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Een week geleden werden de bewo-
ners van de wijk aangenaam verrast
met een bloemetje, aangeboden door
de gemeente Bronckhorst. Dit als
dank voor de rompslomp die de bewo-
ners van de wijk zich door de herinde-
ling moesten laten welgevallen. Nu de
wijk gereed is, louter tevreden bewo-
ners, hetgeen zaterdagmorgen tijdens
de feestelijke opening diverse malen
bij de gesproken woorden met luid ap-
plaus werd onderstreept. Wethouder
Peter Glasbergen was uitermate ver-
heugd dat er zoveel mensen op het
(voormalig) plein bijeen waren geko-
men om deze afronding van de recon-
structie van de wijk te vieren. Onder
de aanwezigen ook Harry Keereweer,
gedeputeerde van de provincie Gelder-
land. 
‘Felicitaties aan de gemeente Bronck-
horst en aan de bewoners. Met deze re-
constructie is de wijk Vorden Zuid er
enorm op vooruit gegaan. Door de

maatregelen die er zijn genomen (he-
melwater afkoppelen, zodat het scho-
ne regenwater niet meer in de riole-
ring maar in de bodem komt) heeft de
natuur daar ook baat bij’, zo sprak
Harry Keereweer. Voor het gemeente-
bestuur en haar ambtenaren had hij
nog een speciaal compliment in petto.
‘ Toen die vernamen dat men in aan-
merking kon komen voor een Europe-
se subsidie van 700.000 euro, heeft de
gemeente Bronckhorst moed getoond
door dit plan (herstructurering wijk
Zuid) in te dienen en het uit te voeren.
Het is geld afkomstig van u, dat via Eu-
ropa weer hier naar toe gaat’, zo sprak
Keereweer. 

Wethouder Peter Glasbergen wees op
de uitzonderlijke snelheid waarmee
de werkzaamheden tot stand zijn ge-
komen. ‘Ik heb veel contact met u ge-
had en ik besef ook dat velen lang in
de rotzooi hebben gezeten. Fantas-

tisch zoals u als bewoners van de wijk,
hebben meegewerkt. De kers op de
taart van deze reconstructie is toch
wel de aanpassing van het van Arkel-
plein’, aldus de wethouder. Het van
Arkelplein werd deze morgen overi-
gens omgedoopt tot het ‘Burgemees-
ter van Arkelplantsoen’. Vanaf 1 fe-
bruari 1947 tot 1 maart 1974 was wij-
len A.E. van Arkel, burgemeester van
Vorden. Glasbergen: ‘ Het is een prach-
tig plantsoen geworden met rondom
bankjes om te genieten. Speciaal voor
de jeugd zal er bij ’t Beeckland in plan
Zuid nog een trapveldje worden aan-
gelegd. Tegelijkertijd met deze recon-
structie van plan Zuid hebben we ook
het parkeerterrein bij de kerk en het
verkeersplein bij de sporthal aange-
pakt. Dat betekent hier in Vorden
‘winst voor velen’, aldus wethouder
Peter Glasbergen.

Teneinde op voorhand de wensen van
de bewoners van plan Zuid in beeld te
brengen is er destijds een ‘klankbord-
groep’ ingesteld. De heer W.J. Schot
vertolkte deze morgen de gevoelens
van de wijk. ‘Niet alles wat wij wens-
ten is gelukt, maar nu de reconstruc-
tie klaar is kan ik niet anders conclu-
deren dan dat de wijk er ontzettend
op vooruit is gegaan. Ook de plek waar
we nu staan (thans dus plantsoen) is
de verdienste van de bewoners. Welis-
waar is het aantal verkeersplekken in
de wijk minder geworden, maar is het
wel een pluspunt dat de verkeersdruk-
te is afgenomen. Over de verkeerssnel-
heid worden nog metingen gedaan.
Straks zal ook blijken of de waterover-
last wel of niet minder is geworden.
Met de aanleg van een trapveldje is
ook een lang gekoesterde wens van de
bewoners in vervulling gegaan’, aldus
de heer Schot die tot slot opmerkte
‘Respect voor de wijze waarop de werk-
zaamheden in wijk Zuid zijn uitge-
voerd’.

Meta van Arkel, dochter van wijlen
burgemeester van Arkel vond het tot
plantsoen omgedoopte plein een voor-
uitgang voor de wijk. ‘Alleen jammer
dat er zoveel groen uit de wijk is ver-
dwenen, met name de heesters in de
diverse straten’, zo sprak zij. Na het of-
ficiële gedeelte was er voor de bewo-
ners voor ‘Zuid’ flink wat werk aan de
winkel. Nadat de jeugd bij de speeltoe-
stellen gekleurde ballonnen had opge-
laten, werden er door de bewoners
rondom het plantsoen 25 bomen ge-
plant. Toch nog zorgen bij een be-
woonster uit de wijk. ‘Ik hoop dat de
gemeente bij het plantsoen borden
met de tekst ‘verboden voor honden’
gaat plaatsen. Ik heb de afgelopen we-
ken een aantal keren een paar oude
dames gezien, die hun hond op het
plantsoen uitlieten’!

De heerlijke koppen snert en de koffie
met cake van hotel Bakker en de pof-
fertjes uit de kraam van de ‘ Kleinste
oud- hollandse poffertjeskraam van
Nederland’, gaven aan deze opening
nog een apart sfeertje. Behalve wet-
houder Peter Glasbergen, waren ook
wethouder Ab Boers en enkele raadsle-
den zaterdagmorgen bij de plechtig-
heid aanwezig. Burgemeester Henk
Aalderink, net terug van de opening
van de ijsbaan in Zelhem, kwam ook
nog een kijkje nemen. ‘Ik ben hier in-
cognito hoor’, dus niet officieel, ge-
woon als belangstellende’, zo sprak hij
tot de pers.

Bewoners plan Vorden - Zuid happy met hun nieuwe wijk

Van Arkelplein omgedoopt tot
'Burgemeester van Arkelplantsoen'

Een winters zonnetje, wel wat frisjes om de neus en toch een boel vrolijke
gezichten. Ze waren zaterdagmorgen al vroeg (tegen tienen) in grote geta-
le naar het van Arkelplein getogen, de bewoners uit de wijk Vorden Zuid,
om de officiële opening bij te wonen. Van half mei tot en met eind novem-
ber was de wijk letterlijk op de kop gezet. Uitgangspunt van de gemeente
Bronckhorst: de wijk moest aan de eisen van deze tijd worden aangepast.
Door diverse wegen in plan Zuid opnieuw te bestraten, met ‘waterdoorla-
tende bestrating’, is het regenwater van het riool afgekoppeld. Aangezien
de Nieuwstad in de strooiroutes van de gladheidbestrijding ligt, is daar
een infiltratieriool aangelegd. Verder zijn er de afgelopen maanden snel-
heidsbeperkende maatregelen genomen en zijn delen van het openbaar
groen aangepast.

Wethouder Peter Glasbergen en gedeputeerde Harry Keereweer onthullen het naambord.

Bomen planten.

Bij Profile Bleumink vindt U vele su-
per aanbiedingen met kortingen tot
maar liefst 80% Ook zullen er meerde-
re marktkramen staan met daarop
honderden artikelen die tegen spot-

prijzen verkocht zullen gaan worden.
U kunt hierbij denken aan fietskle-
ding, regenkleding, fietstassen maar
ook zelfs zadels en banden. 

De avond zal geheel in een sfeervolle
stijl gehuld zijn, een levende kerstden,
compleet met vuurkorven, gezellige
muziek warme chocolademelk,
glühwein en wat lekkers te proeven. 

Zie de advertentie elders in de krant.

Moonlight shopping
22 december van 17.00 tot 21.00 uur

Maandag avond 22 december orga-
niseert Profile Bleumink Vorden
i.s.m. Super de Boer Wilbert en
Yvonne Grotenhuys een Moonlight
Shopping. Op deze avond zijn bei-
de winkels extra geopend.

Op 24 december om 22.30 uur is er
weer een sfeervolle gezamenlijke
kerstnachtdienst in de dorpskerk.

De dienst zal muzikaal  ondersteund
worden door Kees van Dusseldorp (pia-
no) en Hennie Blaak (alt- saxofoon) en
traditie getrouw ook door Sursum Cor-
da. Dominee Kool zal voorgaan in de
dienst en na afloop is er glühwein. 
De dienst is voor iedereen toegankelijk!

Kerstnachtdienst

Uw Kerstvoordeel deze week!
Ambachtelijke Beenham 500 gram € 3.25
Gourmetschotel Populair 500 gram € 4.99
Plus Huiswijn WIT OF ROOD nu 6e fles GRATIS
Moonlightshopping vrijdagavond 19 december
Elk uur een kraker van een aanbieding, van 21.00 tot 22.00 uur

Grolsch pijpjes krat € 6.99
maximaal 2 kratten per persoon

Verzilver deze week uw Feestdagencheques.
Nieuw: koop nu uw oudejaarsloten bij Plus!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3
Amaryllissen

€5.00



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven 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 advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 2,75 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 2,75
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Dagmenu’s
17 t/m 23 december 2008 

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

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

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

Woensdag 17 december 
Mosterdsoep / Hutspot met uien, hachee en zuurgar-
nituur.

Donderdag 18 december 
Wokki wokki van kip met wokgroente, nasi en atjar,
sla / apfelstrudel met slagroom.

Vrijdag 19 december
Minestronesoep / Pangafilet met rode pesto saus,
pasta en groente.

Zaterdag 20 december
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
rauwkostsalade / ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 22 december
Tomatensoep / Hollandse biefstuk met boerengarni-
tuur, aardappelen en groente. 

Dinsdag 23 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs
met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur ds. J. Kool, 4de Advent,
19.00 uur Kerstsamenzang in Herv. Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten, 4de
Advent, 19.00 uur Kerstsamenzang in Herv. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 december 10.00 uur dhr. H. van Oosten, Warns-
veld, 4de advent.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering, 4de advent, Vokate, 19.00 uur Kerstsamenzang in
Herv. Kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 december 17.00 uur geen viering.
Zondag 21 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor.

Tandarts
20 en 21 december P.J. Waart, Barchem tel. (0573) 44 17 44
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

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

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. HHerbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

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

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

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

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

�Te koop: Kerstbomen, di-
verse soorten en maten, vers
van het land. Bertus Waarle,
Hamsveldseweg 2, Kranen-
burg. Tel. 0575-556865, mo-
biel 0651148066.

�Te koop: Kerstbomen. Vers
uit de grond. Familie Kappert,
Ruurloseweg 87 in Kranen-
burg. Tel: 0575 - 55 69 35.

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

�Te koop: Mooie chocolade
bruine labrador pups. Geheel
gefokt vlgs de NLV. Beide
ouders goed en lief karakter.
Tel.: 0575-553424.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Appel-kaneelvlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Kerst suggesties:

Pudding in glazen schaal
Hazelnoot of aardbei  € 4,95

Beiers kerstbrood € 3,95
gevuld met amandelspijs en room

Maandag 22 december zijn wij geopend
Zaterdag 27 december zijn wij gesloten

�Opslagruimte te huur in
Toldijk. Ruim 100m2 met rol-
deur. Ideaal voor bijv. pallet-
opslag. Tel. 06-20033893 na
18 uur.

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

�PIANOLES Van jong tot
oud, van rustige populaire
muziek tot stevige pop Met
name op gehoor, maar noten
kan ook Samenspelen, im-
proviseren en zelf je muziek
uitzoeken. Lichtenvoorde
0629220857

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag
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Aanleveren advertenties/berichten:
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Vierakker
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Kranenburg

Delden
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Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%KORTOP GEHECOLLECT

20%KORTOP GEHECOLLECT
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

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

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor alle steun, kaartjes, bloemen en kado’s tij-
dens mijn ziek zijn en in de periode van herstel.

Ook wens ik een ieder fijne feestdagen toe en een
gezond 2009.

Hetty Reugebrink-Zweverink

OPRUIMING
BIJ WELKOOP
Maandag 22-12-2008 start 

opruiming kerstartikelen en 

winterkleding met 40% korting

Beleef het buitenleven!

VORDEN
Stationsweg 16
0575 55 15 83

Lieve mensen,

De verschrikkelijke overval, die ons op 30 juli 2008
werd aangedaan, die we hebben beleefd en maar
op het nippertje hebben overleefd, heeft ons erg
onzeker gemaakt.
We willen iedereen, die met ons heeft meegeleefd,
op deze manier graag bedanken voor alle hulp,
steun en belangstelling.
Buren, vrienden, familie, bekenden, inwoners van
Zelhem en van ver daarbuiten, het was overweldi-
gend.
De prachtig mooie bloemen, kaarten, fruitmanden,
bonbons, de telefoontjes en alle andere attenties,
het was enorm.
Ook de politie, ambulance- en ziekenhuisperso-
neel, maatschappelijk werker en iedereen die ver-
der goed voor ons gezorgd heeft, dragen we een
warm hart toe. 
Allen heel veel dank!

We wensen u allen Fijne Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Derk en Grada Heusinkveld, Zelhem

’t Proathuus
presenteert

3e Kerstdag 
party

d.j.’s

de Holtwormen,

special guest

Junkie XXXXL

Zaterdag 
27 december
aanvang 20.00 uur

”Eervol strijdend, maar hoopvol ten onder”
Ton

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht, nu is
in rust van ons heengegaan mijn lieve man, onze
lieve papa en onze broer en zwager

Mr. Antony Herman Bernard 
van Vleuten

-Ton-

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Zuilen, † Vorden, 
15 maart 1946 15 december 2008

Ria van Vleuten-Mocking
Marian en Frank
Annemiek en Nico

Joke van Dijk-van Vleuten
Co van Dijk †
Henk Top

Herman en Desirée van Vleuten-Langelaar

Het Stroo 7
7251 VA  Vorden

De avondwake, waarin we Ton gedenken, zal
worden gehouden op vrijdag 19 december om
19.00 uur in de R.K. Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en kunt
u persoonlijk afscheid van Ton nemen in het naast-
gelegen uitvaartcentrum, Het Jebbink 4 te Vorden.

De uitvaartviering zal worden gehouden op zater-
dag 20 december om 11.00 uur in eerder genoem-
de kerk.
Eveneens kan ook voor aanvang van deze viering
afscheid van Ton genomen worden in genoemd
uitvaartcentrum van 10.00 – 10.30 uur.

Na de uitvaartviering zullen we Ton begeleiden naar
zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraaf-
plaats, Kerkhofweg 2 te Vorden.

22 december 2008 zijn wij 50 jaar getrouwd. Wij
hopen dit te vieren met kinderen en kleinkinderen.
U bent van harte welkom op onze receptie, van
15.00 uur tot 17.00 uur bij cafe Mentink, Groenlose-
weg 57 te Ruurlo.

Jan Bettink
Dini Bettink - Hengeveld

Nijverheidsstraat 5
7261 AK Ruurlo

Vol smakelijke specialiteiten
tijdens de feestdagen

Voor uw kerstbrunch of kerstdiner hebben wij ons 
best weer gedaan en de heerlijkste specialiteiten voor 

u uitgestald. Kom naar onze Keurslagerij en bekijk 
de show van smaakvolle wildspecialiteiten, rollades,

vleeswarenspecialiteiten, amuses, soepen en
gourmetschotels. Mmm... da’s feestelijk genieten! 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

Kipfilet 4 enkele € 5.00

SPECIAL

Carpaccio d’Oro 100 gram € 1.90

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebr. kalfsrollade
GRATIS 100 gram boterhamworst

MAALTIJDIDEE

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

KOOKIDEE

Shoarma pakket € 5.50
vlees+saus+brood

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY
EXCITING.........

Partytimes!
25 dec

MEMPHIS
MANIACS

26 dec
X-MAS 

IN DA HOUSE!
Featuring:

NOISECONTROLLERS - LUNA
BUZZ FUZZ - KEVIN KAOS

ALPHA TWINS - CHOSEN FEW
MC SYCO - BASS-D - e.a

Merry Christmas!

De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het
afscheid van Linda hebben ons diep ontroerd en
waren voor ons allen een grote steun.

Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Linda
in haar leven voor zo velen veel heeft betekend.

Daarom willen wij u middels deze advertentie harte-
lijk bedanken voor al uw medeleven en steun.

Familie Verhoeven
Peter
Familie Wolbrink

Steenderen, december 2008

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Ieke
10-12-2008

Freddy Hogendoorn, Annemarie Wolbrink
en Siebren

Dorpsstraat 1b
7234 SM  Wichmond
Tel: 0575 - 55 53 57



DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

1 kilo Winterpeen +
1 kilo Uien samen 0,99
Bildtstar 5 kilo 1,99
van onze vertrouwde kwaliteitsteler

Hollandse Groene kool per stuk 0,89
Mineola’s, de lekkerste vol sap, 
zacht vruchtvlees en pitloos kilo 2,49
2e portie 1/2 PRIJS

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Tot ziens bij Profile Bleumink en Super de Boer 
in Vorden 

Volop gratis parkeren! 

Super de Boer Grotenhuys biedt u aan:
10% korting op het gehele assortiment* 

Verder op deze avond:

Statafels met allerlei lekkers om te proeven
Chocolade fontein. 
Live muziek binnen in de winkel
Levende Kerstden 
* kijk naar de voorwaarden in de winkel

Maandag 22 december 2008

Prof i le Bleumink en 
Super de Boer Grotenhuys

Van 17:00 – 21:00 uur

MOONLIGHT SHOPPEN

 
 
 

 
 

Deze avond zijn er diverse stands waar u warme chocomelk en gluhwein kunt nuttigen.

• Gezellige sfeer met vuurkorven
• Warme chocolademelk en gluhwein 
• Gezellige muziek

Knallende aanbiedingen:
Opoe fiets van € 349.00 voor € 199.00

Marktkramen met opruimings 

artikelen met kortingen tot 80% !!

• Diverse marktkramen met opruimings artikelen met kortingen tot 80%! 

Lever bij aankoop 
deze avond je bon in 

en maak kans op 
op een DVD Speler !!!

Afhaal feestmenu
(voor 2 personen € 29,50)

- • - • -
Salade
- • - • -

Chinese hors d’oeuvre
- • - • -

Xin Sen Kai
(kip met sinaasappel en whiskysaus)

- • - • -
Babi Pangang

- • - • -
Tie Pan Nou Yuk

(ossenhaas met oriëntale saus)

of
U Xin Ap

(geroosterde eend met pikante saus)
- • - • -

met bami, nasi of rijst

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG
Dorpsstraat 28, Vorden

Tel. (0575) 551905

Catering-service
Voor uw gasten in uw bedrijf en bij u thuis verzorgen wij vanaf 20 personen uw exclusieve feestdiner.

Laat u verrassen door onze catering-service. Voor een aantrekkelijke prijs.

Kerstbuffet

Op 1e en 2e Kerstdag kunt u vanaf

16.00 uur bij ons genieten van een

zeer uitgebreid en heerlijk

Chinees buffet

(Onbeperkt eten voor € 15,50 p.p.)

Tijdig reserveren gewenst.

Beide Kerstdagen vanaf 12.00 uur geopend

UITNODIGING
voor maandag 22 december

van 17.00 tot 21.00 uur

MOONLIGHT
SHOPPING

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

en live-muziek van Hans Roerdink.

Tevens geven wij zeze avond

10% korting*
op het gehele assortiment

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

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

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

GILDEKORN 

LEKKER DONKER
MEERGRANEN

BROOD

DEZE WEEK € 2.05

WITTE
BROODJES

6 VOOR

€ 1.75

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 16 t/m zaterdag 20 december.

KERST VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept



Moonlight shopping
Kom naar onze extra gezellige PLUS en profiteer van

feestelijk aanbod. Onderstaande aanbiedingen zijn alleen  
geldig tijdens Moonlight Shopping.

Let op alleen geldig tijdens het hieronder genoemde tijdstip.

Moonlight shopping

*Alcohol onder de 16, natuurlijk niet. 

Moonlight 
   shopping

Kom naar onze extra feestelijke PLUS  
en proef de kerstsfeer

bij PLUS Eland
PLUS Eland presenteert op vrijdag 19 december  
van 18.00 uur tot 22.00 uur: MOONLIGHT SHOPPING! 

Op deze bijzondere avond hebben wij zeer scherpe aanbiedingen 
voor u en als u op het eind van de avond de hoogste kassabon heeft 
dan maakt u kans op een cadeaucheque ter waarde van 100, 75, 
50 of 25 euro aan PLUS boodschappen! Mis het niet en zorg dat u 
vanaf 18.00 uur aanwezig bent. Elke uur gaat er een artikel in de 
aanbieding, dat belooft een gezellig avondje te worden!

vr
19 dec

Krat Grolsch*
(max 2 per klant)

21.00 UUR - 22.00 UUR

Appeltaart 
Uit eigen oven 
19.00 UUR - 20.00 UUR

2.00

 kilo

2.99

Dikke 

Vleesribben

2.5 kilo

(max 10 kilo per klant)

18.00 UUR -

19.00 UUR

2.5 kilo

5.00 6.99

Schouderkarbonade 
(max 4 kilo per klant)

20.00 UUR - 21.00 UUR

... met Keurslager Vlogman

Gourmetschotel Standaard
Biefstuk, varkensschnitzel,
kipfilet, tartaartje, minivinkje
en mini-hamburger

per persoon 495

Gourmetschotel „De Luxe”
Kogelbiefstuk, kalfsoester,
varkenshaas, kipsateetje,
bacon vinkje en tartaartje

per persoon 695

Lamsvlees
Lamsbout, lamsreaks, lamshaasjes

en een ruim assortiment kalfsvlees.

Heerlijke feestdagen
De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!
Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u ver-
zekerd bent van smakelijke feestdagen.

„Ambachtelijk bereid
tot en met het touwtje”

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid. Tip: laat de rolla-
de na ‘t braden zo’n 10 minuten rusten.
Vleessappen en warmte verspreiden
zich dan gelijkmatig en u kunt de rolla-
de makkelijker snijden.

Diverse soorten zoals:
• Runderrollade

(mager of doorregen)
• Varkenfiletrollade

• Schouderfiletrollade
• Half-om-halfrollade

• Lenderollade
• Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

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

Kerstspecial:
Big Dim Sum
Kipblokjes met groentemix
en kruiden

per stuk 185

Feestelijk tafelen
Voor de feestelijk belegde
boterham:
• eigen gemaakte vleeswa-

ren
• gebraden rosbief
• runder-, varkens- en kalfs-

rollade
• gekookte achterham
• diverse soorten rauwe

hammen
• kerstspecialiteiten
• gebraden vleeswaren
• salami soorten

Wild
• Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,

hazenpeper en konijn.
Vraag ons naar de prijs.

BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
• Kip, kippenpoten, drumsticks,

kalkoenheel, kalkoenbout en
kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!



Zaterdagmiddag zag het tijdens de
opening van de kerstmarkt, zo rond
de klok van twee uur ‘zwart’ van de
mensen. Op dat tijdstip honderden be-
zoekers. Dat was de afgelopen jaren
nimmer voorgekomen. Maar dat had
nu een andere oorzaak, want de VOV
had namelijk bedacht om tijdens de
opening de prijzen van de eindejaarac-
tie ‘Win samen met je buren’ uit te rei-
ken. Niet alleen werden de acht prijs-
winnaars door VOV Marcel Leferink in
het zonnetje gezet, ook de straat- of
buurtbewoners met dezelfde postcode
mochten opdraven. Zij ontvingen alle-
maal een waardebon en een boeket
bloemen.

De hoofdprijswinnaars te weten: fami-
lie Tromp, Holtmaet 12 (7251 VV) , me-
vrouw J. Leferink, Molenweg 35 (7251
ED), M. Bruinsma De Voornekamp 17
(7251 VK), R. Bosch, Insulindelaan 70
(7251 EK), J. Gotink, IJzerhorst 2, Zut-
phen (7207 DC), E. Degenkamp, Burge-
meester Vunderinkhof 12 (7251 XA),
mevrouw R. Ganzefles Komvonder-
laan 3 (7251 AC) en A.H. van de Logt,
Het Heijink 5 (7251 VC) kregen een ver-
rassingsmand, een waardebon, bloe-
men en een lot (a raison van 50 euro)
van de verlotingactie van de voetbal-
vereniging Vorden uitgereikt. 

Marcel Leferink bracht dank aan de
badmintonvereniging Flash die al 24

jaar lang zorgt voor o.m. de aanleg van
de snoeren in de kerstbomen in het
dorp.

Ook stipte hij de actie van de Rotary-
club aan (via de verkoop van kerstkaar-
ten, proberen waterpunten in Ghana
te realiseren). Inmiddels is de eerste
punt in Ghana overhandigd en hope-
lijk volgen er meer’, aldus Marcel Lefe-
rink. De bezoekers aan de kerstmarkt
kwamen deze middag volop aan hun
trekken. Luisteren naar muziek en
zang en uiteraard genieten van de
glühwein, de oliebollen, de snert en te-
gen het eind van de markt van de boe-
renkool met worst. Voor de kinderen
was er ook van alles te doen, zoals
kerstbakjes maken, broodbakken e.d.
In de tent van Strada Sports kon men
conditie opdoen, terwijl de kerstman
de gehele middag in touw was om
‘kerstbonnen’ uit te delen! Voor het
entertainment zorgden het Vordens
Mannenkoor, gospelkoor Kwadrant,
gospelkoor Inspiration, Vocate, Ami-
oh, de Knupduukskes en de muziek-
verenigingen Sursum Corda en Con-

cordia. De scoutinggroep Vorden zorg-
de ervoor dat het kampvuur de gehele
middag gezellig bleef branden.

Eindejaarsactie Vordense Onderne-
mersvereniging "Win samen met je
buren" feestelijk afgesloten
Afgelopen zaterdag was de feestelijke
uitreiking van de Eindejaarsactie van
de VOV: Win samen met je buren.
Per week werden er uit gemiddeld
5.000 kassabonnen 2 hoofdprijswin-
naars getrokken. De actie liep vier we-
ken lang. In totaal konden er 8 hoofd-
prijswinnaars gefeliciteerd worden en
natuurlijk ook hun buren met dezelf-
de postcode.
Maar liefst 165 vrolijke gezichten wa-
ren al ruim voor de aanvang van de
prijsuitreiking aanwezig, waardoor de
start van de mooiste Kerstmarkt van
Nederland ook slaagde. Op de foto ziet
u de vrolijke Hoofdprijswinnaars. 

De actie is uitstekend geslaagd, mede
door de fijne medewerking van de vol-
gende bedrijven:
Ami Kappers, Anthony's Country Sto-

re, Autobedrijf Groot Jebbink, Autobe-
drijf Klein Brinke, Bakkerij Joop, Bistro
De Rotonde, Boekhandel Bruna, Café
De Herberg, De Vordense Tuin, Den 4
Akker te Vierakker, Dutch PC Electro-
nics, Echte Bakker Van Asselt, Etos Ba-
rendsen, Euro Planit B.V., Fa. Martens,
Fashion Corner, Fixet Barendsen, Gie-
sen Schoenmode, Heersink Haarmo-
de, Helmink B.V., Hema Warenhuis,
Hotel Restaurant Bakker, Hotel Restau-
rant Gravin van Vorden, Kettelerij
Bloembinderij, Keurslagerij Vlogman,
Mitra Sander Pardijs, Notariskantoor
Hulleman, Pizza Shoarma Restaurant
Asya, Plaza Vorden "food for all", Profi-
le Bleumink, Reiniers Groenten, Fruit
& Traiteur, Restaurant Olde Lettink,
Roosenstein Quality Wear, Salon Mari-
anne, Schildersbedrijf Peters, Schoen-
reparaties Visser, Sfeer van Josephine,
Siemerink Opticien Juwelier, Sueters
Speelgoed, Super de Boer Grotenhuys,
Tuunte Fashion , Van Zeeburg & Visser
Assurantiën, Van Zeeburg Makelaar-
dij, Visser Mode  Vordense, Apotheek
VVV Bronckhorst, Welkoop Vorden,
Yvonne Jeugdmode en Het Klavier.

Kerstmarkt met veel publiek, zang, muziek en blije
winnaars eindejaarsactie

In 1985 kreeg de Vordense Winkeliersvereniging (tegenwoordig Onderne-
mersvereniging genoemd) door de Werkgroep Leefbaarheid , de Parel van
Vorden uitgereikt. Dit vanwege het aanbrengen van de kerstversiering:
een paar honderd verlichte kerstbomen in het centrum van het dorp. Ve-
le avonden files in de straten, want de mensen kwamen van heinde en ver
een kijkje nemen. Thans, anno 2008, is de aanblik in deze tijd van het jaar
nog steeds dezelfde, een prachtig verlicht dorp met nabij de ABN-AMRO
bank zelfs een super grote kerstboom, dit jaar geschonken door de Rota-
ryclub Vorden-Zutphen.

Muziek op de Kerstmarkt. Hoofdprijswinnaars eindejaarsactie VOV.

DECEMBER
16 L.V.G. Linde Kerstviering
16 Kerstbijeenkomst NBvP Vrouwen

van NU, Vorden
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Bejaardenkring Kerstmiddag Vor-

den
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Kerstbijeenkomst PCOB in het

Stampertje
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steeege
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

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

kunst, de illusie van beweging in
de Bibliotheek  Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Volgens Wim Weenk is er door de ja-
ren heen veel veranderd met betrek-
king tot de verkoop van vuurwerk. 'Elk
jaar krijgen we meer vuurwerkklan-
ten. Dit heeft vooral te maken met de
goede kwaliteit van onze pakketten,

de korte wachttijden en de veiligheid
die wij als Welkoop hoog in het vaan-
del hebben staan. Zo hebben we uiter-
aard de bekende aansteeklonten, een
lanceerbasis voor de pijlen, en nieuw
in het assortiment zijn de veiligheids-
brillen voor jong en oud. Ook nieuw
zijn de waterdichte draagtassen waar-
in het vuurwerk makkelijk en veilig
op te bergen is tijdens de oudejaars-
nacht. Ons vuurwerkassortiment is
ook dit jaar weer zeer uitgebreid zo-
wel voor de jonge als oude vuurwerk-
afstekers. Voor de kinderen is dit jaar
voor het eerst, naast de welbekende
sterretjes, trektouwtjes en dergelijke,
ook een aantal kidspakketten samen-
gesteld die uiteraard geheel veilig
maar toch spannend zijn. Het assorti-
ment vuurwerk voor de 'gevorderde'
reikt ook zeer ver zoals diverse vuur-
werkpakketten, pijlenpakketten,
meerdere maten ratelbanden en gi-
gantisch mooie vuurwerkpotten tot

500 gram.' 
Wim Weenk: 'Ieder jaar in de laatste
dagen van het jaar, is er een grotere
aanloop voor het kopen van vuur-
werk.' Hij adviseert dan ook om voor
25 december een vuurwerkbestelling
te plaatsen. 'Dit heeft een aantal voor-
delen, zoals het gratis vuurwerk dat je
extra krijgt bij een bestelling vanaf ¤
35,00. En omdat men het vuurwerk al-
leen maar hoeft op te halen, voorkomt
men wachttijden.

Nog makkelijker is het om thuis van-
uit je stoel al het vuurwerk rustig te
bekijken of te beluisteren met filmpjes
of geluidsfragmenten en direct het
vuurwerk te bestellen via de Welkoop
vuurwerk website www.goedvuur-
werk.nl. Als men dan onze winkel als
afhaaladres selecteert, ligt het pakket
bij ons op de laatste drie dagen van het
jaar klaar om op te halen. Makkelijker
kan niet.'

Vuurwerkverkoop gestart bij Welkoop Vorden
Al voor het 13e jaar op rij verkoopt
Welkoop in Vorden aan de Stati-
onsweg 16 weer vuurwerk in alle
soorten en maten voor jong en
oud. Twee weken geleden is de
vuurwerkfolder huis-aan-huis ver-
spreid in de regio van Vorden en is
de voorverkoop gestart. Wim
Weenk eigenaar van Welkoop Vor-
den geeft aan dat het vuurwerk
vanaf nu besteld kan worden en op
29, 30 en 31 december in de winkel
kan worden afgehaald. 'Indien
men niet van tevoren heeft besteld,
is het tijdens deze dagen ook nog
mogelijk om vuurwerk te kopen in
de winkel'.

RIJVER. EN PONY CLUB DE
GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslagen Rijver. en Ponyclub
De Graafschap. Uitslag springen po-
nies Brummen 14 december 2008.
Sebastiaan Hamer haalde in het L
springen te Brummen cat. D een 2e
prijs. Uitslag dressuur pony s Laag Soe-
ren 14 december 2008.
Lian Nijenhuis behaalde in de M2
dressuur een 1e prijs met 170 punten
met haar pony Ypsilon. Uitslagen dres-
suur paarden Raalte 14 december
2008 Iris Berenpas haalde met Walen-
cia een 3e prijs in de L1 dressuur met
191 punten.

P a a r d e n s p o r t Anita Berenpas haalde met Walencia
een 5e prijs in de L1 dressuur met 188
punten.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA 
VV VORDEN
Zaterdag 20 dec
Vorden A2D - Rheden A2D 14.30
Vorden F1 - Lochem SP F2 09.00

Zondag 21 dec
Vorden 2 - Reunie 3 10.00
Be Quick Z. 4 - Vorden 3 10.00
Vorden 4 - Schalkhaar 9 11.30
Vorden 5 - Brummen 5 09.30

Vo e t b a l

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl



Ton Rutting: ‘De kerk is eigendom van
het Parochiebestuur. Dit bestuur is ge-
bonden aan de richtlijnen van het Bis-
dom. Nu de ere- dienst aan deze RK
kerk is onttrokken zou er niets anders
opzitten dan ‘slopen of verkopen’. Ech-
ter de kerk slopen is geen optie, want
het gebouw is een Rijksmonument.
Dan rest om de kerk een waardige be-
stemming te geven die in de buurt
komt van de oorspronkelijke bestem-
ming van het kerkgebouw. Het heili-
genbeelden museum past daar perfect
in’. Bart Hartelman: ‘Zoals gememo-
reerd, de kerk is eigendom van de Pa-
rochie, maar voor uitvoering- en res-
tauratieplannen en investeringen is
het noodzakelijk dat het eigendom
naar bijvoorbeeld de Stichting VKK
gaat of naar een andere Stichting die
als doel heeft om kerken in stand te
houden’, zo zegt hij.

Men wordt nu al geconfronteerd met
problemen rondom de verwarmings-
installatie. Volgens het bestuur van de
VKK krijgt de aftandse olie- installatie
‘kuren’. Middels de hulp van een aan-
tal vrijwilligers heeft men de installa-
tie weer ‘aan de praat’ gekregen. Wel-
iswaar zijn de wonderen de wereld
nog niet uit, maar volgens insiders is
het niet aan te bevelen om op dit soort
‘wonderen’ in de toekomst te blijven
rekenen ! Bart Hartelman: ‘ Wanneer
de Stichting VKK de kerk zou overne-
men, prima, maar dan wel een ge-
bouw die in een redelijke staat ver-
keert. Ons voorstel is om een onafhan-
kelijk bureau een beraming van het
kostenplaatje te laten maken. We wil-
len ook graag dat ons museum offici-
eel wordt ‘erkend'.

Dan moet gebeuren door de nationale
Commissie Museum Registratie. Dat
betekent wel dat het museum aan ver-
schillende eisen moet voldoen. Bij-
voorbeeld op het gebied van toiletten
(inclusief invalidentoilet) garderobe,
meer depotruimte en dat soort zaken. 

Het bestuur is inmiddels weer op volle
sterkte. Wel zullen een aantal taken
nog onderling worden verdeeld. Ook

zullen we onze vrijwilligers bepaalde
scholing moeten geven. Met het over-
nemen van in ‘redelijke staat’ moeten
de onderhoudskosten voor de komen-
de tien tot vijftien jaren zijn gedekt’,
zo zegt Bart Hartelman. En zo voegt
Ton Rutting er aan toe: ‘Er speelt nog
iets anders. Over een jaar worden in
deze regio twaalf parochies samenge-
voegd, waarbij het gaat om in totaal
veertien kerkgebouwen. 
Deze vallen dan onder één Parochiebe-
stuur. De beste optie zou o.i. zijn dat
wij de Antoniuskerk inderdaad zou-
den overnemen en deze dan vervol-
gens over te doen aan de Stichting Be-
houd van oude Gelderse kerken. Wij
kunnen dan de exploitatie voor onze
rekening nemen. Voor beide partijen
duidelijk een win- win situatie, de
kerk blijft behouden en wij zijn van
een hoop poes-pas af. Wat wij in de toe-
komst nog meer kunnen doen? 

Een voorbeeld. Wij onderhouden mo-
menteel contacten met het ‘Grippen-
museum’ in Telligte (nabij Münster)
Binnenkort gaan wij daar op bezoek.
Ik denk zeker dat wij op het gebied
van uitwisselingen (beeldengroepen
e.d.) veel voor elkaar kunnen beteke-
nen. Wij bewegen ons op hetzelfde ter-
rein, wellicht zijn er door samenwer-
king straks mogelijkheden om subsi-
dies binnen te halen’, zo oppert hij.

Bart Hartelman en Ton Rutting kijken
overigens met grote voldoening terug
op het inmiddels tienjarig bestaan
van de VKK. Trots op de nog steeds
groeiende belangstelling voor het mu-
seum. Bart Hartelman: Ons museum
heeft inmiddels in ons land een plaats
verworven onder de liefhebbers van
heiligen beelden. Behalve de vele Ne-
derlanders komen hier zelfs regelma-
tig groepen uit België en Duitsland’.
Ton Rutting: ‘Tien jaar VKK wil zeggen
even zoveel jaren hard werken en er
veel energie in stoppen. Het zit niet al-
tijd mee, maar we komen steeds ver-
der. Wij noemen het wel eens de ‘Ech-
ternach- processie’, dat wil zeggen tel-
kens twee stappen voorwaarts maken
en één stap achterwaarts. Dan komen

we uiteindelijk precies waar we willen
zijn’, zo zegt hij enthousiast.

Bestuur Stichting VKK wil Antoniuskerk
tot in lengte van jaren behouden!

Voor de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VKK) breken
spannende tijden aan. Niet op het gebied van het organiseren van ten-
toonstellingen in het heiligenbeelden museum (die lopen qua bezoekers-
aantallen als ‘een trein’), maar het gaat om de toekomst van de Antonius-
kerk zelf. Het liefst zou de Stichting de kerk in eigendom willen hebben,
maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Bestuursleden Bart Hartel-
man en Ton Rutting zijn over de toekomst van de kerk heel duidelijk:
‘Graag in eigendom maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Het be-
stuur van de VKK heeft destijds een beleidsplan en actieplan (2008-2011)
opgesteld met als doel de kerk voor het nageslacht te willen behouden.
Eén van de eerste zaken die om een oplossing vragen is duidelijkheid over
de status van de Antoniuskerk.

Ton Rutting en Bart Hartelman.

Binnen was er als afsluiting van de
kerstmarkt een optreden van de Vor-
dense band "Over the hill". Jong en
oud had zich hier verzameld om te
swingen op de herkenbare nummers
uit vervlogen tijden. 
Een hoogtepunt van de avond was een
optreden van een kinderkoor. "The
next generation" zou je kunnen zeg-

gen want een van de jonge zangers is
de zoon van een van de gitaristen van
de band. Het koortje wist de zaal te
boeien met een aantal bekende kerst-
liedjes die ook door de aanwezigen uit
volle borst werd meegezongen. 

Het feestje ging daarna nog tot in de
kleine uurtjes door.

De Herberg in Vorden 
swingt door na de kerstmarkt

Het is niet duidelijk of er nog een echtpaar op een ezel door de dorps-
straat in Vorden is gekomen maar het is wel zeker dat er weer geen plaats
was in "De Herberg". Die zat namelijk bomvol.

Stephan, Martijn, Jesse, Ellen, Marleen en Carmen vormen samen het kerstkinderkoor.

Deze groep heren speelt al heel wat
jaartjes, ondanks hun leeftijd, nog
steeds zéér fanatiek in de recreanten-

competitie van de Nevobo.

Op de foto staand : Jeanet Hermsen en

Erik Bouwmeester van International
Livestock Trading, Werner Rakitow,
Frans Becker, Peter Balvert, Leo Kamp-
huis en Alain Raab. Gehurkt: Hans
Rikkers, Frans Kosse en Dick Schoema-
ker

International Livestock Trading
nieuwe shirtsponsor heren volleybal

De heren recreanten van volleybalvereniging Dash hebben een nieuwe
shirtsponsor.

Eigenlijk is de naam oliebollenaktie
niet juist: in oliebollen zitten offici-

eel geen krenten en rozijnen, maar
in de bollen van Concordia zijn die
juist rijkelijk aanwezig. Dat is ook
waarschijnlijk de reden dat, evenals
voorgaande jaren, de bollen gretig af-
trek vonden onder de Vordense be-
volking. De leden hebben op vrijdag
en zaterdag de zelfgebakken bollen
huis aan huis verkocht en uiteinde-
lijk waren de duizenden oliebollen

zelfs niet voldoende om alle adressen
in Vorden te bezoeken. 
Mede door het grote succes zal ook in
het komende jubileumjaar (de ver-
eniging bestaat dan 140 jaar en is
daarmee één van de oudste vereni-
gingen uit Vorden) de oliebollenaktie
weer op het programma staan en wel
in het weekeinde van 11 en 12 decem-
ber 2009.

Concordia
Afgelopen weekeinde organiseer-
de de muziekvereniging Concor-
dia uit Vorden weer haar jaarlijk-
se oliebollenaktie.



In die tijd was het voor boeren, die
vaak minder draagkrachtig waren,
moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Ging er op de boerderij een
paard dood, dan was de ellende niet te
overzien, geen geld om een nieuw
paard te kopen! Het bestuur van het
Vordens Paarden Fonds stelde zich tot
doel: het in het leven roepen van een
‘onderlinge verzekering’. Mocht er een
paard sterven, dan kreeg de gedupeer-
de boer een bedrag uitbetaald, genoeg
voor het kopen van een nieuw paard.
Gert Harmsen, sinds 1996 voorzitter
van het Vordens Paarden Fonds:’ In fei-
te is de doelstelling van ons fonds in al
die jaren niet veranderd. De leden
kunnen een paard tot maximaal 2500
euro verzekeren.

Taxateurs bepalen de geschatte waar-
de van een paard. De premie die de ei-
genaar betaalt wordt als volgt bepaald.
Stel de taxateur schat de waarde van
het paard op 1500 euro en de ‘slacht-
waarde’ op 500 euro. Dan wordt twee
procent van deze slachtwaarde als pre-
mie betaald, in dit geval tien euro. Van
het restant (dus 1000 euro) wordt zes
procent betaald. De totale premie per
jaar voor dit paard bedraagt dan 70 eu-
ro’, zo zegt Harmsen. Overigens ver-
liep de start van het Vordens Paarden
Fonds in de vorige eeuw moeizaam. Er
moest natuurlijk eerst een ‘bufferka-
pitaal’ komen, zodat bij het overlijden
van een paard de desbetreffende ei-
genaar schadeloos kon worden ge-
steld. 

Gert Harmsen: ‘Om voldoende ‘buffer’
te hebben werden er honderd aande-
len aangemaakt. Echter men bleef ste-
ken op 70 verkochte aandelen, dus te
weinig. Dat was omstreeks 1915. Het
bestuur belegde daarop een vergade-
ring met de vraag aan de leden of het
Vordens Paarden Fonds moest worden
opgeheven of dat er nog een andere

oplossing was. En die kwam er, de ver-
gadering besloot namelijk tot contri-
butieverhoging over te gaan. Het Vor-
dens Paarden Fonds was gered. Toen-
malig secretaris/penningmeester Tha-
te vermeldde daarop in de notulen:
‘Hier blijkt den taaien volharding der
Achterhoekers’. In de Tweede Wereld-
oorlog had het Fonds net als vele ande-
re verenigingen het erg moeilijk.

Met name toen ook Vordense boeren
werden gedwongen om hun paarden
op transport naar Duitsland te stellen.
Hoe het Fonds daarop heeft gerea-
geerd is onduidelijk, daarover wordt
in de oude notulen niets geschreven.
Wel dat in 1945 de draad weer werd
opgepakt en werden er ongeveer 40
paarden verzekerd. Thans hebben 48
eigenaren hun 55 paarden bij het Vor-
dens Paarden Fonds onder gebracht.
Werden de paarden een halve eeuw
geleden nog vrijwel uitsluitend als
‘werkpaarden’ gebruikt, thans praten
we alleen nog over rijpaarden voor de
sport en recreatiepaarden voor bij-
voorbeeld een aanspanning of gewoon
over paarden die men in de wei laat lo-
pen. Overigens welke paarden men er
ook op nahoudt, ze kunnen allemaal
bij ons verzekerd worden’, zo zegt
voorzitter Gert Harmsen.
Er wordt wel eens gesteld dat het hou-
den van paarden een dure hobby is.
Gert Harmsen: ‘Dat is maar hoe of je
dat bekijkt. Een boer die een paard
(paarden) heeft, is ongeveer een euro
per dag kwijt, op jaarbasis circa 375
euro. Moet men een paard in een pen-
sion stallen, dan bedragen de kosten
voor huur, voer, verzorging ongeveer
1000 tot 1500 euro per jaar. Al is er mo-
menteel een recessie gaande, ik denk
niet dat het invloed heeft op het hou-
den van paarden. Wat het Vordens
Paarden Fonds betreft, verwacht ik
dat we in de toekomst op het huidige
niveau kunnen blijven. Onze tarieven

zijn zeer concurrerend. We hanteren
ten opzichte van de grotere Fondsen
(die vaak 80 procent uitkeren), een
honderd- procent uitkering.

We beschikken over voldoende eigen
vermogen en dat willen we graag zo
houden. We staan als bestuur dicht bij
de leden, we zijn correct in de omgang
met onze leden en zoals gezegd we be-
talen adequaat uit. Gepaste groei is
wenselijk, maar wel met behoud van
de eigen identiteit dat wil zeggen ‘so-
ber en degelijk’, aldus Gert Harmsen.
Het bestuur van het Vordens Paarden
Fonds, dat verder bestaat uit Arie Win-
kel, secretaris/penningmeester, Gerrit
Wunderink, Jan Roeterdink en Appie
Noordkamp, heeft het honderd jarig
jubileum op een ingetogen wijze ge-
vierd met een receptie voor omliggen-
de Paarden Fondsen, met wie ‘warme’
banden worden onderhouden. Gert
Harmsen: ‘Voorzitter van het Vordens
Paarden Fonds te mogen zijn, is prach-
tig. Ik spreek veel mensen, ga vaak
met de taxateurs mee. Zien hoe de
mensen met hun paarden omgaan en
daarnaast een vereniging ‘managen’
dat alles is heel erg leuk om te doen’.

EEN KWAJONGEN EN EEN
WILDEBRAS
In de notulen uit de eerste jaren
van het bestuur van het Vordens
Paarden Fonds, staat de volgende
passage: ‘Op een dag zag één van
onze ‘paardenschatters’ plotseling
een jongeman die gezeten op een
paard met hoge snelheid door Vor-
den galoppeerde. De ‘schatter’
heeft deze kwajongen vervolgens
vermanend toegesproken op een
dergelijk roekeloos gebruik van het
paard ! Kwam deze kwajongen er
met een vermaning van af, met een
andere jongeman verging het min-
der goed. ‘Deze man kwam met wil-
de vaart vanaf Hengelo het dorp
Vorden binnen rijden. Ook hij ver-
toonde roekeloos gedrag en wel zo-
danig dat hij het tuinhek van een
bewoner vernielde. Nu bleek deze
inwoner van Vorden tevens taxa-
teur te zijn. Toen moest er natuur-
lijk ‘recht’ worden gesproken. Men
kende geen pardon, de wildebras
werd als lid van het Paarden Fonds
geroyeerd.

Vordens Paarden Fonds bestaat 100 jaar!

Voorzitter Gert Harmsen:
'Vol optimisme de volgende eeuw in'

Eind 1907 namen een aantal leden van de toenmalige afdeling Vorden van
de Gelderse Maatschappij van Landbouw, het initiatief om in Vorden een
paardenfonds op te richten. Het waren personen die in de gemeenschap
hoog aanzien genoten. De ‘brainstormsessie’ leidde in 1908 tot de defini-
tieve oprichting van het Vordens Paarden Fonds. Het eerste bestuur zag er
als volgt uit: Baron v.d. Borch van Vorden, voorzitter. Baron v.d. Heijden
van Doornenburg werd ‘onder-voorzitter’ (de benaming vice-voorzitter
kende men toen nog niet). De heer W.J. Thate van kasteel Den Bramel werd
benoemd tot secretaris/ penningmeester. Daarnaast fungeerden H.
Tjoonk en A.J. Ensink als ‘Leden van Toezicht’.

v.l.n.r: Jan Roeterdink, Arie Winkel, Gert Harmsen, Appie Noordkamp en Gerrit Wunderink.

Vordenaren Ard Schouten, Arjan Klein
Geltink en Stef Woestenenk vormen
samen De Bankdirecteuren. Hun
hoekbank, zangstemmen en gitaren
zijn altijd een geslaagde combinatie
en hebben al vaak voor een groot feest
gezorgd. Toen er in het teken van kerst
in café De Slof een muziekbanket
werd georganiseerd, wilden ze er sa-
men met verrassende gasten iets speci-
aals van maken. 's Morgens vroeg werd
er nog druk gerepeteerd. Een grote pot
koffie, de kachel op tien en alles nog
een keer doornemen. Drummer/ per-
cussionist Sander Heuvelink trommel-
de ook vanaf die ochtend mee om net
als 's avonds te zorgen voor een beat
die iedere muurbloem op de dans-
vloer krijgt. De 12 jarige Lize Gerritsen
kwam op de fiets langs en oefende
mee. Ze vond het heel spannend en
was nog wat onzeker, maar wat wàs ze
goed diezelfde avond. Als een ware di-
va nestelde ze zich tussen de drie man-
nen om een aantal nummers te zin-
gen waar iedereen kippenvel van
kreeg. Een tenger verlegen meisje, met
een stem gelijk aan die van een ware
soulzangers, een prachtig voorbeeld
van bedrieglijk schijn! Toen ook nog
de blazers inzetten, ging het dak eraf.

Deze blazerssectie werd gevormd door
Ric Stokes, Marc van der Voort en
Henk Plant. Het sympathieke drietal
'De drie swingende wijzen uit het oos-
ten' gaven het muziekfeest nog meer
kleur. 

Eerder op de avond vlogen vier enge-
len de zaal binnen. Deze Vordense ba-
sisschoolmeiden die samen 'War is
over' zongen, brachten de kerstbood-
schap van John Lennon prachtig over.
Van Merel, Ellen, Marleen en Sijtje
gaan we vast nog meer horen!  

Waar al zeker meer van te horen valt,
is Blinde Ed. Ook hij vond zijn plek op
het bankstel. Wild, rauw, puur en be-
vlogen bracht hij een aantal kerstklas-
siekers in een rock 'n roll uitvoering.
Accordeonist Wilfried Lichtenberg is
een graag geziene gast bij De Bankdi-
recteuren. Met zijn instrument en pas-
sievolle spel, voegde zoals altijd hij de
juiste sfeer toe. Alles bij elkaar een
prachtig muzikaal feest. Van 's mid-
dags tot ver in de avond genoot het pu-
bliek zichtbaar en hoorbaar van de
liedjes, de sfeer, de gezelligheid en De
Bankdirecteuren met al hun gasten.

Swingend muziekbanket
van De Bankdirecteuren

Wie afgelopen zaterdag café de Slof in Vorden binnenkwam, viel met de
neus in de muzikale boter. De Bankdirecteuren zorgden samen met een
flink aantal muzikale gasten voor een feestelijk muziekbanket, waar de
kerstballen van uit de boom swingden!

Manon wint hiermee de traditionele
fotoshoot en prijkt zij samen met haar
beste vriend, Daan Sleurink de hele
maand januari 2009 als postermodel
op het buitenbord van de Wereldwin-
kel in Vorden. Naast de "eeuwige
roem" om even wereldberoemd te zijn
in Vorden krijgt Manon ook nog een
leuke attentie van de juryvoorzitter en
mag zij de foto's van de fotoshoot en
de buitenposter eind januari ophalen. 

Manon Voerman wordt het gezicht
van de Wereldwinkel Vorden voor
2009.

Namens alle vrijwilligers van de We-
reldwinkel willen wij haar van harte
feliciteren en bedanken voor hun me-
dewerking.

Manon Voerman gekozen tot
énig Vordens Wereldkid 2009
Ook dit jaar was de traditionele
Sinterklaasactie en winkelprijs-
vraag in Vorden een groot succes.
De jury had het dit jaar makkelijk
want er was maar één iemand die
het juiste antwoord kon geven op
de vraag hoeveel wereldwinkels er
in Europa zijn. Het juiste ant-
woord, namelijk 2500, werd gege-
ven door de negenjarige Manon
Voerman van Basisschool Het
Hoge.

In de Galerie Aquadraat aan de Mossel-
seweg 12a is vanaf heden tot en met 22
februari een expositie te bewonderen
waaraan door de volgende kunste-
naars medewerking wordt verleend:
Dieuwke Raats, Gabriëlle Willekens,
Henny Zandjans, Maan Jansen en Pers-

hing Warzandegan.

Zij exposeren onder meer bronzen
beelden, schilderijen, keramiek en sie-
raden. De openingstijden zijn op zater-
dag- en zondagmiddag en op afspraak
( 556456).

Winterexpositie in
Galerie Aquadraat



Elke week wordt er op maandagavond en dinsdagmid-
dag gebridged in het Dorpscentrum te Vorden. Dit zijn
de uitslagen van maandagavond 8 december:

A-lijn:
1. Mevr. Van Gastel / Mevr. Walter Kilian 59,17%
2. Mevr. den Ambtman / Mevr. Thalen 55,83%
3. Dhr. Hissink / Dhr. den Elzen 55,0%

B-lijn:
1. Mevr. Lamers / Mevr. de Vries 60,83%
2. Mevr. Lassche / Mevr. V.d. Werf 60,42%
3. Dhr. Lammers / Mevr. V.d. Vlugt 57,92%

DIT ZIJN DE UITSLAGEN VAN WOENSDAGMIDDAG
10 DECEMBER:
A-lijn:
1. Dhr. Enthoven / Dhr. Vruggink 62,15%
2. Mevr. Nulden / Mevr. Simonis 59,03%
3. Dhr. Holtslag / Dhr. Wagenvoorde 57,99%

B-lijn:
1. Mevr. Gasseling / Mevr. Warnaar 60,42%
2. Mevr. den Ambtman / Dhr. den Ambtman 57,33%
3. Mevr. Bouwman / Mevr. van Manen 56,59%

B r i d g e

VREEMAN MODE
Harfsen

Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.

BENIEUWD NAAR ONZE
SSSTTTUUU NNNTTTVVVEEE RRR KKKOOO OOO PPP??????
Donderdag 18 december a.s. beginnen wij met onze grandioze

OPRUIMING
BBB OOO DDD EEE MMM PPP RRR III JJJ ZZZ EEE NNN

Tent voor de winkel met verwarming en verlichting.
I.v.m. deze grandioze opruiming sluiten we dinsdag en woensdag.

Kerstactie voor 
een goed doel!

bij Roosenstein
Quality Wear

Op 22, 23 en 24 december ontvangt u tegen
inlevering van minimaal één goed, schoon en

draagbaar kledingstuk 20% korting bij aankoop
van een artikel uit onze dames- en herencollectie.
Indien er al korting op het artikel zit verhogen wij

deze korting met 20%. De ingebrachte kleding
gaat naar de Roemeense stad Sighetu-Marmatiei!

Burg. Galleestraat 12, 7251 AB  Vorden
Telefoon (0575) 55 38 79

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)



Zo'n kleine 80 kinderen laten deze
avond zien dat zingen, dansen en acte-
ren ook leeft in de achterhoek.
Onder de leerlingen van de theater-
school zijn ook Quinty Schier uit de
musical Ciske de Rat van Joop van den
Ende en Joeltje Aaldershof van Vara's
Kinderen voor Kinderen van de partij!
Kortom een voorstelling die u niet
mag missen met uw kinderen!!!

Er is tevens een gedeelte te zien uit de
voorstelling "RAIN" van de TMH Com-
pany.
De kinderkledingzaak TESLI uit
Groenlo heeft speciaal voor deze
avond de dansgroep aangekleed.

Wilt u kaarten bestellen bel dan met
TMH: 0575-570336.
Zie ook de advertentie elders.

Theaterschool The Moving Hype 

Kerstvoorstelling

Theaterschool "The Moving Hype" geeft zaterdag 20 december a.s. in de
theaterzaal van het Dorpscentrum Vorden een sprankelende Kerstvoor-
stelling. De aanvang is om 19.30 uur.

Piet Piersma: ‘Het wordt eigenlijk een
‘multi- media’ concert met sfeervolle
beelden. Op het toneel komt een groot
scherm waarop beelden met ingespro-
ken teksten worden vertoond. Deze
beelden worden muzikaal door koor
en orkest gelllustreerd. Zo verschijnt
bijvoorbeeld een wereldbol in beeld
waarbij Inspiration dan een bepaald
nummer zingt’. Jacob Jansen: ‘Een an-
der voorbeeld, stel je voor er verschijnt
een bepaald landschap op het scherm,
terwijl het orkest ‘Born in Betlehem’
speelt. Natuurlijk kan ik nog veel
meer voorbeelden noemen, maar dat
doe ik niet. Ik wil niet teveel verklap-

pen, de mensen moeten zelf maar ko-
men kijken’, zo zegt hij. Eén nummer
wil Jacob Jansen nog wel aanstippen
‘Groot hemelslicht’ in een arrange-
ment van hem zelf, waarbij Inspirati-
on tijdens de zang door het orkest
wordt begeleid.

De bezoekers krijgen tijdens deze mu-
zikale kerstrondreis nog een verras-
sing voorgeschoteld. Tijdens het num-
mer ‘Midwintermuziek’ zullen ook de
sonore geluiden van enkele midwin-
terhoorns door de kerk klinken. Het
gospelkoor Inspiration zal eveneens
met een aantal verrassende elemen-

ten op de proppen komen. Piet Piers-
ma daarover: ‘We brengen speciaal
voor dit concert een aantal liederen
die het koor nog nooit heeft gezon-
gen. De koorleden hebben een poos te-
rug een CD meegekregen om thuis te
oefenen. Het klinkt misschien raar,
maar we zijn in de zomermaanden al
begonnen met het instuderen van
kerstliederen’, zo zegt hij.

Inspiration en Sursum Corda brengen
deze avond ook swingende jazzachti-
ge muziek, uiteraard wel op de Kerst
gebaseerd. Sinds de komst van Piet
Piersma als dirigent is Inspiration qua
ledental fors gegroeid. De koorleden
komen niet alleen uit Vorden, maar
ook uit omliggende plaatsen zoals bij-
voorbeeld Ruurlo, Hengelo, Warns-
veld, Borculo, Eefde e.d. Piet Piersma:
‘Ik ben reuze tevreden over de zang-
prestaties van het koor. De sopranen/
alten en de tenoren/ bassen houden el-
kaar goed in evenwicht. We hebben
deze maand een druk programma.
Ook in 2009 zullen we aan verschillen-
de kerkdiensten in de regio medewer-
king verlenen’, zo zegt hij. 

Jacob Jansen is net als zijn collega ook
een tevreden dirigent en zegt: ‘De be-
zetting in ons orkest is ook goed. We
hebben vrij recent een leerlingenor-
kest opgestart, met thans circa 15 leer-
lingen. Daaronder veel talent , straks
dus een welkome aanvulling op het
harmonieorkest van Sursum Corda.
Voor 2009 hebben we onder meer een
voorjaarsconcert in de agenda staan,
met daarbij het muzikale accent op
het thema ‘sprookjes’. Verder willen
we volgend jaar aan een concours mee
doen’, aldus Jacob Jansen. 

Intussen zijn de gezamenlijke repeti-
ties van Sursum Corda en Inspiration
dermate goed verlopen, dat Piet Piers-
ma en Jacob Jansen het niet bij dit
kerstconcert willen laten. ‘ Het smaakt
naar meer, wellicht kunnen we samen
nog eens concert in de openlucht ver-
zorgen’, zo zeggen Piet en Jacob die al
filosoferend thans al een idee hebben
hoe een dergelijk concert in ‘the air’
qua sfeer aangekleed moet worden.
Maar eerst gaat alle ‘inspiratie’ uit naar
de ‘muzikale kerstreis’ op zaterdag-
avond 20 december in de Christus Ko-
ningkerk. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Wel wordt na afloop een
vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld.

Muzikale kerstreis Sursum Corda en Inspiration

Dirigenten Jacob Jansen en Piet Piersma:
'Het wordt een zeer speciaal concert'

Gospelkoor Inspiration en de Christelijke muziekvereniging Sursum Cor-
da hebben ooit al eens samen gemusiceerd. De beide dirigenten respectie-
velijk Piet Piersma en Jacob Jansen kwamen op gegeven moment met el-
kaar in gesprek, waarna werd besloten om gezamenlijk een kerstconcert
te organiseren. Piet en Jacob waren het er ook snel over eens dat het dan
wel een ‘speciaal’ concert zou moeten worden. Een kerstconcert onder de
naam ‘Sing Noël’ met als thema ‘Muziek uit alle delen van de wereld’. (Het
concert vindt zaterdag 20 december om 20.00 uur in de Christus Koning-
kerk plaats, red.). Tijdens een gesprek met de beide dirigenten ‘ verhaal-
den’ ze met groot enthousiasme over het komende concert.

Piet Piersma en Jacob Jansen.

Om de kosten voor de aanschaf van
een en ander rond te krijgen, deden
twee plaatselijke bedrijven een forse
duit in het zakje. Hoveniersbedrijf
Arends leverde geheel belangeloos de
zeven meter hoge boom. GeoComfort
schonk Dorpsbelang de 100 lampen
tellende verlichting. Voor de nodige
spierkracht om de boom overeind te
krijgen, kon het bestuur rekenen op
de hulp van enkele bereidwillige
(buurt)bewoners. De bewoners kun-
nen nog tot en met de eerste week van
2009 van de boom genieten.

Twee lokale bedrijven sponsorden zo-
wel de boom als de verlichting.

Dorpsbelang-kerstboom in
Wichmond idee bewoners
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
heeft een sfeervolle kersboom ge-
plaatst op de hoek Hackforterweg-
Beeklaan in Wichmond. Het idee
voor de kerstboom werd het be-
stuur van Dorpsbelang door ver-
schillende bewoners aangedragen.
Die gaf daar graag gehoor aan.

Voor het overeind trekken van de kerst-
boom, kon het bestuur rekenen op de hulp
van enkele bereidwillige (buurt)bewoners.

WIE IS HILDA LEUVERINK-
HASSELBERG?
Hilda is begonnen met gedetailleerd
aquarellen in 1997. Nadat zij ver-
schillende cursussen en workshops
te hebben gevolgd, is de ontwikke-
ling van verschillende technieken in
een stroomversnelling geraakt. Door
het gebruik van verschillende mate-
rialen, is er een scala van verschillen-
de onderwerpen ontstaan. Zij pro-
beer het onderwerp te vangen in
licht en kleur. Tevens vind ze het
echt spannend om aan verschillen-
de stijlen te werken. Zij zal daarom
een schilderij nooit in één keer tot
een resultaat vervaardigen. Daarom
hopen wij dat U met plezier naar
haar schilderijen zult kijken en daar-
in kunt u zien hoe zij met plezier
hieraan werk.

WIE IS JOKE STOMPS?
Joke is in 1945 geboren in Borculo en
ruim 40 jaar met veel plezier in het
basisonderwijs gewerkt. Als kind
trok zij altijd met haar moeder de

natuur in en de liefde voor natuur,
dieren en mensen is haar met de pa-
plepel ingegoten. Toen zij klaar was
met haar studie in 1966 en zelf geld
ging verdienen, wilde zij graag iets
meer van de wereld zien. Om haar
moeder mee te laten genieten van
haar verre reizen, legde zij de be-
zochte plekken op de gevoelige plaat
vast. Fotografie is haar grote passie
geworden. Zij werkt volkomen auto-
didactisch en "het al doende leert
men" is bij haar dan ook zeker van
toepassing. 

Tibet en Afrika werden haar favorie-
te landen en vaak verbleef ze in haar
tent in de buurt van de bevolking op
afgelegen plekken. "Als je de mensen
met respect benadert en behandelt,
komt het vertrouwen vanzelf wel" is
haar motto. Je verandert dan al snel
van toerist in één van hen en zonder
problemen mag je fotograferen.
Sfeervolle plaatjes spreken voor zich
en stralen liefde, aandacht en ver-
trouwen uit. Graag neemt ze u mee
om in verwondering te genieten van
mijn reisimpressies. Zij heeft exposi-
ties gehad in o.a. Lochem, Ruurlo,
Twello en Zwiep. Tevens heeft ze ver-
schillende prijzen gewonnen o.a.
van de STARINGKOEPEL in het pro-
gramma van TV-Gelderland: 'De tien
van Marlies'. Ze is regelmatig te zien
met foto's op TV-Gelderland bij het
weer.

Twee exposities 
in Verzorgingshuis 
de Wehme Vorden
Van 2 december t/m februari 2009
hangen er twee exposities in
Woonzorgcentrum de Wehme, de
Delle 11 t/m 21. Eén expositie met
o.a. portretten van aquarel, aqryl
en potlood van Hilda Leuverink-
Haselberg uit Ruurlo en één foto-
expositie van foto's uit alle delen
van de wereld van Joke Stomps.



Kom naar de gezellige

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Stijlvolle Tommy Hilfiger herensokken
Normaal 2 paar € 10,00

nu 4 paar € 15,00

OP=OP
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN

VOORSPOEDIG EN GEZOND 2009.

KOSTER Uw beenmodespecialist!

Elke vrijdag op de markt in Vorden.
Kerkstraat 32, 6941 AH Didam. Tel. 0316-227556.

dankt een ieder die onze 

OLIEBOLLENACTIE
weer tot een succes heeft gemaakt.
De vraag was zo groot, dat we helaas
niet ieder adres in Vorden hebben
kunnen bezoeken. De volgende
oliebollenaktie is 11 en 12 dec. 2009.

Wij wensen een ieder een gezond en
muzikaal 2009 toe!

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

BOTERSTOL (1000 gram)

zwaar gevuld met krenten,
rozijnen en zuiver amandel-
spijs 5.50

KERSTKOEKEN 10 stuks 5.50

Kom langs voor ons uitgebreid

Kerstassortiment!

ZOETE, VOL SAP, NAVEL SINAASAPPELEN 20 stuks € 5,00
NIEUWE OOGST KIWI’S 10 stuks € 2,50
ROOMWITTE CHAMPIGNONS 500 gram € 1,50
PUIKBESTE BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kg € 2,98
GROTE MANGO’S € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

HELE MAGERE RUNDER- OF
HALF-OM-HALF-ROLLADES

500 gram  5,95
PROCUREUR ROLLADES

500 gram  3,95
GROOTMOEDERS GEHAKT
Panklaar, ook perfect voor soepballetjes

500 gram  2,75

Wij allen wensen u smaakvolle dagen!
Op woensdagmorgen 24 december
kunnen wij uw bestelling bezorgen.
Ons bedrijf is gesloten vanaf woensdag
24 december tot maandag 5 januari.

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 
KERSTSTERAANBIEDINGEN

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



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

STRAATJE OUDEJAARSLOTEN
CADEAU
Bij aankoop van een nieuwe auto of
een occasion tijdens de Eindejaars-
show, ontvangt u gratis een straatje
Oudejaarsloten t.w.v. € 125! Vraag hier-
voor naar de voorwaarden. Daarnaast
ligt voor iedere bezoeker een aardige
attentie klaar.

NISSAN MICRA 25TH ACTIE
Een kwart eeuw Nissan Micra, dat
moet gevierd worden! Daarom heeft
Nissan speciaal voor dit jubileum een
extra rijk uitgeruste versie van zijn
compacte Micra samengesteld. De ex-
tra uitrusting van de Micra 25th om-
vat zilverkleurig afgewerkte portier-
grepen, buitenspiegels en wieldop-
pen, een iPod-aansluiting en bedie-
ningsknoppen voor de MP3-speler op
het stuur. En als klap op de vuurpijl
doet Nissan de koper van de jubileu-
meditie van de Micra een iPod Nano
met vier gigabyte geheugen cadeau!
De jubileumuitvoering van de Nissan
Micra is ook te bestellen in de vorm
van de Nissan Micra C+C. De Nissan
Micra kwam in 1983 voor het eerst op
de markt en vond direct een groot pu-
bliek. Zijn degelijke kwaliteit en com-
pacte afmetingen maakten van de Nis-
san Micra al snel een populaire stads-
auto. 

NIEUWE NISSAN MURANO
Kom de nieuwe Nissan Murano bekij-
ken. Hij staat nu bij ons in de show-
room. Met een nieuw uiterlijk, verbe-
terde prestaties en een nieuw interi-
eur gaat de tweede generatie Murano
een stap verder dan het trendsettende
origineel. De nieuwe Nissan Murano
deelt zijn DNA duidelijk met de eerste
generatie Nissan Murano. De opval-
lendste wijzigingen betreffen de neus
en achterkant van de auto. Vooral de
verlichtingseenheden - voor en achter

- zijn ingrijpend veranderd. De uitstra-
ling van de auto is extra kracht bijge-
zet door de deuren in een andere hoek
te plaatsen, net als de zijruiten. Hier-
door lijkt de auto voller. De wielkasten
zijn op hun beurt scherper en meer
vierkant aangezet. Dit geeft de nieuwe
Nissan Murano een sportiever imago.
Het interieur van de Murano is ook
vernieuwd. Dankzij een nieuw instru-
mentarium, nieuwe stoelen, een sfeer-
volle verlichting en nog betere materi-
alen - bijvoorbeeld dubbel gestikt leer
en aluminium afwerkingen - is het in-
terieur naar een hoger niveau getild,
van sportief naar luxe. 

NISSAN QASHQAI SNELLER
LEVERBAAR
De succesvolle Nissan QASHQAI is nu
sneller leverbaar. Per direct is er een
groter deel van de productie van de
Nissan QASHQAI en de QASHQAI+2
voor Nederland bestemd. De opgelo-
pen levertijden door de grote vraag
naar de aantrekkelijke crossover zijn
daardoor aanzienlijk verkort. Enthou-
siaste kopers kunnen hun nieuwe
QASHQAI of QASHQAI +2 binnen en-
kele maanden al in ontvangst nemen.
Nieuw in de showroom is de QASHQAI
+2, een familiecrossover die dankzij
een grotere wielbasis en langere car-
rosserie aanzienlijk ruimer is. Het in-
terieur biedt genoeg plaats voor een
derde zitrij, waardoor zeven personen
in de auto kunnen plaatsnemen. Ook
bij aankoop van de Nissan Micra 25th,
de nieuwe Nissan Murano en de Nis-
san QASHQAI ontvangt u een Straatje
Oudejaarsloten cadeau.

OPENINGSTIJDEN SHOW
We verwelkomen u graag met snert en
glühwein. Kom langs bij Herwers Nis-
san in Doetinchem, Hengelo GLD of
Zevenaar. Kijk voor meer informatie
op www.herwers.nl

Herwers Nissan Eindejaarsshow

Van 19 tot en met 31 december vindt bij Herwers Nissan de Eindejaars-
show plaats. Met bijzonder aantrekkelijke aanbiedingen, veel nieuws, fan-
tastische geschenken en een groot aanbod aan occasions.

De voorbereidingen voor de Eindejaarsshow bij Herwers Nissan zijn in volle gang

Ondernemend, persoonlijk, vaste prijs

Minerva: expert in ondernemen 
en ondernemingen

Mede-eigenaar Erwin ten Kate: "Minerva heeft een ruime ervaring in de accountancy en
het bankwezen".

De mensen van Biljart Vereniging "de
Keu" hebben ook dit jaar weer alle re-
gisters los getrokken om tijdens het
Potbiljarten het zo aangenaam moge-
lijk te maken. Zo is er niet alleen het
Potbiljarten zelf, maar ook is er de mo-
gelijkheid om mee te doen aan het
spel Bolero, u probeert hierbij om
door middel van het stoten met een
biljartkeu 3 ballen op een platte plaat
te krijgen waar allemaal uitsparingen
in zijn verwerkt die ieder een getal ver-
tegenwoordigen, de persoon die het
hoogste aantal punten heeft gaat met
de hoofdprijs naar huis. Bij dit spel
heeft de bezoeker evenveel kans op de
hoofdprijs als de gevorderde biljarter.

Potbiljarten
B.V. "De Keu"
Zoals ieder jaar is er ook nu weer
op 31 december in club Café Markt-
zicht, beter bekent als café Wol-
brink het altijd weer gezellige Pot-
biljarten.

Lisette Meissner droomde er al een he-
le tijd van. Eens zou haar winkel, "Bij
Mei"omgebouwd worden tot een ge-
zellige landelijke winkel. A.s. vrijdag is
het dan zover. Dan gaan de deuren
open bij BRONKHORST -
DOWNTOWN. Het aanbod is overwel-
digend. Fraaie Engelse. Ierse en Schot-

se kleding in wax, tweed, ribcord en
lambswool. Merken als Barbour, John
Bardale, Barwick Tweed Traditionals,
Dubarry zijn ruimschoots vertegen-
woordigd. Stijlvolle en duurzame kle-
ding van de beste kwaliteit voor da-
mes en heren. 

Vanaf vrijdag is de winkel 's middags
open. U bent van Harte welkom. De
winkel is gevestigd aan de Onderstraat
8a. Ook op zondagmiddag open.

Bronkhorst-downtown is de naam
In het pittoreske Hanzestadje
Bronkhorst is vanaf a.s vrijdag een
nieuwe winkel gevestigd.

Op nieuwjaarsnacht, 1 januari 2009,
presenteert dorpshuis De Horst in
Keijenborg Bukow New Style, met
medewerking van Genery. 

Het is een feest exclusief voor gezellige
Keijenborgers vanaf 16 jaar. De voor-
verkoop van kaarten vindt plaats op 15
en 22 december 's avonds in De Horst.
De kaarten zijn strikt persoonlijk.

Feestelijke

nieuwjaarsnacht in 

dorpshuis Keijenborg

Vrijdagmorgen 12 december overhan-
digde Bertus Overbeek symbolisch de
cheque namens weekblad Contact/
Drukkerij Weevers van de opbrengst
van de kunstindruk november aan
mevrouw Marian Danen van het KiKa
fonds (Kinderen Kankervrij). 
KiKa werft fondsen, die ten goede ko-
men aan de zeven kinderkankercen-
tra in Nederland: Sophia in Rotterdam
Willem-Alexander in Leiden, VU me-
disch centrum en Emma in Amster-
dam, Wilhelmina in Utrecht, Beatrix
in Groningen en UMC St. Radboud in

Nijmegen. Om precies te zijn: aan on-
derzoek waarmee deze centra ver-
sneld therapieën beschikbaar willen
maken voor een betere behandeling
en genezing van kinderkanker. Min-
der pijn en strijd. En meer genezing en
kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw
steun vraagt. Want kinderen met kan-
ker worden liever gisteren beter dan
vandaag.
De overhandiging vond plaats op het
Riek Schagenplein, zij had het kunst-
werk van november beschikbaar ge-
steld.

Overhandiging cheque 
KiKa fonds

Accountancy is een breed terrein. Voor
de adviseurs van Minerva omvat het
beduidend meer dan de ondersteu-
ning bij het voeren van de administra-
tie van uw onderneming. Een proac-
tieve benadering van uw accountant/
adviseur dient u te helpen bij het ma-
ken van beleid- en strategische keuzes
binnen uw onderneming en optimali-
satie van het rendement. 

Een belangrijk instrument daarvoor is
een betrouwbare en actuele financiële
verslaglegging van de performance
van uw bedrijf. ‘Meten is weten’; leren
van het verleden om er in het heden
en de toekomst voordeel mee te doen.

Naast het verrichten van de accoun-
tancy kan Minerva bemiddelen bij de
aanvraag van zakelijke financieringen
en ondersteuning bieden bij het verbe-
teren van het bedrijfsresultaat. Ook
begeleiden en bemiddelen wij bij de
koop en verkoop van ondernemingen
en bieden wij hulp bij (dreigende) dis-
continulteit van ondernemingen.

De medewerkers van Minerva advise-
ren u en uw onderneming persoonlijk
en proactief. Daarnaast mag u van ons
verwachten dat wij onze werkzaam-
heden aan u doorbelasten met een
heldere en transparante declaratie.

Het kantoor van Minerva is gevestigd
in het Ondernemingscentrum aan de
Koopmanslaan 3 in Doetinchem en
wij zijn bereikbaar op nr. 0314-393 151. 

Daarnaast kunt u ons vinden op inter-
net www.minervadoetinchem.nl
Zie de advertentie elders in deze krant.

Minerva is een administratie- en
adviesorganisatie die vooral actief
is in de zakelijke markt. De eigena-
ren, Jeroen Rosendahl, Ronald
Buunk en Erwin ten Kate hebben
een ruime ervaring in de accoun-
tancy en het bankwezen. Zij wor-
den op kantoor ondersteund door
de back office.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Brake.

B. Haneholt.

C. Knoest.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Maar liefst 71.000 basisschoolleerlin-
gen die in september tijdens de ‘Week
van de Vooruitgang’ Groene Voetstap-
pen verzamelden, werden door de 60
leerlingen vertegenwoordigd, tijdens
de door het Klimaatverbond georgani-
seerde Kinderklimaattop. 
Onder begeleiding bedachten deze
kinderen in vijf groepen verdeeld, tips

om energie te besparen. Eigenlijk wa-
ren alle tips goed, maar de Minister
van Ruimte en Milieu moest er toch
één Gouden Tip uit kiezen. Het werd
'met één knop alles uit', één knop,
waarmee de laatste gebruiker van die
dag alle niet-noodzakelijke appara-
tuur van een gebouw in één keer kan
uitzetten.

Die avond was in het NOS Jeugdjour-
naal te zien hoe de Kinderklimaattop
was verlopen. De klasgenoten van Jip
Snelder en Luna Brandsen zagen hun
ontmoeting met minister Jacqueline
Cramer. Deze twee St. Joannesschool-
leerlingen vertegenwoordigden de ge-
meente Bronckhorst en daarom was
ook de heer Erik Mol van de gemeente
meegereisd naar Den Haag. Meneer Jo
kwam tijdens de uitleg van de Gouden
Tip duidelijk in beeld. Het was een in-
teressante en leerzame dag! De kli-
maattop van de Verenigde Naties vond
plaats van 1 tot 12 december in de
Poolse stad Poznan.

Joannesschoolleerlingen naar Kinderklimaattop

Jip Snelder en Luna Brandsen 
ontmoetten minister Cramer

Tijdens de Kinderklimaattop in Den Haag op maandag 1 december jl.,
waarbij 60 basisschoolleerlingen op bezoek waren bij het ministerie van
VROM, koos minister Cramer de winnende tip: één knop, waarmee de laat-
ste gebruiker van die dag alle niet-noodzakelijke apparatuur van een ge-
bouw in één keer kan uitzetten. Deze tip ging direct mee naar de echte kli-
maattop in het Poolse Poznan.

Het Bronckhorster gezelschap in de trein op weg naar de Kinderklimaattop in Den Haag; (v.l.n.r.) Erik Mol, Luna Brandsen, Jip Snelder en
Jo Weijers.

Tijdens de Kinderklimaattop in Den Haag ontmoetten de leerlingen minister Jacqueline Cramer.

ZWOLLE
Konijnen
Franse Hangoor: Bram Bruinsma 1xF, Jelle Bruinsma 1xF, R.
Bruinsma 2xF,2xZG

IJSSELSHOW GORSSEL
Konijnen
Franse Hangoor: Bram Bruinsma 1xZG, Jelle Bruinsma 1xG,
R. Bruinsma 3xF,1xZG
Kleurdwerg: H. Gubbels 3xF,2xZG,1xG

KLEINDIERENSHOW ONETO ENSCHEDE
Hoenders

Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 1xZG
Wyandotte: B. Wasssink 3xG

Dwerghoenders
Orpington: B. van Dijke 4xF,6xZG,1xG
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF,3xZG,2xG

Konijnen
Wener: H. Nijenhuis 2xF,3xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 2xF,1xG, J. Bakering
2xZG,1xG
Alaska: J. Bakering 2xF,3xZG
Hulstlander: A. Dijkstra 2xF,2xZG

P.K.V. Nieuws

Bij de master was Peter Makkink de
snelste met een 7e plek. Hij werd ge-
volgd door Rudi Peters (8e), Hans Rein-
tjes (9e) en Erik Bouwmeester(10e).
Martin Weijers werd 14e, Garjo Kamp-
huis 17e, Bert Kromkamp 19e en Frans
de Wit 22e.
Bij de Elite behaalde Jan Weevers een
zeer knappe 4e plek, aangezien hij van
de laatste startrij moest starten. Ri-
chard Sleumer haalde de finish helaas
niet door pech.

Jeroen Borgonjen was bij de amateurs
de snelste RTV-er, hij werd 16e. Hij
werd op de hielen gezeten door Jeroen
Brummelman, die 17e werd. Eddy
Heuvelink behaalde een 29e plek. Si-
mon Bargeman moest afrekenen met
pech. De Junioren Joost Berendsen en
Felix Wolbert werden 5e en 6e.

Op zondag werd er een GOW cross in
Nijverdal verreden. Hier was het Mar-
tin Weijers die bij de Masters als eerste
RTV-er over de streep kwam. Hij werd
5e, gevolgd door Peter Makkink (6e) en
Rudi Peters (7e). Hans Reintjes werd
10e, Garjo Kamphuis 12e, Erik Bouw-
meester 13e en Frans de Wit 18e.
Bij de amateurs werd Simon Barge-
man 9e, Jeroen Borgonjen 13e en Flo-
ris Besseling 20e.
Thijs van Amerongen werd in Essen
(Belgie) zaterdag 23e in een cross voor
de Gazet van Antwerpen Trofee. Zon-
dag in het aanmerkelijk beter met
Thijs. In Overijsse werd hij zeer ver-
dienstelijk 15e.

Druk Crossweekend RTV
renners
Afgelopen weekend stonden twee
GOW crossen op het programma.
Dit begon zaterdag met de cross in
Vorden, georganiseerd door RTV
Vierakker Wichmond. Het par-
cours was iets aangepast ten op-
zichte van voorgaande jaren, met
als bedoeling dat er minder hob-
bels in zaten. Echter door het vrie-
zende weer was de grond erg hard
en dus zeer hobbelig. Tevens was
het parcours door het opvriezen op
enkele stukken zeer glad.

Er wordt eveneens op het sportieve
vlak gestreden door deze oude cory-
feeën. Er zal gespeeld worden met een
snelheidsmeter, boarding voetbal, op
de stropdas en tennisvoetbal. Daarna
vertrekt het bonte gezelschap naar De
Seven Steenen waar er een hapje

wordt gegeten. Aansluitend vindt er
een feestavond plaats voor iedereen
die S.V. Steenderen een warm hart toe-
draagt. Tevens is er nog een optreden
van een Hazes Look a Like en zal de
trekking van de jubileum verloting
plaats vinden.

S.V Steenderen viert 
90 jarig jubileum

Voetbalvereniging Steenderen viert zaterdag 20 september 2008 haar 90
jarig jubileum met een grote reünie. Voetballers die vanaf 1965 in het eer-
ste elftal hebben gespeeld ontmoeten elkaar op het sportpark het Hooge
Wessel in Steenderen. Uiteraard zijn ook spelers die voor 1965 in het eer-
ste speelden en supporters van harte welkom om oude herinneringen op
te halen.

Het eerste elftal van S.V. Steenderen uit 1964 - 1965.

Hier zal door kinderen een kerstspel
opgevoerd worden. De titel van het
kerstspel is ‘De klok van verwachting’.
Het beloofd weer een gezellige dienst

te worden met veel zang en optredens
van jonge muzikanten. Na de dienst is
er chocolademelk en natuurlijk wat
lekkers voor jullie. Deze speciale kin-
derkerstdienst begint om 19.00 uur
en de voorganger is ds. D. Engelage.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kinderkerstviering in 
Hoog-Keppel
Kom je ook op woensdag 24 decem-
ber naar de kerk in Hoog-Keppel?
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Bij de officiële opening waren veel ge-
nodigden in het nieuwe pand, dat is
ondergebracht in het bedrijfsverza-
melgebouw. Richard Arendsen heette
iedereen welkom en blikte terug hoe
het dertig jaar geleden allemaal is be-
gonnen.
In 1978 begon oprichter Jan Arendsen
aan de Raadhuisstraat met het bedrijf,
op de parkeerplaats achter dancing

Concordia. Niet lang daarna vestigde
het bedrijf zich aan de Vordenseweg
om door te groeien naar een allround
installatiebedrijf. In 1992 nam Jan
Arendsen de stap om zijn bedrijf uit te
bouwen met een EXPERT-winkel aan
de Raadhuisstraat. Deze locatie bood
tevens ruimte voor de werkplaats en
magazijn van het installatiebedrijf. In-
middels is de organisatie van Arend-

sen uitgegroeid tot een bedrijf met
drie kernactiviteiten: Arendsen Instal-
latietechniek, EXPERT Arendsen en
ENORM Arendsen.

De winkels van EXPERT en ENORM
zijn inmiddels ondergebracht in een
nieuwe winkelruimte aan de Kerk-
straat. Het installatiebedrijf is sinds
kort uit het centrum van Hengelo ver-
dwenen en verhuisd naar Nijverheids-
weg 2 op het industrieterrein van Hen-
gelo. Bij de ontwikkeling van het nieu-
we bedrijfspand is veel aandacht be-
steed aan energiebesparende maatre-
gelen, bijvoorbeeld op het gebied van
verwarmen, koelen en energiezuinige
verlichting. 
De nieuwe locatie biedt volop door-
groeimogelijkheden en nieuw per-
spectief voor de toekomst waardoor
het bedrijf zich verder kan optimalise-
ren. Momenteel wordt er op de achter-
grond hard gewerkt aan het ‘nieuwe
gezicht’ van de organisatie, zodat
Arendsen Installatietechniek klaar is
voor de toekomst. Richard Arendsen
en zijn moeder Mimie onthulden het
nieuwe logo. De opening van het pand
werd extra feestelijk door de Koninklij-
ke Harmonie Concordia die de felicita-
ties overbracht met een serenade.

Op zaterdag 13 december kon ieder-
een het bedrijf bekijken tijdens het
Open huis. De vele bezoekers konden
kennis maken met de allernieuwste
technieken en er waren interessante
demonstraties. Tot 20 december is er
bij Arendsen Installatietechniek de
traditionele cv-ketelshow met diverse
aantrekkelijke acties en openingsaan-
biedingen. 
Arendsen Installatietechniek is geves-
tigd aan de Nijverheidsweg 2 in Hen-
gelo. Tel: 0575-462511. 
E-mail: instal@arendsen-hengelo.nl

Nieuw pand en 30-jarig bestaan

Nieuw bedrijfspand Arendsen
Installatietechniek officieel geopend

Voor Arendsen Installatietechniek is 2008 een bijzonder jaar. Het Henge-
lose bedrijf bestaat dertig jaar en is verhuisd naar de nieuwe locatie op
het industrieterrein. Afgelopen donderdag werd het nieuwe pand offici-
eel geopend en twee dagen later was er Open huis. Beide dagen was er veel
belangstelling.

Mimie en Richard Arendsen onthulden samen het nieuwe logo.

Veel belangstelling bij opening nieuw pand.

De opbrengst is bestemd voor Stich-
ting Cordaad, voorheen Meisjesstad in
Utrecht, die (crisis)opvang biedt aan
vrouwen en hun kinderen. Veelal heb-
ben deze vrouwen te maken gehad
met huiselijk geweld, vrouwenhandel,
loverboys en/of schulden. Voor deze

vrouwen is het belangrijk sociale vaar-
digheden aan te leren, contact te leg-
gen met instanties en de taalvaardig-
heid te vergroten. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de
aanschaf van computers en cursussen.
Daarmee kunnen de vrouwen meer
zelfstandigheid ontwikkelen, zo no-
dig de Nederlandse taal leren en krij-
gen ze meer contactmogelijkheden.
Contactpersoon: Hans Jansen, 
tel. 0575-551892 
e-mail: j.jansen47@kpnplanet.nl

SNS regiobank bridgetoernooi
Bronckhorst voor het goede doel

Op Zaterdagmiddag 31 januari or-
ganiseert bridgeclub Bronkhorst
weer een toernooi bij café restau-
rant "Den Bremer" Z.E.weg in Tol-
dijk.

Deze band bestaat uit 5 muzikanten,
die enkele jaren geleden met een fris-
se eigenzinnige kijk op Bluesrock en
Rock 'n Roll werd opgericht. De stijl

van de band is te omschrijven als dyna-
misch, eigenzinnig en heeft als funda-
ment pure Rock 'n Roll. Helden voor de
leden van de band zijn onder andere;
de Stones, ZZ Top, Creedence, Chuck
Berry, Herman Brood en Jimi Hendrix.
Van deze rock-idolen worden num-
mers op geheel eigenwijze manier ge-

coverd. En we houden ons recht het
voor bestaande nummers in ons eigen
"jasje" te steken wat resulteert in een
gevarieerde verrassende avond Rock 'n
Roll. De bandleden die allen afkomstig
zijn uit Oost-Nederland beschikken
over de benodigde ervaring als muzi-
kant. website: www.jpr-band.nl

De JPR Strinx band treedt zaterdag-
avond 20 december op in Café de
Zwaan te Hengelo gld.

"Live On Stage in Café de Zwaan"
Hoewel we natuurlijk allemaal wel
eens geld geven voor het 'goede doel',
zocht Jacques naar een eigen manier
om, juist in deze dagen, iets terug te
doen. Hij haakte aan bij wat hij weet
van zijn klanten: zij willen graag iets
nieuws kopen, iets dat beter past, iets
dat beter staat, iets dat lekkerder zit.
En tegelijkertijd hebben zij allerlei kle-
ren in hun kast hangen die zij zelden
of nooit dragen, kleding waar de men-
sen uit de stad Sighetu-Marmatiei in
Roemenië heel gelukkig mee zouden
zijn.

Jacques Roosenstein heeft dit gegeven
omgezet in een kerstactie waar ieder-
een van profiteert. Als u op 22, 23 of 24
december bij Roosenstein Quality We-
ar minimaal één goed, schoon en
draagbaar kledingstuk inlevert, dit
mag een dames-, heren- of kinderkle-
dingstuk zijn, ontvangt u bij aankoop
van een artikel uit hun dames- en he-
rencollectie een korting van 20%. In-
dien er al korting op het artikel zit ver-
hoogt Roosenstein Quality Wear deze
korting met 20%. 

Jacques zal er vervolgens voor zorgen
dat de ingebrachte kleding via Partner
Gemeenten Oost Europa terechtkomt
bij de bewoners van de stad Sighetu-
Marmatiei, vandaar dat deze kleding
schoon en heel moet zijn. Mocht u
nog vragen hebben over de bestem-
ming dan kunt u op de website
www.dorpskerkvorden.nl/node/43 

Meer informatie lezen of telefonisch
contact opnemen met 0575-554248,
dhr. A.J. Menkveld contactpersoon
voor Partner Gemeenten Oost Europa.

Bijzondere kerstactie bij
Roosenstein Quality Wear
Wat doe je als het je passie is om
iedereen het jaar uit te laten luiden
met echt mooie kleding en je tege-
lijkertijd geconfronteerd wordt
met de armoede van mensen in an-
dere delen van de wereld? Dit was
de vraag waar Jacques Roosenstein,
van Roosenstein Quality Wear
Burg. Galleestraat 12, Vorden, zich
voor gesteld zag toen hij zijn win-
kel in kerststemming bracht en
hoorde van Partner Gemeenten
Oost Europa.

Ondanks grondige sanering van het
terrein, blijkt uit nader onderzoek dat
de bodem van de locatie van de acht
nieuwe huurappartementen veront-
reinigd is met huisbrandolie. 

Saneringsplan in januari gereed

Habion heeft inmiddels ingenieursbu-
reau Oranjewoud uit Deventer inge-
schakeld voor de inventarisatie van de
bodemverontreiniging en het opstel-
len van een saneringsplan.
In januari 2009 is dit saneringsplan
gereed. Dan is dus duidelijk hoe en
wanneer de verontreiniging wordt
verwijderd. Na goedkeuring van de

Provincie en het verkrijgen van de be-
nodigde vergunningen, zal waar-
schijnlijk in april 2009 gestart worden
met de daadwerkelijke sanering. Daar-
na worden de bouwwerkzaamheden
voor het appartementencomplex op-
nieuw gestart.

Bodem nieuwe woonzorgcentrum
niet verontreinigd

Voor de zekerheid is ook de bodem
van het nieuwe woonzorgcentrum op-
nieuw onderzocht. Deze grond blijkt
niet verontreinigd. De bouw hiervan
kan dus gewoon doorgaan. 

Markenheem, aanbieder van verzor-
gingshuiszorg op onder andere De
Bleijke, betreurt het feit dat de nieuw-
bouw niet geheel conform verwach-
tingen verloopt, maar zal er alles aan
doen om eventuele overlast voor een
ieder zoveel mogelijk te beperken.

In januari duidelijkheid
over sanering terrein
De Bleijke
Op het terrein van De Bleijke in
Hengelo is Habion, woningcorpo-
ratie in ouderenhuisvesting én ei-
genaar van het terrein, gestart met
de bouw van acht appartementen
en een nieuw woonzorgcentrum.



www.expert.nl

Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen

tel: 0575 - 54 32 02 

Zutphen-emerikseweg 46, 7223 DG Baak

tel: 0575 - 55 10 00
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De nieuwe website is een beginpunt
die steeds verbeterd en uitgebreid
wordt. Zo zijn er verschillende dingen
verbeterd. Het computersysteem van
de gemeente is aangepast. Hierdoor is
elektronische afhandeling van pro-
ducten mogelijk geworden. Burgers
van Bronckhorst kunnen veel produc-
ten en diensten zoals een uitreksel

van het bevolkingsregister of een be-
wijs van Nederlanderschap digitaal
aanvragen en digitaal betalen. Maar
mensen kunnen bijvoorbeeld ook mel-
dingen over hun woon- en leefomge-
ving of bijvoorbeeld een klacht door
geven. 
Nieuw is ook dat de gemeenteraads-
vergaderingen in geluid kunnen wor-

den weergegeven en dat berichten op
de website voorgelezen kunnen wor-
den. Dit is een mooie oplossing voor
mensen met een leesbeperking. 

Het op onderwerp zoeken is gemakke-
lijker geworden door verbetering van
de zoekfunctie. De gemeente biedt
aan de begrafenisondernemers een
bijzondere service. Zij kunnen nu ook
’s avonds en in het weekend online
een begraafplaats reserveren. Volgens
de gemeente Bronckhorst is deze ser-
viceverlening aan begrafenisonderne-
mers uniek in Nederland.

www.bronckhorst.nl on line

Nieuwe website Bronckhorst biedt
inwoners extra mogelijkheden

In het gemeentekantoor werd onlangs de nieuwe website van de gemeen-
te Bronckhorst gelntroduceerd. Volgens burgemeester Aalderink wordt
met de nieuwe gemeentelijk website (www.bronckhorst.nl) een belangrij-
ke stap gezet op weg naar een verbeterde elektronische dienstverlening.
Aalderink: “Het streven is om in 2009, 65 procent van onze dienstverle-
ning digitaal aan te kunnen bieden”.

Burgemeester Henk Aalderink en wethouder Anne van Kuil onthullen de nieuwe gemeentelijke website.

De judoka`s uit de wedstrijdgroep van
Leo Buitink trainen vier tot vijf en
soms wel zes keer in de week!
Van maandag t/m zaterdag is er op el-
ke dag in een andere plaats wel een
wedstrijdtraining waar zij onbeperkt
in kunnen meetrainen
Maandagtraining in Borculo deelne-
mers in de winnende teams, Nadie

Thuinte, Imke Thuinte, Ilse van Kessel,
Tom Schiphorst, Rene Weernink, Leon
Schutte, Martijn Schutte.
Dinsdag:Vorden-Ruth Peters, Maaike
van Hoffen, Luuk hesselink en Wout
Engels.
Woensdag: Lochem Koen Busink en
Thijs Luggenhorst.
Donderdag:Hengelo G Annemijn Salo-
mons, Floris Salomons, Sabine Wol-
sink, Lianne Wolsink. Luc van Hal,
Dennis Buunk, Berend Lusink, Joris
Berends en Bastian Schumaker.
Vrijdag:Eibergen Timon Schuurmans,
Jan Willem Schokkin, Wout Duenk en
Mike van de Esschert.
Zaterdagmorgen: Groenlo Estelle Pie-
rik, Shouala Essbai, Goula Essbai, Luc
Hieltjes,Coen Hieltjes,Rik Lurvink,
Zaterdagmiddag: Ruurlo Hilde Jager,
Liz Mombarg, Else Mombarg, Rens
Jager en Luke Buitink.

Judoschool Leo Buitink
Dames en Heren jeugd pakken voor derde jaar op rij de titel bij 

de provinciale kampioenschappen van Judo Bond Oost Nederland.

In de finale van de wedstrijdklasse
bij de jeugd tot 12 jaar werden de
teams uit Dronten,Almelo JPT, En-
schede judo Oost en Schuttersveld
verslagen. Het tweede jongensteam
werd in deze wedstrijdklasse knap
derde. Het tweede meisjesteam
vierde en het derde meisjesteam
achtste. In de koka-beginners-
groep werd het derde jongensteam
tijdens de finaledag tweede. Zeve-
naar werd hier eerste.

Manege de Gompert is een inmiddels
begrip in deze regio voor paardrijdend
Achterhoek. Met meer dan 100 leden
op de ponyclub en rijvereniging en
nog veel meer manegeklanten willen
wij steeds een stapje verder komen
door dit soort gezellige dagen te orga-
niseren en meer mensen kennis te la-
ten maken met onze gezellige mane-
ge. De opbrengst van deze dag zal ten
goede komen aan de Activiteitencom-
missie zodat er leuke en leerzame cli-
nic's en trainingsdagen georganiseerd

kunnen worden en natuurlijk voor
volgend jaar weer een Hippo Kerst
Fair! Uiteraard zal er op deze dag ge-
noeg vertier zijn voor alle paarden lief-
hebbers onder ons maar natuurlijk
ook voor de mensen die minder met
paarden hebben. Namelijk een wijn-
proeverij, kerstartikelen, diverse hand-
werkers, rommelmarkt, levende kers-
stal, de Kerstman, schoonheidsspecia-
liste en kapster voor de laatste trends
en nog veel meer. Voor de paarden
freaks is er een markt met 2de hands
paardenspullen, ruitershop, ritje met
de koets etc. etc. en voor de kinderen
genoeg spelletjes, schminken en een
grabbelton. Ook voor allerlei lekkere
dranken en spijzen als warme choco-
lademelk, snert, broodje warm vlees
en wafels moet je deze dag op manege
de Gompert zijn!

De entree is vrij, manege de Gompert,
Gompertsdijk 11, 7255 PM, Hengelo
Gld.

Hippo Kerst Fair manege 
de Gompert
Op zondag 21 December organi-
seert manege 'de Gompert' een
Hippo Kerst Fair. Deze Fair zal dit
jaar voor het eerst georganiseerd
worden door de Activiteitencom-
missie van Lr en Pc de Gompert.
Hopend op een sfeervolle dag zal er
van alles staan te gebeuren in de
beide binnen maneges. De dag is
georganiseerd voor jong en oud en
voor ieder wat wils!

SOCII NIEUWS
Programma 21 December

Socii 3 - Lochem Sp 6
Socii 4 - PAX 6
Oeken 4 - Socii 5

Vo e t b a l

Afgelopen donderdag
werd onder grote belang-
stelling de nieuwe huis-
vesting van Regelink
Schildersbedrijf officieel
in gebruik genomen. Za-
terdag 13 december was
er Open huis. De hele
dag liep het door met be-
langstellenden. De be-
zoekers konden onder
meer diverse verf- en
glasproducten zien die
het schildersbedrijf ge-
bruikt. 

Veel belangstelling was
er voor de spoelwaterin-
stallatie die gebruik
wordt voor het reinigen
van verfrollers en kwas-
ten voor verf op water-
basis. Met de computer-
gestuurde verfmengma-
chine kan elke gewenste
kleur gemaakt worden.
De twee hoogwerkers die
Regelink Schildersbe-
drijf gebruikt, zijn ook te

huur. Tijdens het Open huis hoefden
kinderen zich niet te vervelen. 

Samen met buurman Arendsen Instal-
latietechniek was er een springkussen
neergezet waar kinderen zich op uit
konden leven en er was een clown.

Veel belangstelling bij opening en Open huis

Nieuw bedrijfspand Regelink
Schildersbedrijf officieel geopend

Sinds kort is Regelink Schildersbedrijf verhuisd van het centrum van
Hengelo naar de Nijverheidsweg op het industrieterrein van Hengelo. Aan
de Nijverheidsweg is een bedrijfsverzamelgebouw gebouwd waar het
schildersbedrijf is ondergebracht. Het pand heeft een mooie en moderne
uitstraling en is goed toegankelijk voor klanten en leveranciers.

Op de voorgrond de directieleden van Regelink Schildersbedrijf in het nieuwe pand.
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VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

WIM ROMIJN
Wim Romijn is in het Groningse
Vriescheloo werkzaam als illustrator
en dierenschilder. Hoewel hij inter-
nationale faam geniet als paarden-
schilder beschouwt het publiek hem
hoe langer hoe meer als dieren-
schilder. Zijn specialisme is het
schilderen van paarden, landbouw-
huisdieren, honden en wildlife.
Van zijn werk zijn wens- en kerst-
kaarten, kalenders, posters, borduur-
pakketten, portfolio’s en giclées
gemaakt.

In de platenboeken “Het Werkpaard
”(1990), de bestseller “Het Boeren-
paard”(1995), “Paardenzot”(1999),
“Van Ploegpaard tot Polopony”(2003)
en de vierdelige serie “Landelijke
Idylle”(2004) schildert en beschrijft
Wim Romijn het werken met paar-
den en het landleven van weleer.

Zijn werk is tentoongesteld geweest
in het Landbouwmuseum Sint Anna
Termuiden (Zld), Nederlands Trek-
paardenmuseum Grijpskerke (Zld),
Nationaal Rijtuigenmuseum Leek

(Gr), Veenkoloniaal Museum Veen-
dam (Gr), Museum Oud-Soest (Utr) en
Museum Goemanszorg, Dreischor
(Zld).

BROOKE HOSPITAL FOR
ANIMALS NEDERLAND
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar het Brooke Hos-
pital for Animals Nederland. Brooke
helpt werkpaarden en ezels van
straatarme mensen in ontwikke-
lingslanden. De toegewijde lokale
dierenartsen en Brooketeams geven
gratis diergeneeskundige hulp, voor-
lichting en cursussen aan gemeen-
schappen in Egypte, India, Jordanië
en Pakistan. 

Het doel van Brooke is om met de
bewezen duurzame oplossingen
duizenden werkpaarden en -ezels te
helpen daar waar dit het hardst no-
dig is. Dit wordt ondermeer bereikt
door partnerschappen aan te gaan
met lokale dierenhulporganisaties
en oplossingen met hen te delen.
Hiermee helpt Brooke de mensen die
afhankelijk zijn van hun werkpaar-
den en -ezels in de armste gemeen-
schappen van de wereld.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de

afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor december is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Wim Romijn

Op dit kunstwerk kan vanaf 15 december worden geboden.

Voor Kerst worden de afvalkalenders 2009 weer verspreid. In de 
afvalkalender vindt u alle data die voor u gelden voor het aanbieden
van onder meer uw gft- en restafval, oud papier, grof snoeiafval, grof
huisafval en klein chemisch afval. In de kalender leest u verder alles
over het scheiden van afval, welke afvalstromen u aan huis kan laten
ophalen en waarvoor u bij de Afval
Breng Punten 
terecht kan. Met
de afvalkalender
heeft u alle 
informatie over
uw huishoudelijk
afval bij de hand.
Dus lees en 
bewaar!

Heeft u op 
27 december 
nog geen kalender
ontvangen? 
Neemt u dan 
contact op met de
Afval-Informatie-Lijn
van Berkel Milieu.

Vanaf 1 januari: nieuw telefoonnummer Afval-Informatie-Lijn
Vanaf 1 januari a.s. heeft de Afval-Informatie-Lijn een nieuw nummer.
Voor al uw vragen over afval kunt u voortaan terecht bij de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel. 0575 - 545 646, bereikbaar op
werkdagen van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur. Voor het gratis
laten ophalen van herbruikbare goederen die verkoopbaar zijn, is er de
speciale Kringlooplijn van samenwerkende kringloopbedrijven Aktief en
2Switch: (0900) 02 05. De Kringlooplijn is bereikbaar op werkdagen
van 08.30-17.00 uur.  Vanaf 1 januari is ook de afvalwebsite vernieuwd:
www.berkelmilieu.nl.

Afvalkalender 2009 Wijzigingen afvalinzameling 
vanwege komende feestdagen
• Containers met Kerst en Nieuwjaar
Tijdens de kerstdagen wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld. In
plaats van 1e kerstdag, donderdag 25 december, worden de containers
geleegd op zaterdag 20 december. In plaats van 2e kerstdag, vrijdag
26 december, worden de containers geleegd op zaterdag 27 december. 

Ook op nieuwjaarsdag vindt er geen inzameling plaats. In plaats hier-
van kunt u uw container op zaterdag 3 januari aan de weg plaatsen. 

Let op: op de gewijzigde inzameldagen wordt al om 07.00 uur gestart
met de inzameling. U bent daardoor mogelijk eerder aan de beurt dan 
u gewend bent. Plaats daarom uw container bijtijds aan de weg.

• Gewijzigde opening Afval Breng Punt
Het Afval Breng Punt van Berkel Milieu aan de Letlandsestraat 8 in 
Zutphen gaat op kerstavond (woensdag 24 december) en oudejaarsdag
(woensdag 31 december) een uur eerder dicht. U kunt er op beide
dagen van 08.00-12.00 en 12.30-15.00 uur terecht. Tijdens Kerst en 
op nieuwjaarsdag is het Afval Breng Punt gesloten.

• Ondergrondse containers afgesloten ivm vuurwerk 
De ondergrondse containers van de milieustraten (voor o.a. oud papier
en textiel) in de gemeente Bronckhorst worden met Oud & Nieuw 
afgesloten in verband met het afsteken van vuurwerk. De containers 
worden op 31 december om 10.00 uur afgesloten. Op 2 januari kunt u
er vanaf 11.00 uur weer terecht. 



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

U kunt nu digitaal producten (uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke
stand, bewijs van in leven zijn, bewijs van Nederlanderschap, 
verhuizing doorgeven en melding woon- en leefomgeving) 
bestellen en afrekenen. 

Doen! De gemeente maakt het u graag gemakkelijk.

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

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

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

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

vanaf 21 jaar: € 1.317
• alleenstaande 

vanaf 21 jaar: € 1.025
(bedragen exclusief vakantietoeslag)

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

samenwonenden: € 10.910

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

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale premie vanaf 1 januari 2009

per maand per persoon is:
• € 99,58 (basisverzekering + 

Garant 1 + Tand-
Verzorgd 1 vanaf 22 jaar)

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

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

Premie kinderen 
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle
aanvullende verzekeringen (Garant
pakketten) gratis meeverzekerd.
Kinderen tot 10 jaar zijn voor alle
tandartsverzekeringen (Tand-
Verzorgd pakketten) gratis meever-
zekerd. Voor kinderen van 10 tot 22
jaar geldt voor de tandartsverzeke-
ringen (vanaf pakket TandVerzorgd 2)
een lage premie vanaf € 5,46 tot
€ 6,37 per maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u een aantrekkelijk

Garantpakket daar bovenop krijgt.
De premie daarvoor betaalt de
gemeente voor u. Het Garantpakket
geeft u recht op extra vergoedingen
als:
• 100% van de voor eigen rekening

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

• hogere vergoeding voor brillen of
contactlenzen

• aanvullende vergoeding voor prui-
ken en orthopedisch schoeisel

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

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor kraamzorg

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor psychologische zorg

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

geeft gebruik te willen maken van
de collectieve verzekering van de ge-
meente Bronckhorst (collectiviteits-
nummer 20403 van de gemeente
vermelden). Dit kunt u tot uiterlijk
31 januari 2009 doen!

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

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

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

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering

De feestdagen zijn traditioneel over-
volle dagen voor de Regiotaxi. Vooral
op kerstavond en 1e en 2e kerstdag
bereikt het aantal ritaanvragen een
hoogtepunt. Daarom adviseert de
gemeente u, waar mogelijk, uw
reis/reizen tijdens de feestdagen zo
ver mogelijk van tevoren te boeken.

Ook op oudejaarsdag, 31 december,
wordt door Regiotaxi Gelderland ge-
reden. Wel sluit de dienstverlening
eerder. Dat wil zeggen dat de laatste
rit begint op oudejaarsdag om 19.59
uur. De reizigers die dan nog onder-
weg zijn, worden uiteraard gewoon
naar hun bestemming gebracht.
Het callcenter blijft in de lucht tot
de laatste reiziger op zijn of haar
bestemming is aangekomen.  

De laatste ritten met de Regiotaxi
Gelderland kunnen dus uiterlijk

om 18.59 uur besteld worden.
Reserveringen na dat tijdstip worden
niet meer aangenomen.

Regiotaxi gewaarborgd in
Bronckhorst
De samenwerkingsovereenkomst
van de gemeente met de Provincie
Gelderland betreffende de Regiotaxi
is verlengd tot en met 31 december
2012. De gemeente verlengt ook
de uitvoeringscontracten met het
callcenter en de vervoerders (onder
andere Correct Monnereau B.V. 
en Taxibedrijf Venderbosch) tot en
met 31 december 2012. 

Dus de komende jaren is de Regio-
taxi in Bronckhorst gewaarborgd! 
De gemeente heeft ten slotte inge-
stemd met een verhoging van het
zone tarief van € 0,45 naar € 0,55
voor 2009.

Regiotaxi tijdens 
feestdagen en oudejaarsdag
(31 december 2008)

Op 24 en 31 december a.s. is de
gemeente vanaf 13.00 uur gesloten. 

De medewerkers van de gemeente
zijn u op 22, 23 en 29 en 30 december

a.s. op de gewone openingstijden
van dienst. 

Op 5 januari zijn we vanaf 10.00 uur
geopend.

Gewijzigde openingstijden gemeente
i.v.m. kerst en oud & nieuw



Het gemeentebestuur nodigt u
van harte uit voor de nieuwjaars-
receptie op 5 januari 2008 om
19.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
bij Cultureel Centrum De Brink
op het Stationsplein 8-12 in
Zelhem. Alle inwoners, instellin-
gen, verenigingen en bedrijven
van de gemeente Bronckhorst
zijn van harte welkom. Een prima
gelegenheid om in ongedwongen
sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje elkaar het

beste toe te wensen en (nader)
kennis te maken. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt
onder andere ook de 'Vrijwilliger
van het jaar' bekend gemaakt en
worden de kampioenen uit onze
gemeente gehuldigd.

Wij heten u graag van harte
welkom op 5 januari!

Met vriendelijke groet, 
Henk Aalderink, Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.
Komt u ook?

Heeft u binnenkort een Attestatie
de vitae (bewijs van in leven zijn)
nodig, bijvoorbeeld voor uw  pen-
sioenfonds of lijfrentepolis, dan

kunt u dit product via onze website
nu volledig bestellen en betalen.
Voor meer informatie zie
www.bronckhorst.nl.

Bestel uw Attestatie de vitae 
nu digitaal bij ons

De provincie Gelderland maakte
vorige week bekend dat zij een
financiële bijdrage leveren aan het
plan van de acht Achterhoekse ge-
meenten om inwoners een subsidie
te verstrekken als zij energiebespa-
rende maatregelen aan hun eigen
woningen uitvoeren (maximaal
€ 500,- per woning en maximaal
voor 100 woningen per gemeente).
De subsidieregeling wordt op dit
moment door de Achterhoekse ge-

meenten, waaronder Bronckhorst,
uitgewerkt. In het voorjaar van 2009
maken wij bekend hoe wij de regeling
uitvoeren en publiceren we een aan-
vraagformulier op deze gemeente-
pagina's en op www.bronckhorst.nl.
Houdt u deze media in de gaten! 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer E. Mol van de
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 13.

Subsidieregeling voor energiebesparende
maatregelen woningen in aantocht

Samen met de gemeente Bronck-
horst verzorgt de sector Educatie &
Scholing van het Graafschap College
deze cursus over het omgaan met
geld. U krijgt in de cursus inzicht in
hoe u uw geld besteedt en waarom
het niet altijd lukt om uit te komen
met uw inkomen. Zo kijken we bij-
voorbeeld naar welke invloed recla-
me heeft op ons koopgedrag. U leert
een kloppend huishoudboekje op te
stellen en u krijgt tips over hoe u
op bepaalde zaken kunt besparen. 
Tenslotte leert u hoe u uw thuis-
administratie op orde kunt brengen
en houden. 

Cursusduur:
9 weken, 1 les van 3 uur per week
Startdatum:
februari/maart 2009
Leslocatie:
nader te bepalen
Lesdag/lestijd:
nader te bepalen
Kosten:
voor inwoners van Bronckhorst
is de cursus gratis
Informatie en aanmelding: 
de heer H.A. Overbeek van de
gemeente, tel. (0575) 75 05 02, 
e-mail: h.overbeek@bronckhorst.nl

Geef u op voor de cursus 
'Uitkomen met Inkomen'

Vanaf 1 januari 2009 nieuw
nummer Afval-Informatie-Lijn:
(0575) 54 56 46

Vanaf 1 januari 2009 heeft de Afval-
Informatie-Lijn een nieuw nummer:
(0575) 54 56 46. U belt via dit nummer
direct met Berkel Milieu. De Afval-
Informatie-Lijn blijft bereikbaar op
werkdagen van 09.00-12.30 en van
13.00-16.00 uur. U kunt hier terecht
met al uw vragen over huishoudelijk
afval en de inzameling hiervan.

Kringlooplijn
Voor het gratis laten 
ophalen van herbruikbare
goederen die verkoopbaar
zijn, belt u vanaf 1 januari 2009 de
speciale Kringlooplijn van samen-
werkende kringloopbedrijven Aktief
en 2Switch: (0900) 02 05. De Kring-
looplijn is bereikbaar op werkdagen
van 08.30-17.00 uur. 
Aan de telefoon overleggen mede-
werkers met u of de spullen gratis
opgehaald worden.

Nieuwe afvalkalender en 
vernieuwde website
De nieuwe telefoonnummers vindt u
ook op de afvalkalender 2009, die u
voor de Kerst thuis ontvangt. 

Vanaf 1 januari 2009 is ook de 
afvalwebsite vernieuwd, u kunt dan
terecht op: www.berkelmilieu.nl.

Informatie over uw afval 

Nederland is een waterland. Alle-
maal hebben we schoon, mooi en
veilig water nodig. Niet alleen om
te drinken, maar ook om in te zwem-
men of in te vissen, op te varen of om
gewoon van te genieten rond onze
woning of als we erop uittrekken.
Zonder water zou Nederland er heel
wat minder aantrekkelijk uitzien.
Schoon, mooi en veilig water is ons
handelsmerk en onze deskundigheid.
Kijk maar naar onze dijken, polders,
beken, kanalen en naar de prachtige
waternatuur. 
Om dat water schoon, mooi en veilig
te houden en waar nodig te verbete-
ren, moet hard gewerkt worden.
Daarom maken rijksoverheid, provin-
cies en waterschappen waterplannen.
Daarbij werken zij ook in uw regio
nauw samen en overleggen regel-
matig met belangenorganisaties.
Op dit moment zijn de waterplannen
voor de komende zes jaar in ontwerp
af. Zij liggen vanaf 22 december
2008 ter inzage. De samenwerkende
overheden in uw woonomgeving,
waaronder de gemeente, nodigen u
uit de plannen te bekijken en horen
graag wat u van de voorstellen voor
het water vindt.

Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang 
Geef uw mening over de voorstellen

HET GAAT IN DEZE REGIO OM DE VOLGENDE PLANNEN:

Naam plan Organisatie Terinzagelegging Meer informatie

Ontwerp Waterplan provincie van 22 december www.gelderland.nl

Gelderland Gelderland tot 16 februari tel. (026) 359 81 46

2010-2015 2009

Stroomgebied- ministerie van 22 december www.inspraakpunt.nl

beheerplan van Verkeer 2008 t/m 22 juni 

en 2009

Waterstaat

Weet u niet welke plannen over uw
directe woonomgeving gaan? Kijk dan
op www.nederlandleeftmetwater.nl/
inspraak. Hier kunt u ook met behulp
van uw postcode gemakkelijk nagaan
welke plannen voor u van belang zijn.

Waar kunt u de plannen inzien?
Bovengenoemde plannen kunt u
inzien in het gemeentekantoor bij
de afdeling Openbare werken, bij
de provincie, het waterschap en de
regionale kantoren van rijkswaters-
taat. U kunt de plannen ook via in-
ternet downloaden, zie hiervoor de
adressen van de websites in de tabel
hierboven.

Wilt u inspreken?
Stuur dan uw reactie naar de organi-
satie die het plan gemaakt heeft
waarop u wilt inspreken. U kunt uw
reacties per brief, via internet of
mondeling indienen. 

Bij de organisaties en op de inzage-
adressen kunt u zien waar u precies
uw reactie naar toe moet sturen. 

Let op: uw reactie moet uiterlijk 
op de laatste dag van de terinzage-
legging van dat plan ontvangen
zijn door de organisatie waar u
inspreekt.

Begin november viel bij ongeveer
25.000 gezinnen in de Achterhoek
een envelop van de gemeente op de
deurmat met daarin een kaart voor
vaders over alcohol in de opvoeding.
Via de bijbehorende krasactie heb-
ben vijf mensen ieder twee wed-
strijdkaarten voor De Graafschap
gewonnen.

Op de kaart stond een krasvlak met
daarachter een code. Door deze
code in te vullen op www.d-ran.nl
waren kaartjes voor de voetbal-
wedstrijd De Graafschap - Willem II
te winnen. In de actieperiode hebben
ruim 6.500 mensen de website be-
zocht, hetgeen de verwachtingen
overtrof. 6.100 mensen hebben de
stellingen over alcohol en opvoeding
beantwoord, om daarna de krascode
in te voeren. De prijswinnaars zijn
afkomstig uit de gemeenten Berkel-
land, Doetinchem, Oude IJsselstreek
en Winterswijk. 

De kaart was een activiteit van het
project Alcoholmatiging Jeugd in de
Achterhoek. Want ook in de Achter-
hoek wordt nog té veel alcohol
gedronken op een té jonge leeftijd.
De kaart moest vooral vaders aan-
spreken. Andere projectactiviteiten
bereiken vooral de moeders. Maar
ook vaders hebben een belangrijke
rol in de opvoeding van hun kind ten
opzichte van alcohol. 17 januari vindt
de uitreiking van de wedstrijdkaarten
en de wedstrijd plaats.
Voor informatie over alcohol en de
opvoeding, zie www.alcoholinfo.nl.

Vijf gelukkige 
winnaars na 
alcoholkrasactie

De laatste weken van december
zijn vol feestelijke gebeurtenissen.
Kerstmis en de jaarwisseling staan
garant voor gezelligheid. Met de
familie rond de kerstboom en
natuurlijk branden er ook kaarsen.
Maar het is tijdens de feestdagen
ook oppassen geblazen. Onvoor-
zichtigheid met kaarsen, kerstbomen
en vuurwerk kunnen de gezelligheid
danig verstoren. 
Kerstboom  
• Zorg ervoor dat de bedrading van

de verlichting onbeschadigd is
• Gebruik nooit echte kaarsen in uw

kerstboom  

• Uiteraard doet u de verlichting
uit als u de deur uit gaat of gaat
slapen. En met 'uit' wordt bedoeld
dat de stekker uit het stopcontact
gehaald wordt. Het is misschien
makkelijker om één lampje los te
draaien, maar dit is minder veilig

Kaarsen  
• Het is van groot belang dat een

kaars rechtop, in een stevige
standaard staat. U zet een kaars
natuurlijk niet in de buurt van
gordijnen of ander brandbaar
materiaal. Een kaars in een
kerststukje staat sfeervol, maar
is erg brandgevaarlijk. Steek deze
kaarsen dan ook liever niet aan

Vuurwerk  
• Wellicht wilt u tijdens de jaar-

wisseling vuurwerk afsteken.
Zorg ervoor dat u vuurwerk alleen
koopt bij een legaal verkooppunt

• En dat er een, bij voorkeur Neder-
landse, gebruiksaanwijzing bij zit

• Leest u deze gebruiksaanwijzing
voor u het vuurwerk afsteekt

• Als u het afsteekt, gebruik dan
een aansteeklont en geen aan-
steker of lucifer

Brandweer Bronckhorst 
wenst u een gezond 

en (brand)veilig 2009!

Brandweer Bronckhorst
Stille nacht, veilige nacht!



Raadsvergadering 
18 december a.s.
Op 18 december a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2009
Hierin is geregeld hoe de
gemeente individuele voorzie-
ningen verstrekt aan mensen die
deze hulp nodig hebben
(bijvoorbeeld vervoers- en
woonvoorzieningen).

• Vaststelling belasting-
verordeningen 2009
De raad neemt een besluit over

de belastingtarieven voor 2009.
Binnenkort informeren wij u via
deze gemeentepagina's over de
tarieven die de gemeente voor
2009 hanteert. 

• Programmaverantwoording
2007 en 3e wijziging begroting
2008 Regio Achterhoek

• Bestemmingsplan Varsseveld 8,
Halle
De voormalige bedrijfswoning
krijgt een bestemming als
burgerwoning en een deel van de
boerderij blijft als berg- en
stallingsruimte in gebruik. Het
resterende deel van de boerderij
wordt verbouwd tot vier wooneen-
heden en de omliggende gronden
worden nieuwe natuur. 

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

• Aanvullend krediet
huisvestingsprogramma
onderwijs 2009
De raad wordt gevraagd voor 
het huisvestingsprogramma
onderwijs (nieuwbouw van
scholen, onderwijskundige
vernieuwingen en verbouw/
onderhoud) voor de komende
jaren in totaal ruim 1,3 miljoen
euro extra beschikbaar te stellen.
Dit is nodig omdat in het
meerjarenplan voor onderwijs-

huisvesting geen prijsindexatie
was opgenomen en een aantal
geplande bouwkosten hoger
uitvallen dan verwacht. 

• Programmabegroting 
Regio Achterhoek

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

• Procedurevoorstel
voorbereiding jeugdraad 2010

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

Alle informatie over de raads-
vergadering vindt u op
www.bronckhorst.nl. 

De eerstvolgende raadsvergadering
is op 29 januari a.s. 

Spreekrecht tijdens
raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:

1.allerhande onderwerpen die niet
op de agenda staan 

2.agendapunten aangaande
projectbesluiten op grond van de
Wet ruimtelijke ordening, die niet
in een raadscommissie zijn
behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over:
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van

hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 
24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de
griffie, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

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

bijgewoond.

Kerst en oud en nieuw zijn weer in
aantocht. De tijd van gezelligheid 
met vrienden, familie en het gezin.
Herkent u de volgende situaties?

Tijdens het kerstdiner zegt opa:
“Ach, laat dat kind toch, vroeg of laat
komt het er toch van.” Of je kind
zegt: “Mam, doe niet zo flauw, met
oud en nieuw drink ik ook champag-
ne, hoor!” De gedachte “Eéntje moet
toch wel kunnen!?” komt bij u op.
Maar het advies voor ouders is: wees
duidelijk en blijf de regel stellen:
Geen alcohol tot tenminste 16 jaar.
Ook tijdens de feestdagen thuis en
buitenshuis. Waarom?

Veel kinderen beginnen thuis met
alcohol drinken. Vaak reiken de
ouders het eerste drankje aan,
tijdens feestdagen en vakantie. 

Jong alcoholgebruik verstoort de
ontwikkeling van de hersenen. Als
ouders alcoholgebruik verbieden,
drinken kinderen/jongeren later

minder. Bovendien: hoe langer de
eerste ervaring met alcohol uit-
gesteld wordt, hoe groter de kans
dat pubers leren dat er ook andere
manieren zijn om je te vermaken. 
De meeste kinderen zijn zo'n ander-
half jaar na hun eerste glas voor het
eerst dronken. Want af en toe een
drankje wordt altijd meer, nooit
minder. Met het uitstellen van het
eerste alcoholmoment is dus een
hoop te winnen. Hoe doet u dit tijdens
de feestdagen? 

Tips voor de feestdagen
Bedenk van tevoren hoe u wilt
omgaan met de regel: geen alcohol
tot 16 jaar
U weet dan wat u gaat zeggen als uw
kind om alcohol vraagt of krijgt aan-
geboden van anderen. 

Besteed aandacht aan de drankjes
van de kinderen
Kies bijvoorbeeld voor alcoholvrije
cocktails (mocktails) van vruchten-
sappen, frisdrank en siroop en zorg dat
er genoeg is. Op www.alcoholinfo.nl
vindt u lekkere recepten.

Maak zoveel mogelijk van tevoren
afspraken met volwassenen 
Dit voorkomt vervelende discussies
en situaties tijdens het bezoek of de
vakantie. En wijk niet van uw eigen
afspraken met uw kind af onder
druk van familie of vrienden.

Geef zelf het goede voorbeeld
Kinderen kopiëren het gedrag van
hun ouders. Drink alleen met mate.

Maak ook afspraken met oudere
kinderen die al drinken
U kunt afspraken maken over hoe
vaak en hoeveel ze drinken, ook als
ze het stadium zijn gepasseerd dat u
alcohol verbiedt. Voor argumenten

die u aan hen wilt meegeven, kunt u
kijken op www.alcoholinfo.nl. 

Voor een gesprek over alcohol 
en opvoeden: de Alcohol Infolijn
(0900) 500 20 21 (€0,10 p/m). 

De komende tijd volgt op deze
gemeentepagina's meer informatie
over alcohol en opvoeding. Dit in het
kader van het project 'Alcohol-
matiging Jeugd in de Achterhoek',
dat de acht gemeenten, waaronder
Bronckhorst, politie, Justitie, IrisZorg
en GGD Gelre-IJssel samen met
regionale en plaatselijke partners
hebben opgepakt. 

Wilt u reageren, dan kunt u mailen
naar 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.
Uw vragen of opmerkingen worden
meegenomen in de volgende artikelen.

In verband met een eindejaars-
bijeenkomst voor de medewerkers

is het gemeentehuis op 17 decem-
ber a.s. om 16.00 uur gesloten.

Gemeentehuis 17 december 
eerder dicht

De gemeente gaat beleid ontwikkelen
op het gebied van kunst en cultuur.
Verantwoordelijk wethouder, Peter
Glasbergen, hecht er veel waarde
aan dat culturele instellingen en
inwoners tijdig bij het beleid worden
betrokken. “Daarvoor is een vragen-
lijst ontwikkeld die u als instelling
of inwoner kunt invullen. Wij willen
hiermee een goed beeld krijgen
van de visies en ideeën binnen de
gemeente. Het resultaat van de
vragenlijst gaan wij gebruiken bij
het opstellen van een zogenaamd
keuzedocument.” Dit document
bevat een beschrijving van mogelijke
keuzes in het kunst- en cultuur-
beleid. Voordat de keuzes worden
vertaald naar definitief beleid, gaat
de gemeente in gesprek met inwo-

ners en instellingen. Wethouder
Glasbergen: “Wij koppelen de resul-
taten van de vragenlijst aan u terug
en willen de mogelijke keuzes met
u bespreken. Zodat wij optimaal
gebruik maken van de kennis en
ervaring in de gemeente en u straks
het nieuwe kunst- en cultuurbeleid
ondersteunt.” 

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

Uw mening over kunst en cultuur telt

Ontdek Gelderland met bus of trein.
De proef Vrij Reizen voor Wmo-ers
die op initiatief van de provincie
Gelderland is gestart, loopt nog
door tot 1 maart 2009. Binnen deze
proef kunnen mensen met een
functiebeperking uit de regio
Achterhoek, waaronder ook
Bronckhorst valt, Apeldoorn en 
Ede binnen de eigen regio vrij reizen
met het gewone openbaar vervoer.
U mag ook met een rolstoel of rol-
lator meereizen met de bus en de
trein. Let echter wel op dat u uw

rolstoel plaatst op de daarvoor
aangewezen plek in de bus of
trein, tegen de rijrichting in. Het
gebruik van rolstoelen is niet in
alle treinen en bussen mogelijk. 

Er is aangegeven of een bus of
trein over een lage vloer be-
schikt en dus voor rolstoelers
toegankelijk is. Scootmobielen
mogen helaas niet mee. 

Meer info?
Wilt u meer informatie over de proef

Vrij Reizen voor Wmo-ers, bel dan
met de speciale informatielijn 
(055) 580 12 56 of kijk op 
www.vrijreizenwmo-ers.nl.

Wmo-ers doe mee, probeer gratis OV

Mam, met oud en nieuw mag ik toch ook champagne?



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hummelo, Greffelinkallee, winter openluchtspel, 30 en 31 januari 2009 van 18.30 tot 20.00 uur

en van 21.00 tot 22.30 uur, actie kerkrestauratie Hummelo
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m 

31 december 2009, A.N.J. Rust
• Zelhem, Halle, Hengelo (Gld) en Wichmond, plaatsen tijdelijke reclameborden i.v.m. Zelhem Alive,

7 t/m 21 mei 2009, sportcafé De Pol
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, live-muziek,

line-dancers en beach-volleybaltoernooi, 30 april 2009 van 09.30 tot 24.00 uur, afsluiten parkeer-
plaats Stationsplein, Industrieweg en diverse wegen in het centrum van 07.00 tot 24.00 uur,
stichting Zelhem en Oranje

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Halle, Hobelmansdijk 9, bouwen schuur met carport en hobby werkplaats
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 30, uitbreiden woning
• Hengelo (Gld),  Spalstraat 50, verbouwen woning
• Keijenborg, Koldeweiweg 6, vergroten huisartsenpraktijk
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 28, vergroten aardappelontvangst en aanbouw brandweergarage
• Vorden, Bedrijvenweg 4, bouwen bedrijfshal
• Vorden, Mispelkampdijk 1C, bouwen carport
• Vorden, Rondweg 3, verbouw woning 
• Wichmond, Okhorstweg 4, veranderen woning
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, vergroten café met rookruimte
• Zelhem, Vrogteweg 2A, bouwen woning met bijgebouw

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 december 2008:
• Vorden, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op zaterdagen van 

1 januari t/m 31 december 2009, F. Ruizendaal
• Steenderen, innemen van standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op vrijdag-

middagen van 1 januari t/m 31 december 2009, F. Ruizendaal.
• Hummelo, innemen van standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op vrijdagmiddagen

van 1 januari t/m 31 december 2009, F. Ruizendaal
• Steenderen, innemen van standplaats op het Burgemeester Buddingh'plein voor verkoop soep,

30 januari 2009, projectgroep Wereldkinderen
• Bronkhorst, nabij kruising Onderstraat/Molenstraat, innemen van standplaats voor de verkoop

van ijs, van 1 maart t/m 31 oktober 2009, B.W. Vegelin
Verzonden op 10 december 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 29, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest,

12 juni 2009, de heer D.G. Bloemendaal en mevrouw E. Lubbers
• Keijenborg, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaarsbijeenkomst, 1 januari 2009 van 01.00 tot

05.00 uur, dorpshuis De Horst
Verzonden op 11 december 2008:
• Toldijk, ontheffing sluitingstijd tijdens Nieuwjaarsfeest Toldijk 2009 op 1 januari 2009 van 

01.00 tot 05.00 uur, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Vorden, Kerkstraat, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor, dinsdagen 

in 2009 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 december 2008:
• Vorden, Almenseweg 8, verbouwen en vergroten stal tot garage
Verzonden op 9 december 2008:
• Vorden, Dorpsstraat 10, plaatsen schuifpui in de linkerzijgevel
Verzonden op 10 december 2008:
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 10, plaatsen carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 9 december 2008: 
• Vierakker, Koekoekstraat 7B, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, bouwen kapschuur
Verzonden op 11 december 2008:
• Vorden, Bekmansdijk 4, vergroten opslagloods

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 december 2008;
• Vorden, Ruurloseweg 77/79, slopen dakbeschot en asbesthoudend vloerbedekking, komt

asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Schimmeldijk 4, gedeeltelijk slopen putwanden en nokplaten en geheel slopen achtergevel 

Aanlegvergunningen
Verzonden op 15 december 2008:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor het uitbaggeren van de watergangen van landgoed 

De Wildenborch en het ophogen van gronden (in depot brengen van de baggerspecie) aan de
overkant van de Wildenborchseweg ter hoogte van nummer 27

Kapvergunningen
Verzonden op 5 december 2008:
• Zelhem, Jan Steenstraat/Rubenstraat, vellen van vijf acacia's, geen herplantplicht
Verzonden op 8 december 2008:
• Baak, Pastoriestraat, vellen van één beuk, herplant verplicht: één beuk
• Hummelo, Dorpsstraat 32, vellen van één paardenkastanje, geen herplantplicht
• Steenderen, De Bongerd 1, kandalaberen van drie haagbeuken
Verzonden op 12 december 2008:

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), Kastanjelaan 2, vellen van één paardenkastanje, noodkap, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Pierikseweg 5A, vellen van drie berken, herplant verplicht: één eik
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, vellen van één catalpa, geen herplantplicht
• Zelhem, Kruisbergseweg 5, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 9 december 2008:
• Drempt, Kerkstraat 28, vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats, verleend aan de

heer T.A.J. van de Putte

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, tijdens gastlessen van ANWB Streetwise is de Koningin Wilhelminastraat, tussen

de Koningin Emmastraat en De Bongerd, op 11 maart 2009 van 08.00 tot 12.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de kersttocht op 18 december 2008 van 16.00 tot 21.00 uur zijn diverse wegen
rondom de OBS Jan Ligthartschool afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Het gaat om de Talmastraat, Abraham Kuijperstraat tussen de Slotemaker De
Bruïnestraat en de Talmastraat, Slotemaker De Bruïnestraat tussen de Abraham Kuijperstraat
en de Groen van Prinstererstraat, en de Groen van Prinstererstraat tussen de Slotemaker
De Bruïnestraat en de Talmastraat

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

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6,
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 december 2008:
• Vorden, Brinkerhof 1, bouwen carport, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6, lid 1

van de Wet ruimtelijke ordening

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.
Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het
indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk
geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

B en w van Bronckhorst zijn van plan een tijdelijke gedoogbeschikking 
af te geven voor:
• Zelhem, Stadsedijk 7, gedeeltelijk veranderen van de woning 

De gedoogbeschikking ligt van 18 december 2008 t/m 28 januari 2009 tijdens de openingstijden
voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Gedoogbeschikking

Voorbereiding bestemmingsplan 'Hengelo Dorp' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Hengelo Dorp' voor te bereiden.
Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel vigerende bestemmings-
plannen door het opstellen van één bestemmingsplan voor het dorp Hengelo. In het bestem-
mingsplan wordt met name de bestaande situatie vastgelegd en wordt de bestemmingsregeling
aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

Bestemmingsplannen
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Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze
gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Punt', Halle
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Punt' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 18 december 2008 t/m 28 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed aan de Stadsedijk in Halle.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 november 2008 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005/2008' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp.

Het plan is een correctieve herziening op basis van artikel 30 WRO van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' naar aanleiding van de onthouding van goedkeuring aan
delen van dit plan. Daarnaast zijn in het plan ook ambtshalve wijzigingen opgenomen. Dit betreft
wijzigingen als gevolg van kennelijke omissies in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden', het vertalen van verleende vrijstellingen of ondergeschikte aanpassingen,
mede als gevolg van nieuwe of gewijzigde beleidsinzichten. Bij de vaststelling is de planologische
regeling voor het perceel Wichmondseweg 49 in Hengelo gewijzigd en zijn ambtshalve nog
enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot vorm en/of situering van enkele agrarische
bouwpercelen, na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan gevoerde vrijstellings-
procedures en alsnog enkele feitelijke onjuistheden gecorrigeerd. Tenslotte is een vrijstellings-/
ontheffingsmogelijkheid toegevoegd voor agrarische bedrijfsgebouwen tot maximaal 12 meter hoog. 

Het bestemmingsplan ligt van 18 december 2008 t/m 28 januari 2009 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst', Hengelo (Gld)
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 3 december 2008 het bestemmingsplan
'Landgoed Voorhorst' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw
landgoed aan de 2e Berkendijk 10 in het buitengebied van Hengelo.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 18 december 2008 
t/m 28 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2007 Helderboomsdijk 2', Vorden
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2007 Helderboomsdijk 2' is onherroepelijk geworden. 
Het plan heeft betrekking op het herbestemmen van gronden t.b.v. natuurontwikkeling aan de
Helderboomsdijk 2 in Vorden.

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Wildenborchseweg, voor het tijdelijk aanbrengen van een baggerdepot, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Tarwestraat 15, gewijzigd uitvoeren van een bouwplan voor het bouwen van een woning,

ontheffing wegens de situering van het hoofdgebouw van drie meter naar westelijke perceelsgrens,

geldend bestemmingsplan 'Zelhem Abbinkskamp fase III'
• Hummelo, Keppelseweg 25, geheel vernieuwen van een carport, ontheffing wegens overschrijding

van de maximale toegestane bebouwde oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Hummelo'
• Hummelo, Zelhemseweg 10, gedeeltelijk vernieuwen berging/schuur, ontheffing wegens het

overschrijden van de oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied (Hummelo en Keppel)'
• Steenderen, Wehmestraat 1, geheel vernieuwen schuur, ontheffing wegens het bouwen voor

de voorgevel van het hoofdgebouw, geldend bestemmingsplan 'Steenderen 1987'
• Vorden, Ruurloseweg 42, bouwen erker, ontheffing wegens overschrijding van de maximale

toegestane bebouwde oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/ Vorden'
• Zelhem, Velswijkweg 46, bouwen fietsenstalling/overkapping, ontheffing wegens het overschrijden

van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Halle en Velswijk' 

Het ontwerpbesluit en de bouwplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
18 december 2008 t/m 28 januari 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel
3.22) en Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 3.6). Bent u op de genoemde openings-
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met de betreffende afdeling. 

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Hogeveldweg 2, voor uitbreiding van het woongedeelte binnen het bestaande gebouw,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 december 2008
t/m 28 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 9 december 2008:
• Keijenborg, Koldeweiweg 6, voor splitsing van huisartspraktijk en woonhuis, geldend bestem-

mingsplan 'Keijenborg Noord 1997'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 december 2008 t/m 
28 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 december 2008:
• Halle, Aaltenseweg 19/19a, voor het splitsen van een boerderij in twee burgerwoningen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 december 2008 t/m 
28 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Actualisatie bestemmingsplan 'Hengelo Dorp'
Actualisatie
Een groot deel van de bestemmingsplannen binnen de gemeente Bronckhorst is sterk verouderd,
dat wil zeggen ouder dan tien jaar. Ook zijn er soms grote verschillen tussen 'oude' en 'nieuwe'
plannen wat betreft opzet en methodiek. Daarom gaat de gemeente alle bestemmingsplannen
actualiseren. 

Ruimtelijk beleid
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Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
18 december 2008 t/m 28 januari 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 29 januari 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Geheimhouding, inzage- en correctierecht in de GBA
De GBA is de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens. De persoonsgegevens
van alle inwoners van Nederland staan sinds 1 oktober 1994 geregistreerd in de GBA.

Wet milieubeheer

Afnemers
Persoonsgegevens worden verstrekt aan vele overheidsinstanties en sommige bijzondere maat-
schappelijke instellingen, zogenaamde 'afnemers'. Verstrekking van gegevens aan deze groep 
is verplicht en u kunt dit dus niet tegenhouden. 

Derden
Soms kunnen ook anderen vragen om uw gegevens. Het gaat dan om zogenaamde 'derden'.
Verstrekkingen aan deze derden kunt u soms tegenhouden als u om geheimhouding van uw
GBA-gegevens heeft verzocht. Er zijn drie soorten derden:

1. Verplichte derden
Dit zijn gerechtsdeurwaarders en advocaten die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering
van een algemeen verbindend voorschrift. Als u heeft verzocht om geheimhouding van uw
persoonsgegevens, dan schrijven wij u eerst aan voordat wij deze (eventueel) aan de gerechts-
deurwaarder of advocaat verstrekken. 

2. Bijzondere derden 
Deze derden krijgen, net zoals de 'afnemers', geautomatiseerd de informatie uit de GBA. 
Bij bijzondere derden kunt u denken aan bijvoorbeeld pensioenfondsen, instellingen voor
onderwijs en de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Alleen voor wat betreft
de SILA kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen.  

3. Vrije derden 
Dit zijn instellingen zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld het Rode Kruis) en natuurlijke personen
(zonder commercieel belang). De gemeente Bronckhorst heeft in bijlage 4 van het GBA
Privacyreglement opgenomen aan welke instanties niet systematische informatie wordt
verstrekt. Heeft u gevraagd om geheimhouding van uw gegevens, dan verstrekken wij zonder
meer niets. Wij schrijven u dan ook niet aan voor toestemming. 

Vragen om geheimhouding
Wenst u geheimhouding van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit persoonlijk aangeven bij de
afdeling Publiekszaken van de gemeente. 

Inzagerecht
Als inwoner kunt u de gemeente vragen om u te laten weten welke persoonsgegevens van u zijn
verwerkt in de GBA. Indien er gegevens van u zijn verwerkt, kunt u deze gratis inzien. Dit is het
inzagerecht. U kunt verzoeken om een schriftelijk bewijs van uw gegevens in de GBA. Hiervoor
mag de gemeente een vergoeding vragen. Dit schriftelijk bewijs is het zogeheten afschrift uit de
GBA. Ook kunt u de gemeente vragen om u te laten weten waar persoonsgegevens die u niet zelf
verstrekt hebt, dan wel vandaan komen. Voor elk van bovenstaande verzoeken geldt, dat ze
alleen worden ingewilligd als er een redelijke tijd zit tussen het verzoek en een eerder gedaan
identiek verzoek. 

Correctierecht
Indien van toepassing kunt u ook verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of wijziging
van de gegevens die over u in de basisadministratie zijn opgenomen.

Corrigeren persoonsgegevens GBA
Als u merkt dat uw gegevens onjuist staan geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U merkt dit bijvoorbeeld bij
de ontvangst van een document met onjuiste
persoonsgegevens. U hebt het recht om
onjuiste of onvolledige gegevens over u 
in de GBA te laten corrigeren of aanvullen.
Natuurlijk vraagt de gemeente u om met
behulp van bewijsstukken aan te tonen dat
de betreffende gegevens inderdaad onjuist 
of onvolledig zijn. Voor meer informatie over
geheimhouding, inzage- en correctierecht 
in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) of over de GBA in
het algemeen kunt u terecht bij de afdeling
Publiekszaken in het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50.

Bestemmingsplan 'Hengelo Dorp'
Na het geactualiseerde bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo-Vorden' en de in gang gezette
actualisatie van 'Zelhem Dorp' en 'Buitengebied' wordt nu begonnen aan de herziening van de
plannen van het dorp Hengelo. De begrenzing van het plan is te zien op de kaart.

In het bestemmingsplan 'Hengelo Dorp' (stedelijk gebied) wordt met name de bestaande situatie
vastgelegd en wordt de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen. 

Onderzoek en inventarisatie: 
inventarisatiekaarten
Aan de hand van dossieronderzoek,
inventarisatie van de bestaande be-
stemmingsplannen, actuele digitale
ondergronden, luchtfoto's, overig re-
levant materiaal en een inventarisatie
'in het veld' wordt de huidige situatie
vastgelegd. Het huidige gebruik van
percelen (zoals wonen, bedrijf, agra-
risch, detailhandel, kantoor, recre-
atie, etc.) wordt geïnventariseerd en
vastgelegd op inventarisatiekaarten. 

De inventarisatiekaarten vormen de
basis voor de bestemmingsplannen.
Het onderzoek en de inventarisatie
begint in de week van 15 december
2008. Voor de inventarisatie 'in het
veld' gaan medewerkers van
Pouderoyen vanaf dat moment rond
door het dorp.

Verdere procedure
Na het afronden van de inventarisatiekaarten leggen we deze ter inzage en kunt u uw perceel
controleren en, indien nodig, onjuistheden doorgeven. Over de verdere procedure houden wij u
op de hoogte via deze gemeentepagina's en www.bronckhorst.nl.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

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

Deze beide dagen serveren wij een kerst-a-la-carte

kaart met hiernaast een extra 3 of 4 gangen feestelijk

Kerstmenu.  

Onze zittingen zijn:
1e Kerst: 1e zit:14.30 uur tot 15.30 uur

en is afgelopen om 18.30 uur.
2e zit: Vanaf 19.00 uur.

2e Kerst: 1e zit:12.00 uur tot 13.00 uur
en is afgelopen om 16.30 uur.
Speciale middag voor families met

kinderen; de kerstman komt met

cadeautjes, kinderspeelnis met

oppas, kinderbuffet en ieder kindje

mag met de kok een ijsje maken!

2e zit: Vanaf 17.00 uur.

Wilt u liever Kerstmis thuis vieren?
Wij verzorgen graag een feestelijk kerstbuffet bij u
thuis! Zie ook onze website: www.bistroderotonde.nl

….. Of u haalt onze kerstfolder op: Kerkstraat 3 te

Vorden. Wij willen de folder ook wel toesturen!

Extra: De Rotonde koks maken huisgemaakte 
kerstsalades:

Salade de Rotonde huisgemaakt rundvleessalade met

heerlijke vleesgarnituren, stokbrood en sausjes

€ 6.95 p.p.
Salade Noordzee huisgemaakte zalmsalade met vis-

garnituren, stokbrood met sausjes € 8.95 p.p.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond, gelukkig 2009!
Wendie, Thomas en medewerkers

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

PLANK GEÏMPREGNEERD 1.6X14X400 CM

€ 5,00/STUK

PAAL GEÏMPREGNEERD 7X7X290 CM

€ 7,50/STUK

STRACKSTONE DIV. KLEUREN/AFMETINGEN

€ 11,95/M2

KS-TUINVERLICHTING 10% KORTING T/M 31-1

WWW.WEULENKRANENBARG

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-551217  FAX 0575-551648
Showtuin altijd geopend!

Profiteer nu!
Bestratings

partijen
v.a. €

7,50/m2 
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Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000
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Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

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

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

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

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

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

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

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

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

HENGELO GLD.

NIEU

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

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

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37
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Aanleveren advertenties/berichten:Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Contact
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Deze week
in Contact

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

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26no ember

SCHOENMODEHERMA S .

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

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

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

20%
KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

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

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100           Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,

          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

  

 

 

Japanse kanonslag   per slof  €   1,25 
Romeinse kaars         per pak  €   1,25 
Grondbloemen           per pak  €   1,25 
Chinese Rol 500.000  per stuk € 59,00 

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

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

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.

Te koop bij:

VVV Winkels in Vorden en Zelhem

VVV  Agentschappen in Hengelo (Gld.),

Keijenborg en Steenderen

Wat heeft u met water?

Voldoende, schoon en veilig water
Nederland is een waterland. Dat zien we ook in Gelderland. Zonder haar rivieren, beken, meren en vennen zou Gelderland er 

heel wat minder aantrekkelijk uitzien. Maar water is niet alleen mooi, tegen een overvloed ervan willen we beschermd worden.

En juist op dat punt stelt het water ons steeds weer voor nieuwe opgaven.Want de zeespiegel stijgt, terwijl het bovendien vaker 

en harder regent en er steeds meer (smelt)water via onze rivieren binnenkomt. Natuurlijk hebben we ook voldoende schoon 

water nodig: om te drinken, in te recreëren, voor de industrie, de landbouw en de natuur.

Hoewel het water in Gelderland al een stuk schoner is geworden, kan het op sommige plekken nog beter. Dat kunnen we als 

provincie niet alleen, want water kent geen grenzen. Zo hoort Gelderland samen met acht andere provincies en grote delen 

van Duitsland tot het stroomgebied van de Rijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat vuil water uit het ene gebied doorstroomt naar 

het andere. Daarom hebben we in Europees verband afspraken gemaakt over de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater,

zodat er voor elke Europese burger voldoende schoon water beschikbaar blijft. Deze afspraken staan in de Kaderrichtlijn Water.

Ook in Gelderland willen we in de toekomst verzekerd zijn van voldoende schoon water èn droge voeten. Maar we willen ook

kunnen genieten van de schoonheid van het water en de waternatuur. De provincie, de waterschappen en het Rijk hebben nu

opgeschreven hoe ze dit voor elkaar willen krijgen. In onderlinge samenwerking en in overleg met diverse belangenorganisaties.De

plannen van de provincie Gelderland, de Gelderse waterschappen en het Rijk voor de komende zes jaar, zijn nu in ontwerp klaar

en inhoudelijk op elkaar afgestemd. U kunt de komende tijd laten weten wat u van deze plannen vindt. De plannen vinden hun

basis in de Wet op de Waterhuishouding en zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar kunt u de ontwerp-
plannen inzien?
Van 5 januari tot en met 16 februari 

2009 kunt u het ontwerp Waterplan 

inclusief Plan-MER van de provincie 

Gelderland inzien bij:

• Uw gemeentehuis, informeer naar 

de openingstijden van de infobalie;

• Informatiecentrum van het Provincie-

huis, Markt 11 te Arnhem 

(werkdagen van 9.00 - 16.00 uur);

• Waterschap Rijn en IJssel,

Liemersweg 2 te Doetinchem,

informeer naar de openingstijden 

(tel. 0314 - 369 369);

• Rijkswaterstaat Dienst Oost-Neder-

land, Gildemeesterplein 1 te Arnhem,

informeer naar de openingstijden 

(tel. 026 - 368 89 11).

U kunt het ontwerp Waterplan 

Gelderland 2010 - 2015 ook digitaal 

raadplegen op:

• www.gelderland.nl/waterplan

Het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan 

Rijndelta ligt op bovengenoemde 

locaties ter inzage van 22 december 

2008 tot 22 juni 2009.  Zie verder:

www.Nederlandleeftmetwater.nl.

Waar en hoe kunt u 
inspreken?
Van maandag 5 januari tot en met maan-

dag 16 februari 2009 kunt u op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht uw 

zienswijze op het ontwerp Waterplan 

inclusief Plan-MER van de Provincie 

Gelderland indienen. Dat kan schriftelijk,

maar ook mondeling.

Schrijven of mailen
• Stuur uw zienswijze naar GS van 

Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem o.v.v. 2008-020818.

U kunt uw zienswijze ook mailen naar 

Post@gelderland.nl 

Mondeling inspreken
De Provincie Gelderland organiseert 

een bijeenkomst waarop u zich kunt 

laten informeren over het ontwerp 

Waterplan Gelderland 2010-2015 en 

het Plan MER, vragen kan stellen en/of 

waar u tijdens een hoorzitting 

mondeling kunt inspreken.

Wat gebeurt er met 
uw inspraakreactie?
U krijgt per post of mail een ontvangst-

bevestiging.Als alle mondelinge en 

schriftelijke inspraakreacties zijn 

verwerkt, ontvangt u de inspraaknota.

Hierin kunt u lezen wat er met uw 

zienswijze is gebeurd.

Vragen
Met vragen over het ontwerp 

Waterplan Gelderland 2010 - 2015 

en/of het Plan-MER kunt u contact 

opnemen met de Provincie Gelderland 

(de heer D. Corpel, 026 - 359 88 38).

Ontwerp Waterplan Gelderland 2010 - 2015, inclusief Plan-MER 
Het ontwerp Waterplan Gelderland beschrijft de hoofdlijnen van het Gelderse waterbeleid. U kunt er in lezen hoe de provincie 

wateroverlast wil voorkomen, hoogwater wil keren en hoe ze verdroogde natuurgebieden gaat herstellen.Afspraken uit de 

Europese Kaderrichtlijn Water zijn vertaald in ecologische doelen voor oppervlaktewater en maatregelen voor het herstel van 

de grondwaterkwaliteit.Verder heeft de provincie aan het hele grondgebied een functie toegekend. Bijvoorbeeld landbouw,

natuur, waterberging, zwemwater of beroepsscheepvaart. Deze functie bepaalt de eisen voor het watersysteem. Daarnaast kunt 

u in het plan lezen hoe de provincie vergunningaanvragen voor het oppompen van drinkwater zal toetsen en hoe ze de 

instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening wil inzetten om het waterbeleid te realiseren.Tot slot is het Milieueffectrapport

voor plannen (het Plan-MER) als bijlage opgenomen.

Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta
Welke beheermaatregelen Nederland gaat nemen om het grond- en oppervlaktewater te laten voldoen aan de Europese 

afspraken, staat in de vier stroomgebiedbeheerplannen van het Rijk.Voor de inwoners van Gelderland is alleen het ontwerp 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta van belang.

Inspreken op waterplannen van Provincie en Rijk

Laat ons weten wat u van onze plannen vindt
Voor u zijn de volgende plannen van belang:

Voor de regio Rijn en IJssel
is de informatiebijeenkomst /

hoorzitting op:
5 februari

Zalencentrum ‘t Witte Paard
Ruurloseweg 1

7021 HA  ZELHEM
Aanvang 19.30 uur,

zaal open vanaf 19.00 uur



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF. EEN BEDRIJF INHUREN IS
ALTIJD WEER EEN HEEL GEREGEL. WANT: WIE MOET U KIEZEN
EN TEGEN WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS
HET JUISTE BEDRIJF. GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN
SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl SERVICE VOOR U

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

KIJK VOOR ACTIES OP
WWW.WKOLIE.NL

VLEES SALADE
gegarneerd met gevulde eieren, ham, asperges, enz. 
€ 5,25 p/p. aantal personen: _____

ZALM SALADE
gegarneerd met zalm, paling, gevulde eieren, enz.
€ 6,50 p/p. aantal personen: _____

Afhalen op � Woensdag 24 december van 15.00 tot 18.00 uur
Afhalen op � Woensdag 31 december van 13.00 tot 17.00 uur

Naam:

Adres:

Woonplaats: Tel.:

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

Bestelformulier
voor Kerst en
Nieuwjaar
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Hoeve Tankinck
Steenderenseweg 1

7255 KD Hengelo (Gld)

Tel. 0575 - 463341

Mob. 06 - 47972300

Email: info@hoeve-tankinck.nl

(H)eerlijk vlees van Hereford runderen

Van kleinverpakking tot pakket.
Prijzen vanaf € 6,50 per kg.

Levering op afspraak.

Wij wensen u

fijne en smakelijke

Feestdagen toe!

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

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

Sfeervol Eindejaarsvoordeel

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

2e 
Kerstdag
OPEN

van 11.00 - 17.00 uur

Gordijnstof 'Uni Basic'
150 cm breed.
In sfeervolle kleuren 
Normaal 15,95 

DECEMBERPRIJS12.95

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 

Tel. 0545-474190

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

Coral schoonloopmat
60 x 90. Uitzoeken,

keuze uit vele kleuren.
Normaal 42.50 per mat

Nu per stuk

DECEMBERPRIJS19.95
Alle tapijten 

worden gratis 
gemeten 

en gelegd!
(met uitzondering van vinyl,

trappen en couponnen)

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

Slaapkamertapijt 'Spirit' 
400 breed, in grijs of 
blauw, op viltrug.
van 39,95  per meter 
NU incl. leggen

DECEMBERPRIJS29.95

Hoogpooltapijt 'Loft'
400 breed, blauw, op stabilon rug.

Van 119,- per meter NU incl. leggen 

DECEMBERPRIJS69.-

OPEN DAG

Groepsaccommodatie

De Eek
Zaterdag 20 december, 10.00-17.00 uur

Familie H. van der Kolk
Eekstraat 3, Steenderen

Maak kennis met deze nieuwe accommodatie in een

monumentale boerderij, voor groepen tot 20 perso-

nen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld een familie-

weekend, vakantie, reünie of meerdaags bedrijfsuitje.

www.de-eek.nl

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 
10,6 l / 100 km (9,4 km / l ). CO2 -uitstoot varieert van 149-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 31 december 2008. Uiterste registratiedatum is 28 februari 
2009. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

*OOK VOOR LEASERIJDERS!

C5 TOURER VANAF €27.590

EXTRA RUESINK RALLYVOORDEEL
GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 1.250*

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Bijzondere groente 
& exotisch fruit 

voor heerlijke
kerstdagen!

Laat u verrassen
in onze boerderijwinkel.

Voor al uw groente en fruit.
Vers en lekker!

Openingstijden rond kerst:
Maandag 9 tot 18 uur

Dinsdag 9 tot 18 uur
Woensdag 9 tot 16 uur

Zaterdag 9 tot 16 uur

(06) 23 67 69 13 

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

Salades bestellen...
Sindy’s Catering bellen!

Bestel nu vòòr 20 december en maak kans
op 1 van de champagne-ontbijtjes!

Vleessalade € 5,75 p.p.
Zalmsalade € 6,25 p.p.
Salade de Luxe € 7,75 p.p.

(Salade de Luxe is opgemaakt met zowel vlees als vis en aan-
gevuld met stokbrood en kruidenboter)

Deze salades worden beide kerstdagen
vers bij u thuis bezorgd.

Sindy’s Catering
Tel. (0575) 46 45 32

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!
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Kok Bloemen service heeft dan ook
een breed assortiment aan bloemen,
die 3 keer per week vers aangeleverd
wordt vanaf de veiling. Hier kan de
klant dan desgewenst zelf hun boeket
uit samenstellen. Ook is er een ruime
keus aan planten. Voor dit alles is er
een zeer groot assortiment aan potten
en glaswerk. 

Maar ook leuke kleine cadeau artike-
len voor in elke prijsklasse zijn er te
vinden. Wanneer je de winkel dan ook
binnen komt voel je de warmte en ge-
zelligheid die kerst met zich mee-
brengt. Het nodigt dan ook meteen uit
om lekker rond te kijken in de ver-
schillende ruimtes van de winkel, die
grotendeels nu op kleur zijn gerang-
schikt. Al snel vallen de grote creatie-
ve werken op zoals de takken stronk
aangekleed met diverse hangers voor

in de kerstboom En de rode takkenbos
in de kleine cadeauhoek. Maar ook de
kroonluchter omwikkeld met stukjes
perenboom takken is en een schitte-
rende i-catcher. Speciaal voor deze da-
gen heeft Kok Bloemenservice een ac-
tie bedacht voor het belonen van het
komen kijken naar alle creaties.

Bij besteding van minimaal 15 euro
krijgt de klant tegen inlevering van de
bon uit de kerstkrant van contact twee
euro vijftig korting. Deze actie zal lo-
pen tot aan kerst en voor maximaal 1
per klant. 

Kok Bloemenservice is te vinden aan
de Rijksstraatweg 64-68 te Warnsveld
en is van maandag tot en met zaterdag
geopend. Ook verzorgen zij uw wensen
voor bloemstukken en kransen voor
uw relatie geschenken tijdens kerst.

Twee weken kerst(show) 
bij KOK Bloemenservice

Bij Kok bloemenservice aan de Rijksstraatweg in Warnsveld is het vanaf
nu tot aan de kerst 1 grote show van allerlei kerst artikelen. Voorheen
hadden ze 2 dagen kerstshow met allerlei neven activiteiten zoals kunst
en midwinterhoorn blazers. Dit koste veel energie in de voorbereiding,
aldus Jet Zweverink, eigenaresse van Kok Bloemenservice. Deze energie
hebben we nu gestopt in de aankleding van onze winkel. De aankoop van
exclusieve kerstartikelen en het creëren van bijzondere kerst stukken. En
de overgebleven energie gaan we stoppen in de wensen van de klant om
deze zo goed, snel en naar hun wens te bedienen.

Jarenlang hield de in september dit
jaar overleden landelijk bekende
kunstschilder Frans Brinkhorst zijn
exposities op de deel van zijn woning.
Prachtige schilderijen van koeien,
maar ook Gelderse landschappen,
ganzen, kippen, fazanten, bloemen en
bielemannen werden in de loop der ja-
ren tentoongesteld.

Sinds 2003 nam ook zoon Bas Brink-
horst daaraan deel. Zijn eerste werken
waren keramiek, maar al jaren werkt
hij voornamelijk in brons. 
Hij maakt vooral dierfiguren, gericht
op het boerenleven, het vee, zoals koei-
en, stieren en paarden. Zijn recentste
werk staat in Vorden: het rollende
paard.

De traditie van de kerstexposities in
Huize Brinkhorst wordt nu voortgezet
door Bas, die zijn werken exposeert
vanaf Tweede Kerstdag tot in het nieu-
we jaar. Hij doet dit samen met Lenie
Suter uit Vorden. Zij werkt het liefst
met een paletmes en acrylverf op gro-
te doeken. 
Haar beleving, haar fascinatie voor de
natuur en muziek, haar indrukken
tijdens verre reizen maar ook dicht bij
huis komen terug in haar schilderijen.
Frans Brinkhorst bewonderde haar
werk.

Expositie in Huize Brinkhorst in Bronkhorst

Lenie Suter en Bas Brinkhorst

Van vrijdag 26 december 2008 tot en met zondag 11 januari 2008 wordt de
jaarlijkse expositie op de deel van Huize Brinkhorst, Bovenstraat 8 in
Bronkhorst gehouden. De officiële opening wordt verricht door G. Janssen
op vrijdagmiddag.

Werken van de exposanten: ‘It takes two’ van Lenie Suters (l.) en ‘rollend paard’ van Bas Brinkhorst.

Daaruit blijkt dat de loop niet alleen
in de directe omgeving populair is,
want er zijn nu ook al  inschrijvingen
van ver buiten de regio ontvangen. Uit
ontvangen reacties blijkt dat dit heeft
te maken met de prachtige omgeving
waarin het parkoers is uitgezet en de
gezellige sfeer rondom de loop. De
loop is zowel voor de beginnende als
voor de gevorderde loper. De afstan-
den die gelopen kunnen worden zijn
de 5, 10 of 15 kilometer. In de voor-

gaande jaren moesten de lopers van
de 10 en 15 kilometer twee respectie-
velijk drie rondes afleggen. Dit jaar is
er een nieuw en nog mooier parkoers
uitgezet. Elke afstand bestaat uit één
ronde. In de 10 en 15 kilometer zijn
ook enkele klimmetjes opgenomen.
De crossloop vindt plaats op zandwe-
gen en bospaden in de mooie bossen
rondom het voetbalterrein van Voet-
balvereniging Vorden. Na afloop krij-
gen de lopers een consumptie en een

lekkere oliebol. Verder is er muziek
aanwezig. Start en finish liggen op de
accommodatie van de voetbalvereni-
ging Vorden, Oude Zutphenseweg 11,
7251 JX Vorden. Hier is douche- en
kleedgelegenheid aanwezig
(www.vvvorden.nl). Het startschot valt
voor alle afstanden om 13.30 uur. Er
kan vanaf 12.15 uur ingeschreven wor-
den. Aan de snelste 3 dames en heren
op elke afstand worden prijzen in na-
tura uitgereikt. Ook aan de laatste da-
me en heer per afstand wordt ge-
dacht.Verdere gegevens over de loop
zijn terug te vinden op: www.runners-
vorden.nl of kan er contact opgeno-
men worden met Ton ten Have, 0575-
552827  /  tenhave@beweegt.nl

Oudejaars Crossloop Vorden
Op de laatste zaterdag van het jaar, dit jaar dus op 27 december, wordt
weer traditioneel de Oudejaars Crossloop te Vorden gehouden. De cross-
loop is inmiddels een begrip geworden. Het aantal deelnemers neemt nog
steeds toe. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om van te voren via inter-
net in te schrijven.

Agnes luistert ademloos naar wat Joost heeft meegemaakt:

het spook van Ter Haer, .Reint aangeschoten, .. urnen met

goud. 

Ze zegt: 

-- Misschien is die Kattenbelt een oude grafheuvel. Op mijn

Latijnse school in Lochem heb ik gehoord dat overleden

mensen rond het jaar nul nog werden verbrand. Hun as

werd in urnen gestopt. Joost is verrast. - Bij ons op school

in Zutphen hebben we dat nog niet gehad. Weet je niet

meer? Agnes schudt haar hoofd. 

--  Het spijt me. Op dat moment klinkt een bediende vanuit

de hal. -- Jonker Joost, kunt u uw gast zeggen dat het diner

klaarstaat? Joost en Agnes giechelen. Agnes zit gewoon 

bij Joost op de kamer. Dat hoort eigenlijk niet, zelfs niet 

bij kinderen. Maar Joost heeft het gevoel dat hij Agnes al

jaren kent. Daarom heeft hij haar zonder aarzeling in zijn

privévertrek binnengelaten. Hij voelt een bijzondere warmte,

zoals bij Willem, zijn jarenlange vriend. Maar dan anders,

alsof het meer gloeit. Dat Agnes Joost ook leuk vindt, 

verraadt de kleur op haar wangen. 

Onder het eten praat het gezelschap gezellig over de

wederzijdse band der families. De heer Van Haeften van

Verwolde heeft ook een moeilijke relatie met het hof van

koning Philips II.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

15

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Aanlevering advertenties en berichten rond
Kerst / Oud en Nieuw 2008/2009

CONTACT VAN WEEK 52 (22-12 T/M 27-12)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
23/24 december. Hiervoor gelden de normale aanlevertijden. 
Contact Ruurlo verschijnt op dinsdag 23 december. 
Hiervoor dienen de advertenties en berichten ingeleverd te zijn
donderdag 18 december voor 17.00 uur.
Contact Warnsveld verschijnt niet in deze week.

CONTACT VAN WEEK 1 (29-12 T/M 3-1)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
30/31 december. Hiervoor dienen de advertenties en berichten
ingeleverd te zijn dinsdag 23 december 17.00 uur.
Contact Ruurlo verschijnt op vrijdag 2 januari. Advertenties en
berichten uiterlijk maandag 29 december om 17.00 uur inleveren.
Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 3 januari. Adverten-
ties en berichten aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.

IN WEEK 2 (5-1 T/M 10-1) verschijnt Contact weer normaal 
Advertenties en berichten voor editie Bronckhorst Zuid vanaf
deze week naar Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30/Postbus 22,
7250 AA Vorden, tel. (0575) 55 10 10, e-mail info@contact.nl
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Peter en Lidy Noort en hun kinderen
Bart, Marjoleine en Wouter, werden in
1978, na het bekijken van Rob van
Reijn’s pantomimeversie van de
Christmas Carol gelnspireerd om zelf
met het verhaal aan de slag te gaan.
Een jaar later voerden de kinderen het

zelfgemaakte poppenspel op in een
kleine poppenkast, als verrassing door
hun ouders.
De familie maakten daaropvolgend 36
poppen, decors en attributen en hiel-
den op Tweede Kerstdag 1981 de eer-
ste voorstelling voor vrienden en be-

kenden. Tot op de dag van vandaag
worden deze gebruikt door de, inmid-
dels grotere familie. Samen met Mari-
anne van den Broek, Marjan Deurlo en
Fenneke Wiepkema werd dit jaar voor
de negentiende keer in Bronkhorst ge-
speeld.
Het nog best spannende verhaal ver-
telt over de vrek Scrooge, die alles
kletskoek vindt. Geld verdienen, dat
wil hij wel. Uitgeven niet. Als hij op
kerstavond door drie geesten wordt

meegenomen naar zijn verleden, zijn
heden en zijn -onheilspellende- toe-
komst, neemt hij die ene kans om zijn
leven te beteren met beide handen
aan.
Na de voorstelling mocht iedereen
even een kijkje nemen achter de gor-
dijnen. Daar werd enthousiast gebruik
van gemaakt. De spelers waren aanwe-
zig om alle vragen te beantwoorden
en alles over het poppenkastspel uit te
leggen.

Tijdens de Kerstfair konden belang-
stellenden eveneens genieten van een
bezoek aan het Dickensmuseum en de
Bronkhorster Molen, de diverse win-
kels, de kerststal, koren die in het cen-
trum kerstliederen zongen en de
glühwein, appelbeignets en warme
chocolademelk, verzorgd door de
plaatselijke horeca. 
De inwoners van Bronkhorst hadden
zich in kleding uit de 19e eeuw ge-
huld.

Kerstfair Bronkhorst 2008

Prachtig poppenspel ‘Scrooge en Marley’

Afgelopen weekend werd de jaarlijkse Kerstfair gehouden in Bronkhorst.
Naast de vele kramen met kerst- en andere kunstwerken werd in de Kapel
het traditionele kerstverhaal ‘Scrooge en Marley’ opgevoerd door de fami-
lie Noort.

Het poppenspel ‘Scrooge en Marley’ werd dit jaar voor de negentiende keer gespeeld tijdens de Kerstfair Bronkhorst.

1e prijs: € 45,-
De heer/Mevrouw Vels Weth. Massinkstraat 27 Toldijk

2e prijs: € 22,50
Mevrouw A.B. Regelink-Tiessink Deldensebroekweg 29  Vorden

3e prijs: € 12,-
Mevrouw G. Claver Oranjehof 10 Hengelo

Prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 2 januari bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag Sinterklaaskleurplaat weekblad Contact
1e Prijs: € 15,-
Marloes Rozendaal Lankhorsterstraat 34 Wichmond

2e prijs: € 10,-
Ivan Weever Hoetinkhof 231 Vorden

3e prijs: € 7,50
Katja Tiemessen Brinkerhof 40 Vorden

4e t/m 15e prijs: € 5,-
Jesse Ankersmit Vloed 9  Hengelo
Lisanne Bruil Ruurloseweg 81a Hengelo
Michael Berentsen De Voornekamp 9 Vorden
Fleur van den Berg Laan v/d Highlanders 3 Zutphen
Julia Thüss Middenweg 66 Hengelo
Linsey Pardijs Mosselseweg 4 Vorden
Marlijn Schennink Everhardinkweg 1 Zelhem
Wesley Brander De Eiken 17 Steenderen
Dian Lenselink Vosheuvelweg 6 Vorden
Wianda Rozendaal Stokebrand 636 Zutphen
Rik Wesselink Jan van Eijkstraat 4 Zelhem
Carolien Sloot Burg. Galleestraat 42 Vorden 

De prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 2 januari bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag Sinterklaaspuzzel weekblad Contact

Er is indertijd bij de start een discussie
gevoerd over het karakter van het mu-
seum dat werd opgericht in de Antoni-
uskerk toen in het jaar 1999 de kerk
werd gesloten. Moet het - was de vraag
- een museum worden met echte ker-
kelijke kunst waar indertijd de simpe-
le kerststallen niet toe werden gere-
kend? Of wordt het een museum voor
uitingen van volksdevotie waar ook de
kerststallen bij horen? Men koos voor
het laatste en dat bleek een gelukkige
greep. Want de laatste jaren heeft de
kerststal een verrassende ontwikke-
ling doorgemaakt. Van een simpele
stal met handgeschilderde romanti-
sche mini-figuurtjes werd 'de kerststal'
een onderwerp dat door kunstenaars
in de hele wereld werd ontdekt. Tege-
lijk groeide het aantal mensen dat bij-
zonder mooie, vaak kunstzinnige
kerststallen ging 'sparen' o.a. ook via
de Wereldwinkels. Een aantal verza-
melaars in Nederland is verenigd in
een vereniging waar ook het bestuur
van het Heiligenbeeldenmuseum lid
van is. En dank zij de vele goede con-
tacten met deze verzamelaars kunnen
daardoor elk jaar de mooiste collecties
kerststallen die er in ons land zijn, in
de Antoniuskerk worden getoond.

GOEDE PRESENTATIE
Wie wandelt langs de stallen verbaast
zich allereerst over de smaakvolle en
vakkundige manier waarop de voor-
werpen en groepen worden gepresen-
teerd. Een compliment voor de vijf da-
mes en de technische helpers die met

fraaie decors, met belichting en aan-
kleding alle groepen goed tot hun
recht laten komen. De dames/vormge-
vers zijn indertijd als amateurs begon-
nen maar de afgelopen jaren zijn ze in
dit vrijwilligerswerk zo gegroeid dat
het geheel een zeer professionele in-
druk maakt.

ONTROEREND MOOI
Maar het gaat toch vooral om de groe-
pen zelf. Om bijvoorbeeld die prachti-
ge in hout uitgevoerde Poolse groep
bij de ingang, in al zijn eenvoud zo
mooi dat je er lang naar blijft kijken.
Om een vrolijke groep uit Mali, ge-
maakt van oude spullen als stukjes
karton en ijzerdraadjes. Om de Spaan-
se groep, die gemaakt is van wat lapjes
jute. Om die fraaie groep beeldjes uit
Napels, de plaats waar de mooiste
kerststallen van de wereld vandaan ko-
men. Al wandelend val je echt van de
ene in de andere verrassing. Groepen
uit China, Egypte, Nepal, Equador,
Rusland en de Philipijnen… overal zijn
kennelijk kunstenaars bezig het alou-
de verhaal van de Kerstnacht uit te
beelden. Ingetogen of kleurrijk, hu-
moristisch soms maar altijd verras-
send en ontroerend. Je moet de verza-
melaars Jan van Hulst uit Krimpen
aan den IJssel, Theo Roelofs uit Rotter-
dam en de Elstenaar Annelies de Korte
met een unieke serie miniatuurstal-
len bijzonder dankbaar zijn dat ze
hun verzameling tijdelijk voor deze
expositie hebben willen afstaan. Een
aparte vermelding verdient Mimi
Winkels uit Borculo. Deze kunstena-
res heeft veel van haar grote, vaak
unieke groepen uit vele landen op ar-
tistieke wijze tot complete voorstellin-
gen uitgebouwd. Ze zijn zo mooi dat je
bij velen echt een poosje stil staat te
genieten. En daarbij besef je hoe groot
de invloed is van dat aloude verhaal
over de geboorte van een Kind dat in
een koude stal ergens in het heilige
land in de kerstnacht is geboren.
'Kerst op de Kranenburg' is nog elk
weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)
te bekijken tot en met 28 december
(dus niet op de Eerste Kerstdag) en
daarna nog op 29, 30 en 31 december
en op 2, 3 en 4 januari 2009.

Ongelooflijk mooie kerststallen 
Negen keer al werd door de vrijwil-
ligers van het 'Museum voor Heili-
genbeelden op de Kranenburg' de
jaarlijkse tentoonstelling van
kerststallen ingericht. Het. is een
sfeervolle traditie die elk jaar door
duizenden bezoekers wordt ge-
waardeerd. En ook dit jaar maak-
ten we een rondgang langs deze
ruim driehonderd uitbeeldingen
van het kerstgebeuren. En on-
danks alle prachtige exposities in
het verleden kan gezegd worden:
zo verrassend mooi en zo ontroe-
rend is de expositie 'Kerst op de
Kranenburg' nog niet geweest.

Mevrouw H.G. Bleumink-Nieuwenhuis
is donderdagmorgen 25 december
voorganger in de kerkdienst van de

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-
gelo in de kleine kerk aan de Bannink-
straat. 

Op maandagmiddag 31 december is
ds. E. Laman Trip-Klein Starink de
voorganger in de kerkdienst.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
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Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl  
Zaakaanbrenger van Brandon Doetinchem.

Van of the Year 2009.

Kom langs voor 

het uitzonderlijke

 ‘Van of the Year’ 

voordeel.

De Peugeot Bipper.

Heel betrouwbaar.

U rijdt al een Peugeot Bipper vanaf € 8.990,-, excl. btw, BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Getoond model kan afwijken van de werkelijkheid. Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,5 – 6,9; l/100 km: CO
2
: 119 - 164 gr/km. Wijzigingen voorbehouden.

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

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

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

PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

Het team van Huize Dahme

wenst iedereen fi jne feestdagen

en een voorspoedig 2009!

Zorgvilla Huize Dahme

Nieuweweg 5, Lochem

Telefoon: 0573-45 84 20

Internet: www.huizedahme.nl

Zorgeloos verzorgd in 2009

Mogelijkheid voor wonen en slapen op de
begane grond of praktijk aan huis!

TE KOOP:
Koningin Wilhelminastraat 1 te Steenderen

Vrijstaande woning met zonnige tuin op het wes-
ten. Gelegen in rustige woonwijk in de nabijheid
van school en woonzorgcomplex “de Bongerd”. 

Indeling:
Begane grond: Entree, woonkeuken met moder-
ne inbouwapparatuur, sfeervolle woonkamer,
gang, toilet, badkamer, authentieke politiecel, via
de bijkeuken en aparte entree naar kantoor /
slaapkamer, wachtruimte en 2e toilet.
Verdieping: Ruime etage met recent geplaatste
grote dakkapel, twee slaapkamers, inloopkast /
berging en toilet.

Bijzonderheden:
• Goed onderhouden
• Perceelsgrootte 630 m2
• Inhoud ca. 500 m3
• Woonoppervlakte ca 150 m2

Vraagprijs: € 348.000,00 kosten koper

Informatie: Rogier Kluit 06-53882240
of Doetinchem Makelaardij 0314-373290

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Brake: 
1) "Ne olde brake", een oud vervallen huis. 
2) Werktuig waarmee vlas en hennep gekneusd worden en

waarmee de houtachtige delen grotendeels verwijderd
worden. "Op de hilde steet nog ne brake en der ligt ok nog
luk spiet". Op zolder staat nog een werktuig voor het breken
van vlas en er ligt ook nog spiet (vlas afval)".

B. Haneholt: 
"Tusken de hanehölter", ruimte onder de nok van het dak,
tussen de hanebalken. "'t Is 'n zoer wark a'j 't heuj vaste traenn
mot tusken de hanehölter".

C. Knoest: 
Knuist. "Hee hef knuuste van hande".

Donderdagmiddag nam wethouder
André Baars in de Welkoop vestiging
in Vorden uit handen van Wim
Weenk, de eerste vuurwerk afvalzak
in ontvangst. Netjes ingelijst, als ca-
deau! Bij de overhandiging waren ook
de bedrijfsleiders van de vestingen in
Zelhem, Vorden, Hengelo en de Tol-
dijk aanwezig. André Baars: ‘Wij zul-
len deze lijst een mooie plaats in het
gemeentehuis geven. Als gemeentebe-

stuur willen we ons in feite niet aan
een bepaalde keten of organisatie ‘lin-
ken’. 

Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen staat zowel bij de gemeente als
de Welkoop hoog op de agenda, van-
daar deze samenwerking. Wel hoop ik
dat door deze pilot bij de Welkoop-
winkels zich volgend jaar ook andere
verkooppunten zullen aanmelden.

Jos van der Ven, vuurwerkcoördinator
van alle 150 Welkoop-winkels in
Nederland was eveneens bij deze over-
handiging aanwezig. Zegt hij: ‘Onze
coördinatoren zorgen er landelijk
voor dat de wetgeving en de richtlij-
nen rondom de verkoop van vuurwerk
worden nagekomen’. 

Supporters van de voetbalclubs Feyen-
oord, FC Den Haag, NEC, NAC en De
Graafschap kunnen tijdens Oud- en
Nieuw vuurwerk in hun favoriete
(club) kleuren laten knallen. 

Van deze verenigingen zijn in de Wel-
koop winkels voor 39,95 speciale vuur-
werkpakketten te koop. 

Voetbalclub ‘De Graafschap’ gaf vorige
week zondag al een voorproefje, door
ook in de Kuip ‘vuurwerk’ te laten
knallen! 

In het pakket is ook een doeltje, een
balletje en een veiligheidsbril verpakt.

'Vuurwerk top, maar ruim wel je rommel op '

Eerste vuurwerk afvalzak 
voor wethouder André Baars

De gemeente Bronckhorst organiseert na de jaarwisseling samen met de
Welkoop- winkels in haar gemeente, een vuurwerk afvalactie. Behalve dat
er veel ongelukken gebeuren omdat kinderen met vuurwerk spelen dat
niet is afgegaan, is het voor mensen een bron van ergernis dat er na het
afsteken van vuurwerk zoveel rommel op straat blijft liggen. Wim Weenk,
contactpersoon van de Welkoop- winkels hierover: ‘Deze week wordt in
16.500 brievenbussen in de gemeente Bronckhorst een afvalzak gedepo-
neerd. In een begeleidend schrijven wordt men over deze actie op de hoog-
te gebracht. Op de achterzijde van deze brief zijn inzamelpunten vermeld.
Daar kunnen de volle zakken op 7 januari worden ingeleverd. Om de
schooljeugd bij het inzamelen te betrekken krijgt men voor elke volle zak
ingeleverd vuurwerk van de gemeente Bronckhorst 0,50 euro. Bovendien
van de Welkom een tegoedbon van twee euro die men kan gebruiken bij
de internetbestellingen voor vuurwerk in 2009’.

v.l.n.r: William Heusinkveld, Dinant Bergsma, André Baars, Wim Weenk en Peter Weenk.

Het gemeentewapen van Hengelo dat
boven de ingang van het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat hing, werd
in december 2004 in verband met de
herindeling, aangeboden aan Jaap van
Gijssel die toen afscheid nam als ge-
meentesecretaris. Het wapen stelt een
jongeling voor, die een hoorn des over-
vloeds draagt. Daarmee symboliseert
het de rijkdom van producten van het
platteland van de gemeente Hengelo
Gld. 

Het gemeentewapen heeft een plek
gekregen in het repetitielokaal van
muziekvereniging Concordia. Jaap
van Gijssel onthulde het gemeentewa-
pen door het wegtrekken van een
doek. “Het heeft een mooie plek gekre-
gen bij Concordia. Daarmee blijft het
ook bewaard voor het nageslacht”, zei
Van Gijssel. Voor zijn vrouw Jannie
was er een boeket bloemen.

"Bewaard voor het nageslacht"

Gemeentewapen van Hengelo in
clubgebouw muziekvereniging
Concordia
Het gemeentewapen van de voor-
malige gemeente Hengelo Gld.
heeft een plek gekregen in het
clubgebouw De Hietmaat van de
Koninklijke Harmonie Concordia.
Onlangs werd het gemeentewapen
op gepaste wijze onthuld door Jaap
van Gijssel.

Meneer Pauw is ruim 2 meter muziek
op een krukje! In het verleden wereld-
beroemd in Nederland met Boom-
boom & the Babymakers en de Used 2
B's. Tegenwoordig solo op terras, in de
kroeg, receptie en besloten feestjes!
Meneer Pauw is muzikaliteit op de
vierkante meter, relaxt interactie met
zijn publiek. Zin in meezingen, be my
guest! Achtergrond? Ook goed!

Meneer Pauw speelt 
de bierkaai plat

Het live muziek seizoen is geopend
en 26 december staat 's avonds op
het program: MENEER PAUW....

Op kerstavond sluit Bibliobus West-
Achterhoek woensdag 24 december

2008 eerder. De haltes Bronkhorst, Ol-
burgen en Steenderen komen daar-
door die dag te vervallen. Vanaf maan-
dag 29 december t/m vrijdag 2 januari
staan beide bibliobussen stil. 

In het nieuwe jaar zullen de bussen op
de vertrouwde tijden op de route ver-
schijnen.

Tijdelijk gewijzigde openingstijden
bibliobussen West-Achterhoek
De bibliobussen die voor de basis-
bibliotheek West-Achterhoek de
kleine kernen bezoeken, zullen
rond Kerstmis en Oud en Nieuw de
uitleentijden wijzigen in verband
met de kerstdagen.

Deze samenwerking beloofd een ver-
rassende mix van kerstrepertoire. De
sfeer van dit concert zal kunnen wor-
den omschreven als stemmig, waarbij
gezelligheid en genieten hoog in het
vaandel zullen staan. 

De klanken van bekende en minder
bekende kerstliederen dan wel Christ-
mas Carols samen met de in kerstsfeer
versierde St. Jan de Doperkerk zullen u
al echt in de stemming brengen voor
het Kerstfeest. De achtergronden van
beide koren komen enigszins overeen.
Zo zijn zowel Reborn als Rejoice ont-
staan als kerkkoor. 

Reborn bestaat sinds 1996 en is ont-
staan vanuit een reünie voor koorle-
den van een voormalig kerkkoor/jon-
gerenkoor uit Vierakker. Hier is ook de

naam ‘Reborn’, oftewel ‘opnieuw ge-
boren’ uit voortgekomen. Reborn is
destijds begonnen met 12 mensen.
Momenteel telt het koor ongeveer 30
leden. De dirigent is Arnold Cazemier
uit Arnhem. 

Het koor wordt begeleid door een pia-
nist. Het repertoire bestaat uit onder
andere lichte muziek, spirituals en Ier-
se en Afrikaanse volksmuziek. 

Rejoice, wat betekent verheugen, ver-
blijden, feestvieren, is opgericht in
1971 en is nog steeds een jongeren-
koor met een voornamelijk liturgisch
karakter. Het koor telt momenteel 28
zangers en zangeressen en staat onder
leiding van Marianne Weenink uit
Barchem. Het koor wordt begeleid
door een combo, bestaand uit een pia-
niste en een drummer. 

Het programma van het Kerstconcert
zal afwisselend zijn. Beide koren zul-
len een gevarieerd repertoire laten ho-
ren van verschillende bekende en
minder bekende kerstliederen. Tevens
zullen een aantal nummers gezamen-
lijk worden gezongen.

Kerstconcert Rejoice en
Reborn in Keijenborg
Op zaterdagavond 20 december
wordt de St. Jan de Doperkerk in
Keijenborg het decor voor een
sfeervol kerstconcert. Dit concert
wordt georganiseerd door Koor Re-
born uit Hengelo Gld. en Jongeren-
koor Rejoice uit Keijenborg. De toe-
gang is gratis.

Dit keer met medewerking van
mevrouw R. Wormgoor (pastoraal
medewerkster De Wehme), die de
Kerstmeditatie verzorgt en me-
vrouw J. Hendriksen uit Drempt
die kerstgedichten zal voordra-
gen. 

Daarnaast hebben de dames Wul-
link, Bosman en Vlasblom weer
een gevarieerde kerstliturgie sa-
mengesteld. 
Het belooft een fijne bijeenkomst
te worden. 

Belangstellenden zijn dan ook
van harte welkom!

Kerstviering
PCOB 
afdeling
Vorden
Op vrijdag 19 december te 14.30
uur houdt de PCOB afdeling
Vorden haar jaarlijkse Kerst-
viering in het Stampertje
(Dorpscentrum) te Vorden.
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ALL MODE 4X4-SYSTEEM
De benzineversies van de X-TRAIL Li-
mited Edition zijn voorzien van het ge-
avanceerde ALL MODE 4x4-systeem.
Hierin werken ESP (Electronic Stabili-
ty Program), vierwielaandrijving, ABS
en een netwerk van sensoren samen
om al rijdend het terrein te analyse-
ren. Voor optimale controle geven ze
elk wiel precies de juiste hoeveelheid

koppel. Tot snelheden van 40 km/uur
garandeert de LOCK-instelling ultieme
grip in ruw terrein. 
Ook onder normale omstandigheden
bewijst het ALL MODE 4x4-systeem
zijn nut - bijvoorbeeld op nat asfalt -
waardoor ook hier de X-TRAIL Limited
Edition een uitermate veilig wegge-
drag vertoont. Om een optimaal eco-
nomisch gebruik van brandstof te rea-

liseren, is het mogelijk om alleen voor
voorwielaandrijving te kiezen. Uphill
Start Support is een automatisch sys-
teem dat zichzelf inschakelt wanneer
de X-TRAIL Limited Edition een heuvel
oprijdt met een hellingspercentage
van meer dan 10. 

Als de X-TRAIL stilstaat, activeert het
systeem de remmen zodat ongewenst
naar beneden rollen tot het verleden
behoort. Als de top van de heuvel is ge-
passeerd en de afdaling wordt ingezet,
zorgt Downhill Drive Support (stan-
daard op de 2.5 en 2.0 dCi) voor een
continue snelheid van 7 km/uur. De
bestuurder kan zich dan optimaal
concentreren op het sturen.

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij Her-
wers Nissan in Doetinchem, Hengelo
GLD of Zevenaar.

X-tra laag geprijsd: Nissan X-TRAIL
Herwers Nissan biedt tijdelijk de X-TRAIL Limited Edition aan

Ondanks zijn relatief lage prijs is de uitrusting van de Nissan X-TRAIL
Limited Edition riant. Standaard zijn onder meer automatische aircondi-
tioning met ventilatiemogelijkheid achter, cruisecontrol, een wisselaar
voor zes cd's, Bluetooth-aansluiting voor de telefoon en zes bekerhouders
- waarvan vier exemplaren met een warm-koudfunctie voor het koelen
van blikjes fris of warm houden van een beker koffie. De bagageruimte
met dubbele vloer is voorzien van een schuiflade en een gemakkelijk
schoon te maken oppervlak. Nissan levert de nieuwe X-TRAIL Limited Edi-
tion naar keus met een 2,0-liter of een 2,5-liter benzinemotor, of met een
2,0-liter dCi-dieselmotor, met vermogens van respectievelijk 141 pk/104
kW, 169 pk/124 kW en 150 pk/110 kW. De versie met 2.0 dCi-turbodieselmo-
tor is voorzien van een roetfilter en tweewielaandrijving.

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Bij drukkerij Weevers in Vorden 
is dit niet meer mogelijk

Jongeren Werkgroep Roemenië op

kerstmarkt en organiseert flessenactie

Aankomende zomer gaat de Jongeren Werkgroep Roemenië weer naar
Roemenië. Dit jaar gaan we een project doen voor de zigeunerkinderen.
De zigeuners hebben het zeer slecht in Roemenië en ze hebben weinig
toekomst. De JWR gaat door middel van verschillende acties geld binnen-
halen voor deze doelgroep. Met sinterklaas hebben we de zwarte pieten
actie gehad, hier konden mensen zwarte pieten inhuren. 
Deze actie was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar volgend
jaar. 14 december gaan we Glühwein en broodjes worst verkopen op de
kerstmarkt in Hengelo, dus kom zeker langs! 
Ook organiseren we een flessenactie op 2 en 3 januari. We komen één van
die dagen bij u langs om lege statiegeldflessen op te halen. Wanneer u
niet thuis bent maar toch het project wilt steunen, kunt u de flessen aan
de weg zetten. Bij Super de Boer, Albert Heijn en Plus staan bakjes waar u
flessenbonnen in kunt leveren. Alvast hartelijk bedankt!

In het interkerkelijke programma "De
Muzikale Ontmoeting bij Radio Ideaal
zijn voor de komende uitzendingen
weer studiogasten uitgenodigd. Op
maandag 22 december is er een over-
denking te beluisteren van Ds. Wim de
Jong uit Halle . Ds. J. Kool uit Vorden
verzorgt een overdenking in de uitzen-
ding van maandag 29 december. Het
nieuwe jaar zal op maandag 5 januari
begonnen worden met een overden-
king door de presentator van dit pro-
gramma , dhr. Wim Zemmelink uit
Zelhem. Het programma 'De Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-

zonden via Radio Ideaal. Na de uitzen-
ding kunnen er van 20.00 uur tot 20.30
uur nieuwe muzikale verzoekjes aan-
gevraagd worden voor de daarop vol-
gende week, via het tel. nummer van
de studio: 0314-624002. Ook zal Radio
Ideaal op zondagmorgen 28 december
vanaf 10.00 uur een kerkdienst uitzen-
den van de Protestantse Gemeente Hal-
le vanuit de Grote Kerk. In deze dienst
zal afscheid genomen worden van Ds.
F.W. Brandenburg die naar Vorden ver-
trekt. De kabelfrequentie's van Radio
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelderland :
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequentie's
zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio

Om deze groep weer enthousiast te
maken voor pianospelen biedt Het Kla-
vier een opfriscursus pianospelen aan.
Zes weken in kleine groepen van2/3
personen samenspelen; (eenvoudige)

quatre-mains en stukken voor twee (of
meer) piano's. Luisteroefeningen, een
beetje theorie en vooral weer ´zin´
krijgen om te spelen, door de gezellig-
heid van samen musiceren. 
De cursus start in de week van 5 janua-
ri. Opgeven voor deze cursus is moge-
lijk tot 31 december. Voor meer infor-
matie over lestijd en prijs kunt u bel-
len naar 0575-550756. Of langskomen
tijdens de openingsuren van Het Kla-
vier. www.het-klavier.nl

Opfriscursus Pianospelen 
bij Het Klavier
Vroeger heb je een aantal jaren pi-
anoles gehad en het komt er maar
niet van om de draad weer op te
pakken. Bij Het Klavier lopen regel-
matig mensen binnen die dit ver-
haal vertellen.

Er staan bekende en geliefde liede-
ren op het pprogrammam die de be-
zoekers ongetwijfeld in Kerstsfeer
zullen brengen. De muzikale bege-
leiding is in handen van dhr. Wap
Kuipers, de bekende organist uit
Apeldoorn en trompettist Reik Heu-
sinkveld zal een extra feestelijk tint-

je geven aan het geheel. Verder is er
medewerking van Inspiration o.l.v.
Piet Piersma. De organist en trom-
pettist zullen voor de aanvang al
een aantal fraaie kerstliederen ten
gehore brengen, dus het is de moei-
te waar dom bijtijds aanwezig te
zijn.

Kerstsamenzang
Op zondagavond 21 december wordt er in de Dorpskerk van Vorden
de traditionele Kerstsamenzang gehouden uitgaande van de Raad
van Kerken.

De dames van de Welfare Rode Kruis
Vorden bemanden een stand met ei-
gen gemaakte sokken, truien, baby-
kleertjes en geborduurde kerstkleed-

jes. Unicef verkocht onder meer kaar-
sen. Op het voorplein bakten leden
van de muziekvereniging Jubal olie-
bollen. 

De opbrengst gaat naar het instru-
mentenfonds. De restauratiecommis-
sie van de Willibrorduskerk probeerde
deze zondag via de verkoop van aller-
lei kerstproducten centjes voor de
kerk binnen te halen. Op het toneel
van het Ludgerus gebouw was een ex-
positie met fleurige schilderijen van
Lied de Man te bezichtigen.

Kerstmarkt Vierakker kleinschalig
van opzet

De kerstmarkt die zondag in en rond het Ludgerus gebouw in Vierakker
werd gehouden, kan het beste als kleinschalig worden getypeerd. Op de
‘markt’ een sortering zelfgemaakte kerststukjes, kerstkaarten e.d. Het ac-
cent lag vooral op het terrein van ‘verkoop voor goede doelen’.

Welfare Rode Kruis Vorden ook present.
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Ook besparen op
uw gasrekening?

Nijverheidsweg 2, 7255 RA Hengelo (Gld)

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

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

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

CV-KETELSHOW 
13 t/m 20 DECEMBER

KOM NU PROFITEREN VAN SCHERPE 
OPENINGSAANBIEDINGEN.

EN VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed lopend 2009!

OOOPPPGGGEEERRRUUUIIIMMMDDD   VVVOOOOOORRR   DDDEEE   KKKEEERRRSSSTTT
DDDAAATTT   SSSTTTAAAAAATTT   NNNEEETTTJJJEEESSS!!!

Kom en profiteer van diverse dames-, heren-
en kinderlaarzen en schoenen al vanaf € 19,00.

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Eindejaars
Occasionvoorverkoop
Super scherpe meeneemprijzen

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

MEENEEMPRIJS

MERK/MODEL BOUWJAAR VAN VOOR

Hyundai Lantra 1998 4.450 3.950

Nissan Almera 2000 5.950 5.500

Renault Twingo 2004 7.950 6.750

Nissan Almera 2002 7.950 7.450

Nissan Kubistar 2005 8.995 7.950

Renault Scénic 2002 8.950 7.950

Suzuki Wagon R 2006 8.250 7.950

Mazda 323 Touring 1998 8.950 8.250

Renault Laguna GT 2001 9.750 8.950

Mitsubishi Spacestar 2003 9.995 9.500

Renault Laguna 2004 10.950 9.750

Nissan Primera 2002 10.950 9.950

Mitsubishi Spacestar 2003 11.950 9.950

Mitsubishi Spacestar 2005 10.500 9.950

Nissan Tino 2003 10.950 9.950

Toyota Corolla 2002 10.500 9.950

Volvo V40 2003 13.500 11.750

Citroën Picasso 2004 12.950 11.950

Chevrolet Lacetti 2006 12.950 11.950

MEENEEMPRIJS

MERK/MODEL BOUWJAAR VAN VOOR

Hyundai Matrix 2005 12.950 11.950

Opel Meriva 2005 14.500 13.750

Peugeot 307 Break 2005 14.500 13.950

Renault Mégane  GT 2005 15.950 14.250

Ford Galaxy 2002 16.950 14.950

Hyundai Santa Fé 2004 19.500 15.950

Peugeot 407 2.0 hdi 2005 16.950 15.950

Nissan Micra Cabrio 2006 18.500 16.950

Nissan X-Trail 2003 18.950 17.950

Nissan Patrol 2003 18.950 17.950

Ford Focus C-Max 2006 18.495 17.950

Hyundai Tucson 2005 20.950 18.950

Nissan X-Trail 2005 23.950 20.950

Nissan X-Trail 2006 26.950 24.950

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

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

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU GEHELE
WWWIIINNNTTTEEERRRCCCOOOLLLLLLEEECCCTTT III EEE
VRIJE-TIJDSKLEDING

vanaf

222555%%% korting

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

Sensire zoekt
Alfahulpen.
(Baak, Hummelo &

Keppel, Ruurlo, Toldijk
en Steenderen) reageer
www.alfahulpworden.nl
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Vorden:  Rondweg 2   tel. 0575-552222
Zutphen:  Bettinkhorst 2  tel. 0575-516646
www.groot-jebbink.nl

Speciale eindejaarsaktie (t/m 31 december a.s.):

Koop nu een gebruikte auto
  en maak kans op 

een nieuwe!

ZWANGERSCHAPSYOGA
dinsdags om 19.15 uur

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

wordt er ook een
babymassage cursus verzorgd.

De HALTHA YOGA lessen
om 18.00 en 20.30 uur.

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

wilmabroeze@hotmail.com
Tel. 06-20533352

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

Met of zonder kluit.
Alles van eigen kwekerij.

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

Tel. 0314-631530

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

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

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

MAAK VAN DE FEESTDAGEN IETS BIJZONDERS!

AH
MANDARIJNEN
net kilo

nu 1.25

COCA COLA
alle var.

set 4 flessen

nu 4.79

AH EXCELLENT
OVENKLAAR
KALKOEN-
GEBRAAD
met pepersaus
500 gram 5.49

AH EXCELLENT
AMBACHTELIJKE
FEESTSTOL
met amandelspijs 4.69

BAILEY’S
div. var.

fles 1 liter

van 19.59
voor 15.99

AH GOURMETSCHOTEL
500 gram 4.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



STUNT
HAL

3 DAAGSE
STUNTVERKOOPDAAGSE
STUNTVERKOOP

MEER DAN 1500 M2

STUNTAANBIEDINGEN
ZATERDAG 20 DECEMBER VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 DECEMBER VAN 9.00-17.00 UUR

Bij aankoop van  2.500,- sanitair uit onze STUNTHAL
een SPHINX bad t.w.v.  784,- GRATIS 

(aanbieding geldt zolang de voorraad strekt)

ONGELOFELIJK!

* Natuursteen fontein

* Incl. RVS ophanging/handdoek houder

In verschillende maten, modellen

voor  249,-

* Keramag Fidelio fonteinset

* Grohe fonteinkraan

* Chromen afvoerplug + ophanging

Ook aanbiedingen in hoekfonteinen

* Geberit Duofix zelfdragend reservoir

*  Villeroy en Boch verkort 48 cm

Wandcloset model Subway

* Toiletzitting met soft close

* Geberit drukplaat model Bolero

voor  99,-
van  241,-

voor  599,-
van  938,-

* Grohe glijstangset

met 3 standen

handdouche compleet

* Huber douchtermostaat

Incl. S-koppelingen

* Complete set

voor  199,-
van  393,-

*  Designradiotor 170 x 60 cm

*  Kleur wit en pergamon

*  Incl. ophanging

voor  159,-
van  213,-

* Riho Whirlpool 180 x 80 cm

in de kleur pergamon en wit

* Verschillende modellen

* 6 Zij-Jets * 4 Rug-Jets * 2 Voeten-Jets

* Incl. badafvoer

voor  795,-
van  1370,-

* Detremmerie maxim badmeubel

* 100 cm breed

* Strak design * Kleur wit

* 1 wastafel met 2 kraangaten

* Incl. spiegel met lamp

voor  1095,-
van  2160,-

* Natuursteen wastafels en 

douchebakken in verschillende maten

* Verschillende RVS-onderstellen 

en ophangingen

vanaf  349,-

* Thermostaatkraan incl. regendouche

* Chroom incl. ophanging

* Verstelbaar in hoogte

voor  395,-
van  831,-

* Closetrolhouder

* Toiletborstelhouder

* Handdoekhaak

* Reserverolhouder

voor  149,-
    NU

* 90 cm breed

* incl. spiegel en lichtlijst

* In wit en pergamon

voor  795,-
van  3179,-

* Sphinx spiegel met verlichting

* Diverse modellen, maten en kleuren

* Nieuw in doos

voor  69,-
vanaf

UITSLUITEND EUROPESE A-KWALITEIT

* Design radiator

* 134 x 55 cm

* Chroom

* Incl. ophanging

DE SHOWROOM VAN                  IS TEVENS GEOPEND.
De Stunthal is gevestigd aan de Handelsweg 8 te Zelhem Tel. 0314-624 745 www.sanitairstunthal.nl

DRUK EN ZETFOUTEN ONDER VOORBEHOUD, AFBEELDINGEN KUNNEN AFWIJKEN

SCHEFFER BADKAMERS
UIT ZELHEM

van  1276,-

voor  495,-

Meer dan 

500 stuks



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van14,95 p/st.nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140-160/200 van 27,50 voor 22,95

180-200/200 van 34,95 voor 26,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Hoeslakens FLANEL
Heerlijk zacht 100% katoen

80/200 van 23,95 voor 14,95

90/200 van 24,95 voor 15,95

140/200 van 32,95 voor 19,95

160/200 van 36,95 voor 22,95

180/200 van 39,95 voor 24,95

sloop 60/70 van 9,95 voor 5,95

Flanellen Lakens
1 persoons van 24,95 voor 14,95

2 persoons van 32,95 voor 19,95

litsjumeaux van 39,95 voor 24,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 42,95 voor 27,95

litsjumeaux van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen!
van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Brinkhaus 90% dons kussen
Heerlijk zacht en comfortabel.
normaal 149,- nu 99,-

Kinder badjassen vanaf 14,95

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badstof badjas
van 59,95 nu vanaf 29,95

Vandijck velours badjas
van 59,95 nu vanaf 39,95

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

Partij badgoed
van

Witte Lietaer
in wit, ivoor en zand kleur

6 washandjes normaal 13,55

4 gastendoekjes normaal 15,80

1 handdoek + 2 washandjes van 14,95

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

Synthetische dekbedden

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Synthetisch 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar. Anti-allergisch.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden
van 169,- nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A klasse dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden

65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

KEUKEN

TAFELGOED

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Halflinnen glazendoeken NU 3,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias ovenwanten van 7,50 p/st. NU 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

UITZOEKEN!
Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

nu 6,95 per set

Spreien
Patchwork

vanaf 49,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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