan ook besloten het voorbereidingsbesluit van 28 april 2011 
gedeeltelijk in te trekken. Het besluit blijft wel gelden voor het perceel Ruurloseweg 64 in Kranenburg. 
De gemeente gaat wel door met de actualisering van de genoemde bestemmingsplannen, inclusief 
het terugbrengen van de slapende woningbouwcapaciteit.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage. U kunt het op de volgende 
manieren inzien:

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)

de openingstijden het volgende besluit ter inzage:

Wet milieubeheer
Nota Standplaatsenbeleid

gepast. De aanpassing betreft de nadere aanwijzing van de locaties en het opnemen van het aantal 
standplaatsen per locatie. De regels in het aangepaste standplaatsenbeleid treden in werking op 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De strekking van het besluit luidt:

inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor 
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. 
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep

 in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend 

en wel vóór 26 januari 2012.

de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen 

voorzitter is beslist.

CLIO
STAP IN VANAF

10.990,-
BĲ TELLING VANAF  112,- PER MAAND

MÉGANE 
STAP IN VANAF

18.990,- € 1,- EXTRA 
KORTING*

16 T/M 31 
DECEMBER

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

Vraag naar de voorwaarden en meer infomatie bij Renault-dealer Herwers. Actieperiode Salon de Promotion, Stap-in premie en Staatsloterijactie 12 december tot en met 2 januari 2012. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Genoemde vanafprijs Twingo à € 7.990,-, en Clio à € 10.990,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van € 500,- voor de Twingo, € 1.500,- voor de Clio. 
Genoemde vanafprijs Mégane à € 18.990,- is gebaseerd op de benzineversie. De Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. De Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatchback ENERGY dCi 110 Stop & Start, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vallen alledrie in de 14% bijtellingscategorie, de 
aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Genoemde prijzen is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Drukfouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden 
Staatsloterijactie op Renault.nl en/of vraag uw Renault-dealer. U ontvangt een 1/5 Staatslot zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012 bij bezoek aan de offi ciële Renault showroom tijdens de actieperiode. Maximaal 1 lot per bezoeker en/of huisadres. Zo lang de voorraad strekt en tegen inlevering van een volledig ingevulde voucher van de actiesite, de Renault Facebookpagina of Renault huis-aan-huiskrant van 
december 2011. Niet compleet ingevulde vouchers vallen buiten deelname actie. Er worden geen Staatsloten verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Buiten het 1/5 Staatslot wordt uit alle ingeleverde vouchers ook één winnaar van de nieuwe Renault Twingo Collection getrokken. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto in de actieperiode ontvangt u een Straat Staatsloten à € 130,- zonder Jackpot voor de 
trekking van 10 januari 2012. Over de actie is geen correspondentie mogelijk, de winnaar van de Renault Twingo wordt uiterlijk 31 januari 2012 bekend gemaakt en door Renault geïnformeerd over levering van de auto. Twingo tijdelijk vanaf € 7.990,-. De Twingo Eco2 versies zijn vrijgesteld van wegenbelasting + bpm en vallen in de 14% bijtellingscategorie op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. 
Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, wetswijzigingen voorbehouden. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl.

Min./max. verbruik: 3,4-7,7 l/100 km. Resp. 29,4-13,0 km /l. CO
2
 90-178 g/km.

NÚ BIJ RENAULT HERWERS

14%
BIJTELLING

Totaal 
kredietbedrag

Looptĳ d in 
maanden

Vaste debet 
rentevoet

Jaarlĳ ks kosten-
percentage

Totaal te betalen 
bedrag

Maandtermĳ n

0% - 7,9%
actie tarief

 5.000 24 0% 0%  5.000  208 

 10.000 48 7,9% 7,9%  11.635  242 

9,9% 
standaardtarief

 5.000 24 9,9% 9,9%  5.509  230 

 10.000 48 9,9% 9,9%  12.055  251 

      Ontvang

    een  STAATSLOT 

GRATIS
STRAAT

STAATSLOTEN
bij aanschaf van

een nieuwe
Renault

GRATIS
885,-

DE NIEUWE TWINGO 
STAP IN VANAF 7.990,-

T/M 2 JANUARI 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN

HERWERS RENAULT 
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

UW TECHNISCHE GROOTHANDEL MET MEER DAN 50.000 TECHNISCHE ARTIKELEN OP VOORRAAD!
Wildkamp Zutphen | Zonnehorst 15
Bedrijventerrein de Revelhorst
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90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
PROFITEER IN ONS JUBILEUMJAAR VAN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                        Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)                      Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

BOUWMATERIALEN  

KEUKENS

VERRASSING

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN VOOR DE HELE MAAND DECEMBER 2011 EN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. 

ANDERE KORTINGEN/ACTIES. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. 

KOOPAVOND HENGELO GLD. SINDS 1 SEPTEMBER OP DONDERDAG (I.P.V. VRIJDAG)

SIKAFLEX 11FC  
ALLROUND LIJMKIT,
SET NU  90,-  (EXCL. BTW)

2X 6-PACK 11FC ZWART EN GRIJS EN 
1 PROFESSIONEEL HANDPISTOOL

GRATIS MIELE STOFZUIGER  
BIJ AANKOOP VAN EEN  
COMPLETE KEUKEN 

SLAGROOMTAART 
VOOR ELKE 90E  
BEZOEKER

SIKA  
ANCHORFIX  
NU 90,- (EXCL. BTW)

1-COMPONENT  
VERANKERINGSLIJM,
DOOS À 12 KOKERS

BOUWMATERIALEN

AFHAALCENTER

DEWALT D28134  
HAAKSE SLIJPER  
NU 90,- (EXCL. BTW)

INCLUSIEF GEREEDSCHAPSTAS

Getoonde Mégane ECO2 modellen met 14% bijtelling kunnen afwijken, de foto’s gebruikt zijn modeljaar 2011 en de Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatcback ENERGY dCi 110 Stop & Start is verkrijgbaar vanaf € 22.790,-, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.290,- en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. De Mégane Hatchback ENERGY dCi 110 Stop 
& Start, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start  vallen alledrie in de 14% bijtellingscategorie, de aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Genoemde prijs is incl. btw, bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op de Renault Mégane geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, prijs- en 
specifi catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 , kijk op renault.nl of raadpleeg uw plaatselijke Renault-dealer. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze leafl et.

Min./max. verbruik: 3,6 l/100km. Resp. 27,7 km/l. CO
2
: 95g/km

NÚ BIJ HERWERS

MÉGANE HATCHBACK

MÉGANE ESTATE

MÉGANE COUPÉ

U RIJDT AL EEN

112,-
MÉGANE          22.790,- 

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

HERWERS 
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

A
Nú met introductieaanbod:

 STAP-IN PREMIE  1.000,-

  PACK INTRODUCTION 17" lichtmetalen wielen, LED dagrĳ verlichting, beschermstrips 

op portieren in carrosseriekleur van € 925,- nu voor slechts  275,-

EINDEJAARSSHOW
16 t/m 31 december
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Gehele wintercollectie
20% korting

O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

wordt vervolgd...

Winnaar november: 
Mevr. Bea Scheinck

uit Groenlo

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Ach, ook 
dat moet je ruim 

zien...

... eten bij 
Ruimzicht, dat is 
wel heel chique!

Zondagmiddagconcert

Zondag 18 december
Live muziek: De Banhhééren 

(Arjan en Stef)

De leukste 
accessoires voor 

de feestdagen vindt 
u bij Deco Home 

Harmsen!

HARMSEN
Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, 
www.harmsenvakschilders.nl

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

Wet bodembescherming

Hummeloseweg 21 in Hengelo

Kennisgeving

Vaststelling besluit sanering
Op 24 november 2011 is door BioSoil B.V. een 

evaluatieverslag van de sanering op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee 

dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het 

evaluatieverslag van de bodemverontreiniging 

gelegen aan Hummeloseweg 21 te Hengelo.

Mogelijkheid van inzien
Het evaluatieverslag ligt van 15 december 2011 

tot 29 december 2011 ter inzage bij de 

informatiebalie van het Provincieloket in het 

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens 

de gebruikelijke openingsuren, of kunnen 

worden ingezien via

 www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen 

door bij Kenmerk ge024800046 in te vullen.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen vóór 29 december 2011 

schriftelijke reacties onder vermelding van het 

zaaknummer toezenden aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 9 december 2011,

zaaknummer 2011 – 019284 / ge024800046

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

Workshop Troosthartjes

Als heimwee onze dagen kleurt
kan het gemis zo’n pijn doen…
Verbonden met hen die wij uit handen gaven
zoeken wij troost in kleine dingen…

Wat is er mooier dan om uit liefde zelf iets te maken, als een tastbare herin-
nering aan iemand die er niet meer is. Werkend met zachte, fijne materialen 
zoals vilt en kant, gekleurde lintjes, leer, glazen kralen, bedeltjes, glanzende 
pailletten enz. ontstaat er iets unieks. Om er nog een persoonlijker tintje aan 
te geven kun je in het hart stukjes kleding of kleine voorwerpen van de overle-
dene verwerken. Luister naar je gevoel en laat je fantasie de vrije loop en dan 
is alles mogelijk.
Tevens is het gezellig om creatief bezig te zijn samen met mensen die net als jij 
een verlies hebben meegemaakt.
Natuurlijk bent je ook welkom als je voor iemand die het nodig heeft een hartje 
wilt maken.

Deelnamekosten:  10,00 (incl. materiaal en koffie/thee)
Data: donderdag 15 december, woensdag 21 december
 of dinsdag 27 december
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: Magnoliaweg 3, Zelhem
Aanmelden bij: Katinka Moerel, telefonisch 06-26724999
 of via de mail: kmoerel@hotmail.com

Katinka Moerel
Spreekster bij Afscheid

Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Keuken Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink keuken 
samen met onze adviseur.

Keukenrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 
voor een nieuwe uitstraling, afgestemd 

op uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als 

volwaardig bouwbedrijf verzorgen we
ook uw badkamer, verbouwing of 

nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
            uw woning!

Welkom in onze 
Nieuwe Keuken Showroom!

Kijkt u gerust even rond...
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In 2012 is het tweehonderd jaar gele-
den dat Charles Dickens werd gebo-
ren. Dit heuglijke feit wordt volgend 
jaar internationaal groots herdacht. 
Uiteraard zal ook het Dickensmu-
seum in Bronkhorst hier aandacht 
aan besteden. Ook dit jaar hullen de 
inwoners van Bronkhorst zich in de 
kleding van de tijd van schoorsteen-

vegers, straatschoffies en welgestelde 
heren. In het Gelderse stadje zijn tal 
van activiteiten georganiseerd die 
de gasten in kerststemming bren-
gen. En uiteraard is er het wereldbe-
roemde verhaal ‘A Christmas Carol’ 
van Charles Dickens, wat in de kapel 
wordt opgevoerd. De poppenvoorstel-
ling is een initiatief van Peter en Lidy 

Noort en hun kinderen Bart, Marjo-
leine en Wouter. 
In het Dickensmuseum zijn prachtige 
beelden te zien van de Britse schrijver 
en tal van zijn verhalen. In het thea-
ter wordt op 17 en 18 december het 
verhaal over Ebenezer Scrooge door 
Sjef de Jong verteld en getoond met 
toneelspel. 
De horeca en andere winkeliers/on-
dernemers in Bronkhorst zijn ook 
dit weekeinde geopend. Op het plein-
tje bij de kapel staat een bescheiden 
kerstmarkt opgesteld en overal is al-

les in kerstsfeer gebracht. Vuurkor-
ven, een kerststal met levende dieren 
en zangkoren maken het beeld com-
pleet. 
Tijdens het festival worden in de ka-
pel van Bronkhorst vijf voorstellin-
gen gegeven van ‘A Christmas Carol’. 
Deze voorstellingen beginnen zater-
dag 17 december om 13.00, 15.00 en 
17.00 uur. Zondags worden de voor-
stellingen gegeven om 14.00 en 16.00 
uur. De voorstelling duurt ongeveer 
één uur en is voor volwassenen en 
kinderen vanaf 6 jaar. Kaarten kosten 

8 euro per stuk, kinderen t/m 12 jaar
betalen 5 euro. Reserveren kan via 
Peter en Lidy Noort, telefoon (0548) 
61 56 74, via de website: www.scroo-
ge-marley.nl of e-mail poppenspel@
scrooge-marley.nl. 
Het Dickensmuseum en -theater zijn
tijdens het festival geopend vanaf
10.00 uur. Sjef de Jong geeft voor 5 
euro doorlopend voorstellingen van
twintig minuten. Kinderen onder 8
jaar gratis. Voor informatie 
info@dickensmuseum.nl of 
www.dickensmuseum.nl

Bronkhorster Kerstfair in teken van Dickens

Bronkhorst - In Bronkhorst wordt in het weekeinde van 17 en 18 de-
cember opnieuw het Dickens Festival gehouden. Reis terug in de tijd 
en stap in de wereld van schoorsteenvegers, straatschoffies en welge-
stelde heren.

Op het pleintje bij de kapel staat een bescheiden kerstmarkt opgesteld. Zangkoren maken de kerstsfeer in Bronkhorst compleet.

Erik Bouwmeester heeft de laatste 
weken een abonnement op de zesde 
plaats. In de afgelopen drie wedstrij-
den eindige hij op deze plek. Erik de 
Greef werd in Raalte bij de Masters 
40+ zevende en werd in Oldebroek 

achtste. Ook de Frans de Wit reed 
naar een plaats binnen de top-tien. 
Hij werd in Oldebroek tiende. Peter 
Makkink belandde bij de Masters 
40+ met een elfde plaats net buiten 
de top-tien.

Thijs van Amerongen stond de af-
gelopen weekenden aan het vertrek 
van diverse internationale wedstrij-
den. Vorige week zaterdag werd hij 
in een Wereldbekerwedstrijd in het 
Belgische Koksijde elfde. Een dag 
later reed hij in Gieten naar een 
tiende plaats. Zondag werd hij in 
een Wereldbekerwedstrijd in Span-
je dertiende.

RTV’ers in top-tien
Wichmond - Diverse veldrijders 
van RTV Vierakker-Wichmond 
hebben de afgelopen twee we-
ken een top tien-klassering in 
de wacht gesleept. Rudi Peters 
werd afgelopen zondag in een 
GOW-wedstrijd in Raalte derde 
bij de Masters 50+. Een week 
eerder was hij in Varsseveld 
tweede.

Vorden. Afgelopen zaterdag vond 
op ijsbaan de Scheg in Deventer het 
Gewestelijk Kampioenschap Sprint 
van het gewest Overijssel plaats. Een 
wedstrijd voor alle rijders die trainen 
op de ijsbanen in Deventer en En-
schede, met op het programma, twee 
keer een 500m en ter afsluiting een 
1000m.

Bij de junioren C verschenen Thijs 
Govers en Bart Kuitert, beide lid 
van de gewestelijke baanselectie van 
Overijssel, aan de start. Tom Olthof, 

lid van de selectie van gewest Gelder-
land, nam deel bij de B-junioren. In 
het mooie, nieuwe wedstrijdpak van 
gewest Gelderland werd Tom zeven-
de in het eindklassement.

Thijs Govers won, zo leek het, met 
speels gemak alle drie de afstanden 
en reed en passant ook twee persoon-
lijke records. Zijn tijd op de 1000m 
viel daarbij het meest op: 1.20.99. 
Maar ook zijn tijd op de 500 m was 
razend snel: 40.17 voor een 14 jarige. 
Insiders noemen het talent dan ook 

al “Turbo Thijs”. Hij won dan ook te-
recht het baankampioenschap bij de
junioren C en de gouden plak!
Tweede werd Tim van Benthem uit
Hengelo (O) en de ploeggenoot van 
Govers, Bart Kuitert , stelde het brons
veilig na een 1000m waarbij hij bijna
ten val kwam in de voorlaatste bocht.
Op miraculeuze wijze bleef hij over-
eind, als een ware shorttracker met 
de hand op het ijs. Voor het eerst
twee Vordense schaatsers op het po-
dium bij een gewestelijk kampioen-
schap. Een unicum!

Sprintkampioenschappen in Deventer

Thijs Govers en Bart Kuitert op 
podium

Vorden. Het is voor Theater On-
der de Molen in het buurtschap 
Linde heel bijzonder om op vrij-
dag 16 december (aanvang 20.00 
uur) Flor d’Luna te mogen pre-
senteren. Het nieuwe program-
ma ‘Caminhos do Vento’ van de 
Zutphense formatie Flor d’Luna 
wordt overal in het land juichend 
ontvangen. Carla Koehorst weet 
met haar meeslepende, ingeto-
gen stem en krachtige uitstraling 
samen met het virtuoze spel van 
gitarist/componist Marcel Ver-
heugd het publiek in vele opzich-
ten voor zich te winnen. 

In TOM brengt Flor d’Luna een ad-
vent/kerst programma, gebaseerd op 
‘Caminhos do Vento’. Zo zullen de 
volgende nummers op het program-
ma staan, waarbij celliste Manuela 
Verbeek een extra dimensie toevoegt. 
Van Ariel Ramirez uit de Latijns-
Amerikaanse liederencylus ‘Navidad 
Nuestra’ onder andere La Peregrin-

acíon en El Nacimiento. Van Manuel 
de Falla uit ‘Cantares de Nochebuena’ 
onder andere Pastores Vernir, Esta 
Noche ha de Nacer en Un Pastor lleva 
un Pavo. Traditional: El Tamborillero 
(The little drummerboy). Naast een 
aantal stukken die qua thematiek 
mooi aansluiten (zoals Hijo de la 
Luna), zullen ze ook passende com-
posities van hun cd ‘Caminhos do 
Vento’ laten horen. Het belooft een 
prachtige avond te worden. 

Voor hen die op vrijdag 16 decem-
ber niet naar TOM kunnen komen: 
Op Tweede Kerstdag zal Flor d’Luna 
hetzelfde programma brengen in ‘De 
Vroolijke Frans’ te Brummen in de 
vorm van een Casa de Fado. Reserve-
ren kan via www.theateronderdemo-
len.nl of bellen 0575 555783. Geen 
vervoer of men wil liever niet alleen? 
Tot woensdag 17:00 uur kan men bel-
len met 06- 57079558. U wordt dan 
opgehaald en thuisgebracht, desge-
wenst mét rolstoel of rollator.

Flor d’ Luna met advents-
programma in TOM

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Vorden. Zondagmiddag 18 december 
aanstaande organiseert de Muziek-
commissie Dorpskerk Vorden een 
concert in de sfeer van december. 
De sopraan Diane Hidding verzorgt, 
samen met de vaste bespeelster van 
het Lohmanorgel in de Dorpskerk, 
Mirjam Berendsen èn haar gade Wil-
bert Berendsen een concert met een 
zeer gevarieerd programma. Aria’s 
uit de Messiah van G.F. Händel en uit 
het Weihnachtsoratorium van J.S. 
Bach worden afgewisseld met o.a. de 

grote orgel-fantasie van Weckmann 
“Gelobet seist Du, Jesu Christ, dass 
Du Mensch geworden bist” en “Nun 
komm der Heiden Heiland” van J.S. 
Bach. Verschillende Christmas carols 
zullen klinken, ook op en bij de vleu-
gel. Er zal ook à quatre mains gemu-
siceerd worden met tot besluit een 
improvisatie over Christmas carols. 

De geheel opnieuw ingerichte Dorps-
kerk leent zich uitstekend voor een 
dergelijk concert, goed verwarmd, 

prima akoestiek, sfeervol, prima lo-
catie en met parkeren geen enkel 
probleem en natuurlijk het bijzonder 
fraaie Lohmanorgel. Muziek Dorps-
kerk Vorden is de naam van de con-
certserie die maandelijks in de winter 
en in het voor- en naseizoen, een con-
cert aanbiedt in de Dorpskerk met in 
het toeristenseizoen korte donder-
dagmiddagconcerten, die meestal or-
gel “plus” zijn. 
Aanvang 15.30 uur. Toegang € 8,00 
en t/m 16 jaar gratis.

Vorden in de adventssfeer

Concert in Dorpskerk

Diane HiddingLohmanorgel

In juli van dit jaar bezochten juf Rikie 
Scheffer en haar zus Hettie het kin-

dertehuis Akany Avoko op Madagas-
kar. Het was voor Rikie heel bijzonder 

om met eigen ogen te zien wat er met 
de giften van de afgelopen jaren is 
gedaan: de wateropvang, de wasbak-
ken, de douches, het gebouw voor de 
kinderen die studeren, de opgeknapte 
gebouwen in frisse kleuren, de eerste 
computers, die nog steeds intensief 

gebruikt worden voor school. Zo veel 
gezonde en vrolijke kinderen mede 
dankzij de bijdragen voor eten, voor 
speciale melk voor ondervoede baby’s 
en voor de gezondheidszorg van alle 
kinderen. Maar bovenal voelde zij de 
liefde en zorg voor deze kinderen, die 
zo’n moeilijke start hebben gehad. 
De leiding van een van de kinderte-
huizen in de stad, Ankanifitahiana, 
dit betekent ‘een grote familie van 
God’ heeft hulp gevraagd bij Akany 
Avoko om hun kindertehuis te ad-
viseren en coachen. Er werkt sinds 
kort al een zeer ervaren vrijwilliger 
van Akany Avoko en het manage-
ment van Akany Avoko geeft ook 
ondersteuning. Dit kindertehuis met 
300 kinderen, de ‘dagopvang’ is hier 
school en één maaltijd, wordt gerund 
door een jongeman die ooit op straat 
leefde, bevlogen vrijwilligers en on-
derwijzers. Er is zeer weinig geld 
en aan alles gebrek, kortom directe 
nood. Het eerder ingezamelde verlo-
tinggeld is ingezet om banken te tim-
meren, zodat de kinderen niet meer 
op de grond hoeven te zitten en er is 
schoolmateriaal aangeschaft. 

Rikie vind het geweldig dat Akany 
Avoko zich nu ook zo voor dit cen-
trum inzet. 
Dankzij geld uit Nederland en hulp 
aan dit centrum krijgen nog veel 
meer kinderen weer kans op een be-
tere toekomst. Zonder scholing heb-
ben ze geen enkele kans om uit de 
armoede te komen. 

Voor de kerstmarkt op 22 december 
hebben de kinderen van basisschool 
De Rank allerlei spulletjes gemaakt 
om te verkopen. Juf Rikie heeft weer 
spulletjes uit Madagaskar te koop. 
Ouders en grootouders hebben even-
eens spullen ter beschikking gesteld 
voor de verkoop. Er is een rad van 
fortuin, waarbij mooie prijzen zijn te 
winnen. 

De opbrengst is bestemd voor de kin-
dertehuien Akany Avoko en Ankani-
fitahiana op Madagaskar.

Kerstmarkt basisschool de Rank
Toldijk - De Kerstmarkt van C.B.S. De Rank in Toldijk wordt op don-
derdag 22 december van 19.30 - 21.00 uur gehouden. De opbrengst is 
bestemd voor de kindertehuizen Akany Avoko en Ankanifitahiana op 
Madagaskar. De ondersteuning vanuit Nederland is heel belangrijk!

Kindertehuizen Akany Avoko (boven) en 
Ankanifitahiana op Madagaskar.

Op maandag 19 december zal Pas-
tor J. van Kranenburg uit Zutphen
meewerken aan het programma. Ds.
Freek Brandenburg uit Vorden is in
de uitzending van 26 december (2e
kerstdag) te beluisteren. Zijn over-
denking zal uiteraard betrekking
hebben op het kerst-gebeuren. In de
eerste uitzending van het nieuw jaar,
02 januari 2012, zal de presentator 
van dit programma, dhr. Wim Zem-
melink uit Zelhem, een overdenking
houden. Het programma ‘De Muzi-
kale Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Zat. 17 december

Real Time 
showband

*
Discotheek
DJ Jose 
Padilla
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Voorzitter Ton Rutting: ‘ We hebben 
de beschikking over 70 vrijwilligers 
op wie we altijd kunnen bouwen. 
Wanneer er mensen door welke re-
den dan ook afvallen, staan de ver-
vangers al klaar. Maar wat zo leuk is, 
de vrijwilligers blijven in veel geval-
len de werkzaamheden in het mu-
seum doen, totdat ze er bij wijze van 
spreken, bij neervallen. Wij zijn blij 
dat we ieder jaar een kersttentoon-
stelling in het museum kunnen hou-
den. De afgelopen twee jaar hadden 
we hier het kerstdiorama van Roel 
den Dulk en Fred van der Zwet uit 
Friesland. Dit jaar hebben we een ex-
positie van Truus Burgers uit Beesd, 
samen met haar man Nico Dijkstra 
en uit Borculo Mimi Winkels.

Behalve het afgelopen jaar, vrijwel 
ieder jaar een afwisselende tentoon-
stelling, want we willen graag dat de 
bezoekers terug komen’, zo zegt Ton 
Rutting. Jaarlijks komen er wat be-
treft de Kerstvoorstelling zo’n 2500 – 
3000 bezoekers. Bart Overbeek, even-

eens bestuurslid van de VKK : ‘ Het 
gros van de bezoekers komt uit de re-
gio, vooral mensen die ‘iets ‘ met deze 
kerk hebben. Ze zijn er getrouwd, de 
kinderen zijn er vroeger gedoopt. Op 
één of ander manier ‘trekt ‘de kerk 
(museum) toch. We maken de nodige 
reclame in regionale dag- en weekbla-
den. Voor ons ook belangrijk dat het 
Bisdom Utrecht de kersttentoonstel-
ling in de Kranenburg op de website 
noemt’, aldus Bart Overbeek.

Ton Rutting: ‘ Er speelt nog wat an-
ders, veel mensen hebben in de kerst-
periode behoefte om naar de kerk te 
gaan. Mensen ontmoeten, de kerst-
sfeer proeven’, zo zegt hij. De kerst-
tentoonstelling die thans wordt gepre-
senteerd, is bijzonder fraai van opzet. 
Zaterdagmorgen waren de exposan-
ten Truus Burgers, Nico Dijkstra en 
Mimi Winkels in het museum om de 
genodigden over hun werk te vertel-
len. Na het betreden van de kerk , zie 
je aan de rechterkant de expositie van 
Nico Dijkstra en zijn partner Truus 

Burgers. Een werkelijk prachtige ex-
positie van kerststallen en kerstgroe-
pen, die ze of zelf hebben gebouwd, 
of hebben verzameld. 
Het pronkstuk is toch wel het Proven-
caals dorp. Prachtige figuurtjes uit 
klei gebakken, ‘santons ‘ genaamd 
in fleurige klederdracht gestoken. 
Truus Burgers: ‘ Het geeft een beeld 
hoe het er ten tijde van de Franse re-
volutie in de Provence uitzag, zie ook 
de wijnkelders. Verder een gebouw 
met daarvoor een markt en daarnaast 
allerlei huizen. Het is door de eeuwen 
zo geweest, mensen willen rondom de 
Kerst allemaal een kerststal. Tijdens 
de Franse revolutie was dat verboden, 
dus werden de kerststallen op een 
‘verdekte ‘plaats gebouwd, zodat de 
overheid ze niet kon zien’, zo vertelt 
Truus Burgers. Het verzamelen is bij 
haar begin zestiger jaren begonnen. 
Truus: ‘ Ik studeerde in Frankrijk. 
Vriendinnen van mij vonden dat zo 
zielig dat ze mij een kerststalletje 
schonken. Ik was er zo door gefasci-
neerd dat ik stalletjes en kerstgroep 
ben gaan verzamelen en later ook 
gaan maken. En dat heeft zich steeds 
verder uitgebreid. Ik ben ook al vijf-
tien jaar bestuurslid van de landelijke 
vereniging ‘Vrienden van Kerstgroe-
pen’. We hebben connecties in bin-
nen- en buitenland. Eens in de vier 
jaar is er een ‘wereldwijd’ congres 
waar ervaringen worden uitgewis-
seld’, zo zegt Truus Burgers. Samen 
met haar man Nico Dijksta volgen ze 

regelmatig ‘bouwcursussen’ in onder 
meer Wenen , Koblenz e.d. ‘ Tijdens 
zo’n cursus moet je flink aan de bak. 
Inmiddels hebben we zelf ongeveer 
600 kerstgroepen en 35 kersstallen. 
Onze hele huis staat er vol mee’, zo 
zegt ze lachend. 

Haar man is de bouwer van de prach-
tige ‘ huizen ‘ op de tentoonstelling 
in het Heiligenbeeldenmuseum. ‘ Hij 
stimuleert mij altijd maar zelf heeft 
hij twee ‘gouden ‘handen, zo prijst 
Truus. Eveneens in het museum aan 
de linkerzijde de prachtige expositie 
van Mimi Winkels, de ‘ kerststallen- 
vriendin ‘ van Truus Burgers, zo geeft 
ze aan. Ook Mimi kan honderd- uit 
over haar expositie vertellen. ‘ Weet 
je nog Truus toen we destijds in Kra-
kau ( Polen ) zijn geweest. Wij ont-
dekten dat daar elk jaar een wedstrijd 
werd gehouden in het bouwen van 
kerststallen. Wij er naar toe. Toen 

we terug gingen naar Nederland, was
het maar goed dat het vliegtuig half
leeg was, zoveel spullen hadden we
verzameld’, zo zegt Mimi die zelf ook
o.m. stallen en figuurtjes van porse-
lein maakt. 
‘ Het maken en verzamelen begon 
bij mij zo’n veertig jaar geleden toen
ik van twee neefjes een kerststal 
kreeg. Daarna heeft het ‘ virus ‘ mij
helemaal te pakken gekregen. Mimi
neemt ons mee en vertelt lopend 
langs de fraai verlichte vitrines met
stallen, over de groepen en de talrijk
door haar gemaakte figuurtjes. Schit-
terende kerstballen, e.d. uit Polen,
China, uit diverse landen in de we-
reld. De tentoonstelling in het Heili-
genbeeldenmuseum is tot de kerst te
zien op vrijdag, zaterdag en zondag (
op Eerste Kerstdag gesloten ). Vanaf 
Tweede Kerstdag elke dag t/m zondag
8 januari 2012 van 11.00 tot 17.00 
uur open.

Een bezoek meer dan waard

Kersttentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum

Kranenburg - We mogen blij zijn dat er op verschillende plekken 
in Nederland aan ‘leegstaande ‘ kerken dikwijls een goede invulling 
wordt gegeven. Neem bijvoorbeeld de Antoniuskerk op de Kranen-
burg. Een kerk die een jaar geleden in eigendoom is overgegaan naar 
de Stichting tot Behoud van de Oude Gelderse kerken (SOGK). Deze 
stichting neemt het groot onderhoud van de kerk voor haar rekening. 
De Vrienden Kerk Kranenburg (VKK) betaalt een huursom. Vorden 
en eigenlijk de gehele regio kan trots zijn dat er destijds een aantal 
enthousiastelingen hebben besloten om van de kerk een Heiligenbeel-
denmuseum te maken.

Provencaals dorp

Mimi Winkels

Truus Burgers

Verzameld werd in Sportcafe Het 
Hooge Wessel in Steenderen, waar 
jongeren verslag uitbrachten van hun 
activiteiten en hun contacten met de 

buurtbewoners. Vervolgens ging het 
gezelschap op pad. In Zelhem werd
onder andere een bezoek gebracht
aan de Try Out. Daarnaast werd bij 
een aantal hangplekken gestopt. “Het
programma liep een uur uit, zodat we
pas rond 22.00 uur bij de hangplek in
Hengelo waren,” vertelt wethouder
Steffens. “Maar de jongeren waren er
nog allemaal. Geweldig! Het was een
hele fijne, informatieve avond.” 
Terug in Steenderen vertelden de sta-
giaires vervolgens over hun activitei-
ten in Vorden en voor de jongerensite
Jongin Bronckhorst. De bezoekers 
kregen tevens informatie over het
werk en de visie Carion en Kinderij.

Werkbezoek gemeente 
Bronckhorst aan Carion
Bronckhorst - Woensdag 30 no-
vember gingen medewerkers van 
Carion met de wethouders Josep-
hine Steffens en Paul Seesing en 
andere belangstellenden langs 
een aantal werkplekken binnen 
de kernen Steenderen, Zelhem 
en Hengelo. Carion liet zo de 
gemeente kennis maken met de 
activiteiten die in de gemeente 
Bronckhorst worden georgani-
seerd.

Eigengemaakte kaartjes, kaarsen, speelgoed, 
bloemstukjes en jam zijn er bijvoorbeeld te koop. 
Maar ook handwerkspullen, sieraden, parfums 
en boerenbond spullen. De entree is gratis. Het is 
een gratis entree. Ook is er erwtensoep, wafels en 
glühwein te koop. Daarnaast is er mooie muziek op 
accordeon, dwarsfluit, piano en een accordcither. 
Ook de midwinterhoornblazers zijn weer van de 
partij. U wordt van harte uitgenodigd voor deze 
kerstmarkt in de Bleijke aan de Beukenlaan 1 in 
Hengelo Gld.

Zaterdag 17 december

Kerstmarkt in 
de Bleijke
Hengelo - Op zaterdag 17 december organi-
seert zorgcentrum de Bleijke in Hengelo een 
kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur.Meer dan 
vijftien verschillende hobbykraampjes zijn 
tijdens de kerstmarkt te bewonderen.

Vorden. Woensdagmiddag 21 december (aanvang 13.30 
uur) geeft Irmgard Cottaar in Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg 29 in het buurschap Linde te Vorden 
de voorstelling ‘Laat je verwonderen’. Haar optreden gaat 
over de mythische vertelling van de godin Amaterasu en 
handelt over licht en donker, vrouwelijk en mannelijk, 
verdwijnen en hernieuwen van het leven en vooral over 
schoonheid die weerspiegelt wordt door de humor en de 
sensualiteit van de ‘crone’ - de wijze oude vrouw. 

Na afloop van de vertelling gaan de toehoorders in groep-
jes hun indrukken van de voorstelling verbeelden onder 
begeleiding van Josée van der Staak - de programmeur van 
TOM en deze keer in de rol van tekentaaldocent. Het ge-
heel duurt drie-en-een-half uur. Reserveren kan via www.
theateronderdemolen.nl of bellen 0575- 555783.

Laat je verwonderen 
in TOM

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Waarom een zware studie gaan doen 
als gediplomeerd fysiotherapeut, 
druk aan het werk en een gezin met 
opgroeiende kinderen? Het gerichte 
werken met kinderen motiveerde 
Babette al jaren lang om zich bin-
nen de fysiotherapie te specialiseren. 
Haar persoonlijke doelstelling is om 
het vak uit te oefenen op het hoog-
ste niveau. Tijdens haar studie heeft 
Babette onderzoek uitgevoerd naar 
asymmetrische zuigelingen. Daar 
is een nieuwe onderzoeksmethode 
uit voortgekomen. Asymmetrische 
zuigelingen zijn zuigelingen die het 
liefst op één bepaalde kant liggen, 
een zogenaamde voorkeurshouding. 
Als daar niets aan wordt gedaan, 
dan zal het hoofd vervormen. Bij-
voorbeeld door het ontwikkelen van 
één afgeplatte zijde van de schedel. 
Een kinderfysiotherapeut werkt al-
tijd op basis van een hulpvraag. Die 
hulpvraag kan bij de ouders vandaan 
komen, maar ook bij het consultatie-
bureau, de peuterspeelzaal, de basis-
school, de huisarts of het kind zelf. 
Er kunnen veel aanleidingen zijn 
voor een hulpvraag. Om er een paar 
te noemen: afwijkende of vertraagde 
grote/fijne motoriek, spasticiteit, or-
thopedische afwijkingen zoals een 
klompvoet, ademhalingsafwijkingen, 
houterige motoriek, houdingsproble-
matiek zoals scoliose, hoofdpijn- en/
of nekklachten en schrijfproblemen. 
Bewegingsstoornissen zijn van grote 
invloed op de groei en ontwikkeling 
van een kind. Babette kan als kinder-
fysiotherapeut met haar specifieke, 
pedagogische en didactische kennis 
en vaardigheden een positieve bijdra-
ge leveren aan die groei en ontwik-
keling. “Een goede hulp is van groot 
belang,” zegt Babette, “omdat moto-
rische stoornissen vaak gepaard gaan 
met cognitieve of leerproblemen, 
stoornissen in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling of met gedragsstoornis-
sen. Tegelijkertijd is het heel motive-
rend om verbetering te zien tijdens 
de behandeling. Dát is wat me echt 
raakt en motiveert in dit werk.” 
Kinderfysiotherapie richt zich speci-
fiek op de motoriek van een kind, het 
bewegen, en heeft als uitgangspunt de 
optimale ontwikkeling van het kind. 
Ieder mens heeft beperkingen, maar 
Babette gaat samen met kind en ou-
ders op weg naar wat wél kan. De kin-
derfysiotherapeut benadert het kind 
en de ouders vanuit een ontwikke-
lingsgericht perspectief. Babette staat 
daarom op het standpunt dat zuige-
lingen aan huis behandeld moeten 
worden. Dat biedt haar inzicht in de 
thuissituatie van het kind en laat de 
zuigeling in de vertrouwde omgeving 
blijven. “Dat is bij zulke kleine kinde-
ren van groot belang,” geeft ze aan. 

Peuters en oudere kinderen worden
in de regel in haar praktijk in Steen-
deren behandeld. Daar is het materi-
aal en de omgeving voorhanden om 
bij de kinderen de gewenste bewegin-
gen uit te lokken. “Niet de verstoorde
functie staat centraal,” zegt Babette,
“maar de beperking of de problemen
die het kind of de omgeving hierdoor
ervaren in het dagelijks leven.” Die
omgeving is dan bijvoorbeeld het 
kinderdagverblijf, sportactiviteiten 
of school. “Met de therapie probeer 
ik op te sporen waar de stoornis zit
en vervolgens deze op te heffen. Op 
die manier kan het kind meer en of
nieuwe vaardigheden leren. Het kind
kan daardoor beter deelnemen aan
schoolse activiteiten, maar ook tij-
dens sport en spel en in het gezin.” 
Ook sportblessures van kinderen vra-
gen een specifieke aanpak. Want in
tegenstelling tot volwassenen zijn 
kinderen nog in de groei. Eén van
de middelen die Babette inzet bij de
behandeling van kinderen met sport-
blessures, is ‘medical taping’. Die 
blessures ontstaan vaak in combina-
tie met groeiklachten. Te denken valt
aan problemen met knie, enkel en 
achillespees. Bij medical taping wordt
gebruik gemaakt van tape om pijn en
blessures te behandelen. De praktijk
in Steenderen heeft met deze werk-
wijze al veel positieve ervaringen bij
de behandeling van blessures bij vol-
wassenen. Dat medical taping inder-
daad werkt is te zien aan de topspor-
ters die op televisie verschijnen met
felgekleurde stukken tape op hun lijf.
Daarnaast is het zo dat door medical
taping ook lichte afwijkingen in het
lopen van kinderen aangepakt kun-
nen worden. 
Het is belangrijk om contact te hou-
den met iedereen die een bijdrage 
kan leveren aan de ontwikkeling van
het kind. “Daarom houd ik tijdens 
de behandeling, uiteraard in overleg
met de ouders, contact met de huis-
arts, de consultatiebureauarts, de 
leerkracht en eventueel de kinder-
arts,” aldus Babette. 

Wanneer mensen een hulpvraag heb-
ben kan er gebruik gemaakt worden
van de Directe Toegang Fysiotherapie
(DTF). Mensen kunnen rechtstreeks
naar een fysiotherapeut toe. Ook is
een verwijzing door een arts mogelijk.
Wie meer informatie wil hebben of
eens vrijblijvend wil komen praten?
Babette is als volgt te bereiken: Prak-
tijk voor fysiotherapie, manuele the-
rapie en kinderfysiotherapie Steende-
ren, Kastanjelaan 48, Steenderen. 

Telefoon (0575) 451818. 
Of via de website: 
www.fysiotherapiesteenderen.nl.

Kinderfysiotherapie in 
Steenderen

Steenderen - Fysiotherapeute Babette Werdmölder uit Steenderen
heeft kortgeleden haar vierjarige master-studie afgesloten. Zij is nu 
Master kinderfysiotherapeut. Formeel ‘MPPT’: Master Pediatric Physi-
cal Therapy. Babette is echtgenote van Oscar Kreijtz en samen met
hem werkzaam in hun praktijk voor fysio- en manuele therapie. De
praktijk in Steenderen biedt nu dus ook kinderfysiotherapie.

Babette Werdmölder aan het werk in haar praktijk voor kinderfysiotherapie.

Jan ten Have heeft zich 41 jaar inge-
zet als collectecoördinator en Janny 
Eil 17 jaar. Marion van Heijst, collec-
tecoördinator Gelderland en Henk 
te Wierink, rayonleider voor de ge-
meenten Doesburg, Doetinchem en 
Bronckhorst bedankten beiden voor 
hun inzet. De twee plaatselijke co-
ordinatoren kregen bloemen en een 
herinnering van het fonds. 
Jan ten Have (75) was ruim veertig 
jaar onafgebroken coördinator voor 
Hengelo en Keijenborg. In al die ja-
ren heeft hij hulp gehad van meer-
dere dames en heren. De laatste 17 
jaar deed hij de coördinatie samen 
met Janny Eil. Jan collecteerde zelf 
altijd in Varssel. Vooral het contact 
met mensen en de collectanten vond 
Jan leuk aan het werk. Hij heeft veel 
mooie momenten meegemaakt. Di-
verse anekdotes komen weer naar 
boven als hij herinneringen ophaalt. 
De belangrijkste taken als coördina-
tor zijn het werven van collectanten 
en de lijsten rondbrengen voor de 
collectanten. Na de collecte wordt het 

geld geteld en wordt alles weer door 
de coördinator overgedragen aan het 
district in Doetinchem. Er is altijd 
met lijsten gecollecteerd, behalve het 
laatste jaar; toen werd het geld bij 
mensen opgehaald met de collecte-
bus. Ook in de toekomst blijft dit zo. 

Janny Eil (76) weet nog goed hoe het 
17 jaar geleden begon. “Jan kwam bij 
me en vroeg of ik mee wilde helpen 
als coördinator. Hij had de lijsten 
en folders al bij zich. Ja, toen had ik 
weinig keus”, lacht ze. Janny was ver-
antwoordelijk voor het dorp Hengelo. 
Een enkele keer, als iemand helemaal 
niet kon, collecteerde ze zelf ook. 
“Maar dat kwam niet vaak voor. Col-
lectanten rekenen er op dat je ieder 
jaar langs komt. Sommigen bellen 
ook wel eens om te zeggen wanneer 
je langs kunt komen. De collectanten 
zijn ook altijd benieuwd wat de totale 
opbrengst is geweest. Als het bedrag 
hoger is dan het jaar daarvoor geeft 
dat een fijn gevoel voor de collec-
tant”, zegt Janny. 

In de beginjaren stuurden de coördi-
natoren zo’n 65 collectanten aan. Ja-
ren bleef dat aantal stabiel, maar later 
door de jaren heen werd het aantal 
minder en waren er gemiddeld tus-
sen de veertig en vijftig collectanten. 
De laatste keer gingen 45 collectan-
ten in Hengelo en Keijenborg op pad 
om te collecteren voor het fonds. Het 
duo heeft veel waardering voor de 
collectanten en bedankt hen voor de 
fijne samenwerking in al die jaren. 
Nu Jan en Janny gestopt zijn, hopen 
ze dat er snel opvolgers gevonden 
worden voor collectecoördinator voor 
Hengelo en Keijenborg. Verder hopen 
ze, dat ondanks de recessie, mensen 
geld blijven geven voor dit doel. Van 
de opbrengst komt 50 procent ten 
goede aan projecten in Gelderland. 
De collecteweek van het Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten is altijd in 
de laatste week van september. 

Belangstellenden die informatie wil-
len of zich willen aanmelden als col-
lectecoördinator voor Hengelo en Ke-
ijenborg kunnen terecht bij: Marion 
van Heijst, collectecoördinator Gel-
derland, tel. 030-7600054 of bij Jan 
ten Have, tel. 0575-461877 of Janny 
Eil, tel. 0575-462004.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Collectecoördinatoren gestopt

Hengelo - De collectecoördinatoren voor Hengelo en Keijenborg, Jan 
ten Have en Janny Eil, voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
zijn gestopt met hun werk. Zaterdag 10 december namen ze afscheid 
en werden ze in het zonnetje gezet.

De collectecoördinatoren Janny Eil en Jan ten Have hebben afscheid genomen.

In de bijna vijf jaar die ze nu schil-
dert zie je een ontwikkeling naar 
meer durf in vorm, kleurgebruik 
en materialen. Het deelnemen 
aan workshops en schilderlessen 
draagt hier aan bij. Ze heeft al op 
vele plekken in de omgeving ge-

exposeerd zoals in de Kapel van 
Bronkhorst en tijdens de Kunst-
10Daagse wanneer haar woonhuis 
wordt omgetoverd tot galerie. 
Nu zijn dan in de Bleijke haar 
mooie kleurrijke schilderijen te 
bewonderen. De expositie bestaat 
uit ongeveer 25 werken in acryl en 
als hoofd thema bloemen, koeien 
en abstracten.

Loop gerust even binnen om te ge-
nieten van de kleurrijke expositie. 
De expositie is te zien op de galerij 
van de begane grond en eerste eta-
ge, aan de kant van Steintjesweide 
in zorgcentrum de Bleijke. Er is 
een mogelijkheid om de schilde-
rijen te kopen. De expositie is te 
zien tot 9 januari 2012 in zorgcen-
trum de Bleijke, Beukenlaan 1 in 
Hengelo Gld. Zie ook haar websi-
te: www.galeriebronkhorst.nl

Schilderijen van Ina Bijvank

Kleurrijke expositie
Hengelo - In zorgcentrum de 
Bleijke zijn tot 9 januari 2012 
schilderijen te zien van Ina 
Bijvank.
Ina is geboren en getogen in 
Bronkhorst. Vandaar dat de 
natuur langs de IJssel een be-
langrijke inspiratiebron voor 
haar is.Maar ook planten in 
vele kleuren en vormen zijn 
het onderwerp van haar schil-
derijen.Vooral haar voorma-
lige werk bij Kwekerij Oudolf 
in Hummelo heeft de nodige 
invloed op haar kunstwerken.

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

Uitslag van de derde avond van de 
derde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 8 de-
cember 2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Inge 
Pellenberg & Reint Pellenberg 62,85 
%; 2. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 57,50 %; 3. Fien Biezeman 
& Henk Biezeman 53,33 %. Lijn B: 1. 
An Wortel & Nel Hendriks 64,58 %; 2. 
Margaret Heijting & Geerte Menkveld 
57,92 %; 3. Marietje Geurts & Greet 
Jansen 52,92 %. 
Lijn C: 1. Riet Niesink & Riekie Nieu-
wenhuis 58,96 %; 2. Paulien Gasseling 
& Mini Peters 57,92 %; 3. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 51,46 %. 
Donderdag 15 december is de vierde 
avond in deze ronde. 
Bridgen leren? Bridgen is een ontzet-
tend gezellige denksport. Begin vol-
gend jaar start een beginnerscursus. 
Het is al gauw mogelijk in clubver-
band te spelen en dan heet de club 
nieuwe spelers van Harte Welkom. 
Opgave en meer informatie bij de 
secretaris Mien Vorselman, telefoon 
(0314) 844221 of email mienvanper-
nis@upcmail.nl

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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Vorden - In de krant lees ik dat het 
college van B en W van de gemeente 
Bronckhorst aan de raad voorstelt 
een bedrag van 12 miljoen euro te 
vergoeden aan drie projectontwikke-
laars. Die krijgen dat bedrag omdat 
voorheen geplande woningbouw in 
Hengelo, waarbij ze betrokken waren, 
niet doorgaat en ze waarschijnlijk 
daardoor winsten zijn misgelopen. 
De vertrekkende wethouder Baars, 
die overigens in de afgelopen jaren 
in Bronckhorst heel voortvarend (vol-
gens sommigen zelfs te voortvarend) 
veel werk heeft verzet, laat dus wel 
een forse negatieve erfenis na. Waar-
schijnlijk was die schadepost onver-
mijdbaar, omdat hij en ook andere 
gemeentebestuurders geen profeten 
zijn. En men de bevolkingskrimp dus 
niet tijdig heeft voorzien. Ik kan dat 
als leek niet beoordelen. Maar – zo 
stelt de wethouder – deze strop voor 
de gemeente kan worden opgevan-
gen uit de algemene reserve en dat 
betekent dat er geen lastenverhoging 
komt voor de inwoners van Bronck-
horst.

Dit nu is een vreemde redenering. 
Want het gaat hier wèl om een for-
se verlaging van de reserves van de 
gemeente. Een reserve die o.a. is te 
danken aan de verkoop van de Nuon-
aandelen aan een buitenlands ener-

giebedrijf. Het ging daarbij om vele 
miljoenen die eigenlijk het eigendom
zijn van de burgers van de gemeente,
want zij hebben in het verleden aan
Nuon te hoge tarieven betaald voor
geleverde energie. Waardoor de re-
serves van Nuon zo waren gegroeid 
dat de aandeelhouders (waaronder
de gemeente Bronckhorst) een mil-
joenenwinst hebben kunnen maken
bij de verkoop van die aandelen. Die
reserve wordt nu voor een groot deel
niet aangewend ten nutte van de be-
woners, maar voor het vergoeden van
veroorzaakte schade. 
In dit geval mag je dus wel zeggen dat
er nu geen lastenverhoging nodig is.
Maar natuurlijk zal er wel veel eerder
een moment komen dat de rest van
de danig geslonken algemene reserve
zal zijn verbruikt. Dan zal er bijna ze-
ker wèl moeten worden bezuinigd op
noodzakelijke voorzieningen en zul-
len er wèl extra lastenverhogingen
nodig zijn. Zodat wij als inwoners
op dit moment niet, maar in de toe-
komst wèl degelijk opdraaien voor
deze strop. 
Conclusie: politici zijn soms net als 
reclamemakers. Ze liegen niet maar
verzwijgen wel de waarheid.

Harry van Rijn - Willem Alexanderlaan
35 - Vorden.

De waarheid verzwijgen

Op de foto een aantal van de kampi-
oenen van het Open Kampioenschap 
van Bronckhorst 2011. Twee kampi-
oenen konden niet bij de prijsuitrei-
king aanwezig zijn. Raymond Stie-
nissen uit `s Heerenberg kreeg maar 
liefst 93 punten voor zijn roseicollis 
en Willem Hissink uit Zelhem die 
bij de grasparkieten met 93 punten 
de hoogste score had. Wel aanwezig 
waren Jan Schimmel uit Doetinchem, 
die bij de kanaries met pigment, zgn. 
zwart rood intensief, de hoogste score 

had met 93 punten. Han Peppelman 
uit Zelhem won bij de kleurkanaries 
zonder pigment met een recessief 
witte vogel ook met 93 punten. Jo-
landa Pelle-Houtman uit Doetinchem 
kreeg voor een Japanse nachtegaal 94 
punten in de klasse F2 overige exoten. 
Ze had daarmee de hoogst scorende 
vogel van de tentoonstelling. Zij won 
ook de DERY prijs. Koert Ligtlee uit 
Varsseveld won bij de postuurkana-
ries met een Fife fancy van ook 93 
punten. Wim Ankersmid uit Varsse-

veld won bij de grote parkieten met 
een Pennantrosella, een pracht vogel, 
met ook 93 punten.

De grootste verrassing bij de exoten 
in de klasse F1 was de Spitsstaartame-
dine van Wim Ligtlee uit Hoog Kep-
pel die met 93 punten werd gewaar-
deerd. Met deze vogel won hij ook het 
Bondsschild, dat elk jaar beschikbaar 
wordt gesteld door de Algemene Ne-
derlandse Bond van Vogelhouders. 

Ook de jeugd was weer van de partij. 
Rick Mom werd jeugdkampioen met 
een Zebravink zwartwang grijs met 
89 punten. Hij ontving de wisselbeker 
en een medaille voor de eerste prijs.

Kampioenen bij Vogelvreugd

Zelhem - Ook dit jaar had de Zelhemse vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ 
de verenigingen in de regio uitgenodigd om vogels in te sturen voor 
de Vogelvreugd Vogelshow om zo te strijden om het Open kampioen-
schap van Bronckhorst.

Drogisterij De Vijzel bood modieuze 
sjaals, kaarscadeautjes met eigen tek-
sten en surprise tassen. Buurman, 
boekverkoper en midwinterhoorn-
blazer Wim Jansen was druk met 
boeken verkopen maar blies ook op 
de Midwinterhoorn. Ook veel belang-
stelling was er voor de kleding van 
Tine Mode, Peggy’s nagelstudio ’t Na-
gelhuuske, hobby artikelen van Suus 
Hobby Shop en het borduurwerk van 
Colinda Wolters van Borduurhuis 
Steenderen. Christien Garritsen van 
de gelijknamige Vleesboerderij bood 
lekkernijen van eerlijk vlees. Bij het 

Geschenkenhuis Beuseker konden 
kopers kiezen uit een groot assorti-
ment kerststukken en kerstbomen 
van Bloemenboerderij Groot-Roessink 
en was er keuze in gegraveerd glas, 
zoals een sfeerlichtje met de tekst 
‘Prettige Feestdagen’. In een andere 
tent werden oliebollen gebakken en 
kerststollen, kerstkransjes en ap-
pelbeignets verkocht. “De oliebollen 
waren weer vlot uitverkocht,” vertelt 
Ans. “Dus bestellen voor eindjaar is 
een aanrader!” Voor de liefhebbers 
was er thee en koffie. 
Na een aankoop kon nog een gokje 

gewaagd worden, om de waarde van 
het schitterende kerststuk, beschik-
baar gesteld door Bloemenboerde-
rij Groot Roessink uit Hengelo Gld., 
te raden. Aan het einde van de dag 
werd de winnaar bekendgemaakt: 
de familie Van Halen uit Steenderen. 
De prijs van het te winnen kerststuk 
was 53,50 euro en mevrouw Van Ha-
len had het vermoeden dat het 52,50 
euro zou zijn. Zij kwam met deze 
schatting het dichtste bij de juiste 
prijs. Mijnheer Van Halen mocht het 
gewonnen kerststuk in ontvangst ne-
men. 

Elly en Ans kijken terug op een zeer 
succesvolle kerstsfeer rond hun win-
kels Drogisterij De Vijzel en Geschen-
kenhuis Beuseker.

Volop Kerst bij Beuseker en De Vijzel

Steenderen - Op de stoepen van Drogisterij De vijzel en Geschenkenhuis 
Beuseker stonden zaterdag 10 december tenten waarin verschillende 
kramen waren ingericht: van kerstkaarten tot kerstbomen, oliebollen 
en worst, boeken en kleding, geborduurde servetten en gegraveerd 
glas. De Kerstman liep rond en luidde de bel.

Elly en Ans brengen winnaar Van Halen het schitterende kerststuk, na een succesvolle kerstmarkt.

Op dit evenement is van alles te doen 
zoals een lichtjes route geschikt voor 
kleine kinderen door het verlichte 
landschap rondom de kinderboer-
derij, met mooie elementen uit het 
kerstverhaal en een levende kerststal. 
Na de lichtjes route is er gelegenheid 
voor het nuttigen van een glas warme 
choco of iets hartigs op de verwarmde 
en overdekte kerstmarkt. Aangren-
zende aan de kerstmarkt is een live 
podium waar voortdurend optredens 
worden verzorgd verdeeld over deze 
twee dagen. Enkele aspecten uit de 
programmering zijn een modeshow 
met onder andere kinderkleding, 
muziekjeugdgroep Crescendo en het 
middeleeuws fruitautomaat spekta-
kel. Tussen 16.30 en 19.00 uur kan er 
gestart worden voor de verrassende 
winterlooproute vol met hele grap-
pige elementen. Om een voorstelling 
te maken van deze route moet er aan 
gedacht worden dat kinderboerderij 
Feltsigt is gelegen in het buitengebied 
van de gemeente Bronckhorst en deze 
route dan ook door het mooie weidse 
landschap loopt en dan ook echt door 
weilanden, bosranden, boerenerven, 
tuinen, langs een schaapskooi en on-
derweg is een verlicht stad te zien. 
Bij de start krijgen de deelnemers 
één instructie namelijk: “Volg het 
vuur en het licht” en de route volgt 
zich vanzelf langs vele mooie dingen 

met schrikelementen en natuurlijk 
ook langs de alom bekende grote 
Bekveldse licht objecten van 10 me-
ter hoog. Deze route is met onder an-
dere een workshop voor tieners, een
amusementspel en tussen alle stands
staan dieren opgesteld die geknuffeld
en gevoerd kunnen worden. De stal-
len van Feltsigt zijn ook geopend met
onder andere varkens, geiten, scha-
pen, konijnen en kippen. Er zijn nog
proeverijen opgesteld en er is een mi-
niatuur opstelling van een boerenerf
met land, gebouwen en vee. 
Als klap op de vuurpijl kan er on-
der genot van een glaasje bier of een
glühwein worden genoten van de
Bekveld Band. Deze gelegenheidsfor-
matie speelt slechts twee keer in het
jaar tijdens de twee dagen van Bek-
veld in het licht. Een gevarieerde lijst
met kerstnummers, boerenrock en 
alles wat er tussen zit. Dit optreden is
beide dagen van 20.00 tot 22.00 uur.
Mis het niet! 
Bekveld in het licht vindt plaats op
zaterdag 17 en zondag 18 december
en is beide dagen van 16.00 tot 22.00
uur. De entree bedraagt 3 euro per
persoon en het parkeren is gratis.
Voor meer info kijk op www.feltsigt.
nl of bel 0575-462828. Kinderboerde-
rij Feltsigt Bekveldseweg 5 in Bekveld
(gelegen in de driehoek Toldijk-Hen-
gelo-Keijenborg).

Bekveld in het Licht 17+18 december

Eerste lustrum van het 
kerstevenement
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt organiseert in samenwerking met
De vrienden van Feltsigt voor de vijfde keer het kerstevenement ‘Bek-
veld in het licht’. Dit vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 decem-
ber en is beide dagen geopend van 16.00 tot 22.00 uur. Tussen 16.30
en 19.00 uur kan er gestart worden voor de verrassende winterloop-
route.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 11 
december:
Quintus D1 – Huissen HV D2: 5-1; 
Quintus C2 – Udi ’96 C1: 4-9; 
Quintus 1 – Voorwaarts 4: 14-10 (da-
mes); 
Quintus 1 – Erica ’76 2: gestaakt (he-
ren); 
Erica ’76 A1 – Quintus A1: 17-16.

H A N D B A L
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De uitwedstrijd van de Heren A-Jeugd 
werd in de Dierense Sporthal Theo-
thorne gespeeld tegen Erica ‘76 A1. 
Het was geen gemakkelijke wedstrijd. 
Na een forse achterstand wisten de 
Quintus A-heren zich echter terug te 
vechten en met een nipte 17-16 eind-
stand de winstpunten te pakken. In 
Sporthal De Kamp kwamen eerst de 
D-Jeugdteams van Quintus en Huis-
sen tegenover elkaar te staan. Het 
spande erom of het thuisteam ook 
deze wedstrijd zou winnen om zo 
een kampioenschap te behalen. Na 
een spannende maar sportieve wed-

strijd werd de eindstand 5-1. Quintus 
D1 staat nu op 14 punten, door van 
de acht gespeelde wedstrijden zeven 
keer winst te behalen. De spelers van 
Quintus D1 werden als kampioenen 
in de kantine toegejuicht en beloond 
met een gezellig samenzijn met friet-
jes en limonade. 
Het duel tussen de Gemengd C-
Jeugdteams van Quintus en Udi ‘96 
uit Arnhem was spannend. De Arn-
hemse spelers, op nummer één in 
hun poule, waren echter sterker dan 
de Hengelose en Udi ging naar huis 
met de winst, 4-9. 

De Quintus Dames Senioren ontvin-
gen het Twellose team Voorwaarts 4. 
Een prachtige en sportieve wedstrijd 
waarbij de dames van beide teams 
hun beste beentjes voorzetten. Met 
een eindstand van 14-10 wisten de 
Hengelose dames winstpunten te be-
halen. 

Het slot van de middag was de wed-
strijd van het eerste Heren Senioren 
team tegen het Dierense Erica ‘76 2. 
De wedstrijd begon stevig en de he-
ren ontzagen elkaar niet. De scheids-
rechter had er een flinke klus aan. In 
de vijftiende minuut van de eerste 
helft, bij een stand van 6-2 voor Quin-
tus hield de tegenstander het voor ge-
zien. Deze vond de wedstrijd te hard 
en verliet de zaal, de Quintusheren 
en het publiek in verwarring achter-
latend.

Handbalwedstrijden winnen, verliezen en staken

Commotie in Sporthal De Kamp

Hengelo - Zondag 11 december speelden vijf teams van Handbalver-
eniging Quintus hun competitiewedstrijden. De Heren A-Jeugd gingen 
naar Dieren en wonnen nipt. De overige vier wedstrijden werden thuis 
gespeeld in Sporthal De Kamp. De D-jeugd en de dames behaalden 
goede resultaten, het gemengd C-jeugdteam verloor helaas. Commo-
tie ontstond bij de wedstrijd van Heren 1, die werd gestaakt door de 
tegenstander.

Het team van Quintus D1 vierde het kampioenschap.

Vele bezoekers kwamen naar het 
keuterboerderijtje om te genieten van 
de kunstwerken. Een gevarieerde ex-
positie omdat er werken gingen van 
verschillende kunstschilders. Gast-
vrouw Liesbeth Mulder en gastheer 
Cees Roorda leidden de belangstellen-
den rond in en om de boerderij. De 
liefhebbers kregen eveneens gelegen-
heid om zich in te schrijven voor een 
in het atelier verzorgde workshop. 
Veel belangstelling was er ook voor 
hun bijzondere wolvarkentjes, blond 
met krulletjes. Deze worden biolo-
gisch verantwoord verzorgd. Op de 
markt waren producten van dit soort 
varkentjes aangeboden, naast Livar-
producten, Kerstkaarsen en andere 
sfeerartikelen. 

In de Kerst-theeschenkerij was thee, 
koffie en glühwein. 
Meer informatie staat op de website: 
www.atelierdewittehemel.nl.

Kunst en Kerst bij De Witte Hemel
Drempt - Zaterdag 10 en zondag 11 december lieten de kunstschil-
ders van RealistenKunstgroep Ars Nostra en WildlifeArt Kunstschil-
der Cees Roorda hun werken zien in Galerie en Monument De Witte 
Hemel. Ook konden bezoekers hun keuze maken op het kleine, maar 
gezellige kerstmarktje.

Het gezellige marktje bij Galerie en Monument De Witte Hemel.

Schilderen is spelen met verf, op zoek 
naar vorm, kleur en sfeer. In de cur-
sussen van Corinne Veen staat leren 
kijken en een eigen sfeer creëren, 
naast technische vaardigheden ont-
wikkelen, centraal. Daartoe biedt ze 
lesonderwerpen met opdrachten aan, 
om aspecten van het schilderen uit te 
proberen. Deze lesonderwerpen zijn 
vrijblijvend, maar zeer inspirerend. 
Wat de cursisten schilderen is in 
vorm en uitwerking heel uniek, met 
vele verschillende stijlen en expres-
sies. Met welke verfsoort de cursist dat 

wil doen mag zelf gekozen worden.
Bij het meedoen aan de aangeboden
lesonderwerpen, werken de meeste 
cursisten met aquarel (Corinne’s spe-
cialiteit). Dit medium is heel direct,
stimuleert tot vrijelijk experimenten
en leert erg veel over kleurgebruik.
Technisch gezien is het echter wel
het moeilijkste medium. Evengoed
kunnen cursisten er voor kiezen met
eigen onderwerpen bezig te gaan en
zich daarbij te laten helpen naar be-
hoefte. Iedereen krijgt individuele 
aandacht en Corinne levert daarbij 
maatwerk in de ongedwongen sfeer
van haar thuisatelier. Gaandeweg
krijgen cursisten ook haar eigen werk
en aanpak te zien, aangezien er altijd
wel wat ‘op de ezel’ staat. Haar werk
in wording, meestal portretopdrach-
ten van mens en dier, maar ook vrij
werk wordt regelmatig besproken. 

Meer informatie over cursussen of
workshops is te vinden op haar web-
site www.cveen.nl of op te vragen via
info@cveen.nl. Belangstellende ont-
vangt dan een factsheet in pdf met 
data en nadere gegevens.

Start cursusseizoen schilderen

Atelier Corinne Veen

Zelhem - In de tweede week van 
januari start de nieuwe reeks 
schildercursussen bij kunstena-
res Corinne Veen. Vanuit de Be-
tuwe tot Winterswijk komen cur-
sisten wekelijks naar haar atelier 
om te schilderen met aquarel, 
acryl, of olieverf (Cobra water-
vermengbare olieverf). Corinne 
gebruikt deze technieken in haar 
eigen werk, meestal in opdracht 
gemaakt. Cursisten kunnen zich 
inschrijven op één van de vier 
dagdelen die ze aanbiedt.

Wat is: A. Geeuw: 1. ‘Ne geeuwe deerne’. Een flinke, gezonde, intel-
ligente jonge vrouw.

  2. ‘Ne geeuwen appel’. Een gave appel.

 B. Onzel: Viezerik, viespeuk. ‘Onzel a’j bunt, zit neet met de 
vinger in de neuze te porken.’

 C. Sloerig: 1. ‘Hij is niet goed in orde’.  ‘Hee veult sloerig in de 
hoed.’

  2. Regenachtig, winderig weer. ‘Sloerig weer’.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect



Vorden - ‘Nu ik de nieuwe school 
ook van binnen heb gezien, be-
gint het toch een beetje te kriebe-
len. Ik ga volgende week met de 
VUT maar diep in mijn hart zou 
ik eigenlijk nog best les willen ge-
ven in het nieuwe schoolgebouw. 

Gelukkig blijf ik er op een andere 
manier nog wel bij betrokken. Ik ga 
straks één of twee morgens in de 
week als vrijwilliger op school wer-

ken. Bijvoorbeeld proberen om kin-
deren die een beetje moeite met taal 
hebben, te helpen’, zo zegt de 62 ja-
rige Hans Chevalking.
Geboren en getogen in Doetinchem 
(‘De Graafschap blijft voor altijd mijn 
club’) volgde hij daar de middelbare 
school en de kweekschool. Op z’n 22e 
kreeg Hans zijn eerste baan, tijdelijk 
leerkracht aan de lagere landbouw-
school in Ermelo. ‘Dat was tot diep in 
de nacht voorbereiden op de lessen, 

want van landbouw had ik geen kaas 
gegeten’, zo zegt Hans Chevalking la-
chend. Na vervolgens nog een poosje 
in de Achterhoek te hebben gewerkt, 
werd hij in 1972 benoemd als leraar 
aan school Het Hoge, toentertijd met 
‘meester’ Zeevalkink als schoolhoofd. 
Hans: ‘Een man met uitstraling, hij 
was de baas, maar hij liet je wel in je 
waarde.
Ik werd meester in klas 3 (te verge-
lijken met thans groep 5). Een klas 
met veertig leerlingen, dat betekende 
‘strak’ les geven, er bovenop zitten. 
Mijn klas grensde aan de klas van 
schoolhoofd Zeevalkink. Via een tus-
sendeur kon hij in de gaten houden, 
hoe ik het als nieuwe meester deed’, 
zo vertelt Hans Chevalking. Hij heeft 
in de bijna ‘40 jaar Vorden’ altijd 
les gegeven aan de groepen 4 t/m 8. 
Hans: ‘Ik heb altijd een voorkeur voor 
de middengroepen gehad. Kinderen 
in die leeftijd staan meer open voor 
nieuwe uitdagingen. Die leggen een 
gezonde nieuwsgierigheid aan de 
dag’, zo zegt hij. Aspiraties om ooit 
elders te gaan werken had hij niet. ‘In 
de eerste plaats vind ik het fijn om 
een heel jaar lang met een groep op 
te trekken, lief en leed met elkaar te 
delen.
Bovendien hadden wij een fijn stel 
jonge leerkrachten, een hecht team. 
Dat is in de loop der jaren ook zo ge-
bleven, met een aantal van hen sport 
ik nog regelmatig. Het beroep van le-
raar vind ik prachtig, maar ik heb mij 
altijd op het standpunt gesteld dat er 
naast werken, voldoende tijd moet 
worden vrij gemaakt voor, in mijn 
geval, sporten’, zo zegt Hans Cheval-
king die overigens ook in het bezit is 
van een ‘sport-acte’, wat inhoudt dat 

hij sportles in het voortgezet onder-
wijs mag geven. Hij vindt zichzelf 
een leerkracht die graag dicht bij de 
kinderen staat. Afspraken met hen 
maken, maar wel zo dat bestaande 
regels moeten worden nagekomen. 
‘Ik ben wel iemand die open staat 
voor vernieuwingen’, zo voegt Hans 
er aan toe. 
In de afgelopen 40 jaren heeft het 
onderwijs de nodige veranderingen 
ondergaan. ‘Wat ik merk is dat het 
‘strakker’ lesgeven meer en meer te-
rugkomt. De grootste verandering is 
toch wel dat destijds is besloten dat 
de kleuterschool bij de basisschool 
zou worden ‘aangetrokken’. Een goe-
de zaak. Wat ik een slechte ontwik-
keling vindt is, dat er tegenwoordig 
te weinig ‘meesters’ op school zijn. 
‘Bij ons op school zijn maar een paar 
mannelijke leerkrachten werkzaam 
en circa 25 vrouwen. Ik merk dat 
kinderen het juist prettig vinden dat 
er een meester voor de klas staat’, zo 
zegt Hans. Partner Annemiek, zelf 
ook leerkracht aan school Het Hoge 
(groep 3) is dezelfde mening toege-
daan. Hans schiet plotseling in de 
lach. ‘Ik zal je een verhaal vertellen. 
Zes jaar geleden kreeg ik een (begin-
nende) relatie met Annemiek. De kin-
deren hadden daar blijkbaar iets van 
gemerkt. Toen ik jarig was hadden ze 
een ‘blind- date’ georganiseerd. Anne-
miek en ik kregen, apart van elkaar, 
een blinddoek voor en werden we 
naar een speciale kamer geleid. Daar 
werden de blinddoeken verwijderd 
en zaten we daar met zijn beiden. De 
kinderen lieten ‘namaak-champagne‘ 
aanrukken. Er werden kaarsjes aan-
gestoken en met confetti gestrooid. 
Een zeer bijzondere, maar toch een 

hele leuke verjaardag’, zo kijkt Hans
terug. Als één van de hoogtepunten
uit de 40 jarige loopbaan, noemt hij
de viering van het 100 jarig bestaan
van school Het Hoge. ‘We hebben
daar als leerkrachten veel inbreng in
gehad. Dieptepunten waren er ook,
zoals bijvoorbeeld het overlijden van
een leerling en een collega’, zo zegt
hij.
‘Een paar maanden geleden kregen 
we natuurlijk op een andere manier
een geweldige klap te verwerken. 
Toen uit een inspectierapport bleek 
dat onze leerlingen bij de CITO toets
slecht scoorden. Voor ons echt een
donderslag bij heldere hemel, temeer
daar onze school altijd (en nog steeds)
als zeer goed bekend staat. Gelukkig
zijn we op de goede weg terug. De In-
specteur van het onderwijs heeft in-
middels laten weten tevreden te zijn
over de wijze waarop de school de za-
ken aanpakt. Ik ben ervan overtuigd
dat we binnenkort weer op het ge-
wenste niveau zijn. Een compliment
aan al mijn collega’s is hierbij zeker
op zijn plaats’, zo zegt Hans . 
Zoals in de aanhef reeds aangegeven,
Hans Chevalking is ‘gek’ op sport.
Volleybal, tennis, hardlopen, met
zijn Annemiek mountainbiken, hij
doet het allemaal met groot enthou-
siasme. Echter, schaatsen is toch wel
favoriete sport nummer één. Hans:
‘Ik heb drie keer de Elfstedentocht
uitgereden, het mooiste evenement
dat er is. In januari geef ik nog een 
afscheidsfeestje voor mijn collega’
s van school. Ik heb hen alvast me-
degedeeld, dat mocht er een Elfste-
dentocht in het verschiet liggen, dan
komt er voorlopig geen feestje’, zo
zegt Hans lachend.

Hans Chevalking gaat Het Hoge verlaten

Zaterdag 17 december heeft u nog 
één keer de kans om zonder afspraak 
langs te komen bij de Servieskast & 
Marcel de speelgoedman in Almen. 
Daarna bent u uiteraard ook van 
harte welkom maar dan alleen op af-
spraak. Dit voorkomt dat u voor een 
dichte deur staat. 

Wie nog wat nodig heeft voor die 
mooie tafel kan heel goed terecht 
bij de zaterdagse schuurverkoop van 

Servieskast Almen. Naast een grote 
keuze van  serviesonderdelen van
Wedgwood en Villeroy & Boch die
niet meer in productie zijn, is er ook
een mooie collectie aan verzilverd 
bestekgoed, glas en ander tafelgoed. 
Samen met de grote keus aan puzzels
van Wasgij, Jan van Haasteren en An-
ton Pieck biedt dit de kans om net dát
cadeau te kopen waarmee u een an-
der (of  uzelf) heel erg blij maakt…

De schuurverkoop vindt nog één keer
plaats 17 december aan de Whemer-
weg 20 in Almen. Daarna is Servies-
kast weer op afspraak geopend. 
Meer info: www.servieskast.nl en 
www.marceldespeelgoedman.nl

Nog 1x Schuurverkoop 
op niveau in Almen!
Almen -De afgelopen 12 weken 
zijn omgevlogen! Het is een groot 
succes geweest. Iedere zaterdag 
druk bezocht en de weergoden 
hadden het prima met ons voor!

Vanzelfsprekend is er ook aandacht 
voor het zingen van kerstliederen, 
samen en door een koortje, gevormd 

de leden zelf. Voor de muzikale be-
geleiding wordt gezorgd door de 
heer Wim Olthof op keyboard. Het
eveneens traditionele kerstbrood zal
niet ontbreken. 

Ouderen (dus ook de heren) uit de 
gemeente worden van harte uitge-
nodigd om de advent te vieren. Van-
af 19.30 uur staat de koffie klaar in
Withmundi.

Oecumenische 
Vrouwen Groep 
Vierakker-Wichmond
Vierakker-Wichmond - Woens-
dagavond 21 december vieren 
zij advent. Het wordt een tradi-
tionele viering met in de liturgie 
een overdenking, het lezen van 
bijbelverzen, gedichten en een 
kerstverhaal.

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

 
 

 
 
 
  
 
 
 

Prettige jaarwisseling, ook voor het huisdier!                                                                    
 

Elk jaar vieren we feest om het nieuwe jaar in te luiden. Echter voor veel huisdieren is dit een angstige 
periode vanwege het knallende vuurwerk. Gelukkig kunnen we voor de honden en katten die moeite 
hebben met vuurwerk, aan de hand van diverse hulpmiddelen de periode prettiger laten verlopen.  
 

Mijn huisdier is bang voor 
vuurwerk, wat kan ik hiertegen 
doen? Een veel gestelde vraag door 
huisdiereigenaren zo vlak voor de 
jaarwisseling. Het antwoord op deze 
vraag kan uiteenlopen, want er zijn 
verschillende mogelijkheden. Wat 
voor het dier het beste is, hangt af 
van  de omgeving, het dier en van de 
eigenaar zelf.  Er zijn zowel 
stressreducerende middelen als  
angstremmende middelen. Daarnaast 
is er voor de hond nog het 
Thundershirt. Het Thundershirt kan 
vergeleken worden met het 
inbakeren van baby's.  Het is een 
hondendek dat lichte druk uitoefent 
op de romp en op de borst van de 
hond. Dit geeft bij de meeste 
honden, mits het op de juiste manier 
geïntroduceerd is, een geborgen 
gevoel en werkt onmiddellijk. 
 

Vaak begint het afsteken van 
vuurwerk al voor oudejaarsdag en 
heeft het tijd nodig om de dosering 
bij eventuele medicatie af te 
stemmen op het dier.  Daarom 
adviseren wij eigenaren op tijd 
advies in te laten winnen over welk 
hulpmiddel voor het huisdier het 
meest geschikt is.  Heeft u zelf een 
hond of kat die bang is voor 
vuurwerk en bent u benieuwd welke 
mogelijkheden er zijn voor uw dier? 
Dan kunt u terecht bij de assistent 
aan de balie of telefonisch contact 
opnemen. Voor meer algemene tips 
over wat u kunt doen om de 
jaarwisseling zo plezierig mogelijk 
voor uw huisdier te laten verlopen 
kunt u kijken op onze website 
www.degraafschapdierenartsen.nl.  

Wijziging spreekuurtijden 
Locatie Zutphen Leesten en Zutphen 
Centrum gaan per 1 januari 2012 
volledig op afspraak werken. Het 
open spreekuur komt hiermee te 
vervallen. De openingstijden 
wijzigen niet. Voor de behandeling 
van uw huisdier kunt u telefonisch 
een afspraak maken.  
  

www.degraafschapdierenartsen.nl 
 

 Pas op voor chocoladevergiftiging! 
 Nieuwe techniek orthopedie 

 
Contactinformatie 

 

Gezelschapsdieren 
0575-587888 
 

Landbouwhuisdieren  
0575-587877 
 

Paard 
0575-587870  

 
                     Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten    
 



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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

 
 

MMIIDDWWIINNTTEERRCCOONNCCEERRTT  
  ‘‘  RRIITTAA  ZZIINNGGTT……’’  

1188  DDEECCEEMMBBEERR  1155..0000  UUUURR  
  

RRIITTAA  BBOOSSHHAARRTT  VVEERRTTEELLTT  
OOVVEERR  3355  JJAAAARR  LLIIEEDDJJEESS  ZZIINNGGEENN  EENN  SSCCHHRRIIJJVVEENN  

 
KAARTEN RESERVEREN 0575-550756  

 
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 

VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 
ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 

OF OP AFSPRAAK (06-51098865) 
  

  
AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 
 

 
 
 

Interesse?
E-mail uw contactgegevens naar:  Veilig Verkeer Nederland afdeling Bronckhorst 
henk@cleijpool.nl en geef aan in welke vrijwilligerstaak/taken 
u geïnteresseerd  bent.   

 

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door: Weevers Grafimedia, Hotel Bakker, Autobedrijf Groot 

Jebbink, Profiel Bleumink, Taxi garage en Rijwielhandel Klein Brinke.

Wat kunt u doen in Bronckhorst? 
Wij zoeken: 

 
Verkeersouder, verkeerskundig consulent, 

vrijwilligers voor bij activiteiten zoals; 
fietsexamen, scootmobiel cursus, verkeersquiz, 

fietsverlichtingsactie,
de scholen zijn weer begonnen,

promotieteam, fietscursus.

EGGINK
MAALDERINK

GARANTIEMAKELAARS

Win een 
winterschilder 
t.w.v. e1500.-
Vul uw e-mailadres in op 

www.harmsenvakschilders.nl 
of kom langs in de showroom. 

Actie geldig t/m 31-12-2011.

Zelhemseweg 21, 

Hengelo (Gld),

Tel.: 0575 - 46 40 00, 

www.harmsenvakschilders.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan Ankersmit
Toldijk

Gespecialiseerd in:

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen 
en een Voorspoedig 2012

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 



MEGA
store
GROENLO

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten.

MEGA
store
GROENLO

VRIJDAG 
KOOPAVOND 

TOT 21.00 UUR
 

18
     ZONDAG

DECEMBER
 

26
KOOPZONDAG

DECEMBER
 

8
     ZONDAG

JANUARI

2E KERSTDAGEXTRA 
KOOPZONDAG

EXTRA 
KOOPZONDAG

5 3995,-

nu 
compleet

voor

Nieuw in Nederland

Normaal
5 5895,-

5 7.999,-

5 8.995,-

De laatste trends in tegels bij Betting Ressing Voor de snelle beslisser 
betalen wij de 19% btw!*

Alleen van 26 december 
t/m koopzondag 8 januari 2012*

BTW
 actie!

BTW
 actie!

Van 26 december 

t/m 8 januari 2012
betalen wij de 

19% btw!*



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP867640
 
Werkzaamheden:
Als logistiek medewerker beheer je de voorraad in het magazijn en 
zorg je voor een juiste logistieke verwerking van de inkomende en 
uitgaande goederen. Je werkzaamheden bestaan uit het verzend 
gereed maken, het aannemen, controleren en opslaan van goede-
ren. Tevens ben je verantwoordelijk voor orde, netheid en veiligheid 
in het magazijn.

Functie eisen:
-  MBO werk- en denkniveau in de logistiek;
-  Kennis en ervaring met allround magazijnwerkzaamheden;
-  Goede kennis van de Nederlandse taal;
-  Gestructureerd kunnen werken;
-  Geldig heftruckcertificaat en in bezit van rijbewijs BE;
-  Woonachtig binnen een straal van 30 km rondom Apeldoorn.
 

TEKENAAR  M/V           
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VAS867649 
 
Werkzaamheden 
De functie omvat het op de computer tekenen van de hoefverzor-
gingsboxen en de onderdelen daarvan. Het betreft hier zowel het 
tekenen van het bestaande artikelbestand als ook ondersteuning 
van de productontwikkeling.

Functie eisen
-  MBO niveau;
-  Interesse heeft in metaal- en werktuigbouw;
-  Zowel zelfstandig als in teamverband goed kunnen functioneren;
-  Kennis van en ervaring met het tekenprogramma Solid Works is 

een pré.
 

LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO867599
 
Werkzaamheden 
Wij zoeken een lasser die vanaf tekening de onderdelen op stalen 
balken en profielen kan hechten, zodat de aflasser zijn werk goed 
kan uitvoeren. Ervaring met kranen en zwaardere profielen is een 
vereiste. Vanuit je functie heb contact met de afdeling engineering 
en de montage.

Functie eisen
-  Je hebt een LTS opleiding;
-  Enkele jaren werkervaring als Lasser MIG MAG (niveau 2);
-  Je kunt van tekening werken;
-  Je beschikt over Goede communicatieve vaardigheden.

SERVICEMONTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP867654

Werkzaamheden
Als servicemonteur houd jij je bezig met de uitvoering van het 
onderhoud en de reparaties van pompen. Je spoort storingen op 
en verhelpt deze. Je maakt onderdeel uit van het buitendienstteam 
en zult binnen Nederland worden ingezet voor onderhoud- en 
storingsdiensten. Daarnaast instrueer je medewerkers van ons 
het wereldwijde dealernet over het onderhoud en reparaties van 
pompen. Dit betekent dat je snel en zelfstandig aan de slag gaat, 
op onregelmatige tijden en uiteenlopende plekken, en creatief bent 
in het vinden van oplossingen. De nadruk ligt hierbij op de diesel-
gedreven pompen van het eigen merk.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau (MTS-WTB);
-  Ruime ervaring met machines & pompen; 
-  Commerciële en communicatieve vaardigheden;
-  Bereidheid om te reizen binnen Nederland;
-  Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO867079
 
Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse technische 
onderhoudswerkzaamheden in een fabriek. Je lost storingen zelf-
standig op, je zorgt voor de planning, voorbereiding en uitvoering 
van reparaties en het (preventief) onderhoud aan het machinepark, 
installaties en apparatuur. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-
date houden van de machine logboeken en de documentatie t.a.v. 
onderhoud. Je hebt contacten met externe bedrijven en de interne 
leiding t.b.v. het verhelpen van storingen en het plannen van de 
uitbestede werkzaamheden. Ten slotte ben je betrokken bij het aan-
passen optimaliseren en testen van machines en productie proces-
sen en bij het begeleiden van periodieke inspecties en keuringen.

Functie eisen:
- MBO technisch;
- Kennis van machinebouw/gereedschappen;
- Kennis van Electro, hydrauliek, pneumatiek;
- Aantal jaren ervaring in soortgelijke functie.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

INKOPER TRANSPORT  M/V
Fulltime – vacaturenr. VMK 867148

In deze functie houd jij je bezig met het realiseren van de tac-
tische, initiële en operationele inkoop van externe transporten. 
Tot de werkzaamheden behoren o.a.; het (jaarlijks) selecteren 
van nationale en internationale vervoerders met betrekking tot 
prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid, het onderhandelen met 
leveranciers over het afsluiten van projectmatige- en raamcon-
tracten, het afgeven van transportopdrachten aan vervoerders 
middels inkoopopdrachten, het verstrekken van informatie 
over vrachtkosten en voorwaarden t.b.v. het verkoopproces, 
het opstellen van inkoopspecificaties, het ondersteunen bij 
het opstellen en controleren van vrachtpapieren, het opmaken 
en controleren van vereiste documenten waaronder facturen, 
paklijsten, certificaat van oorsprong etc. Je bent inzetbaar als 
back-up voor collega inkopers waarbij onder andere project 
inkopen, niet zijnde tranport, tot de taken behoort.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO denk- en 
werkniveau, aangevuld met minimaal 3-5 jaar relevante werk-
ervaring in een industriële (projectmatige) omgeving. Je bent 
een onderhandelaar en communicator als ook relatiebeheerder 
op alle niveaus binnen de organisatie. Je bent accuraat, pro-
actief en hebt een hands-on mentaliteit. Je hebt zowel analy-
tisch als strategisch inzicht, bent resultaatgericht en hebt de 
ambitie om processen te verbeteren. Je beschikt over kennis 
van en ervaring met de laatste versie Incoterms, ERP systemen 
en het Office pakket. Je hebt een uitstekende beheersing van 
de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
Beheersing van de Franse taal is een pré. Je hebt geen 9 tot 5 
mentaliteit.

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