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

verschijnt niet op 30 december).

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

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

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

Redactie weekblad Contact

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

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Daewoo en Chevrolet rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

Toch wel een apart gezicht, de vele
sporters in de tent van Strada Sports,
volop bij de ‘spinning’ zwetend in be-
weging, gadegeslagen door een talrijk
publiek, veelal smikkelend van een
oliebol of een andere lekkernij. De
sporters hadden op dat moment geen
aandacht voor de inwendige mens!
Scouting Vorden had een dankbaar
karwei op deze middag, middels het
brandend houden van het kampvuur.
Voor de jeugd tevens de mogelijkheid
boven het vuur een broodje te bakken.
Naast het commerciële gedeelte toch
ook ruimschoots aandacht voor de
medemens. Zo verkocht de werkgroep
van Amnesty veel kerstattributen
maar werden er bovendien in het ka-
der voor de rechten van de mens, veel
handtekeningen ingezameld. In de
kraam van de Rotary ging de op-
brengst van de kerststukjes, vogelhuis-
jes, kerstkaarten e.d. naar het project
‘Kinderen in de knel’ en het project

Kerstmarkt: gezellig en intiem

De kerstmarkt in Vorden kende zaterdag een onfortuinlijke start. Door de
gestadig neerplenzende regen was er aanvankelijk weinig bezoek. Geluk-
kig werd het in de loop van de middag droog en wurmde zich een groot
aantal bezoekers tussen de kraampjes door. Vanwege de ruimte die de ijs-
baan en de feesttent van de Kolde Karmis in beslag nam, stonden de kra-
men rondom de kerk dicht op elkaar, waardoor er al snel een gezellig en
intiem sfeertje ontstond. Op deze kerstmarkt uiteraard veel aandacht
voor het culinaire gebeuren. Hapjes en drankjes in overvloed.

‘Sterren stralen’. De kerstmarkt werd
omlijst door een uitgebreid muzikaal
programma. Plaatselijke zang- en mu-
ziekkoren, kinderkoren,een folkloris-
tische dansgroep brachten een non-
stop programma. Van ‘buitenaf’ waren
er bovendien midwinterhoornblazers
en tevens optredens van de ‘Sgt. Wil-
son’ s Army Show’, met nostalgische
liedjes uit de tijd van onder ander, Do-
ris Day, Vera Lynn en Glenn Miller. Een
show zeer geliefd tijdens bevrijdings-
feesten maar ook zaterdag op de kerst-
markt in Vorden, zo bleek. Terwijl de
artiesten ‘buiten’ het publiek ver-
maakten, verzorgde het kwartet ‘Vo-
caal’ een tweetal optredens in de
dorpskerk. Voetballiefhebbers konden
de gehele zaterdag bij het reisbureau
Globe de OAD bus bekijken, waarmee
het Nederlands Elftal altijd wordt ver-
voerd. De boerenkool met worst was
zoals al jaren te doen gebruikelijk het
‘toetje’ op deze kerstmarkt.



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

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.

� Museumbezoek met
KunstKring Ruurlo: 4 janu-
ari naar Galerie Espace Enny
in Laag Keppel: schilderijen,
vilt- en leer-creaties, juwelen,
en buitenbeelden. Vertrek
13.00 uur Zuivelplein. Kosten:
vergoeding benzine chauf-
feurs. Breien is in! Bent u
de kunst van het breien niet
(meer) meester, bij de Kunst-
Kring kunt u het (weer) leren.
4 ochtenden vanaf 10 janua-
ri, kosten € 50,- excl. mate-
riaal. Koken voor gasten:
3-gangen dinertje zoveel
mogelijk vooraf te bereiden.
3 avonden eens per maand,
te beginnen 30 januari a.s.
Kosten per avond € 45,--.
Info en aanvragen complete
programma: (0573) 45 30 90
of 45 15 99.

� Bewegen is heel belang-
rijk, maar ook het verande-
ren van uw eetpatroon!
Herbalife helpt u daarbij!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69 / (0314) 64 13 09.

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

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

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

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

� Te huur kerstman en
kerstvrouw kostuums. DS
Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45
20 01.

� Oppas gevraagd in Wich-
mond! Wij verwachten in april
ons eerste kindje. Wij zoeken
een oppas vanaf september
2007 voor de dinsdag.
Schoolvakanties vrij! Meer in-
fo? (0575) 84 22 26.

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

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé,
start cursussen: 15/18
januari,
proeflessen: 4/8 januari

ook:
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- vertalingen: Sp/Ned;

Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

Een goed 2007 gewenst met 
pure Aloë vera producten

Jannie Nijkamp, Warnsveld
Telefoon: 0575 52 13 16

Dagmenu’s
20 t/m 27 dec. 2006

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

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

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

Woensdag 20 december
Uiensoep met kaascrouton / hutspot met appeltjes en ribbe-
tjes, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 21 december
Wokki wokki van kip, wokgroente en tagliatelle / apfelstrudel,
vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 22 december
Tomatensoep / urkervispot met gebakken aardappelen en
groente.

Zaterdag 23 december (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom

Maandag 25 december
1e Kerstdag, geen dagmenu

Dinsdag 26 december
2e Kerstdag, geen dagmenu

Woensdag 27 december
Gesloten
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

Onze mooie 

LIJSTENCOLLECTIE
al gezien?

Kom naar Foto Willemien!

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

Hervormde kerk Vorden
Zaterdag 23 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Hervormde kerk
Zondag 24 december 10.00 uur ds. H. de Bie Vorden, 23.00
uur ds. Westerneng Kerstnachtdienst mmv Inspiration
Maandag 25 december 1ste kerstdag 10.00 uur ds. B. Nep-
pelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 23 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Hervormde. Kerk.
Zondag 24 december 10.00 uur ds. D. Westerneng 23.00
uur ds. D. Westerneng Kerstnachtdienst mmv Inspiration
Maandag 25 december 1ste kerstdag 10.00 uur ds. D. Wes-
terneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 december 21.00 uur ds. M. Benard-Boertjes
Maandag 25 december 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 24 december 17.00 uur Familieviering met kinder-
koor, 21.00 uur Kerstavond Eucharistie mmv Vokate
Maandag 25 december 10.00 uur 1ste Kerstdag Eucharistie-
viering, 15.00 uur Kindjewiegen

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 23 december 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang
Zondag 24 december 19.00 uur woord- en communievie-
ring, 22.00 uur Eucharistieviering dames/herenkoor
Maandag 1ste Kerstdag 25 december 10.00 uur Eucharistie-
viering herenkoor

Tandarts
23/24 december P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573- 45 25 13
25/26 december B. Polman,  Lochem tel 0573 25 14 83
27/28 december J. de Lange, Lochem tel 0573 25 43 57
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 – dr. Dagevos tel. 55 24 32
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur
’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de
weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.

Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Wij wensen u 
smakelijke kerstdagen

Vlaai v/d week

Kerstvlaai
6-8 stukken € 6,25
Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00
Kersttoetjes

Parfait div. smaken

per stuk € 1,95
Pudding div. smaken

diepgevroren ca. 500 gram € 4,95
Woensdag 27 december zijn 

wij de hele dag gesloten.

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

Nieuw
verkooppunt in

Vorden. 

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14



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

� Vermist!! Cyperse (grijs/
zwarte) kater met witte bef,
witte buik en een klein beetje
wit op zijn neusje, ook heeft
hij witte sokjes voor en witte
achterpoten. Zijn bandje is
afgelopen zondag in de
Hackforterweg te Wichmond
gevonden. Wil degene die
weet waar deze kat zich mo-
menteel bevindt alsjeblieft
contact met mij opnemen.
Marieke ten Bosch, telefoon
0575-575400.

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Gerrit Antonie Eggink

Tonnie

betuigen wij u onze oprechte dank.

G. Niebeek

A. Hendriksen-Eggink

Vorden, december 2006

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.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, gelukwensen en uw
komst op onze receptie. 

Dit heeft ons 50-jarig huwelijk tot een gezellige
dag gemaakt.

Derk en Hentje Bosch

Vorden
December 2006

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.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Mededeling voor alle patiënten van de huisartsen in
Vorden

De huisarts houdt van alle patiënten een medisch dossier
bij. Daarin staan administratieve en medische gegevens.
Omdat deze informatie ook voor waarnemende huisartsen
op de Huisartsenpost belangrijk kan zijn, krijgen de huisart-
sen de mogelijkheid de Huisartsenpost toegang te verlenen
tot een samenvatting van het medisch dossier van hun
patiënten. Deze samenvatting kan een belangrijk hulpmiddel
zijn bij de beoordeling of behandeling van de klacht waar-
mee patiënten naar de Huisartsenpost gaan.

De deelnemende huisarts stelt de samenvatting van uw dos-
sier automatisch beschikbaar aan de Huisartsenpost.
Vanzelfsprekend kunt u bezwaar maken tegen het beschik-
baar stellen van (delen van) de samenvatting van het
medisch dossier. Dit kan echter wel betekenen dat de waar-
nemend arts in een noodsituatie niet kan beschikken over
eventuele noodzakelijke informatie. U wordt daarom geadvi-
seerd het afschermen van de gegevens dan ook altijd te
bespreken met de eigen huisarts. 

Niet alle huisartsen gaan tegelijkertijd van start met het uit-
wisselen van medische gegevens. Als u wilt weten of uw
huisarts meedoet, kunt u dit navragen bij de assistente van
de huisarts. Meer informatie hierover vindt u op onze websi-
te www.huisartsenpostzutphen.nl.

Tevens is een folder beschikbaar op de deelnemende prak-
tijken.

Op vrijdag 29 december a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd

Wim Slöetjes
en
Aly Slöetjes-Menkveld

Wij hopen dit samen met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie van 16.00-
17.30 uur in Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Schuttestraat 8
7251 MX Vorden

Op 24 augustus 2006 waren we

Jaap en Gerrie van Amstel
50 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid daarvan houden we receptie op
30 december 2006 van 15.00-17.00 uur bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Pieter van Vollenhovenlaan 9
7251 AP Vorden
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

21 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, nam God
tot Zich mijn lieve man, onze vader, groot- en over-
grootvader

Gerrit Jan Hofs

* 17 september 1914 † 16 december 2006

Vorden: H.G. Hofs-Brummelman

Joop en Els
Michèl en Daniëlle

Zoë, Kai
Remco en Ilse

Luc, Yentl
Nicole en Hennie

Bryan, Jaimee

Gonnie en Jan
Michael en Jolanda

Mirthe, Amber

Jan en José
Dennis en Petra

Karlijn
Jessica †
Marco

Zutphenseweg 74
7251 DM Vorden

De kerkdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 21 december om
11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphense-
weg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenis is er de mogelijkheid
de familie te condoleren in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Toch nog onverwacht is onze lieve opa en over-
grootvader overleden.

Gerrit Jan Hofs
Wij zijn dankbaar voor de vele jaren die we samen
mochten zijn.

Michèl en Daniëlle
Zoë, Kai

Michael en Jolanda
Mirthe, Amber

Remco en Ilse
Luc, Yentl

Dennis en Petra
Karlijn

Jessica †
Marco
Nicole en Hennie

Bryan, Jaimee

Een liefde voor het leven
is opnieuw aan ons gegeven

Fabian Pepijn

noemen wij onze zoon, die op 13 december 2006
om 23.20 uur is geboren.

Zijn dolgelukkige ouders en broertje zijn: 

Bert, Nicole en Thijmen Huetink

Holtmaet 7, 7251 VV Vorden
Tel. (0575) 55 50 33

Wij wensen iedereen 
fijne Kerstdagen en een 
briljant 2007.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

Hoera !!!

Jasmijn

10 december 2006

09.09 uur            2775 gram            49 cm

Randolph en Miranda 
van Leussen-Jansen

Korenbloemstraat 7
7221 AN  Steenderen
tel. 0575 - 45 26 06

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

  Gerritsen Grafmonumenten
v a n b e g i n t o t h e t e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van  400 m2

Tevens onderhoud en restauratie

Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555

www.gerritsengrafmonumenten.nl



Wij wensen u Goede feestdagen 
en een Gezond en Voorspoedig 2007

R.W.A. HARTMAN
Mosselseweg 2
7251 KT Vorden
Telefoon (0575) 551637
Telefoon (06) 12412418

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Wij wensen iedereen 

smakelijke en prettige Kerstdagen

en een gezond 2007

De Echte Bakker

Voor de kerst hebben wij
kerstchocolade

kerststollen
kerstkransen
kerststaven

kerstkransjes
amandel of suiker

en diverse broodjes 
voor een heerlijk kerstontbijt

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker

SLAGROOM-
TAART

voor

€ 14.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Om teleurstellingen
te voorkomen is

bestellen fijn.

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !FEESTEN !:
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PERFECT
SHOWBAND
PERFECT
SHOWBAND

Nieuw politiek landschap
2007 en verder

Het ‘H-woord’ binnen 100 dagen
Van rechts naar links?

Onze AOW
2011 en verder

Bijdrage naar draagkracht
Van rechts naar links?

Hoe dan ook 
Progressief of conservatief

Links of rechts
Visie!

De Regt adviseurs

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2007

Donderdag 21 december

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

Moonlight
shoppen

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

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

Van 17.00 tot 18.00 uur gesloten.

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

GGRROOOOTT  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT

VVUUUURRWWEERRKK

Bestel en betaal nu ook ONLINE • E-Shop Now

Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon (05750 55 26 27

Namens al onze medewerkers wensen wij u

prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar



Ook voor wild bent u bij ons aan
het juiste adres, van 
hertenbiefstuk, hazenbout, 
hazenpeper of een lekker konijn.
Wij kunnen het hele ass. leveren.
Wij moeten alles bestellen dus
graag uw bestelling op tijd 
doorgeven.

Ook voor uw groente en 
rauwkosten kunt u bij ons terecht.
Al onze gesneden groenten zijn
vers van het mes en worden zonder 
toevoegingen ingepakt zodat de
groente lekker vers en zacht is. Om
teleurstelling te voorkomen kunt 
u uw groente bestellen.

Zoals:
Varkenshaas in bladerdeeg
Solo Mio
Pampa schijf
Katenhaasje

Neem nu als voorafje een 
Varkenshaas in bladerdeeg. 
U bent al zo druk, daarom doen 
wij het werk voor u.
U hoeft het alleen nog maar in de
oven te doen. 
Oven voorverwarmen op 195 
graden terugzetten naar 175 
graden en dan nog 25 minuten.

En diverse soorten patés, wat 
dacht u van een lekkere cranberry
paté of een bourgondische paté of 
een wild paté.

Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden, tel. 0575-551321 We wensen u allen prettige Feestdagen

Ook voor de specials kunt u
bij ons ruim terecht,

EERSTE KERSTDAG
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Kaarten: v.verkoop € 12,50 a/d zaal € 15,00
v.verkoopadressen: Witkamp Laren,

haarsalon Figaro Lochem

Kaarten: v.verkoop € 12,50 a/d zaal € 15,00
v.verkoopadressen: Witkamp Laren, 

haarsalon Figaro Lochem

Jovink’s
Kerstfeest

Jovink’s
Kerstfeest

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

ATTENTIE - TIJDELIJK GESLOTEN

VAN VRIJDAG 22 DECEMBER
vanaf 16.00 uur

T/M ZATERDAG 6 JANUARI

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

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

kluit en gezaagd.

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

Barendsen
Maakt je mooier!

demonstratie
Vrijdag 22 december 10.00 - 17.00 uur.

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2007

De Voetverzorger
Ook voor diabetische en reumatische voeten.

Aangesloten bij Pro-voet.

A. MOKKINK-KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

Joostinkweg 6, 7251 HK  Vorden
tel. (0575) 55 41 45

Klussenbedrijf
Theo Schotsman
en medewerkers

wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2007 toe



Onder het motto ‘Sterren stralen’ or-
ganiseert de Rotaryclub Vorden de ko-
mende weken voor de gemeente

Bronckhorst nog steeds een prachtige
kerstactie. In de grote kerstboom in
het centrum van het dorp zijn inmid-

dels enkele duizenden lichtjes aange-
bracht. En zoals uit deze foto blijkt
een fantastisch ‘stralende’ kerstboom.

Stralende kerstboom

De band Empire Circle zal deze avond
aftrappen. Deze jongste rockband uit
de achterhoek speelt rockmuziek zo-
als dat ook bedoeld is, hard en vol pas-
sie. Na het optreden van Empire Circle
zullen de mannen van Crystaldream
het podium beklimmen. Deze band
geniet een goede reputatie onder het
uitgaanspubliek. 

Crystaldream is van origine een cover-
band, maar weet de covers te voorzien
van een eigen karakteristiek geluid en
onderscheidt zich hiermee van ande-
re coverbands. Dit wordt nog eens be-
vestigd door het feit dat de band in
2005 overtuigend de finale bereikte
van ''The Clash of the Coverbands''. Na-
tuurlijk is ook dit jaar Dj Oliver [Mi-
chel Besselink] weer van de partij. Hij
zal zijn stempel op het feest drukken
zoals alléén hij dat kan. Hij zal evenals
voorgaande jaren het feest weer afslui-
ten. En misschien wel met "jouw" op
het podium.!!!!!!

Voor die avond is Dj Oliver nog op
zoek naar een Vordense Dj Collega. 

Heb jij zin om samen met "Michel" op
het podium te staan en iedereen in de
sporthal een onvergetelijke avond te
bezorgen, meld je dan aan op: bes-pro-
ductions@chello.nl. 

Tevens heeft Dj Oliver ook voor deze
avond weer diverse "verrassingen" in
petto, dus laat je verrassen!!!!!!!!!  

De Stichting Evenementen Vorden ad-
viseert diegenen die nog géén kaart
hebben deze snel te kopen aangezien
de laatste kaarten in de voorverkoop
zijn gegaan. 

De verwachting is dat het feest voor de
kerstdagen is uitverkocht. Kaarten zijn
te koop bij de inmiddels bekende voor-
verkoop adressen. Kaarten zijn overi-
gens alléén in de voorverkoop te ver-
krijgen. Voor meer info: www.stevo.nu

Kaartverkoop Oud & Nieuwfeest

loopt voorspoedig
Met nog minder dan twee weken te
gaan zijn deze week de allerlaatste
kaarten in de voorverkoop gegaan.
De organisatie (Stevo) van het vier-
de Oud & Nieuwfeest is dan ook ui-
termate tevreden. Het programma
voor deze nacht is wederom aan-
trekkelijk voor jong en oud. Om
00.45 uur zullen de deuren van de
sporthal open gaan voor publiek.

De Leden van de R.T.V. deden het goed
Rens te Stroet uit Keijenborg won bij
de junioren en de Vordenees Jeroen
Borgonjen werd in deze categorie 4e
bij de dames werd Suzanne de Lijser
knap 6e zij zit na een lange rustperio-
de net weer op de fiets. Bij de Masters
reed de jonge Master Peter Makkink
uit Hengelo naar een 3e stek, de Wich-
mondse Master Ruud Peters werd 7e,
de Vordense coureur Garjo Kamphuis
reed naar een 10e plaats en de Vorden-
se crossers Eric Bouwmeester 15e,
Hans Reintjes 16e en de Warnsvelder
Frans de Wit eindigde als 20e bij de
Masters.

Bij de Elite/Beloften won verrassend de
Lindenaar Richard Sleumer voor
"good old" Jan Weevers uit Hengelo de
R.T.V. penningmeester Martin Weijers
uit s'Heerenberg reed knap naar een
7e stek, de Hengeloer Jeroen Brum-
melman werd netjes 15e.

Ook stonden er zo'n 20 tal jeugdren-
ners aan de start dit was vooral voor
het publiek bijzonder leuk om te zien,
zij maken nog vele technischefoutjes
en laten vooral zien dat zij nog veel
moeten leren.

In Vorden op 31 December tijdens de
4e Kasteelcross krijgt de regiojeugd
een kans om te ruiken naar het veldrij-
den deze jeugd rijd dan op het cross-
parcour rondom het kasteel na afloop
krijgen ze een echte Rabobidon ca-
deau opgeven bij Rudi Peters tel
441678, neem ouders en grootouders
mee zo wordt het echt een mooi cross-
spektakel op de laatste dag van dit
jaar.

R.T.V. organiseerde een G.O.W.
cross in Vorden op Kamphuizen
Op een geheel gewijzigd parcour
werd zondag de G.O.W. (Gelders
Overrijsselse wielerclub's) verreden
er waren vele bomen geveld op het
parcour en door de regenval was
het dan ook uiterst zwaar, spoor-
vorming van de fietsen maar ook
van de landbouw tractoren maakte
het berijden bijzonder moeilijk.

VORDEN

Zaterdag 16 december
Vorden A1 - Be Quick Z. A1D: Afg.
Doetinchem B1 - Vorden B1: Afg.
Vorden B2D - Schalkhaar B3: Afg.
Eefde SP C1 - Vorden C1: 0-6
Peeske 't D1 - Vorden D1: 0-3

Zondag 17 december
Vorden 1 - MEC 1: Afg.
Vorden 2  - Silvolde 2: Afg.
Vorden 3  - AZC 3: Afg.
Pax 5 - Vorden 4: Afg.
HC '03 6 - Vorden 5: 0-6

Zaterdag 23 december
12.30 FC Zutphen A2 - Vorden A1

Vo e t b a l

Voor het 75 jarig bestaan van kado-
shop Sueters werden vele mooie
kleurplaten en zelfgemaakte felici-
tatie kaarten ingeleverd.
De volgende deelnemers zijn de win-
naars van de kleurplaten:
2 t/m 4 jaar: Michelle Beeftink
5 t/m7 jaar: Noor Daleman
8 t/m 9 jaar: Lisanne Westerneng
10 t/m 12 jaar: Marlies Korenblek

Winnaars van de zelfgemaakte kaart:
Ria Veldkamp, Frie Hesselink en Jamie
Lee Tjoonk. De hobby pakketten zijn in-
middels uitgereikt aan alle winnaars.

Uitslag kleur- en kaartwedstrijd 

van 75-jarig bestaan kadoshop Sueters

RATTI 1 – HALLE 1
Zondag 17 december 2006 speelden de
heren van Ratti 1 hun laatste wed-
strijd voor de winterstop tegen de
nummer drie op de ranglijst, sv Halle.
Vanaf de eerste minuut liet Ratti zien
wat de bedoelingen die middag wa-
ren. Ratti legde veel strijdlust op de
mat en met goed combinatiespel werd
Halle vastgezet op eigen helft. 

De eerste 45 minuten leverde het goe-
de spel de Kranenburgers een aantal
uitstekende kansen op. Michiel Gudde
vond tot driemaal toe de ietwat for-
tuinlijke Halle-doelman op zijn pad en
één van de uitblinkers, Gijs Klein Heer-
enbrink, was met een vlammend
schot op de lat dichtbij de opening-
treffer. Halle, waarvan gezien de stand
op de ranglijst toch wat verwacht
mocht worden, stelde de eerste helft
teleur. Met matig positiespel en veel
lange ballen werd de hechte defensie
van Ratti niet op de proef gesteld. Rat-
ti-trainer Kattenbelt kon blij zijn met
het vertoonde spel in de eerste helft,
maar moest wel constateren dat zijn
manschappen voor rust het veldover-
wicht niet in doelpunten om wisten te
zetten.

In het tweede bedrijf waren de ploe-
gen meer aan elkaar gewaagd. Ratti
speelde met wat minder druk naar vo-
ren en de tegenstander, die de hoge
notering op de ranglijst in gevaar zag
komen, bekende wat meer kleur. De
wedstrijd leek op een 0-0 eindstand af
te stevenen totdat Halle 12 minuten
voor tijd toch nog onverwacht op voor-
sprong kwam. Een opgekomen verde-
diger van Halle stiftte de bal met het
nodige geluk achter Ratti-doelman
Herbert Rutgers. Met nog 12 minuten
op de klok zette Ratti alles op alles om
nog langszij te komen. 

Halle dacht de drie punten te stelen,
maar de sterk spelende Jan Groot Jeb-
bink dacht daar enkele minuten voor
tijd anders over. Uit een prima voorzet
van Robert Ruiterkamp kopte Groot
Jebbink in de uiterste hoek de gelijk-
maker binnen. 

In het restant van de wedstrijd namen
beide ploegen genoegen met het de-
len van de punten. Over de gehele
wedstrijd gezien was Ratti de betere
ploeg. Toch moesten Kranenburgers
na de laat opgelopen achterstand te-
vreden zijn met het behaalde punt.

Vo e t b a l

1e A. Jonkman Burg. Vunderinkhof 21 Vorden

2e M.A. van Mierlo Dorpsstraat 8a Wichmond

3e Erica Klein Herdershof 12 Warnsveld

Kleurplaat 

Uitslag t/m 4 jaar:
Jongen 2 jaar:

1e Djurre Karmiggelt Biesterveld 26 Vorden

Jongen 3 jaar:

2e Jari Janssen Hoetinkhof 257 Vorden

Meisje 4 jaar:

3e Anna Otten Houtwal 3 Vorden

Uitslag 5/6 jaar
Meisje 6 jaar:

1 Britt Landman De Boomgaard 25 Zutphen

Meisje 5 jaar:

2e Iris van Gijtenbeek Lochemseweg 42 Warnsveld

Jongen 6 jaar:

3e Lex Heitkoning Muizengatweg 3 Toldijk

Uitslag 7/8 jaar
Jongen 7 jaar:

1e Daan De Jongstraat 71 Vorden

Jongen 7 jaar:

2e Willem Schooltink Rijksstraatweg 96 Warnsveld

Meisje 7 jaar:

3e Kayleigh Berentsen Voornekamp 9 Vorden

Prijzen zijn af te halen bij Kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15 te Vorden.

Uitslag puzzel Sint Nicolaaskrant

D R U K W E R K
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



Al weken voor de Sinterklaas worden
eerste met een klein groepje techneu-
ten de snoeren gecontroleerd en her-
steld. De huisaansluitsnoeren worden
per straat gesorteerd en eventueel bij-
gemaakt. Vervolgens worden net na
Sinterklaas door alle verenigingsleden
samen de bomen van lampjes voor-
zien en aansluitsnoeren uitgelegd.
Daarna worden gedurende twee we-
ken elke doordeweekse avond de
lampjes gecontroleerd en de kapotte
vervangen. 
De vereniging krijgt voor deze inspan-
ning een vergoeding van de winke-
liersvereniging en mag bovendien
met een loterij kraam op de kerst-
markt staan, wat ook voor de nodige

inkomsten zorgt. De prijzen voor de lo-
terij worden door de leden van de win-
keliersvereniging beschikbaar gesteld. 
Een goede vorm van samenwerking in
Vorden waar zowel de badmintonver-
eniging als de winkeliersvereniging
baat bij hebben en het dorp er gedu-
rende de feestdagen mooi uitziet."

UITSLAGEN FLASH
Herenteam
Zoals in het vorige Contact opgemerkt
moest het herenteam vorige week zon-
dagavond spelen in Zieuwent. ZBC is
een zware tegenstander en met twee
invallers werden de Zieuwentse heren
tegemoet getreden. Helaas verliep de
wedstrijd niet goed. Alleen Niels Lijf-
togt wist zijn enkelspel te winnen. Al-
le andere partijen gingen verloren.
ZBC - Flash: 7-1

Recreantenteam
De recreanten hebben donderdag te-
gen Rianto uit Zutphen gespeeld. Bei-
de teams waren koploper. Ze hadden
nog niet verloren en moesten nu te-
gen elkaar. Het werd een spannende
strijd waarbij Apsie van Dijk helaas
met een blessure uit moest vallen en
haar enkelspel daardoor verloren
ging. Na de enkelspelen stond Flash
met 3-1 achter. Met Lianne Heijenk als
invalster voor Apsie werd Rianto voor
de dubbels en de mixen tegemoet ge-
treden. Het herendubbel ging verlo-
ren en het damesdubbel werd gewon-
nen. Het kwam nu op de mixedpartij-
en aan om in ieder geval een gelijk
spel te halen. Beppie Menkveld en
Frans van Gils wonnen hun partij.
Theo Huntink en Lianne verloren hun
partij jammer genoeg in drie sets.
Flash - Rianto: 3-5

"Flash Vorden verzorgt kerstverlichting "

In opdracht van de winkeliersver-
eniging verzorgt badmintonver-
eniging Flash Vorden de kerstver-
lichting in het dorp. De badminton
doet dat inmiddels al zo'n twintig
jaar onder de bezielende begelei-
ding van Robert Kater.

SELEKTIE DRESSUURWEDSTRIJD
PONY'S 17 DECEMBER BRUMMEN
Afgelopen zondag werd in Brummen
de derde en dus laatste selectiewed-
strijd dressuur verreden voor de pony-
ruiters van de kring Berkel-IJssel. Zoals
gebruikelijk werden hier de (reserve)
kringkampioenen gehuldigd en te-
vens de afgevaardigden voor de Regio-
kampioenschappen Oost (RK) bekend
gemaakt. Deze Regiokampioenschap-
pen zullen op 17 februari 2007 verre-
den worden. Voor PC De Graafschap
uit Vorden stond voor deze laatste se-
lectie al een aantal ruiters hoog ge-
klasseerd door goede prestaties in de
vorige twee selectiewedstrijden. In de
klasse L2 was het Iris Dozeman met
haar pony Lars die zich niet alleen
kwalificeerde voor de regiokampioen-
schappen maar ook nog kringkampi-
oen werd. In diezelfde klasse reed Lian
Nijenhuis met haar ponyYpsilon. Zij
werd derde met 189 punten en werd
zo reserve voor de RK . In de klasse M1-
DE was het Hester Slegt met haar pony
Shardon die als eerste eindigde met
200 punten. Hiermee werd zij kring-
kampioen en bemachtigde ook een
startbewijs voor de RK. Anke Woerts
met haar pony Tamara eindigde als
tweede in de klasse M2-DE met 190
punten. Dit betekende voor haar dat
ze reserve-kringkampioen werd en
vooralsnog een reserveplaats voor de
RK vediende. In de klasse L1-DE kwam
Sebastiaan Hamer aan de start met
zijn pony Sunshine of Toys. Hij eindig-
de op de vierde plaats met 187 punten.

P a a r d e n s p o r t

BERKELDUIKER(TJE)S 
STRIJDVAARDIG
De recreantengroep van zwemvereni-
ging "de Berkelduikers" hebben hun
tweede wedstrijd gezwommen van de
4-kamp. Deze werd afgelopen zater-
dagmiddag georganiseerd door zwem-
vereniging "ABS Bathmen". 

De veelal zeer jeugdige zwemmers
(sters) van Proteus uit Twello, A.B.S. uit
Bathmen, BRC Schuurman uit Borcu-
lo en de Berkelduikers uit Lochem
maakten er weer  een geweldige strijd
van. Door alle jongens en meisjes
werd er heel goed gezwommen door
bijna iedereen werd een PR gezwom-
men. 

De afsluitende zweedse estafette
(8x25m vrije slag) werd door deze jeug-
dige Berkelduikertjes afgesloten op
een tweede plaats. 

Geweldige prestaties werden er gele-
verd door Laura Rekers, Marit Jansen,
Kim Nijland en Frank Haijtink die hun
persoonlijk record met vele seconden
verbeterden.

De punten werden deze middag als
volgt verdeeld:
1e plaats voor Proteus uit Twello, 74
punten; 2e plaats voor ABS uit
Bathmen, 69 punten; 3e plaats voor de
Berkelduikers uit Lochem, 62 punten
4e plaats voor BRC Schuurman uit Bor-
culo, 53 punten.

De volledige uitslag kan spoedig
worden nagekeken op de vernieuwde
website van "de Berkelduikers"
www.berkelduikers.nl

BERKELDUIKERS IN GROENLO
Afgelopen zaterdag werd in het zwem-
bad van Groenlo de tweede Speedo
wedstrijd gezwommen.  De jeugdse-
lecties van de Berkelduikers uit Lo-
chem nam het op tegen de verenigin-
gen uit Lichtenvoorde, Aalten, Win-
terswijk, Groenlo, Neede en Borculo.
Voor de Berkelduikers was het uit-
gangspunt de tijden van de afgelopen
weken, waarin gejaagd werd op de li-
mieten voor de Gelderse kampioen-
schappen, te benaderen dan wel te ver-
beteren. Niet iedereen kon die presta-
ties evenaren, maar toch werden er
maar liefst 22 besttijden (42%) verbe-
terd bij 52 start over de verschillende
afstanden. Hiermee werd 7x de eerste
plaats behaald, 5x een tweede plaats
en 3x een derde plaats. Opmerkelijke
prestaties werden er geleverd door oa.
Merel Wilgenhof, Marlieke Scholten
en Irjan Brummelman door hun PR('s)
met vele seconden te verbeteren. 

1e plaatsen waren er voor:
Merel Wilgenhof (100m. vrijeslag),
Marlieke Scholten (100m. schoolslag,
wisselslag en vrijeslag), Luuk Nijland
(100m. wisselslag en vrijeslag) en Niels
Tjoonk (100m. schoolslag).

2e plaatsen waren er voor:
Luuk Nijland (100m. schoolslag), Daan
Nijland (200m. wisselslag en 100m.
rugslag), Lisanne Rietman (100m. wis-
selslag) en Rick Haijtink (100m. school-
slag).

3e plaatsen waren er voor:
Niels Tjoonk (50m. vlinderslag), Sjoerd
Teunissen (100m. schoolslag) en Anne-
Carlijn Bakker (100m. rugslag).

Z w e m m e n

Saskia Gudde had de beste slogan ver-
zonnen met de zin: "Iedereen zou pro-
ducten uit de Wereldwinkel moeten
kopen, want daarmee maak je alle
mensen blij!" 
De winnaressen mochten samen met
hun beste vriendin als echte modellen
poseren voor de poster die dus binnen-

kort te zien is voor de deur van de We-
reldwinkel! Namens alle vrijwilligers
van de Wereldwinkel willen wij deze
kanjers van harte feliciteren en bedan-
ken voor hun medewerking. Deze ac-
tie is inmiddels zo'n groot succes dat
er volgend jaar weer nieuwe wereld-
kids worden gekozen!

Wereldmeiden 2006!

Het was voor de jury van de Wereldwinkel lastig om te kiezen, maar ze
zijn eruit want de winnaars van de Sinterklaasactie zijn geworden: Saskia
Gudde uit groep 8 van De Kraanvogel, Gaby Verweij uit groep 8 van Het
Hoge en Lize Gerritsen uit groep 7 van De Vordering.  Ze worden alle drie
postermodel op het buitenbord van de Wereldwinkel en ontvingen naast
de "eeuwige roem"om  wereldberoemd te worden in Vorden ook nog een
leuke attentie van de juryvoorzitter.

DASH
Zaterdag 16 december uitslagen
Labyellov MB1 - Dash MB2 0-4
V.IJ.V. D2 - Dash D4 1-3
Longa'59 D6 - Dash D3 1-3
Alfun/Focus D1 - Dash D2 3-1
Boemerang D2 - Dash D1 1-3
Dash circ. 3 - Tornado 3 0-4
Dash MC2 - Marvo MC1 1-3
Dash MB1 - GUV Gr.BOVO MB1 4-0
Dash MC1 - Favorita MC1 3-1

Dash H2 - ASV H2 3-1
Dash JC1 - S en O sinderen JC1 0-4
Dash MA1 - TOPH MA1 1-3
Dash D5 - The Phantoms D1 3-1
Dash D6 - 't Peeske D3 3-2
Dash H1 - Victoria H1 0-4

Zaterdag 23 december programma
14.00 Halley MC1 - Dash MC1
15.45 V.C.V. D1 - Dash D2
10.00 Dash MB2 - Longa'59 MB1

Vo l l e y b a l

EUROPASHOW LEIPZIG
Dwerghoenders:
Appenzeller spitskuif: H. van Olst
4xZG

Konijnen: 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 3xZG,
1xG

IJSSELSHOW GORSSEL
Hoenders:
Hollands Hoen: Bart Tiessink 3xZG,
5xG
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde 1xF, 3xZG, 1xG

Dwerghoenders:
Modern Engels Vechtkriel: H.van Heer-
de 1xF, 2xZG, 1xG

Konijnen:
Franse Hangoor: A. Eggink 1xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering
2xZG, 1xG
Alaska: J. Bakering 1xF, 1xZG
Klein Zilver: J. Jansen 1xF, 2xZG, 4xG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Devin
Horstman 2xF, Sharon Eggink 1xZG,
1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 1xF, 3xZG,
1xG

GELDERLANDSHOW  BEMMEL
Dwerghoenders:
Orpington Kriel: B. van Dijke 3xZG,
3xG

Konijnen:
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 1xF, 2xZG, 1xG 
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,
1xZG, 1xG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
3xF
Tan: L. Jansen 1xF, 2xZG

P.K.V.

MEISJES AANGEHOUDEN 
NA WINKELDIEFSTAL
Twee tienermeisjes uit respectievelijk
Baak en Vorden zijn woensdag 13 de-
cember aangehouden nadat ze bij een
winkel aan de Kerkstraat make-up
hadden weggenomen zonder deze te
betalen. De meisjes haalden de beveili-
gingsstickers van de producten en
gooiden deze weg, waarna ze de make-
upspullen in hun kleding stopten. De
meisjes zijn verhoord en de zaak
wordt verder afgehandeld door bu-
reau Halt.

P o l i t i e

Aan de kerstwandeling die de vereni-
ging ‘Kranenburgs Belang’ zondag or-
ganiseerde werd door circa 130 wan-
delaars deelgenomen. Deze konden
kiezen uit twee afstanden., te weten
de route met een lengte van 6,5 kilo-
meter ofwel de 10 kilometer afstand.

Start en finish waren bij het restau-
rant Papa Beer aan de Ruurloseweg op
de Kranenburg. Het bijzondere aan de-
ze wandeling was toch wel dat onder-
weg kasteel Medler bezichtigd kon
worden. Daar werd tevens chocolade-
melk en Glühwein geserveerd.

Kerstwandeling met bezichtiging kasteel Medler

Schenken in December
December is traditioneel de maand
van schenkingen en goedgeefsheid.
Bent u van plan om voor het einde van
dit jaar een schenking te doen, dan
kan het nuttig zijn rekening te hou-
den met onderstaande punten.

SAMENSTELLING VAN SCHENKIN-
GEN EN TIJDSTIP VAN AANGIFTE
Schenkingen die in één kalenderjaar
door een schenker aan dezelfde begif-
tigde worden gedaan, moeten bij el-
kaar opgeteld worden. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de periodieke schen-
kingen die ouders aan hun kinderen
doen of voor de periodieke schenkin-
gen van grootouders aan hun klein-
kinderen. Maar ook schenkingen van
een oom aan een neefje vallen in deze
categorie. Wordt er meer geschonken
dan het vrijgestelde bedrag (voor
schenkingen tussen ouders en kinde-
ren bedraagt de vrijstelling in 2006
€ 4.342,- in andere gevallen bedraagt
de vrijstelling € 2.606,-) dan moet er al-
tijd aangifte gedaan worden. Blijft u
onder de jaarlijkse vrijstelling dan is
aangifte doen niet nodig. Er is één uit-
zondering op deze regel: indien ou-
ders gebruik maken van de eenmalige
hoge schenkingvrijstelling aan kinde-
ren tussen 18 en 35 jaar van € 21.700,-
moet er altijd aangifte worden ge-
daan. De Belastingdienst wil namelijk
registreren of en wanneer er van die
vrijstelling gebruik wordt gemaakt.

KARAKTER VAN DE VRIJSTELLING
De vrijstelling bij schenkingen van ou-
ders aan kinderen heeft het karakter
van een voetvrijstelling. Alleen wat
meer geschonken wordt dan de vrij-
stelling is belast. De vrijstelling bij
schenkingen van grootouders aan
kleinkinderen is echter een zoge-
noemde drempelvrijstelling. Zodra de
drempel overschreden wordt, is schen-

kingsrecht verschuldigd over de gehe-
le schenking. De vrijstelling wordt dus
tenietgedaan. Er is een wettelijke tege-
moetkoming daar waar de vrijstelling
met een gering bedrag wordt over-
schreden. 

SCHENKEN AAN GOEDE DOELEN
In 2006 is de wet veranderd: schenkin-
gen aan goede doelen zijn voortaan
volledig vrijgesteld van schenkings-
recht. Binnen het Rijk gevestigde ker-
kelijke, levensbeschouwelijke, charita-
tieve, culturele, wetenschappelijke of
het algemeen nut beogende instellin-
gen kwalificeren hiervoor. De staatsse-
cretaris van Financiën heeft tevens
aangekondigd de fiscale faciliteiten
open te stellen voor goede doelen die
buiten Nederland zijn gevestigd. Be-
halve de faciliteit van het schenkings-
recht voor het goede doel zelf, zal de-
gene die een gift aan een dergelijk bui-
tenlands goed doel overmaakt, hier-
voor giftenaftrek kunnen krijgen in
de inkomstenbelasting of de vennoot-
schapsbelasting.

Bron: 
Mw. mr . C.S.G. ten Bokkel, als fiscalist werk-
zaam bij Rabobank Nederland afdeling
Fiscale Zaken Aangesloten Bankenbedrijf.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.



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

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

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

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

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

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

DECEMBER
19 Chr. maatschappelijke vrouwenbe-

weging Passage Kerstviering
20 ANBO klootschieten bij camping de

kleine Steege
20 HVG Linde Kerstviering
20 Oecumenische Vrouwengroep

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

tje, ds Neppelenbroek
27 ANBO klootschieten bij camping de

kleine Steege
28 Klootschietgroep de Vordense Pan

AGENDA VORDEN

Afgelopen zaterdag heben we ter van
het 140 jarig bestaan van Volksfeest
Linde een  grote kerstboom geplaatst
op het terrein van het volksfeest. 
Wim Lenselink heeft de boom, ge-
zaagd door Jan Wasseveld, met twee
paarden naar de enk gebracht. 's

Avonds hebben we, Onder het genot
van een glaasje wijn, appelflap gebak-
ken door Gerdien Bouwmeester en
Jannie Tuinman, de lampen ontsto-
ken. Veel commissieleden waren met
echtgenote aanwezig. Dus gezellig-
heid alom.

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 11 december:
Groep A:
1 Mw. Walter Kilian / van Gastel 59,38%
2 Mw. Warringa / Mw. Rossel 55,73%
3 Mw. den Ambtman / Thalen 55,21%

Groep B:
1 Mw. de Vries / Mw. Lamers 56,90%
2 Mw. Wortel / Dhr. Wullink 55,08%
3 Mw. / Dhr. Koekkoek 54,56%

Groep C:
1 Mw. / Dhr. Meijerink 60,94%
2 Mw. de Bruin / Mw. Hartman 59,90%
3 Mw. Oldenhave / Stehman 57,29%

Woensdag 13 december:
Groep A:
1 Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 63,02%
2 Mw. Rossel / Dhr. Weijers 58,85%
3 Dhr. Holtslag / Wagenvoorde 52,60%

Groep B:
1 Mw. Smit / Dhr. Groot Bramel 66,15%
2 Mw. Jansen Vreling / Beekman 64,06%
3 Mw. Eijerkamp / mw. Kriek 50,52%

B r i d g e n

Tijdens dit Frühshoppen maakte het
orkest onder leiding van de enthousi-
aste dirigent Paul Mensink er een wer-
velende show van. De publieke belang-
stelling viel wat tegen maar dat deer-
de de muzikanten niet. Alle registers
van het Egerländer repertoire werden

opgetrokken. Op gegeven moment
klonk het ‘ und jetzt geht es los’ door
de feesttent. De Vordense kampioen-
schappen boomzagen konden begin-
nen! En hoe, met veel enthousiasme
en soms met heel diep adem halen
werd er fanatiek gezaagd. Bij de da-
mes ging de eretitel plus oorkonde
naar het duo Ria Loman en Willy Vel-
horst. Bij de heren werden Jan Groot
Wassink en Gerrit Groot Jebbink de
winnaars. Het kampioenschap ‘bas-
blazen’ werd bij de dames gewonnen
door Marie Lauckhart. Bij de heren
won Jan Kapper. Met het bekende lied
‘Bis bald auf Wiedersehen’ namen de
Knollentrekkers onder luid applaus af-
scheid van het Vordense publiek.

Kampioenschap boomzagen
tijdens Kolde Karmis
Na het succesvolle optreden eerder
dit weekend van het orkest ‘Beeck-
land Boulevard’ ( een zeskoppige
band bestaande uit muzikanten
die allemaal op school Beeckland
werkzaam zijn), was er zondagmid-
dag in de feesttent op het Kolde
Karmis terrein een concert dat
werd verzorgd door de ‘Knollen-
trekkers’ uit Borculo.

DEELNEMERS WINKELIERS 
EINDEJAARSACTIE 2006:
Welkoop, Vorden. Sueters Speelgoed-,
Huishoud-, Kadoshop. Bakkerij Joop.
Mitra Sander Pardijs. Kapsalon Mari-
anne. Hotel Bakker. Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Café-
Feestzaal "De Herberg". Plaza Vorden
"Good for All". Giezen Schoenmode. Bi-
stro "De Rotonde". VVV Vorden. Visser
MOde. Roosenstein Quality Wear. An-
thony's Country Store. Ami Kappers.
Tuunte Fashion bv. Profile Bleumink.
DA Drogist Ten Kate. Fashion Corner.
Etos Barendsen. Vordense Apotheek.
Siemerink Opticien. Davorta Bloemen.
Martens. Fixet Barendsen. Keurslagerij
Vlogman. Echte Bakker Van Asselt.
Heersink Haarmode. Rabobank Graaf-
schap Noord. Dutch PC. Autobedrijf A.
Klein Brinke. Bruna Boek en Kantoor.
De Vordense Tuin. Helmink Meube-
len. Yvonne Modespeciaalzaak Jeugd.
Shell Groot Jebbink.

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

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

DE BUSSEN STAAN BIJ:  
Visser Mode, Bruna,  Super de Boer,
Mitra slijterij en de Welkoop

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

re zaterdag wordt 1 kassabon getrok-
ken. Deze klant heeft de hoofdprijs
van die week gewonnen en daarmee
hebben alle buren met dezelfde post-
code ook een prijs gewonnen! 

Er zullen 4 trekkingen zijn, steeds
rond 16.00 uur in De Herberg. 

4e trekking vrijdag 15 december 2006,
prijs uitreiken 30 december (zaterdag).

Via het weekblad Contact worden tel-
kens de winnaars bekend gemaakt.

WAT KUN JE WINNEN??
Bij iedere trekking is er één hoofdprijs:
een verrassingspakket twv € 75,-, een
waardebon van € 20,-  en een bos bloe-
men.

De andere winnaars (de buren) ont-
vangen een waardebon van € 20,- en
een bos bloemen

PRIJSUITREIKING
De prijzen worden aan de winnaars in
hun straat uitgereikt behalve op 16 de-
cember, dan vindt de uitreiking plaats
op de kerstmarkt. 

In alle gevallen rond 17.00 uur.

Eindejaarsactie VOV 2006, 
nieuwe winnaars 7251 XW

De derde trekking is zaterdag 16 december jl. verricht. De 4e Winnaar van
het prachtige verrassingspakket t.w.v. ¤ 75,- en een waardebon van € 20,-
en de boeket bloemen is: Dhr.H. Aalderink, het Hoge 2, 7251 XW Vorden.
Zaterdag 23 december a.s. gaan wij met de auto en muziek uur richting
het Hoge 2 om de prijs uit te reiken. Graag zouden wij het leuk vinden om
alle prijswinnaars met de postcode  7251 XW rond 17.00 uur op het Hoge
2 te zien. Dit voor de prijsuitreiking en een foto voor in Contact.

De uitreiking van de 3e trekking op de kerstmarkt.

Volksfeest

Linde

Op initiatief van een aantal mensen
binnen de Hervormde Kerk te Vorden
is op 1 september een nieuwe tienerac-
tiviteit gestart. Deze avond mochten
de jongeren van 12 tot 16 jaar zich ver-
heugen op een discoavond. Sindsdien
komen ze om de andere vrijdag bij el-
kaar in gebouw De Voorde achter de
Dorpskerk. De afgelopen maanden
hebben diverse activiteiten plaatsge-

vonden, zoals street dance, filmavon-
den, actie schoenendoos en een smok-
kelspel. Op vrijdag 15 december, de
laatste Meet & Greet van dit jaar, wer-
den de zangtalenten van zowel jeugd
als leiding op de proef gesteld. In het
nieuwe jaar gaat Meet & Greet op 12
januari verder met een moordspel,
daarna weer om de andere vrijdag om
20.30 uur.

Meet & Greet 
sluit het jaar af met karaoke

Zoals elk jaar wordt er kinderkerst-
feest gevierd. Dit jaar is dat op boven-
staande datum en plaats te Vorden.
Hierbij willen wij iedereen van harte
uitnodigen om te komen. Het wordt
zoals elk jaar weer een dienst speciaal

gericht op De kinderen. Daarom is ie-
dereen van harte uitgenodigd om
langs te komen. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Tot
ziens op bovenstaande datum en tijd.

Kinderkerstfeest 2006 
in de Hervormde Kerk

Op donderdag 21 december as.
vindt om 10.00 uur in het Stamper-
tje (Dorpscentrum) de jaarlijkse
Kerstbijeenkomst plaats. De kerst-
liturgie wordt dit jaar verzorgd
door de dames Wullink, Bosman
en Saaltink. Zij hebben samen
weer een mooie liturgie in elkaar
gezet. 

De kerstmeditatie zal dit jaar worden
verzorgd door ds. mevr.G.H. Neppelen-
broek-Kwakkel, hervormd predikant
te Vorden. In de pauze zal het aan de
tractatie niet ontbreken. Evenals ande-

re jaren zorgt mevr.T.Ridderhof voor
de bloemstukjes op de tafels. Deze zul-
len na afloop naar de zieken en eenza-
men worden gebracht. Ook belangstel-
lenden zijn in deze kersttijd van harte
welkom op deze Kerstviering. Het be-
stuur wil u nu reeds attenderen op de
Jaarvergadering op donderdag 25 ja-
nuari 2007 te 14.30 uur eveneens in
het Stampertje. Naast de jaarverslagen
zal dhr. Jaap van den Broek ons dia's
vertonen van oud-Vorden. Hierna
vindt dde broodmaaltijd plaats, waar-
voor u zich bij één van de bestuurs-
leden kunt opgeven.

Kerstviering PCOB

Dit jaar zal een gedeelte door eigen le-
den worden ingevuld, van de jaarlijk-
se kerstavond 20 dec. a.s in de Herberg.
Maar ook het Koor Vokate uit Vorden
zal ons verrassen met zang en muzika-
le begeleiding. Alle leden zijn bij deze
van harte welkom. We denken natuur-
lijk ook alweer aan het nieuwe jaar
met onze nieuwjaarsmiddag op 9 ja-

nuari in het Dorpscentrum. Waar Wil-
ly Radstake ons komt vertellen en la-
ten zien via dia’s over door haar gelo-
pen Noaberpad. Tussen Kerst en Oud
en Nieuw worden ook de nieuwe pro-
gramma boekjes rondgebracht door
de contactdames. Waar alle cursus-
sen,uitstapjes en afdelingsavonden in
staan.

Kerstavond bij N.B.v.P. vrouwen van nu



Informeer naar de gunsti-
ge voorwaarden voor
doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen: Contact
Bronckhorst, Contact
Ruurlo, Weekblad Elna,
Groenlose Gids, Contact
Warnsveld en de Achter-
hoek Vakantiekrant.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN CONTACT?

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Bistro de Rotonde wenst u allen 
een heel vrolijk kerstfeest 
en een voorspoedig 2007

Onze bistro is geopend tussen 
de kerst en oud & nieuw:

Woensdag 27 december gesloten
Donderdag 28 december 11.00 - 22.00 uur.
Vrijdag 29 december 11.00 - 22.00 uur.
Zaterdag 30 december 11.00 - 22.00 uur.
Zondag 31 december gesloten
Maandag 1 december gesloten
Dinsdag 2 december vanaf 17.00 uur geopend.

Wendie, Thomas 
en medewerkers

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.ATel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60

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

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

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

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

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

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 55 22 22

SHELL TANKSTATION

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 
en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)

TE KOOP KERSTBOMEN

Kerstbakjes
Wandstukken
Graftakken 
etc., etc.

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

KWEKERIJ

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Praktijk voor de
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Energierijk 2007

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

Gevraagd:
TANDARTSASSISTENTE 

met ervaring voor de maandag en de woensdag
vanaf 1 februari 2007. 

Schriftelijk reacties svp voor 22 december a.s.

naar: J.J. de Kruif, Tandarts 
Stationsweg 31,
7251 EL Vorden

Tel.info: (0575) - 55 32 59

TANKSTATION & OLIEHANDEL ENKWEG 1A, VORDEN

DONKERE DAGEN VOOR KERST?

Niet bij tankstation Weulen Kranenbarg.
Want vanaf donderdag 21 december ontvangt 
iedere tankende klant een leuk presentje!

SHOP AANBIEDINGEN:
• 5 ltr. supergrade motorolie 15W40 € 10,-
• Jerrycan inhoud 5 ltr. € 4,50

• Startkabelset 200 amp. € 4,75

Tevens kunt u bij ons uw lege cartridges 
laten vullen. Goed en Goedkoop!

TIP: Cadeaubonnen verkrijgbaar in elke waarde!

OP=OP

M E E R  D A N  T A N K E N ! !

Wij wensen iedereen goede feestdagen
en een voorspoedig 2007

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
TAXATIES
HYPOTHEKEN
EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. afdeling makelaardij 0575-55 57 33
Tel. afdeling assurantie/hypotheken 0575-55 15 31 • Fax 0575 - 55 43 50
Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail info@vanzeeburgvisser.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden

Rondweg 2   7251 RV  VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst u een gezond en
pechvrij 2007



Erf Bosgunst ging afgelopen zaterdag
9 december van start met dit dagar-
rangement en hoopt hiermee een bij-
zondere plattelandservaring aan te
bieden, die een waardevolle blijvende
herinnering op doek oplevert. De eer-
ste reacties waren zeer positief. "We
hebben ervan genoten", was één van
de reacties op de try out! Het hele jaar
door kunnen groepen op aanvraag
boeken voor 'Bekiek & beleav´t met
doek', dat van 10.00 tot ongeveer 16.30
uur duurt. Daarnaast staat er bijna el-
ke maand een datum gepland, waarop
gelnteresseerden of groepen zich kun-
nen inschrijven. Elk seizoen kent zijn
charmes, waarvan een ieder de moge-
lijkheden kan gebruiken. Zit je zomers
tussen de koeien of scharrelvarkens
met hun biggen; in de lente leent de
bongerd zich uitstekend om bloesems
te vereeuwigen. Ook in de andere sei-
zoenen biedt het erf voldoende inte-

ressante vormen en kleuren om eens
van dichtbij te bekijken!  Al vanaf de
middelbare school trekken natuur en
plattelandsdieren de aandacht van
Sandra Vergunst, de initiatiefneem-
ster van Erf Bosgunst. Met een achttal
schilderwerken als examenopdracht
begon een hobby, die tegenwoordig
een wekelijkse bezigheid is geworden.
Dierportretten in olieverf op doek,
kind en babyportretten met potlood
vervaardigd en muurschilderingen
van sprookjesfiguren vullen de uren
die Sandra kan vrijmaken naast haar
gezin met twee jonge dochters. Die te-
vens een grote inspiratiebron blijken.
Zo puur en oprecht gelnteresseerd in
de kleine dingen die zich op en rond
het erf, dat in het buitengebied van ge-
meente Bronckhorst ligt, afspelen. "Zo
fietsten er van de zomer een stel toe-
risten langs onze wei, die vol verba-
zing uitriepen: wat is dat nu toch voor

een ding! Als reactie op ons hangbuik-
zwijn Frans, die vrolijk elke voorbij-
ganger toe knort. Hij is inderdaad niet
de mooiste verschijning, maar de
nieuwsgierigheid en rust die hij en bij-
voorbeeld de koeien en scharrelvar-
kens van onze buurman uitstralen, is
geweldig om eens letterlijk te bekij-
ken". Gedurende enkele stages voor
haar studie aan de Agrarisch Pedago-
gische Hogeschool, liep Sandra al snel
tegen het feit aan dat naast volwasse-
nen ook veel kinderen, zowel dorps-
als stadskinderen, maar weinig weten
van dat platteland of de boerderij.
Geen vreemd gevolg dus, dat zij de
mogelijkheden van haar eigen woon-
omgeving wil gebruiken om in samen-
werking met deze omgeving en haar
bewoners een nieuwe invulling te bie-
den aan plattelandsbeleving. "Het leu-
ke aan dit arrangement is om te zien,
dat mensen ontdekken, dat ze meer
creativiteit en durf bezitten dan waar
ze zelf erg in hebben".  

Nieuwsgierig geworden? Neem dan
contact op met Sandra Vergunst, Vor-
denseweg 80a, 7255 LE Hengelo Gld.,
tel. 0575-464074. Mobiel: 06-12782504
(www.sandravergunst.nl) of kijk op
www.bosgunst.nl

'Bekiek & beleav't met doek'

Het platteland beleven in de breedste zin van het woord. Dat doe je in een
dag gevuld met leren kijken, schetsen en schilderen op doek. Onder bege-
leiding van een professioneel kunstenaar, temidden van weilanden, koei-
en, scharrelvarkens en de achterhoekse natuur. Een creatieve dag voor
acht tot twaalf personen, jong en oud, met een vleugje persoonlijke kunst-
zinnigheid en spirualiteit, gehuld in plattelandsbeleving. Uiteraard
wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd, middels een streekgebon-
den lunch in boer-gondische stijl.

Op bijgaande foto prijkt de fontein
die normaliter op het Binnenhof in
Den Haag staat. Inmiddels is deze
opvallende fontein voor een groot-
scheepse reparatie en opknap-
beurt van zijn basis verwijderd. De
fontein is ter plekke gedemonteerd
en naar smederij Oldenhave op het
industrieterrein in Vorden ver-
voerd. Voor met name Erik Olden-
have en Bert Krabbenborg een hele
klus om de fontein de komende
tijd te restaureren (ontbrekende
delen bijmaken, vergulden, schilde-
ren e.d.) en de fontein weer in el-
kaar te zetten. Per 1 juli 2007 moet
de fontein weer op het Binnenhof
te zien zijn. De totale kosten bedra-
gen ongeveer 150.000 euro, zo
maakte het ministerie bekend.

In een persbericht geeft het Ministerie
van VROM ( Rijksgebouwendienst) ver-
der aan dat de fontein na de laatste
restauratie in 1970, veel te lijden heeft
gehad van niet alleen natuurlijke ele-
menten, maar zeker ook van vandalis-
me. Vele onderdelen en ornamenten
van het fijne smeedijzeren kunstwerk
zijn in de loop der jaren afgebroken en
gestolen. Ook de natuurstenen fon-
teinbak wordt gerestaureerd. Dit on-
derdeel heeft eveneens veel te lijden
gehad van de natuurlijke elementen.
De fontein is een ontwerp van de be-
roemde architect P.J.H. Cuypers ( Rijks-
museum, Centraal station Amster-
dam, interieur Ridderzaal ) in samen-
werking met Jonkheer Mr.Victor de
Stuers, de grondlegger van onze mo-
numentenzorg.

De fontein is in 1883 gemaakt en pas
in 1885 op het Binnenhof geplaatst als
blijk van hulde aan de stichter van het
Binnenhof, Koning Willem II. In 1883
heeft de fontein eerst een geheel an-
der doel gediend, namelijk als object
voor de ‘Internationale Koloniale en
Uitvoerhandel Tentoonstelling’ op het
Museumplein in Amsterdam. Deze
werd gehouden tijdens de bouw van
het Rijksmuseum. 

Het was om de wereld te laten zien dat
Nederland nog meedeed op het gebied
van ambachtelijk vervaardigde siers-
meedwerken. Voor smederij Oldenha-
ve overigens niet de eerste opdracht
van het Ministerie van VROM. Zo is er
ook een nieuw hekwerk bij het ‘ Toren-
tje’ van premier Balkenende geplaatst.
Ook zijn de kroonluchters in de Staten
Generaal door het Vordense bedrijf ge-
restaureerd.

Momenteel is de orderportefeuille bij
Oldenhave goed gevuld. Een greep
daar uit : klokken repareren en aan-
passen en voorzien van Romeinse cij-
fers van de St. Willibrorduskerk in Vie-
rakker; bijmaken van gesmede hek-
werken bij de kerk en de begraafplaats
in Olburgen; restauratiewerkzaamhe-
den aan kerken in Groenlo en Aalten.
Verder het maken van ‘bruggen’ over
de passage van een winkelcentrum in
Den Haag, restauratiewerkzaamhe-
den op het landgoed Staverden ( op de
Veluwe), restaureren van de leuningen
aan de kademuren van Huis Bergh en
een aantal restauratiewerkzaamhe-
den bij kasteel Slangenburg.

Voor reparatie bij Smederij Oldenhave

Fontein van het Binnenhof
uit Den Haag

Zo is de laatste kampioen Theo Groot
Bruinderink in de C4 klasse. Hij werd
tijdens de regiowedstrijden slechts vi-
ifde en dit was dan het ook eindstati-
on waar hij wel wist te promoveren. In
de librecompetitie wordt gespeeld in
alle klassen die voorhanden zijn van
C1 klasse met een minimumgemid-
delde van 3,50 tot en met de C5 klasse
waar elke biljarter die een keu kan
vasthouden kan en mag deelnemen.
Op welk niveau men ook speelt maakt
in principe niks uit. Het meedoen is
belangrijker dan winnen want tenslot-
te kan er maar één kampioen worden.
Als men in hun klasse districtkampi-
oen is geworden kan men door naar
de regiowedstrijden waarbij de kampi-
oen hiervan doorgaat naar de landelij-
ke finales. Ook is er een driebanden-
team  die wisselend scoort. Voor enke-
le jaren geleden mochten zij nog als
districtskampioen deelnemen aan de
regiowedstrijden (toen gewestelijke
wedstrijden geheten). Helaas zit er

waarschijnlijk geen herhaling van dit
wapenfeit voor dit seizoen in. De hoop
is dat er enkele leden bijkomen om
het volgende seizoen in beide klassen
van het driebanden deel te kunnen
nemen want ook hier spelen de meer
getalenteerde biljarters in een poule
en de "mindere goden" spelen in een
lagere klasse.
De biljartvereniging heeft voor enkele
jaren een recreantenafdeling opge-
richt en aarzelend werd met één team
gestart. In de lopende competitie spe-
len nu al drie teams mee bestaande
uit biljarters die 55 jaar of ouder zijn.
Het enthousiasme straalt er van af.
Ook hier geldt dat er best uitbreiding
van het ledental mag komen want
met twee biljarts ter beschikking bij
Leemreis is er nog voldoende ruimte
om met meer teams in de competities
te spelen. Dit gebeurt 's middags. Ook
hier hadden ze een kampioen in de 4e
klas in de persoon van Wim Vruggink.
Voor eventuele informatie kunt u te-

recht bij het bestuur van de vereni-
ging bestaande uit voorzitter Freddie
Hofman, secretaris Jan Roelofsen, pen-
ningmeester Hennie de Boer, als be-
stuursleden René Groot Bruinderink
en André Gieling.

Op oudejaarsdag wordt het jaar afge-
sloten met het potbiljarten wat wordt
uitgebreid met bingo en een rad van
Fortuin. Natuurlijk kunt u ook gezel-
lig aanschuiven. Concordia'54 is een
vereniging voor zowel de mannen als
de vrouwen en dat vertaald zich elk
jaar weer op oudejaarsdag. Er wordt
voor de kinderen weer gezorgd dat er
iets lekkers voor hun is. De biljartver-
eniging is voornemens om als er ani-
mo bestaat een toernooi te organise-
ren voor alle Bronckhorsters ouder
dan 55 jaar. Indien u belangstelling
hebt of eventuele vragen omtrent de
vereniging kunt u terecht bij voor-
noemd bestuur. Het telefoonnummer
van de secretaris is 0575-462866. Ook
kunt u een bezoek brengen aan de
website met de naam www.bvconcor-
dia.nl. Hier staan alle gegevens en fei-
ten op die u nodig heeft.

Biljartvereniging Concordia "54
sluit weer een goed jaar af
Op oudejaarsdag sluit ook de biljartvereniging Concordia'54 haar jaar af.
Het is een jaar geweest waar een drietal kampioenschappen in het district
zijn behaald.

D R U K W E R K
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



The Hurricanes werd, 45
jaar geleden, in 1961 opge-
richt in Hengelo Gld. De
jongetjes van toen zijn
mannen geworden, maar
op het podium zie je nog
steeds een stelletje jochies
staan die verschrikkelijk
veel plezier uitstralen. Ze
werken hard en dampen
de stemming er meedo-
genloos in. Kortom, op 27
december kun je een lek-
ker avondje stappen na
twee hangerige familieda-
gen.

Drie buurjongens en een
schoolvriend uit Hengelo
Gld. richtten in 1961 een
rock and roll bandje op.
Een naam kiezen was
moeilijk. De – toen 12 en
13 jarige - jongens vonden
dat het een Engelse naam
moest worden, maar ja,
hoe verzin je zoiets. De
Amerikaanse band
Johnny and the Hurrica-
nes bracht uitkomst. Een
gejatte uitkomst dus!!
The Hurricanes waren ge-
boren.
De oer bezetting bestond
uit de drie gitaristen Wim
Boerman, Leo Meijers en
Nees van Petersen en de
drummer Gertie Lubbers.
De drie gitaristen speel-
den op een Spaanse gitaar
van het merk Vivaldi.
Het was een – in hoofd-
zaak – triplex instrument
dat 24,95 gulden kostte bij
Van Delden in Doetin-
chem.
Gertie was de trotse eigen-
aar van een snarentrom-
meltje dat hij aan een mu-
ziekstandaard hing.

Een oefenruimte vinden
was geen probleem. Bij
tante Gerda en ome Hen-
drik Boerman van Concor-
dia (de legendarische dan-
cing in het dorp Hengelo)
konden de jongens te-
recht. Na een tijdje repete-
ren en luisteren naar an-

dere bands groeide het be-
sef dat er een taakverde-
ling in de band moest ko-
men. Afgesproken werd
dat Wim de baspartijen
ging doen, Leo nam de
slaggitaar voor zijn reke-
ning en Nees ging zingen
en sologitaar spelen. Ger-
tie bleef drummen.
Na een paar maanden
kwamen de ouders van de
jongens er achter dat er
toch wel iets serieus aan
de hand was. Zij staken de
koppen bij elkaar en koch-
ten wat betere instrumen-
ten voor hun talentvolle
zonen. Wim kreeg een Da-
voli basgitaar, Leo een Da-
voli slaggitaar en Nees een
Egmond Manhattan gi-
taar. Gertie werd de trotse
bezitter van een Olympic
drumstel. Het geluid werd
versterkt door een Geloso
versterker met bijbehoren-
de luidsprekers. Deze in-
stallatie was eigendom
van Concordia en werd ge-
bruikt bij toespraken en
vergaderingen in de zaal.

De jongens konden nu
gaan deelnemen aan ta-
lentenjachten. Dat was
ook toen al een belangrij-
ke opstap naar zelfstandi-
ge optredens. Bij de talen-
tenjachten vielen The
Hurricanes regelmatig in
de prijzen en de vraag
naar dit wel erg jonge
rock and roll bandje be-
gon toe te nemen. Van de
eerst verdiende tientjes
konden twee 10 Watt ver-
sterkers en luidsprekers
worden gekocht. Deze
werden ingebouwd in een
zelfgemaakte ‘gitaarcom-
bo’. Deze gitaarversterkers
kregen de naam ‘Special
HEM’ mee. HEM beteken-
de ‘Hengelosche Electri-
sche Meubelfabriek’ waar-
van de vader van Gertie ei-
genaar was. Hij schonk de
jongens de materialen om
de versterkerkasten te

bouwen. Omdat enkele
optredens de mist in gin-
gen door weigerende tech-
niek, besloot ome Hen-
drik Boerman de band te
voorzien van een nieuwe
geluidsinstallatie, een Dy-
nacord Eminent met luid-
sprekers. De luidspreker-
kasten werden zelf ge-
bouwd, ook nu weer met
hulp van de HEM. In de
kas van de band zat net ge-
noeg geld om een Copycat
echo te kopen. Dit appa-
raat werd overigens een
paar maand later al weer
gestolen door….ja, door
wie eigenlijk?

In de begin periode ston-
den The Hurricanes al sa-
men op het podium met
toenmalige topartiesten
zoals het ‘tienersterretje’
Willeke Alberti, John La-
mers, Cees and the Skyli-
ners, Johnny Lion and The
Jumping Jewels, The Moti-
ons. Ook werd voor het
Avro jongerenprogramma
‘Minjon’, een radio opna-
me gemaakt.
Eind 1967 werden de acti-
viteiten van The Hurrica-
nes op een heel laag pitje
gezet in verband met stu-
die, werk en militaire
dienstplicht.
Op 2 juni 1968 kregen de
jongens een slag te ver-
werken. Drummer Gertie
kwam om het leven bij
een bromfiets ongeluk.
Hij was nog maar 19 jaar. 

Later, veel later, in april
1986 organiseerden de ini-
tiatiefnemers van de voor-
malige beatlcub ‘Square’
een reünie. ‘Concordia’ in
Hengelo stroomde vol.
Meer dan duizend bezoe-
kers zagen Armand, Q 65
en …The Hurricanes. Orga-
nisator Cor ten Barge had
de ouwe jongens van The
Hurricanes gevraagd nog
een keer de instrumenten
op te pakken. The Hurrica-
nes was immers de eerste
en enige Hengelose band
die ooit bij Square had op-
getreden. Het weerzien
met The Hurricanes werd
een doorslaand succes.
De muzikanten vonden
een nieuw enthousiasme
en besloten op bescheiden
schaal door te gaan.
De band bestond anno
1986 uit: Wim Boerman

bas/zang, Leo Meijers gi-
taar, Nees van Petersen gi-
taar/zang, Stef Geurtzen
gitaar/mondharmonica/z
ang, Willem Menting
drums.
In 1998 verliet Stef Geurt-
zen de band. Hij wilde lie-
ver een andere muzikale
richting inslaan.
Peter van den Berg werd
zijn opvolger. Hij is nu al
weer ruim acht jaar de pi-
anist/gitarist/zanger van
‘het spul’.

De muzikale stijl is sinds
1961 nooit gewijzigd. De
band speelt Rock and Roll
en Rythm’ and Blues.
De specialiteit van The
Hurricanes is nog steeds
het op de kop zetten van
een zaal of kroeg.
De mannen werken hard
op het podium, ze pom-
pen en dampen de stem-
ming er in.
Kortom…, feest in de tent
en omzet voor de kaste-
lein.
Ook is de band uitstekend
inzetbaar als voorpro-
gramma of als festival act.
Ervaring zat!

Voorprogramma’s bij on-
der meer Normaal (vele
malen), Jovink (drie keer)
en Rowwen Heze.
Tijdens festivals werd het
podium gedeeld met The
Byrds, Long Tall Ernie,
Sandy Coast, Dave Dee Do-
zy Beaky Mick and Tich,
Bob Colour band Willem
Duyn 

Dit jaar, 2006, is het 45
jaar geleden dat ‘The Hur-
ricanes’ werd opgericht.
In dit jubileumjaar vindt
een aantal activiteiten
plaats. De eerste drie
maanden van het jaar her-
dachten de mannen dat
Willem ‘Animal’ Menting
al weer twintig jaar de vas-
te drummer is. Daarna
volgden de optredens en
in het najaar werd een CD
opgenomen met zowel
elektrische als akoestische
nummers.

De presentatie van deze
CD vindt plaats op woens-
dag 27 december bij café
De Tol (Prohs) in de Witte-
brink. The Hurricanes, …
‘Rock and Roll forever’!

Hengelose Rock and Roll band bestaat 45 jaar

CD presentatie van The Hurricanes
Rock and Roll band The Hurricanes is dit najaar de
studio ingedoken om een cd op te nemen. Het al-
bum bestaat uit twaalf nummers waarvan acht elek-
trisch en vier akoestisch.
Alle (uit)hoeken van de Rock and Roll komen aan
bod. Surf, ballad, swing, Indo Rock en tradtional
Rock and Roll. De release vindt plaats op 3e kerst-
dag, woensdag 27 december, bij café De Tol in de Wit-
tebrink (Zelhem). De aanvang is om 21.00 uur. De
presentatie is in handen van niemand minder dan
Jan Manschot. Hij zal ook een muzikale bijdrage aan
deze avond leveren. Daarom vinden The Hurricanes
het niet nodig om ook nog een ‘erotische act’ in te
huren. Het wordt zo al heftig genoeg!

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Wij wensen u
prettige feestdagen en een kleurrijk 2007. 
Ook in 2007 staan wij graag voor u klaar!

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

     VLEESBOERDERIJ 

 SCHONEVELD 

Vlees rechtstreeks van eigen
boerderij

1e kwaliteit rundvlees - verpakkingen van +/- 500 gram - diepgevroren op schaal

Entre-cote -  biefstuk - rib-eye – rosbief -  rollade

AANBIEDING: RUNDERGEHAKT € 2,00 PER KILO

Wij zijn open:
Elke vrijdag van 9.00 – 11.30  en van 13.30 – 16.30
en  zaterdag van 9.00 – 11.30 ( of bel 0573-491603)

Fam. Hakken, barchemseweg 77, 7261 MT Ruurlo, 0573 - 49 16 03
Ruurlo richting Barchem na ± 1500m rechts

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2007

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (0575) 55 35 92

Het team van:

wenst u

LOONBEDRIJF

GROOTENZERINK

Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2007

Lid CUMELA

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN v.o.f.
Voorst - Warnsveld

A. Teunissen

Tel. 0575-501261

• TAXI

• ZIEKENFONDSEN

• GROEPSVERVOER (8, 18 en 36 p)

• ROLSTOELVERVOER

Wenst iedereen
een 

voorspoedig 2007

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2007
Lindeseweg 26
7251 NS  VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580
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Door de weersomstandigheden begin
afgelopen week, besloot de organisatie
namelijk een overdekte tent rondom
de ijsbaan te plaatsen. Dezelfde weers-
omstandigheden waren ook de oor-
zaak ( harde wind ) dat het opzetten
van de tent 24 uur moest worden op-
geschort. Vandaar dan ook dat het af-
gelopen weekend de ijsbaan later dan
oorspronkelijk gepland, kon worden
opengesteld. Angelique Sueters voor-
zitter van de ‘Kolde Karmis’ commis-
sie bedankte het plaatselijke bedrijf
‘Riho on Ice’ dat zij het mogelijk heeft
gemaakt dat de Vordense jeugd een
paar weken naar hartelust kan schaat-
sen op een 200m2 grote ijsbaan. Het
bedrijf is dezer dagen ook druk in de
weer met het aanleggen van ijsbanen
in onder meer Arnhem, Almen, Lo-
chem, Borculo en de Hoven.

Angelique Sueters: ‘ Ik ben er ook ont-
zettend trots op dat er zoveel Vorden-
se ondernemers het Kolde Karmis- eve-
nement een warm hart toedragen. Er
zijn zelfs bedrijven buiten Vorden die
ons ondersteunen’, zo sprak zij. Op
zijn beurt deelde burgemeester Aalde-
rink complimenten uit aan de organi-
satie. ‘ Vorden ziet er momenteel fan-
tastisch uit. Het gehele dorp staat vol
met verlichte kerstbomen en dan ook
nog de grote fraai verlichte kerstboom
in het centrum van het dorp. Wan-
neer je de speciale ‘Kolde Kar-
mis’krant doorleest dan kom je onder
de indruk van al die activiteiten die
hier de komende weken worden ge-
houden. Dat duidt op een goede sa-
menwerking en een grote betrokken-
heid in het dorp. De Kolde Karmis lokt
bovendien extra klanten naar Vorden.

Dat is goed voor de economie en goed
voor de werkgelegenheid, het levert
weer banen op’, aldus Henk Aalde-
rink. Ook was hij goed te spreken over
de aanleg van de ijsbaan. 

Daarover zei hij: ‘ Veel kinderen weten
misschien niet eens wat natuurijs is,
dus voor hen prachtig dat ze hier in
Vorden toch kunnen schaatsen. Ik
hoop dat er druk gebruik van zal wor-
den gemaakt. Wellicht wordt Vorden
HET KERSTDORP in onze gemeen-
te’, zo sprak burgemeester Aalderink
tot slot, waarna hij de eerste sneeuw-
vlokken in deze winter de lucht in liet
blazen.
Na de opening werd in de gezellig aan-
geklede tent naast de ijsbaan een hart-
verwarmend drankje en oliebollen ge-
serveerd en speelde het ‘Charles Dic-
kens’ orkest, in fraaie kleding uitge-
dost er lustig op los. Dirigent Hans Ro-
meijnders: ‘ Dit orkest is een onderdeel
van de muziekvereniging Concordia
uit Eefde. Wij spelen met name koraal-
muziek en Engelse kerstliederen. Deze
maand hebben wij in totaal 17 optre-
dens, veelal in omliggende plaatsen. 

Ook hebben wij in Emmeloord ge-
speeld, bekend als de stad met de
grootste kerstmarkt in het noorden
van ons land. De mensen in ons orkest
hebben een jarenlange muzikale erva-
ring en kunnen in feite alle soorten
muziek spelen. Wij doet het voor de
lol maar ook om de clubkas van de ver-
eniging te spekken. Vorig jaar hebben
we van de opbrengst nog een trompet
gekocht en dat moet dit jaar ook luk-
ken’, aldus een optimistische Hans
Romeijnders.

Burgemeester Aalderink: 
'Wellicht wordt Vorden het kerstdorp in onze gemeente'!

‘ Ik heb mij er al het hele jaar op verheugd en zelfs de laatste paar nach-
ten slecht van geslapen. Dat alles vanwege de gedachte een rondje te
schaatsen met Angelique, de voorzitter van de commissie. Helaas hebben
de weersomstandigheden mij dit ontnomen, maar volgend jaar schaatsen
wij wel, dan maken we een rondje om de kerk’, zo sprak burgemeester
Henk Aalderink toen hij in de late vrijdagmiddag met een druk op de
knop het sneeuwkanon op het marktplein in werking stelde. Daarmee
werd de ‘Kolde Karmis’ in Vorde symbolisch geopend. De opening van de
ijsbaan bleef noodgedwongen nog even achterwege.

De oranisatie van de Kolde Karmis

De kampioenen Daniël en Marcel Wil-
lemsen waren eveneens van de par-
tij.De zijspanteams bedanken de spon-
soren voor hun financiële bijdrage
voor 2006. De sponsoren zijn: Willem-
sen Techniek - Lochem Pelgrom Me-

chanisatie - Hummelo Kroesen Besse-
link - Hengelo Vishandel Hengel - Hen-
gelo Cafetaria Toornsmit - Markelo
Harmsen Voegwerken - Hengelo Kok
Beton - Hengelo Schotpoort - Brum-
men Mensing Omheiningen - Hengelo

Schilders bedrijf G. Wenneker - Vorden
Autobedrijf Ridderhof - Hengelo JVL
autobekleding -Zelhem Bouwbedrijf E.
van Zuilenkom - Hengelo Leto Racing -
Toldijk Gasservice Ned. - Arnhem Aero-
Fitt - Hengelo Golstein Sport - Zelhem
Eetcafé de Groes - Zelhem Hotel Rest.
Leemreis - Hengelo Installatiebedrijf
Marketz - Hengelo Wissels Techniek -
Hengelo Metselbedrijf Kruisselbrink -
Zelhem WoMen Ondermode - Hengelo.

Sponsordag zijspancrossteams Hengelo

Net als vorig jaar hebben de zijspancrossteams Wagenvoort - de Lange en
Sueters - Pastoor  een gezellige middag en avond georganiseerd voor al
hun sponsoren. Het was een zeer geslaagdedag met een hapje en een
drankje.

Door de weersomstandigheden
van vorige week is het niet gelukt
om de ijsbaan, volgens planning
afgelopen weekend,  in gebruik te
nemen. 

Maar na een weekend hard eraan ge-
werkt te hebben kande Kolde Karmis
commissie meedelen dat er van af
dinsdag volop geschaatst kan worden.

IJsbaan 
dinsdag open

De meeste lopers kozen voor de groot-
ste afstand ( 11 kilometer). De rest liep
een wandeling met een lengte van 5
kilometer. 

Onderweg werden de deelnemers ver-
rast met de sonore geluiden van de
midwinterhoornblazers ‘De Olde Roep’
uit Zelhem. Halverwege de tocht was er
een stop bij kasteel Hackfort. Daar kon-
den de deelnemers tevens de Hackfor-
ter molen bezichtigen. Bart Krijt en
Hans Sessink gaven daar tekst en uitleg
over de werkwijze van de molen. 

De dames van de vrouwenvereniging
O.V.G. serveerden warme chocolade-
melk, terwijl de Kerstman voor ieder-
een een vriendelijk woordje over had.

Ruim 400 

deelnemers

Hackforter

Midwintertocht
Camping Kleine Steege in Wich-
mond organiseerde zondagmid-
dag in samenwerking met Natuur-
monumenten en de vrouwenveren-
ging O.V.G een midwintertocht. 

Onder fraaie weersomstandigheden
gingen er vanaf 13.00 uur ruim 400
wandelaars bij de camping van start.
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Dinsdag 
26 december
2e Kerstdag 
met D.J. Martijn Wolsink

Café Coen Evers
tel. (0314) 64 13 92 Velswijk

2e Kerstdag
POTBILJARTEN
Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 
30 december

live muziek orkest FUELL
70’s Rock ‘n Roll & Blues

Aanvang 21.00 uur.

Wij wensen u prettige feestdagen
en één voorspoedig nieuwjaar.

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

Wij wensen u 

fijne feestdagen
en een

bouwrijk en gezond 2007

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

Ik wens u tevens 
Fijne Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2007

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Neuzendijk 7  Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

PRETTIGE KERST EN
EEN VOORSPOEDIG 2007

D E  W I N T E R S C H I L D E R ,  V O O R D E L I G E R  D A N  U  D E N K T

Het team van ABC Bessels Schildersbedrijf
wenst u prettige kerstdagen en een gezond
en voorspoedig 2007. Ook in het nieuwe
jaar staan we weer voor u klaar met profes-
sioneel advies en vakkundig schilderwerk.

Ter Horst Milieu Varsseveld
voor economisch recyclen

ROLCONTAINERS
Van 240 t/m 5000 liter voor papier of restafval
Informeer eens naar onze scherpe tarieven

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld

Tel.: 0315-241883

Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.berkellandopen.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Nog geen BOOM?
Nog volop keuze vers van het land.

Ruime keuze in kerstbakjes, boeketten, 
kransen, kersttakken, etc..

Wij zijn gesloten op 1e en 2e kerstdag 
en 1 januari

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2007

Fam. Groot Roessink en medewerksters

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22
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is op zoek naar:

• 10 Montagemedewerkers voor eindmontage 
landbouwmachines

o.a. mesttanken, bemesters en silagewagens. Energieke personen met minimaal 
MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

• 10 Zelfstandig werkende constructiebankwerkers
Mig/Mag lassers in het bezit van lasdiploma’s nivo 2 of hoger. Zelfstandig 
en accuraat kunnen werken van tekening. Opleiding VMBO, MBO of gelijkwaardig.

• Werkvoorbereider Prefab wapening

Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde functies en voldoet u aan de 
gestelde eisen, richt dan uw sollicitatie aan:

STAJA Management BV
T.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91, 7255 ZH  Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 18 15
tel. (0316) 58 16 10

Het team van Huize Dahme

wenst iedereen fi jne feestdagen

en een voorspoedig 2007!

Zorgvilla Huize Dahme

Nieuweweg 5, Lochem

Telefoon: 0573-45 84 20

Internet: www.huizedahme.nl

Zorgeloos verzorgd in 2007 Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

uit eigen boomgaard. Lekker en gezond!

Heerlijke stoofpeertjes
Gieser Wildeman 

en St. Remy per kg € 0,85

Natuurlijk ook Goudreinet, Elstar, Jonagold,
Handperen, Aardappelen, Uien 

en diverse streekproducten

Maandag en woensdag gesloten.

Workshop  ”Werken aan liefde”
Willen jullie je relatie opfleuren?
Wil je weer meer contact met je partner?
Denk je dat je leven met haar/hem (nog) leuker kan?

Dan kun je je nu opgeven voor deze workshop/minicursus van 3
avonden.
Marga Jansen (psychosociaal counseler) leidt deze avonden. Het is
bedoeld voor stellen, die een liefdesrelatie hebben. Dus gewone
mensen die willen leren effectiever met elkaar te praten en weer
meer echt contact met elkaar te hebben.
Het hoofdthema is communicatie. Sleutelwoorden zijn: respect,
verdieping en humor.  Er wordt uitgegaan van het positieve, dus
niet: wat gaat er mis, maar: hoe kan het beter en vooral leuker.

*Opgave voor deze workshop is een blijk van liefde voor je partner!

Liefst opgave via mail: Je wordt dan teruggebeld.
Data: 18 januari, 1 en 15 februari 2007 
en verder in overleg.
Kosten: 55 euro per avond per stel.

Praktijk voor psychosociale counseling Marga M. Jansen
Rozenstraat 17a tel. 0575 - 441569
7223 KA Baak e-mail: MMJansen@HCCnet.nl
Beatrixlaan 20 Lid LVPW
7251AN Vorden www.praktijk-margajansen.nl

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2007!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

NU AL OPRUIMING BIJ GOOSSENS ATOMICA

THERMO-BLOUSES
VANAF................................................................9,95

OP = OP • • • DUS KOM SNEL NAAR
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Op alledrie locaties was het gezellig en
het aanbod aan kunst oogstrelend. In
de, recent afgedichte werkplaats van
het beeldhouwatelier Baak, waren
workshoppers aan het werk. Zij kre-
gen ook ruime belangstelling. De mid-
winterhoornblazers waren present
om de bij dit seizoen zo stemmige mu-
ziek te laten horen. 

Werken van de beelhouwers Anne
Brouwer en Marja Evers waren te zien,
naast schilderijen en zeefdrukken van
Klaas Gubbels, Corneille, Anton Hey-
boer, zeefdrukken uit Ghana en steen-
drukken uit Zimbabwe. In de St. Mar-
tinuskerk was een heuse kunstmarkt
ingericht. Er werden werken tentoon-
gesteld van Angeline Snelders, grafiek
en schilderkunst en het schilderscol-
lectief 'de Steenderense Joffers', be-
staand uit Diny Boogman, Marry
Brentjes, Rieki Hulshof, Tineke Roorda
en Dinie Wisselink. Maaike A. Voc-
king-van der Meer toonde kleurrijk ke-
ramiek en beeldhouwwerken in steen
en Sanne van der Spek, productont-
werper, had haar stoere tassencollec-
tie, gemaakt van autogordels uitge-
breid met minitasjes en tasjes voor de
mobiele telefoon. 

Van Joop van Ulden stonden diverse
keramische waterornamenten en fon-
teinen. Hoedenmaakster Frida Pel-
grum-Bargeman mocht rekenen op
veel belangstelling. Want vele dames
wilden best eens een hoed passen! En

ook Alex Willemsen legde graag uit
welke technieken nodig zijn om glas-
in-lood te combineren met schelpen.

Marry Potjes had kleding, sieraden en
accessoires mee. Nieuw was een ket-
ting gemaakt van siliconenkit! Betty
Klene toonde gebreidde en gehaakte
hoedjes, mutsen, sjaals en tassen en
Ina Kets had de in eigen atelier ge-
maakte sieraden in zilver, messing, ko-
per en titanium meegebracht. Bij Han-
ny Schotsman van 'de Weckpot' kon de
jam eerst worden geproefd alvorens
men een keus hoefde te maken uit de
vele smaken.

Zaterdagmiddag rond 16.30 uur werd
een spontaan optreden gegeven van ‘4
joy’ uit Warnsveld onder leiding van
Jan Klene, echtgenoot van Betty Klene.
Deze groep zong in de kerk ontroe-
rend mooie Carols. 

In de Winkel van Sinkel was het erg
gezellig. Men vond het leuk om door
de smalle gangetjes te lopen in een
soort ontdekkingstocht. De bloemwer-
ken van Margaret van Dam werden
zeer gewaardeerd. Er werd al gespro-
ken over een nog grotere opzet voor de
vijfde Kerst-Kunst-In Baak, want welke
kunstbeoefenaar wil nou geen plek in
een goed georganiseerd en druk be-
zocht kunstevenement?
Meer informatie verkrijgbaar bij:
Anne Brouwer, tel. (0575) 44 26 01 of
op www.beeldhouwatelierbaak.nl

Kerst-Kunst-in Baak is succesformule

Aan de voornaamste ingrediënten voor de Kerst-Kunst-In Baak, kwaliteit,
sfeer en gezelligheid, werd tijdens deze vierde editie ruimschoots vol-
daan. Was het zaterdag 16 december al druk, op zondag 17 december wer-
den enorm veel belangstellenden begroet. De organisatoren Anne Brou-
wer en Marja Evers van Beeldhouwatelier Baak keken dan ook terecht zeer
tevreden terug op dit kunstevenement.

De midwinterhoornblazers speelden tijdens de Kerst-Kunst-In Baak ook in de St. Martinuskerk, hier bij werken van ‘de Steenderense Joffers’

In Vorden zijn wekelijks tientallen lo-
pers actief. Vandaar de mening van de
‘Run2dayrunners’ dat deze Oudejaars-
crossloop een vaste plek op de agenda
moet krijgen. Dat betekent dat deze
cross thans voor de 27e keer wordt ge-
houden. Nieuw dit jaar is, dat de orga-
nisatie zelfs voor muziek zal zorgen,
want zo luidt het motto ‘waar gezellig-
heid en sport samen gaan, vindt
run2dayrunners Vorden zijn bestaan’!
De crossloop is zowel voor gevorderde
als beginnende lopers bedoeld. De

deelnemers kunnen uit drie afstan-
den kiezen: 5, 10 of 15 kilometer. Juist
voor mensen die niet zoveel lopen kan
deze crossloop een uitdaging zijn om
in de periode tussen de feestdagen aan
lichaamsbeweging te doen. Het is de
bedoeling van de organisatie dat één
en ander in een sportieve en gezellige
sfeer verloopt.
De crossloop wordt gehouden op deels
verharde zandwegen en bospaden.
Start en finish zijn bij de accommoda-
tie van de voetbalvereniging Vorden
aan de Oude Zutphenseweg 11, waar
men zich vanaf 9.45 uur kan inschrij-
ven. Hier is tevens douche- en kleedge-
legenheid aanwezig. De deelnemers
aan de 5 kilometer starten om 10.45
uur. De lopers voor de 10 en 15 kilome-
ter vertrekken om 11.00 uur. Voor de
drie snelste dames en heren op elke af-
stand worden prijzen beschikbaar ge-
steld. Ook de laatst aankomende da-
me en heer per afstand ontvangt een
prijsje. Het inschrijfgeld voor volwas-
senen bedraagt 3,50 euro. Voor de rou-
tebeschrijving zie www.vvvorden.nl
Wil men nadere informatie dan kan
men bellen (0575) 55 28 27 of 
tenhave@beweegt.nl

Oudejaarscrossloop in Vorden
Zaterdag 30 december organiseert
de loopgroep ‘Run2dayrunners’ in
Vorden de Oudejaarscrossloop.
Een paar jaar geleden dreigde dit
evenement verloren te gaan. De
VRTC De Achtkastelenrijders die
deze crossloop al 25 jaar had geor-
ganiseerd besloot toen er mee te
stoppen om zich geheel aan het
fietsen ( o.m. het organiseren van
toerritten ) te wijden. Voor Theo
Lam, Gerard Oosterhuis, Fons Jan-
sen, Wilbert Menkveld en Ton ten
Have voldoende reden om in het
vervolg de organisatie op zich te
nemen.

Op donderdagmiddag 21 decem-
ber zal de kerstviering van de St.
Bernardusschool plaatsvinden in
de kerk in Keijenborg. In de kerk is
meer ruimte voor de ouders en ver-
zorgers van de kinderen en voor
hun broertjes en zusjes, opa's en
oma's.

Op 22 december 2006 zal op basis-
school ‘de Garve’ weer een levende
kerststal te zien zijn met daarin Jo-
zef, Maria, hun kindje Jezus en ver-
schillende dieren. 

Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken vanaf 11.00 uur. Ook dit
jaar zal het kerstverhaal weer worden
voor gelezen. Voor de kinderen is er
iets lekkers.

Levende kerststal
op basisschool
'de Garve' in
Wichmond

Op 31 december wordt bij café Het
Hengelse Hoekje van 12.00 tot 17.00
uur ‘Het Hengelse Oudjaarsbal’ ge-
houden. 

Er zijn buiten optredens van Mash,
Magic butterfly en Lady en de Vage-
band. Verder komt er een spectaculai-
re Speed Power Machine te staan die
een snelheid ontwikkeld van 110 kilo-
meter per uur. 

Deze attractie is gratis voor de leef-
tijdsgroep van 12 tot en met 23 jaar.
‘Het Hengelse Oudjaarsbal’ is een ini-

tiatief van Jongerenwerk Bronckhorst
en Lady en de Vageband in samenwer-
king met PowerEvenementen. 

OUDJAARSNACHT -
NIEUWJAARSPARTY
Eveneens wordt op 31 december in
Het Hengelse Hoekje een ‘Oude Jaars
Party’ gehouden van 23.30 tot 05.30
uur. 

Kaarten (inclusief de drank) zijn in de
voorverkoop goedkoper dan aan de
kassa. Kaarten kunnen worden gere-
serveerd bij Het Hengelse Hoekje.

'Hengelse Oudjaarsbal' 
voor jong en oud

Kerstvieringen voor
kinderen in Keijenborg

Deze viering begint om half zes. Alle
kinderen en hun gezinnen zijn van
harte uitgenodigd. 

Op kerstavond is de eerste viering een
familieviering. Deze viering begint
om 19.00 uur en ons kinderkoor de
Muzi-keijtjes zullen zingen. 

En niet te vergeten het kindje wiegen
op de middag van de eerste kerstdag
om 15.00 uur. 

Natuurlijk is iedereen weer heel van
harte welkom maar op de eerste
plaats de kleintjes. 

Er is weer een mooi kerstspel gemaakt,
er is dus weer veel te zien. Welkom!

A.s. zaterdag 23 december,

elke 100ste klant
krijgt de boodschappen

GRATIS mee!!

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:

Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.

Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.

Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

DEZE WEEK



OPENINGSTIJDEN

Start kerstopruiming
2e kerstdag 12:00 - 17:00 uur

Woensdag 27 December
09:00 - 18:00 uur

Start losse 
vuurwerkverkoop

Donderdag 28 December
09:00 -21:00 uur

Vrijdag 29 December
09:00 - 21:00 uur

Zaterdag 30 December
09:00 - 17:00 uur

Zondag 31 December
gesloten

Pollaan 50 N Zutphen
Tel.: 0575 - 54 40 30  

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28

7255AC Hengelo Gld.

Tel.: 0575-461010  Fax: 0575-461070

E-mail: info@apotheekhengelo.nl

APOTHEEK HENGELO
is speciaal geopend op 
zaterdag 23 december 

van 10.00-16.00 uur.

Denkt u eens aan ons 
parfum- en 

Rituals-assortiment 
bij het kiezen van een

Kerstcadeau!

�

LE MAGASIN
VORDEN

De shop voor
GPS

Navigatie
Smartphones

Telecom
Multimedia

www.lemagasin.nl
Bezoek alleen op afspraak

Wij wensen u

prettige

Kerstdagen...

... en de beste wensen voor 2007!

Directie en medewerkers Weevers

4e nationale 
Kasteelcross Vorden

Zondag 31 december
Programma:
10.30 uur Masters
10.32 uur Vrouwen/Junior-vrouwen/

Nieuweling-meisjes
11.30 uur Amateurs A/B
12.30 uur Dikke Banden Race jeugd 7 t/m 12 jaar
13.30 uur Junioren
13.32 uur Nieuwelingen
14.30 uur Elite/Beloften

• Sfeervolle omgeving • overzichtelijk parcours •
• heerlijke winter `hap´ •

Info of aanmelden voor de meisjes en jongens van 7 tot 12 jr.
bij Rudi Peters: (0575) 44 16 78. Inschrijven is mogelijk tot
een half uur voor de start!

Hoofdsponsoren:

www.rtvvierakkerwichmond.nl

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Weeversdrukkerij Borculo Groenlo

Overweg 16 Vorden
0575 - 55 34 33

www.stradasports.nl

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare

orde en veiligheid, Handhaving,

Algemeen Juridische en Bestuurszaken

en Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Zwerfafval rond uw woonomgeving
is een dagelijks terugkerend
probleem voor u, uw buren en uw
gemeente. Iedereen wil in een
plezierige omgeving wonen en
zwerfafval bederft dat plezier.
Zwerfafval roept zelfs ergernis op.

Al vele jaren maken diverse organi-
saties in onze gemeente op een za-
terdag in maart het buitengebied
schoon. Dit gebeurt vaak door
vrijwilligers van wildbeheers-
eenheden, scouting, visvereniging,
leerlingen van enkele basisscholen
en de werkgroep Zwervuildag
Vorden. Ook in 2007 wordt weer een
schoonmaakdag gehouden en in
overleg met de bij ons bekende
verenigingen willen wij hier een
gezamenlijke actie van maken.
Gekozen is om zaterdag 17 maart
2007 het hele buitengebied van onze
gemeente te ontdoen van het
zwerfvuil.

Wat kunt u doen aan het zwerfaf-
valprobleem?
De oplossing kan eigenlijk heel
simpel zijn. Spreek met elkaar af dat
iedereen zijn afval in een afvalbak
gooit èn laat iedereeen zich aan die

afspraak houden. Maar de praktijk
pakt vaak heel anders uit. Het zwerf-
afvalprobleem verdient exclusieve
aandacht én aanpak in uw leef-
omgeving.

Wat er voor uw deur of in uw directe
omgeving gebeurt, zal ongetwijfeld
belangrijk voor u zijn. Op bepaalde
zaken heeft u zelf invloed, maar er
zijn ook onderwerpen die u eerst

met uw buurtgenoten moet bespre-
ken. B en w zijn van mening dat niet
alleen het bestuur maatschappelijk
verantwoordelijk is voor een schone
woon- en leefomgeving, ook de
inwoners kunnen daaraan een
'steentje' bijdragen. Welnu, dit is
mogelijk via burgerparticipatie,
waarbij door een gezamenlijke actie
de bewoners zelf hun eigen straat of
wijk schoon houden. Daarom willen

we graag met een 'straatadoptie-
plan' de bebouwde kommen betrek-
ken bij de schoonmaakdag op 
17 maart 2007.

Wat houdt het straatadoptieplan
in?
Als gemeente willen wij een beroep
op u doen door mee te doen met het
schoonmaken en schoonhouden van
uw straat of wijk. Wij roepen daarom
alle vrijwilligers, die hun straat of
buurt op 17 maart 2007 willen
schoonmaken, op zich bij ons aan te
melden. U krijgt van ons de benodig-
de materialen om het zwervuil in uw
straat of buurt op te kunnen ruimen.

Heeft u belangstelling om als
vrijwilliger of buurtvereniging mee
te doen met het straatadoptieplan
meldt u zich dan aan voor 31 januari
2007 bij mevrouw I. Heesink tel.
(0575) 75 02 87 of bij de heer E. Mol,
tel. (0575) 75 03 13. Ook als u
interesse heeft om mee te doen met
de inzameling in het buitengebied op
17 maart 2007 kun u zich aanmel-
den. Wij zorgen dan dat u, op basis
van uw voorkeur, wordt ingedeeld bij
een van de schoonmaakploegen.

Schoonmaakdag 2007

Op oudjaarsdag is het traditie om
samen met buren of vrienden carbid
te schieten. Dit mag zonder
vergunning plaatsvinden, mits aan
bepaalde voorwaarden wordt
voldaan.
De voorwaarden zijn:
• het carbidschieten vindt plaats op

31 december tussen 10.00 uur en
1 januari 02.00 uur

• bij het carbidschieten wordt
gebruikt gemaakt van bussen met
een maximale inhoud van 40 liter

• het carbidschieten vindt plaats
buiten de bebouwde kom op een
afstand van ten minste 100 meter
van woningen en 300 meter van
gebouwen of andere voorzie-
ningen waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt
tenminste 100 meter en binnen dit
schootsveld bevindt zich geen
publiek of andere personen en zijn
geen openbare wegen of paden
gelegen

• degene die met carbid schiet
neemt alle redelijkerwijs moge-
lijke maatregelen om elk gevaar
voor mens en dier te voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onder-
werp? Neem dan contact op met de
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 29/31

Carbid schieten

Alle afdelingen van de
gemeente Bronckhorst,
behalve de afdeling Publieks-
zaken (beperkt), zijn tussen
kerst en oud en nieuw, van 
25 december 2006 t/m 
1 januari 2007 gesloten.
Uitsluitend voor aangifte van
geboorte of overlijden is de
afdeling Publiekszaken op 
27 december en op 29 decem-
ber van 9.00 tot 10.00 uur
geopend. 
Op dinsdag 2 januari 2007 zijn
wij u vanaf 10.00 uur graag
weer van dienst.

Gemeente dicht tussen kerst en 
oud en nieuw

Ministeries, provincies en gemeen-
ten streven naar een sobere en
doelmatige regelgeving die te
handhaven moet zijn. Ook de
gemeente Bronckhorst vindt het
belangrijk dat haar regels, die in
vele verordeningen, beleidsregels
en vergunningvoorschriften zijn
opgenomen, eenvoudig en trans-
parant zijn. Hoewel de gemeente
niet de indruk heeft dat ze over-
bodige of onnodig gecompliceerde
regelgeving heeft, kan het zijn dat
een inwoner die met onze regel-
geving te maken krijgt hier anders
over denkt en wellicht alternatieven
heeft. Om inwoners, branche-
organisaties, ondernemers,
verenigingen of stichtingen de
mogelijkheid te bieden hierover met
de gemeente van gedachten te

wisselen wordt het discussie-
platform gemeentelijke regelgeving
opgericht.

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

Gemeente opent discussieplatform
over gemeentelijke regelgeving

Op 11 december 2006 is de fase van
het voorlopig ontwerp van de brede
school Hummelo afgerond. Eelco
Basten, architect van Factor Archi-
tecten heeft in nauw overleg met
vertegenwoordigers van de beide
scholen, peuterspeelzaal en buiten-
schoolse opvang het ontwerp

gemaakt. Op 30 augustus 2006 is
tijdens een informatieavond bij de
Gouden Karper al een versie van het
voorlopig ontwerp gepresenteerd
aan betrokkenen. Naar aanleiding
van opmerkingen van de welstands-
commissie is het ontwerp aangepast
(zie afbeelding). De komende maan-
den wordt gewerkt aan het definitie-
ve ontwerp, dat te zijner tijd tijdens
een informatieavond aan betrok-
kenen wordt gepresenteerd. Ook 
de vrijstellingsprocedure wordt
opgestart.
Rekening houdend met de procedu-
res en een bouwtijd van een jaar,
wordt de school naar verwachting in
augustus 2008 in gebruik genomen.

Voorlopig ontwerp brede school
Hummelo gereed



Met de komst van de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning
wordt de gemeente per 1 januari a.s.
verantwoordelijk voor de uitvoering
van de huishoudelijke verzorging.

Dit is zorg die mensen op huishou-
delijk gebied aan huis krijgen via een
thuiszorgorganisatie. Begin decem-
ber heeft de gemeente in principe
alle mensen die via het zorgkantoor
en een thuiszorgorganisatie huis-
houdelijke hulp kregen en waarbij
dit doorloopt na 1 januari, aange-
schreven. De gemeente is van plan
vanaf 2007 in zee te gaan met drie
thuiszorgorganisaties, te weten
Sensire, Markenheem en Thuiszorg-
service Nederland. Als mensen al
gebruik maken van één van deze or-
ganisaties loopt de hulp gewoon
door. Als mensen echter van een an-
dere organisaties gebruik maken,
moeten zij uiterlijk 21 december
2006 aan de gemeente doorgeven
van welke van de drie organisaties
zij gebruik willen gaan maken voor
hun zorg. In de brief staat precies
hoe dit moet gebeuren. Natuurlijk
garandeert de gemeente het aantal
uren huishoudelijke zorg, het soort
zorg en de kwaliteit van de zorg, ten-
zij een herindicatie anders uitwijst.
Heeft u onverhoopt geen brief ont-
vangen, maar maakt u wel gebruik
van huishoudelijke verzorging die
geregeld is via het zorgkantoor laat
ons dit dan vóór 21 december 2006
weten via tel. (0575) 75 02 50 en
vraag naar het Wmo-loket. Wij hel-
pen u dan graag verder om ook voor
u de zorg goed geregeld te hebben
met ingang van het nieuwe jaar.

Heeft u geen brief gehad en ontvangt u
huishoudelijke verzorging?

B en w stellen beleid op op het ge-
bied van verkeer en vervoer. Dit ge-
beurt in de vorm van een Gemeente-
lijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).
Begin dit jaar is een inventarisatie-
fase gehouden waarbij veel burgers
en organisaties gebruik gemaakt
hebben van de mogelijkheid een
bijdrage aan het GVVP te leveren. Dit
is via huiskamergesprekken, e-mail
en briefwisseling verlopen. In april
heeft het college de inventarisatie-
nota vastgesteld om vervolgens met
de beleidsfase aan de slag te gaan.

Beleidsnota en uitvoeringsfase
De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 28 september 2006
de bestuursopdracht GVVP vast-
gesteld. De bestuursopdracht bevat
een aantal keuzes over onder
andere wegennetvisie, sluipverkeer,
landbouwverkeer, recreatie &
toerisme, fietsers en school-
omgevingen. De bestuursopdracht
vormt de leidraad van de beleids-
nota.

B en w hebben de beleidsnota
behandeld en stellen de gemeente-
raad voor deze vast te stellen. Na de
beleidsfase (met de beleidsnota als
resultaat) volgt de uitvoeringsfase,
waar al volop aan gewerkt is. In de
uitvoeringsnota wordt een priorite-
ringssystematiek opgenomen. De

raad wordt voorgesteld deze syste-
matiek vast te stellen, waarna het
college een concreet uitvoerings-
programma voor de komende jaren
kan maken. Als de raad instemt met
de voorstellen van het college, wordt
het concept-GVVP voor inspraak ter
inzage gelegd. Een ieder kan tijdens
de inspraak kennis nemen van het
GVVP en zijn of haar zienswijze over
het plan geven. Het college neemt
na de inspraak een besluit over het
GVVP en stelt de raad vervolgens
voor het GVVP vast te stellen en te
starten met de uitvoering van maat-
regelen uit het uitvoeringsprogram-
ma.

Planning
Het GVVP wordt tijdens een extra
commissievergadering op 15 febru-
ari door de commissie beleids-
ontwikkeling behandeld. Vervolgens
neemt de raad in zijn vergadering
van 22 februari een besluit over de
beleidsnota en de prioriterings-
systematiek. Aansluitend vindt vanaf
begin maart de inspraak plaats. Na
de inspraak wordt het GVVP op basis
van de reacties, waar nodig, aan-
gepast en ter vaststelling aan het
college en de gemeenteraad voor-
gelegd. De vaststelling van het GVVP
vindt naar verwachting plaats in de
raadsvergadering van juni 2007.

B en w stellen beleid op voor verkeer en
vervoer

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

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

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

2.Zijlader; in heel Bronckhorst wor-
den de containers geleegd met
een zijlader. Hierover krijgt u

gelijk met de afvalkalender een
folder.

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

4.Textiel; op een vaste dag, de 3e
dinsdag van elke oneven maand,
wordt voortaan textiel aan huis
opgehaald. De data staan in de
kalender.

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

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

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

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

6.Grof snoeiafval; de belangrijkste
veranderingen.
a.U kunt het snoei- en tuinafval

gratis wegbrengen naar de
lokale afvalbrengpunten in Vor-
den en Steenderen

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

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

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

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

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

Let op: veel veranderingen in de nieuwe afvalkalender 2007
Bronckhorst

Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
op 4 januari 2007 om 20.00 uur bij

zaal Den Bremer, Zutphen-Emme-
rikseweg 37, 7227 DG Toldijk, tel.
(0575) 45 12 05. Alle inwoners,
instellingen, verenigingen en
bedrijven zijn van harte welkom. Een
prima gelegenheid om in ongedwon-
gen sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje (nader) met
elkaar kennis te maken en het beste
toe te wensen. Een vrolijk muziekje
ontbreekt vanzelfsprekend niet.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook
de 'Vrijwilliger van het jaar' bekend
gemaakt en worden kampioenen
gehuldigd.

Kennismakingsfilm
Bovendien wordt voor het eerst de
kennismakingsfilm over Bronck-
horst vertoond. Veel inwoners heb-

ben in de afgelopen periode mee-
gewerkt aan de totstandkoming van
de film. De film gaat over wonen,
werken en recreeëren in de
gemeente Bronckhorst. Ook een
aantal beroemde Bronckhorster-
naren hebben belangeloos
meegewerkt aan de film. De film is
gemaakt door Rudie Kreunen,
videograaf van beroep en als
inwoner zeer betrokken bij onze
gemeente. Vanaf 4 januari is de film
te koop bij de VVV Bronckhorst. Ook
tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u
de film kopen.
Wij heten u graag van harte welkom
op 4 januari a.s.

Met vriendelijke groet,
Henk Aalderink, burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 4 januari a.s.

Raadsvergadering 
21 december 2006
Op 21 december a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Halle,
Nicolaasweg 1 en ongenummerd
Voorgesteld wordt om dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te stel-
len. Het ontwerpbestemmingsplan
voorziet in het bouwen van een bur-
gerwoning ter compensatie voor het
slopen van voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing en het omzetten
van een agrarische bedrijfswoning
naar een burgerwoning
• Bestemmingsplan buitengebied,
herziening 2004-2 (Antennemast
Wolfersveen)
Voorgesteld wordt om dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te
stellen. Na het van kracht worden
van dit plan kan de aanvrager een
apparatuurkast en een antenne-
mast op een betonnen fundatie
realiseren. Andere providers van
mobiele communicatie zullen met
behulp van site-sharing ook gebruik

maken van deze mast.
• Delegatiebesluit antennemast
nabij Veldhoek
De raad wordt voorgesteld om de
uitvoering van een vrijstellings-
procedure ten behoeve van de
realisering van een antennemast
voor mobiele communicatie in een
bosperceel aan de Varsselseweg/
Oude Zelhemseweg in Veldhoek te
delegeren aan b en w.
• Vestiging voorkeursrecht
Voorgesteld wordt om tot aanwij-
zing ingevolge de Wet voorkeurs-
recht gemeenten van percelen
gelegen in het plangebied 'De
Kwekerij' voor een periode van twee
jaar over te gaan. Door de vestiging
van dit voorkeursrecht, krijgt de ge-
meente een recht van eerste
aankoop. Deze aanwijzing betekent
niet dat de eigenaar verplicht wordt
om tot verkoop over te gaan. Door
het inzetten van het instrument Wet
voorkeursrecht bestaat voor de
gemeente de mogelijkheid de regie
te voeren, speculatie te voorkomen
en een maximaal kostenverhaal na
te streven.
• Belastingverordening 2007
Voorgesteld wordt om de tarieven
voor de gemeentelijke belastingen
en heffingen voor 2007 vast te
stellen.

• Leerplicht verslag schooljaar
2005/2006
De raad wordt via een leerplicht-
verslag op de hoogte gesteld van
het in de gemeente gevoerde
leerplichtbeleid. Mede door dit
verslag kan de raad beoordelen of
de doelstellingen, zoals stabilise-
ring van de vroegtijdige school-
uitval, zijn bereikt.
• Evaluatie raadsprogramma
2005-2010

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder gemeente/raad
en commissies. De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op 
25 januari 2007.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 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, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit van
tevoren te melden bij de griffier, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en -kan-
toor is af te halen.

Uit de raad

Een ramp komt 
altijd onverwacht.

U kunt zich nu 
voorbereiden.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



Openbare bekendmakingen

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

Gedeputeerde Staten hebben, op
een aantal onderdelen na, goed-
keuring verleend aan het door de
gemeenteraad op 27 april 2006
vastgestelde bestemmingsplan voor
het buitengebied van Hengelo en
Vorden. Het besluit van Gedeputeer-
de Staten is samen met het goed-

gekeurde bestemmingsplan vanaf
donderdag 21 december in te zien bij
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling (gemeente-
kantoor, Banninkstraat 24A) maar
ook te downloaden via www.bronck-
horst.nl � infobalie � plannen en
projecten � bp Buitengebied

Bronckhorst.
Denkt u er wel aan dat het gemeen-
tekantoor tussen kerst en nieuwjaar
gesloten is!

In een volgende editie van Contact
zullen wij nader ingaan op het
besluit van Gedeputeerde Staten.

Goedkeuring bestemmingsplan
Buitengebied voor Hengelo en VordenOp maandag 25 december en

dinsdag 26 december 2006 (1e en 2e
kerstdag) wordt in de gemeente
Bronckhorst geen afval ingezameld.
In plaats daarvan worden de
containers op zaterdag 23 december
2006 geleegd. 

De afvalinzameling van maandag 
1 januari 2007 (nieuwjaarsdag)

wordt verplaatst naar zaterdag 
6 januari 2007.

De kerstbomen worden in de hele
gemeente op woensdag 10 januari
2007 door de schooljeugd
opgehaald. Nadere informatie
hierover kunt u volgende week op
deze gemeentepagina's lezen.

Wijziging afvalinzameling rond de
feestdagen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., café 't Hengelse Hoekje, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelauto-

maten, 1 januari t/m 31 december 2007, G.J. van Enck
• Hengelo Gld., Spalstraat, tijdelijke reclameaanduiding (spandoek), 14 t/m 28 januari 2007,

college van Kerkrentmeesters v/d Protestantse Gemeente
• Hummelo, Dorpsstraat, innemen standplaats voor verkoop vis, 1 januari t/m 31 december

2007, F.J. Ruizendaal
• Steenderen, Koningin Wilhelminastraat, afsluiten van de weg i.v.m. A.N.W.B. Streetwise, 

7 maart 2007 van 08.00 tot 12.00 uur, Basisschool St. Joannes
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, standplaats verkoop vis, 1 januari t/m 31 december 2007,

F.J. Ruizendaal
• Vorden e.o., ontheffing art.10 en 148 wegenverkeerswet i.v.m. oriënteringsritten, 11 februari,

11 maart, 15 april, 2 september 2007, ZAMC De Graafschaprijders
• Vorden, café/feestzaal De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2007, J.W.G. Hendriksen
• Vorden, marktplein Dorpsstraat, standplaats verkoop vis, 1 januari t/m 31 december 2007

F.J. Ruizendaal
• Vorden, partycentrum Plaza, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2007, A.R.H. Menzing
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen open dag ROC Aventus, 19 t/m 28 januari 2007,

Hoffman Outdoor Media
• Zelhem, Stationsplein, innemen van standplaats voor de verkoop van vis, 1 januari 2007 

t/m 31 december 2007, H. Nagel
• Zelhem, Velswijkweg-Boomgaard-Prunushof-Kruisbergseweg-Velswijkweg, carnavalsoptocht

Bouwvergunningen
• Halle, Molenweg 4, bouw jongveestal
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 12, bouwen 6 appartementen
• Hengelo Gld., Tramstraat 4, gedeeltelijk veranderen woning en aanbouw
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 18, bouwen carport
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, geheel oprichten/vergroten van een trainingshal en stallen

met annexen paardenfokkerij
• Hummelo, Rozegaarderweg 9, gedeeltelijk veranderen kapconstructie werktuigenloods
• Vorden, Almenseweg 46, gedeeltelijk vernieuwen van dakpannen met riet, woning
• Vorden, Dienstenweg 23, oprichten bedrijfshal met kantoor
• Vorden, Nieuwstad 30, gedeeltelijk vergroten van een magazijn
• Vorden, Overweg 20, plaatsen opslagunit
• Vorden, Wiersserallee 7, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen kantoor-atelier in logiesgebouw
• Zelhem, Akkermansstraat 2, bouwen tuinschuurtje/buitenberging
• Zelhem, Bultensweg ong., bouwen 10 appartementen en 8 seniorenwoningen
• Zelhem, Rogier v/d Weydenstraat 10, gedeeltelijk vergroten woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Rha, Rhabergseweg 9, vrijstelling om een schuur intern te mogen verbouwen tot een micro-

huisbrouwerij, vrijstelling nodig omdat huidige bestemming wonen zonder werken is. Het be-
treft een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid 3.8 van de planvoorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Het bouwplan ligt vanaf 21 december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

• Zelhem, Blekweg, plan 'De Vinkenkamp' kavel 4, vrijstelling om een woning te mogen bouwen.
Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 18 van de planvoorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan 'Vinkenkamp incl herziening 2003-01'

Het conceptbesluit ligt vanaf 21 december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Troelstrastraat 10, vrijstelling om een woning gedeeltelijk te mogen vergroten. Het

betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Het bouwplan ligt vanaf 21 december 2006 t/m 10 januari 2007 tijdens de openingstijden ter

inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Dienstenweg 13 (gedeelte bedrijfsverzamelgebouw 'De Meent'), voor de vestiging van

een gereedschapmakerij, geldend bestemmingsplan 'Werkveld-Oost'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 december 2006 t/m
31 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Een 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.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 december 2006:
• Hengelo Gld., Winkelskamp 1, de aanleg van extra parkeergelegenheden hoek Zelhemse-

weg/Winkelskamp, geldend bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit 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 6 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.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift 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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 7 december 2006:
• Steenderen, innemen van standplaats op het Burg. Buddingh'plein voor verkoop van diverse

maaltijden op vrijdagen, van 1 januari 2007 t/m 31 december 2007, T.C. Chan
Verzonden 8 december 2006:
• Hummelo, perceel aan de Greffelinkallee, carbid schieten, ontheffing artikel 35 Drank- en

Horecawet, 31 december 2006 tussen 10.00 en 16.00 uur, dhr. H. Greven
• Laag-Keppel, permanent uithangbord aan gevel van het pand Hummeloseweg 17, dhr. H. Otten
Verzonden 11 december 2006:
• Hengelo Gld., huis aan huis verkoop loten, 23 december 2006, voetbal- en atletiekvereniging

Pax
Verzonden 13 december 2006:
• Hengelo Gld, parkeerplaats hoek Bleekstraat/Ruurloseweg, muziekfestijn (in te plaatsen

feesttent) en bungy jumping, 31 december 2006 van 13.00 tot 18.30 uur, afsluiten van de
parkeerplaats gelegen bij hoek Bleekstraat/Ruurloseweg 31 december 2006 van 08.00 tot
21.00 uur, Powerevenementen B.V. (dhr. G.J. van Enck)

• Hengelo Gld., parkeerplaats hoek Bleekstraat/Ruurloseweg, in een te plaatsen feesttent
verkoop van zwak-alcoholische dranken, 31 december 2006 van 13.00 tot 18.30 uur, 
dhr. G.J. van Enck

• Hengelo Gld., Varsselse Molen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 17 december 2006
van 08.00 tot 17.00 uur, A.J. Mengerink

• Vorden en omgeving, wandeltocht, 17 december 2006, camping Kleine Steege
• Vorden, rondom kasteel Vorden, afsluiten van Schuttestraat van Ruurloseweg tot voorbij de

Vordense Bosweg en de Vordense Bosweg tot Horsterkamp, 31 december 2006 van 08.00 tot
17.00 uur, R.T.V. Vierakker-Wichmond

• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocross, 31 december 2006 van 08.00 tot 17.00 uur, R.T.V.
Vierakker-Wichmond

Verzonden 14 december 2006:
• Hengelo Gld., sportherberg De Veldhoek, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2007 van 02.00 tot

06.00 uur, E. Garritsen
• Hummelo e.o., slipjacht, 6 januari 2007 van 11.30 tot 16.30 uur, Soestdijkse Jachtvereniging
• Hummelo e.o., snertwandeltocht, 13 januari 2007, YMCA Doetinchem
• Vorden, Hengeloseweg, 13 januari 2007, instellen parkeerverbod 300 meter voor en na de

Schimmeldijk, Schimmeldijk 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank-

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

en Horecawet, open dag dierenartsenpraktijk, De Graafschap Dierenartsen
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat, afsluiten gedeelte tussen Stationsplein en hoek Markt, 3 februari

2007 van 12.00 tot 13.30 uur, Stichting Concours Hippique Zelhem
• Zelhem, slipjacht, start bij Ellen's Eethuisje, 3 februari 2007 van 13.00 tot 17.00 uur, Stichting

Concours Hippique Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 11 december 2006:
• Vorden, Het Hoge 58, bouwen dakkapel
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 1, vergroten woning
• Zelhem, Korenbloemstraat 36, bouwen dakkapel en vergroten bijgebouw
Verzonden op 13 december 2006:
• Vorden, Hoetinkhof 29, het inpandig verbouwen van een woning en wijzigen van kozijnen
Verzonden op 15 december 2006:
• Hengelo Gld., Marktstraat 6, het bouwen van een schuilgelegenheid, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 11 december 2006:
• Zelhem, Arendsenweg 7, bouwen bedrijfshal met kantoor
Verzonden op 13 december 2006:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 73, het veranderen van een garage/berging
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, het vergroten van een bedrijfshal, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 december 2006:
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, wijzigen vergunning voor het bouwen van een berging

Sloopvergunningen
Verzonden op 11 december 2006:
• Steenderen, Covikseweg 2A, gedeeltelijk slopen berging en varkensschuur en geheel slopen

kapschuur/garage, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 14 december 2006:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, het geheel slopen van een berging en het gedeeltelijk slopen

van een rundveeschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Banninkstraat 8, het gedeeltelijk slopen van een woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., Powerevenementen B.V. organiseert op 31 december 2006 een muziekfestijn.

Hiervoor wordt de parkeerplaats, nabij de hoek van de Bleekstraat en de Ruurloseweg op die
dag van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, R.T.V. Vierakker-Wichmond organiseert een cyclocross wedstrijd rond Kasteel Vorden
op 31 december 2006. Hiervoor worden de Vordense Bosweg, tussen de Schuttestraat en De
Horsterkamp en de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot aan de Vordense Bosweg op die
dag van 08.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, de Graafschap Dierenartsen opent op 13 januari 2007 haar nieuwe pand aan de Schim-
meldijk 1. Hiervoor geldt een parkeerverbod op de Hengeloseweg, 300 meter voor en na de
Schimmeldijk op die dag van 10.00 tot 18.00 uur

• Zelhem, Stichting Concours Hippique Zelhem houdt op 3 februari 2007 een slipjacht op de
Burg. Rijpstrastraat. Hiervoor wordt de Burg. Rijpstrastraat, tussen het Stationsplein en de
Markt op die dag van 12.00 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopvergunnin-
gen en tijdelijke verkeersmaatregelen). 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2006, Varsselseweg 41'
Hengelo
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 december 2006 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 Varsselseweg 41' goedgekeurd.

Het bestemmingsplan biedt de planologisch-juridische basis voor het bouwen van een burger-
woning ter compensatie voor het slopen van voormalige bedrijfsbebouwing en het omzetten van
een bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Varsselseweg 41 in Hengelo Gld.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 21 december 2006 t/m
31 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse golfbaan'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 december 2006 het bestemmingsplan
'Uitbreiding Keppelse golfbaan' goedgekeurd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
uitbreiding van de Keppelse golfbaan van 9 naar 18 holes met bijbehorende voorzieningen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 21 december 2006 t/m
31 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. U kunt het besluit en het bestemmingsplan
ook downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Plannen & Projecten � bp Uitbreiding
Keppelse golfbaan. De bijlagen kunt u in het gemeentekantoor inzien. 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.

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.

Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 december 2006 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' gedeeltelijk goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten
Hengelo Gld. en Vorden.

Goedkeuring is onthouden aan:
• Voorschriften: artikel 4, lid 4 sub d (teeltondersteunende voorzieningen), artikel 5, lid 4 sub d

(teeltondersteunende voorzieningen), artikel 10, lid 3, onder a de letter 'C' (onjuiste verwijzing),
artikel 11, lid 4 (wijzigingsbevoegdheid voor landhuizen), artikel 12, lid 6, sub c (aanlegvergun-
ning binnen molenbiotoop), artikel 17, nummer 7 het woordgedeelte 'geschikte' van het woord
nevengeschikte, artikel 17, nummer 9, voor zover gelegen in de EHS, artikel 17, nummer 11,
artikel 17, nummer 17, voor zover het betreft agrarische bouwpercelen binnen de EHS, artikel
17, nummer 19, onder 2, artikel 17, nummer 23, voor zover gelegen in de EHS, artikel 17,
nummer 27 (artikel 17 bevat vrijstellings- en wijzigingsmogelijkheden)

• Bijlagen: in bijlage A (Hengelo) de niet-agrarische bedrijven met de nummer 10 (Kervelseweg
36/38) en 48 (Hogenkampweg 32), in bijlage A (Vorden) het niet-agrarische bedrijf met het
nummer 10 (Reeoordweg 2)

• Plankaart: de aanduiding 'W' van het perceel Beckenstraat 4/4a Vierakker, een opstal aan de
Rijnweg Hengelo, een perceel aan de Loakendiek Hengelo, de bestemming 'terrein voor sport
en recreatie' en de nadere aanduiding 'B' en hetgeen daaraan gekoppeld is in bijlage C (van de
voorschriften) voor wat betreft het gedeelte Vorden (crossbaan VAMC Vorden), de bestemming
niet-agrarisch bedrijf Varsselseweg 41 en hetgeen daaraan gekoppeld is in bijlage A (Hengelo
Gld.) het niet-agrarisch bedrijf met het nummer 26

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 21 december 2006 t/m
31 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. U kunt het besluit en het bestemmingsplan
ook downloaden via www.bronckhorst.nl – Infobalie – Plannen & Projecten – bp Buitengebied
Bronckhorst. 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.

Voor zover het besluit strekt tot goedkeuring kan een belanghebbende die tijdig bedenkingen
heeft ingebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht, gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Voor zover het besluit strekt tot onthouding van
goedkeuring kan een belanghebbende gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het besluit tot onthouden van goedkeuring. Beroep dient te worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA '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.

Bestemmingsplannen
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
21 december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op 
grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Fortstraat 5, voor het veranderen van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

waarop het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is. Het gaat om een
installatiebedrijf

• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 11, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het per-
ceel Van Pallandtlaan 11 in Laag-Keppel, waarop het Besluit voorzieningen en installaties mi-
lieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op bovengrondse pro-
paanreservoirs

• Vorden, Dienstenweg 9, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het perceel Diensten-
weg 9 in Vorden, waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepas-
sing is. De ingediende melding heeft betrekking op de opslag van materialen voor diverse be-
drijven

• Vorden, Dienstenweg 11, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieube-
heer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op dit perceel, waar-
op het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende
melding heeft betrekking op de opslag van evenementenartikelen

• Vorden, Lindeseweg 2, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbe-
drijven milieubeheer op een reeds aanwezig bedrijf/inrichting in de zin van de Wet milieube-
heer. De ingediende melding heeft betrekking op een schaftlokaal, een werkplaats, opslag en
stalling

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Hobelmansdijk 3, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op dit perceel,
waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft
betrekking op een veehouderij; toevoeging nieuwe bedrijfsmatige activiteit op bovengenoemd
perceel.

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
21 december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Vorden, Lindeseweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

pluimveehouderij

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 op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kan gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 8 februari 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, ver-
gunningen en handhaving tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
21 december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Deldenseweg 6, voor een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij

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

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

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

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen de termijn van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel voor
8 februari 2007.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

B en w hebben op 12 december 2006 artikel 7 en 9 van het Uitvoeringsbesluit, behorende bij de
Afvalstoffenverordening, gewijzigd.

De wijziging betekent:
• de inzameling van oud papier door in het besluit bekendgemaakte verenigingen en scholen

vindt alleen nog plaats met kraakperswagens
• vanaf 1 juli worden de huidige afvalbrengpunten in Vorden en Steenderen afgeschaft. Dit geldt

ook voor de gratis brengmogelijkheid op zaterdag op het afvalbrengpunt in Doetinchem. Vanaf
genoemde datum kan alleen in Vorden en Steenderen nog gratis groenafval gebracht worden

Het Uitvoeringsbesluit ligt gedurende zes weken vanaf de dag van deze bekendmaking ter inzage
in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, en is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar.

Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij b en w. Het bezwaarschrift dient het
volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Voor een nadere toelichting is een gesprek mogelijk. Als u dat wilt kunt u contact opnemen met
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 16.

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

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluit inzake intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 21
december 2006 t/m 7 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hummelo, Groeneweg 11, voor intrekking van de op 15 januari 1980, onder nummer 2/5 voor

een veehouderij verleende milieuvergunning en de daarbij behorende melding verandering
inrichting van 9 februari 1994

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzich-

te van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

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

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

Weekblad Contact nu ook inter-actief. Kijk snel op www.contac.nl

KONING & BUUNK REIZEN
Tel.nr.: 0575 559090 • Faxnr.: 0575 559080
E-mail: koningenbuunk@travelcounsellors

Website: www.koningenbuunkreizen.nl

Wereldwijs

Uw persoonlijke reisadviseurs:

TINY KONING
&

TAMARA BUUNK

kunnen u een breed aanbod reizen aanbieden van
onder andere de volgende touroperators:

- Holland International - Isropa Reizen
- OAD Reizen - Travel Trend
- De Jong Intra vakanties - Hotelplan
- SRC Cultuurvakanties - VNC Asia Travel
- Vrij Uit - Impala Tours

En nog vele andere………

Vishandel
‘Hengel’

Raadhuisstraat 51a, Hengelo Gld.,  tel. (0575) 46 34 60

Wat kunnen wij u zoal bieden:

VERSE OESTERS.
VERSE MOSSELEN.

ALLERLEI SOORTEN VERSE VIS.
HOLLANDSE GARNALEN.

KREEFT GARNALEN.
SCAMPI'S.

HOLLANDSE NIEUWE.
SCHEP SALADES.

Tevens verzorgen wij diverse schalen met

heerlijke vishapjes.

GOURMET- EN FONDUESCHALEN.
ZALM SALADE opgemaakt op schaal

HUZAREN SALADE opgemaakt op schaal.

Bestel vroegtijdig 

om teleurstellingen te voorkomen.

Voor het afhalen van uw Kerstbestelling zijn wij

1e Kerstdag geopend van 11.00 tot 12.00 uur.

WIJ WENSEN U FIJNE KERST 

EN EEN VISVOL 2007

KERSTMIS BIJ VISHANDEL HENGEL



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

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

VANAF NU ZIJN WE WEER
WINTERSCHILDER

  

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

LET OP: zaterdag 23 dec.
tussen 18.00 en 20.00 uur 

alle kerstartikelen 35%
kortingEXCELLENT 

OVENSCHAALTJES
130 gram
diverse soorten

van 3.49 voor 2.79

GOURMET 
SCHOTEL

kg 
van 14.98

voor 11.98

Speciaal voor de feestdagen bij AH hengelo (g)

EXCELLENT 
HERTENBIEFSTUK

kg 29.90

voor          19.90

GRAND MARNIER ROUGE
fles á 70 cl.

van 21.49 nu   18.99

BROOD om zelf te bakken
MINI BUSBROODJES

pak 6 stuks 

van 1.69 voor 1.49

OPENINGSTJDEN ROND KERST!
Donderdag 21 dec. 8.00-21.00

Vrijdag 22 dec. 8.00-22.00

Zaterdag 23 dec. 8.00-20.00
Zondag t/m Dinsdag gesloten

EXCELLENT 
GEKOOKTE HAM met TRUFFEL
100 gram 

van 2.39 voor      1.99

O P  =  O P

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

2e Kerstdag 
geopend van

11.00 - 17.00 uur

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt www.slaapspecialistdrempt.nl
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geef ze 
een gezonde 
toekomst

giro 300100 haarlem

www.simavi.org

Elke 15 seconden sterft er een kind 
aan diarree.

makelaardij o.z.

Gerrit van Zeeburg Cindy Hazewinkel
Marco Wiggers Anja Besselink

Fijne
Feestdagen

en een gelukkig 2007
toegewenst!

TE KOOP

VORDEN

Het Kerspel 20 € 219.000 k.k.

De Bongerd 32 € 249.000 k.k.

Burgemeester Galleestr.57 € 249.000 k.k.

Burgemeester Galleestr.55 € 245.000 k.k.

Het Jebbink 30 € 259.000 k.k.

Burg. Vunderinkhof 24 € 267.500 k.k.

Brinkerhof 73 € 259.000 k.k.

Het Jebbink 40 € 279.000 k.k.

Kerkstraat 13 € 299.000 k.k.

Burg. Galleestraat 44 € 349.500 k.k.

Het Hoge 47 € 379.000 k.k.

Emmalaan 3 € 379.000 k.k.

Ruurloseweg 67 € 349.000 k.k. 

De Doeschot 14 € 395.000 k.k.

Ambachtsweg 12 € 449.000 k.k.

Ruurloseweg 112 € 445.000 k.k.

Christinalaan 2 € 449.000 k.k.

Strodijk 13 € 472.500 k.k.

Ruurloseweg 33 € 458.000 k.k.

Zutphenseweg 71 € 499.000 k.k.

De Decanije 35        € 519.000 k.k.

Zutphenseweg 0 bouwkavel € 520.000 k.k.

Zutphenseweg 93 € 698.000 k.k.

Vosterweg 3 € 825.000 k.k.

Mosselseweg 5 € 995.000 k.k.

ALMEN Heuvelweg 8 € 489.000 k.k.  

BRONKHORST Kapelstraat 1 € 389.000 k.k.

HUMMELO Dorpsstraat 24 a € 199.000 k.k.   

DOETINCHEM Varsseveldseweg 111 € 299.000 k.k.

HENGELO GLD Vordenseweg 60 € 645.000 k.k.

RUURLO ’t Gotink 45 € 299.000 k.k.

STEENDEREN Molenkolkweg 25 € 269.000 k.k.

WARNSVELD Het Wekenstroo  9 € 235.000 k.k.

WICHMOND Okhorstweg 4 € 698.000 k.k.

ZUTPHEN Graaf Ottosingel 191 € 269.000 k.k.

Martinetsingel 5 € 369.000 k.k.

BAAK Zutphen Emmerikseweg 114 € 595.000 k.k.

TE HUUR

Vorden € 550,- all in. 
Gedeelte van boerderij (max. 2 pers.)

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. 0575-55 57 33 • Fax 0575-55 43 50
Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail info@vanzeeburgvisser.nl

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

        "sfeer proeven en 
 inspiratie opdoen 
            bij Elsinghorst "

O P E N H U I S 2 7 , 2 8 E N 2 9 D E C E M B E R A . S .
Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk houdt OPEN HUIS en wel op 27, 28 en 29 december. 

Er is veel te bewonderen in de showroom. Van luxe douchecabines tot design kranen; 

wij tonen u graag de nieuwste snufjes. Ook is er weer de bekende KOOPJESMARKT met sanitair, 

SHOWROOMMODELLEN en tegels.  Kijkt u voor meer informatie op elsinghorst-tegels.nl. 

Kom sfeer proeven... de oliebollen en glühwein staan voor u klaar!*.

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark 1 7102 AN Winterswijk 

Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

*23 en 30 december zijn wij gesloten.

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

NU AL OPRUIMING BIJ GOOSSENS ATOMICA

GEHELE BJORNSON COLLECTIE

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

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

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

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

We gaan voor kwaliteit !!!

Diverse salades v.a. 300 gram 0.89
Kiwi kilo bakje 1.49

Goudreinette 3 kilo 1.50
Stoofperen 3 kilo 1.50
Mandarijnen kistje 2.99

KADOTIP: Streekproducten pakketten
vanaf diverse prijzen

MUSEUM 40-45
Marktstraat 6, Hengelo Gld.

Tel. 0575-463942

5 jaar jubileum, gratis koffie
met kerststol bij museum-

bezoek op 23, 24, 26, 27, 30
of 31 dec. 13.00-17.00 uur

www.museum40-45.com
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Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

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

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

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

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

Kloosterweg 2 • 7255 NZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43 • Fax (0575) 46 72 17

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2007

VVV UUU UUU RRR WWW EEE RRR KKK    BBB EEE SSS TTT EEE LLL LLL EEE NNN

WWW WWW WWW ... BBB AAA RRR EEEE NNN DDD SSS EEE NNN --- VVV OOO RRR DDD EEE NNN ... NNN LLL

‘Proef de sfeer van lang
vervlogen tijden’

Hotel Restaurant

Wild eten in de Achterhoek
3 gangen wilddiner:

€34.50

Vanaf 1 november tot 1 april zijn wij
op maandag en dinsdag gesloten

In verband met vakantie is de
Herberg gesloten van

27 december t/m 17 januari 2007

Kerst in Bronkhorst
1e Kerstdag

6-gangendiner inclusief aperitief € 59,50 per persoon

Kerstbrunch
Op 1e Kerstdag kunt u genieten van onze Kerstbrunch
inclusief Dickens stadswandeling. Aanvang 11.30 uur

Volwassenen € 29,50 per persoon

2e Kerstdag
4-gangendiner incl. aperitief € 49,50 per persoon

Kerst High Tea
Op 2e Kerstdag kunt u vanaf 14.00 uur genieten van een

heerlijke Kerst High Tea
Volwassenen € 27,50 per persoon

Onze spieserij is beide kerstdagen geopend vanaf 18.00 uur

Reserveren voorkomt teleurstellingen
Bovenstraat 2 - 7226 LM Bronkhorst - Tel. 0575-451231

www.herbergdegoudenleeuw.com

Kerst bij de Gravin van Vorden

1e Kerstdag
6-gangendiner inclusief aperitief E 49.50 per persoon

Kerstbrunch
Op 1e kerstdag kunt u genieten van onze Kerstbrunch.
Aanvang 11.30 uur. Volwassenen E 22.50 per persoon

2e Kerstdag
4-gangendiner inclusief aperitief E 39.50 per persoon

Kerst High Tea
Op 2e Kerstdag kunt u vanaf 14.00 uur genieten van een

heerlijke Kerst High Tea.
Volwassenen E 22.50 per persoon.

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Stationsweg 24 - 7251 EM Vorden - Tel: 0575-551227
www.gravinvanvorden.nl

Hotel Restaurant
De Gravin van Vorden

Wild eten in de Achterhoek
3 gangen wilddiner: E 29.50

Vanaf 1 november tot 1 april
zijn wij op dinsdag gesloten.
In verband met vakantie is 

de Gravin van Vorden gesloten
van 12 t/m 24 Januari 2007.

The Horse House: Anders in Ruitersport!
Rijksweg 15 • 6996 AA  Drempt • (0313) 63 33 36

Alles voor Professionals, Recreanten & Kids
www.thehorsehouse.nlBinnenkort

ook een webshop!
Opruiming

Wintercollecties

Kerst
Shoppen
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Ik ben toen in de regio op zoek gegaan
naar kapsalons die zich zelf nadrukke-
lijk willen blijven manifesteren. Ver-
volgens heb ik deze kapsalons mijn
idee voorgelegd om samen een crea-
tief hairteam in het leven te roepen.
We hebben er gezamenlijk over ge-
sproken met als resultaat dat wij het
‘Da Vinci Art Team’ hebben opge-
richt’, zo zegt Hendy Koele. Het team
bestaat uit Jeroen Krukkert van ‘ Salon
Jeroen’ uit Wierden, Martine Damen
en Robin van den Barg van ‘Martine
Hair + Beautysalon’ uit Hengelo (G),
Nienke Steerneman en Suzan ten Ha-
ve van ‘Karin’s Hairstyling’ uit Heeten,
Robin Liefers van ‘Salon ‘ED’ Coiffu-
res’ uit Hengelo (O) en Hendy Koele en
Jitske Winkels van ‘Jim Heersink Haar-
mode’ uit Vorden.

Hendy Koele: ‘We zijn ook meteen op
zoek gegaan naar een sponsor en kwa-
men al heel snel terecht bij Da Vinci
International B.V. uit Vorden. Dit be-
drijf is in Nederland marktleider in de
kappersbranche op het gebied van sa-
lonautomatisering en internet oplos-
singen, specifiek ontwikkelt voor de
kappersbranche. Met dit bedrijf als
sponsor in de vorm van marketingon-
dersteuning, verspreiding van de nieu-
we haarmodelijn en financiële midde-
len, is het logisch dat wij voor de
naam ‘Da Vinci Art Team’ hebben ge-
kozen. Verder worden wij gesponsord
door ‘Abba for Hair’ , in de vorm van
salonproducten. Abba for Hair is de
nieuwe sensatie op gebied van styling
en verzorging vanuit Amerika.

Wat wij dus eigenlijk willen is om als
team onze kennis aan andere kappers
overdragen. In ons team zitten name-
lijk allemaal specialisten, met ieder
zijn eigen kennis op het gebied van he-
renkappen, dameskappen, het zijn al-
lemaal ‘Master- Stylisten’, zo zegt Hen-
dy Koele. Martine Damen van ‘Marti-
ne’s Hair en Beautysalon’ uit Hengelo

noemt het heel bijzonder dat thans
een aantal kappers gaan samenwer-
ken. Zegt ze: ‘Kappers zijn over het al-
gemeen zeer individueel ingesteld en
dat een aantal kappers nu in één team
zitten, is gewoon uniek. Zelf ben ik
ook een type dat ‘in’ is voor iets
nieuws, vooral wanneer de kapsalon
er kwalitatief beter van wordt’, aldus
Martine.

Hendy Koele: ‘We zullen ons op beur-
zen profileren, beurzen waar Da Vinci
International B.V. ook staat. Zo kun-
nen we voor dit bedrijf een toegevoeg-
de waarde betekenen. Aan het ontwik-
kelen van nieuwe haarmodelijnen
gaat eerst een uitgebreide brainstorm-
sessie vooraf. Vervolgens komt er een
visagiste, een fotograaf en een styliste
aan te pas. 
Het moet vanzelfsprekend een haar-
modelijn ‘anders dan anders’ worden,
zo zegt hij. Het ligt in de bedoeling dat
het ‘Da Vinci Art Team’ zich in februa-
ri volgend jaar tijdens de Benelux
beurs in Kortrijk zal presenteren met
een nieuwe haarmodelijn voor zowel
dames als heren en dan specifiek
geënt op het komende voorjaar en zo-
mer.

Het ‘Da Vinci Art team’, of individueel
één der deelnemers uit dit team, kan
door collega kappers worden inge-
huurd om er zelf kwalitatief op voor-
uit te gaan. Hendy Koele: ‘ Richting
toekomst zie ik voor ons team nog veel
meer mogelijkheden. We willen ons
ook nadrukkelijk in de T.V. wereld pro-
fileren. Ik heb daar inmiddels al con-
tacten gelegd en die contacten willen
we de komende tijd uitbouwen, zodat
we ook uit die hoek opdrachten krij-
gen. We willen met het ‘Da Vinci Art
Team’ anderen overtreffen en wel zo-
danig dat wij doorgroeien tot een
‘dreamteam’ , kortom het beste crea-
tieve hairteam van Nederland’, zo zegt
hij.

Da Vinci Art Team wil beste creatieve

hairteam van Nederland worden

Het staat klip en klaar op de website: ‘Het Da Vinci Art Team’ is een team
van professionele kapsalons die binnen nu en twee jaar, het beste creatie-
ve hairteam van Nederland wil zijn. Met ondersteuning van sponsors wil-
len we één keer per jaar een spectaculaire en vernieuwende haarmodelijn
neerzetten’. Tijdens een gesprek met initiatiefnemer Hendy Koele, werk-
zaam bij ‘Jim Heersink Haarmode’ uit Vorden blijkt dat hij heilig in deze
doelstelling gelooft. Hendy Koele: ‘ Ik heb de afgelopen jaren geconsta-
teerd dat wij in Nederland een tekort aan niveau hebben om het perso-
neel dat in kapsalons werkt, naar een hoger plan te tillen, waardoor deze
kappers zich niet verder kunnen door ontwikkelen.

Hendy Koele en Martine Damen

Na een verhaal over het ontstaan van
het autowascentrum en het tankstati-
on werd de groep in tweeën gesplitst
en begon de rondleiding. 

De ene groep kreeg uitleg over de tech-
nische kant van beide bedrijven en de
andere groep werd gelnformeerd over
de gehele administratieve en financië-
le afwikkeling. Met name de financië-
le afwikkeling van de vertankingen
van het tankstation alsmede de proffe-

sionele beveiliging werd met veel be-
langstelling gevolgd.

De andere groep kreeg uitleg over het
technische gedeelte van zowel de auto-
wasstraat alsmede van het tankstati-
on. De auto van de burgemeester had
de afgelopen veel in het buitengebied
gereden en was toe aan een wasbeurt.
Verbazing alom van de wethouders en
de burgemeester zelf omdat men niet
verwacht had dat de auto zo schoon

zou worden. Nadat de groepen had-
den geruild en zo geheel op de hoogte
waren van het fenomeen wassen en
tanken werd er afscheid genomen van
elkaar.

De burgemeester bedankte de mede-
werkers van het autowascentrum en
het tankstation voor de informatie en
het hartelijke ontvangst en deelde me-
de, van te voren niet geweten te heb-
ben dat er zoveel techiek nodig was
om deze bedrijven draaiende te kun-
nen houden. 

Met name het tanken op rekening
voor zakelijke relaties sprak hem aan.

Gemeente bestuur op bezoek bij

Autowascentrum en Tankstation De Hoge Voort

In het kader van de bedrijfsbezoeken van de burgemeester en wethouders
van de Gemeente Bronckhorst was op 4 april 2006 het de beurt aan Han
Schut eigenaar van het autowascentrum en Tankstation om deze heren
rond te leiden.

Diverse bedrijven ondersteunen het
werk van de brandweer. Met de aan-
stelling van twee nieuwe leden komt

de brandweer nu weer op sterkte. Dit
jaar zijn Ivo Somsen, werknemer bij
aannemersbedrijf Bargeman en Leon

Ruumpol van drukkerij Weevers toe-
getreden tot het vrijwilligerskorps.
Daarnaast staan aannemersbedrijf
Bargeman en TPG post toe dat twee bij
hen werkzame Hengelose brandweer-
vrijwilligers overdag ook bij post Vor-
den bijspringen. Daarmee is de dek-
king overdag gewaarborgd. Achter-
over leunen doet postcommandant
Bennie Hekkelman echter nog niet.
"We zitten nu op de minimale sterkte. 

Natuurlijk verloop kunnen we met de
huidige formatie nog niet opvangen"
zegt hij. Bennie heeft echter goede
hoop dat er meer werkgevers zijn die
binnen hun personeelsbestand nog
geschikte kandidaten hebben. Een an-
dere doelgroep die interessant is, zijn
vrouwen. Bijvoorbeeld huisvrouwen.
Het vrijwilligersschap is perfect te
combineren. Steeds meer vrouwen
maken onderdeel uit van de brand-
weer. De tijd van het mannenbolwerk
ligt al ver achter ons. De brandweer
anno 2006 is een professionele organi-
satie met goede arbeidsvoorwaarden.
Daar maken passende verzekeringen,
prima vergoedingen en kinderopvang
uiteraard deel van uit. 

Degene die geïnteresseerd is in het
brandweerwerk en zich wil inzetten
voor de Vordense gemeenschap kan
terecht op www.brandweervorden.nl

Brandweer Vorden is positief over aanwas

Na een aantal jaren van stagnatie blijkt nu het tij voor brandweer Vorden
te keren.  Dit jaar heeft de brandweer in een wervingscampagne een be-
roep gedaan op het sociale gevoel van de Vordense werkgevers en hen ge-
wezen op het voordeel dat zij van een goed opgeleide brandweervrijwilli-
ger kunnen hebben.

De nieuwe aanwinsten voor brandweer Vorden, Ivo Somsen links en Leon Ruumpol rechts

SOCII
Dat Socii het moeilijk zou krijgen uit
tegen Zutphania stond van te voren al
vast. Zes basis spelers miste trainer Jan
Steffens door verschillende omstan-
digheden geblesseerd, geschorst of
voor werk in buitenland. Na tien min

spelen was het al een gelopen koers
voor de thuisclub en stond het al met
3-0 voor. Socii maakte af en toe de gast-
heren wel heel erg makkelijk en bij de
thuisclub met een paar hele goede
voetballers er tussen lijkt het dan alle-
maal wel heel erg makkelijk te gaan 

De rust stand was 6-0 in de 2e helft
nam men iets gas terug zodat kort

voor tijd Ruben Klaver zijn 3e maakte
en de eindstand op 9-0 bepaalde. 

Nu eerst winterstop en daarna maar
weer hopen dat menig speler weer
klaar is voor de tweede helft van de
competitie.

Verdere uitslagen 
Ulftse Boijs 6 - Socii 3: 1-8

Vo e t b a l
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Wij wensen iedereen

prettige

Kerstdagen

en een

gelukkig

2007.

Vacature  
Voor de kinderen van ons kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang 
zoeken wij op korte termijn enthousiaste en gedreven 

Groepsleid(st)er(s) 
voor de KDV en/of BSO

Voor het KDV zoeken we mensen die als invalkracht fulltime beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid voor de BSO is met name de maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddagen en tijdens schoolvakanties hele dagen.  

Onze kinderen zoeken jou als je … 

�� Creatief bent, vol zit met ideeën en beschikt over organisatietalent 
�� Daadkrachtig en gezellig bent, vol met humor en enthousiasme  
�� Sportief bent en de kinderen hierin weet te stimuleren  

De ouders zoeken jou als je …

�� Je bewust bent van eigen normen en waarden  
�� Affiniteit hebt met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar  
�� Iemand bent die zich kan inleven in de belevingswereld van kinderen  
�� Sociale vaardigheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren 

van kinderen 
�� Een open en sociale, daadkrachtige en communicatief sterke 

persoonlijkheid bent  

Avonturijn zoekt jou als je …
Voldoet aan de wensen van de kinderen en de ouders! Maar ook zoeken wij jou 
als je professionele kinderopvang hoog in het vaandel hebt staan èn als je 
beschikt over een opleiding op MBO niveau of HBO niveau in cultureel,
kunstzinnige, pedagogische of een sportieve richting. Daarnaast kennis hebt 
van de ontwikkelingsfases van een kind. Is dit jouw profiel: Neem dan contact 
met ons op om te kijken of jouw opleiding voldoet aan de gestelde eisen in de 
CAO Kinderopvang. 

Avonturijn biedt jou … 
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in een 
enthousiast team. We bieden je een prettige werksfeer met veel ruimte voor 
eigen inbreng en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. 

De functie zal vallen in schaal 6 van de CAO-Kinderopvang met een minimum 
van € 1.584,=,= en een uitloop naar € 2.220,= per maand op fulltime basis. 
De inschaling zal afhangen van je opleiding en opgedane ervaring.
Je wordt opgenomen in het pensioenfonds PGGM en kunt gebruik maken van 
onze secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Durf je de uitdaging aan, neem dan contact op met Avonturijn.  
� (0573) 45 81 35 of via e-mail: info@avonturijn-ruurlo.nl Je inhoudelijk 
gemotiveerde reactie zien wij graag voor 31 december 2006 op het adres van 
Avonturijn:  
Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda Bensink, vestigingsmanager. 
Zij kan je ook nadere informatie vertrekken over de vacature.

Avonturijn  
is een 
kinderopvangorganisatie 
met een kinderdagverblijf 
met 5 groepen dagopvang 
en 5 groepen 
buitenschoolse opvang. 
Verzorgt voor-,  en 
naschoolse opvang en 
tussenschoolse opvang op 
de basisschool in Ruurlo
(Gemeente Berkelland).

Daarnaast verzorgt 
Avonturijn
Gastouderopvang in de 
gemeente Berkelland en 
omstreken. 

Avonturijn is één van de 
13 gebruikers van het 
Kulturhus in Ruurlo en is
volop in ontwikkeling. Door
de groei binnen onze 
organisatie en door het 
vertrek van een collega 
zijn we op zoek naar nieuw 
personeel. Een 
groepsleid(st)er draagt 
zorg voor de dagelijkse 
opvang van kinderen. 

Avonturijn heeft 
kwaliteit hoog in het
vaandel staan en vraagt 
om een no-nonsense 
mentaliteit, waarbij 
aanpakken, openheid, 
vertrouwen en gevoel voor 
humor belangrijke 
begrippen zijn.

Avonturijn 
Nieuwe Weg 5-01 
7261 NL  RUURLO 
tel.: (0573) 45 81 35 
fax: (0573) 45 81 33 

e-mail:
info@avonturijn-ruurlo.nl
website:  
www.avonturijn-ruurlo.nl

Bij ons kunt u terecht voor al uw reparaties en onderhoud aan uw auto.  
U vindt hier onder een lijst met onze occasions, kom gerust eens langs of neem
contact met ons op als u een auto zoekt.

Ook lease rijders zijn bij ons van harte welkom. 

Merk Type Bouwjaar Km. Stand Prijs

Daewoo Matiz 2000 36300 � 4900,00

Daihatsu Cuore 2003 12000 � 6800,00

Ford Focus 2004 31000 � 14500,00

Mitsubishi Space Star 2003 28500 � 14000,00

Nissan Almera 1999 65000 � 6200,00

Nissan Micra 2002 42220 � 6400,00

Opel Agila 2002 46000 � 6600,00

Opel Vectra 2000 76000 � 8500,00

Opel Astra 2003 43630 � 11250,00

Opel Zafira 2001 111420 � 13250,00

Renault Senic 1999 202000 � 7000,00

Seat Ibiza 1999 60000 � 5900,00

Volkswagen Passat 2002 175000 � 11750,00

Volkswagen Golf 4 2000 156000 � 7400,00

Volkswagen Golf 4 Sta. Wg. 2002 51250 � 11250,00

Volkswagen Golf 3 1995 220000 � 2750,00

Volkswagen Polo 1998 100000 � 5500,00

Volkswagen Passat 2002 175000 � 14000,00

Volvo 850 1993 228000 � 2500,00

Banninkstraat 24  7255 KE Hengelo (Gld.) 
Tel.: (0575) 46 12 62   Fax.: (0575) 46 10 94

E-mail.: info@autobedrijfwassink.nl

www.AutobedrijfWassink.nl 

Banninkstraat 24, 7255 KE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 62

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
en medewerkers

Wensen u allen
een goed en bouwzaam

2007!

Veelzijdig in bouwen en advies. 
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Toverstraat 5, 7223 LN Baak
Tel. (0575) 44 16 77 / 44 28 49

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

BIJ AANKOOP VAN 2 SPIJKERBROEKEN

GRATIS T-SHIRT t.w.v. € 6,50

OP = OP • • • (GELDIG VAN 18 T/M 30 DECEMBER)

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

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

Wij wensen u 
prettige feestdagen en een voorspoedig2007

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

27-28-29 december open van 13.00-17.00 uur
Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06-17 236 100

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Dinsdag 
26 december
2e Kerstdag 
met D.J. Martijn Wolsink

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

1e en 2e kerstdag geopend

Van 15 – 18 uur is er een uitgebreid warm en
koud buffet inclusief voor en na gerecht

€ 29,50
���

Vanaf 19.30 uur kunt u een keuze maken uit ons
5 gangen keuze kerst  menu

€ 37,50
���

Voor informatie en/of reserveringen:
0575-554001 of kom even bij ons langs:

Almenseweg 35a  7251 HN  Vorden

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Volop
KERST-

BOMEN!
vers van het land

v.a. € 5.-

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22
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Rondweg 2, 7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

PRETTIGE FEESTDAGEN

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl

Daewoo Lacetti 1,4 spirit, 
zilver met, 04-2004 18.000
km, airco, centr. Vergr, elektr
ramen stuurbekrachtiging etc

Nu voor € 12.950

Daewoo Kalos 1,2 pure, zilver met,
05-2004, 12.000 km, centr vergrende-
ling, stuurbekrachtiging, hoge zit, radio

Nu voor € 8.950

Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX,
blauw met, 09-1999, 70.000 km, lm
velgen, centr. Vergr. Elektr ramen, 
airconditioning Nu voor € 6.950

Daewoo Tacuma 1,6 style, blauw
met, 01-2003, 45.000 km elektr.
Ramen rondom, dakrails, trekhaak, air-
conditioning etc Nu voor € 12.950

Renault Twingo 1,2 16v, zwart, 
03-2001, 63.000 km elektr ramen,
centr vergr, radio cd speler, panora-
misch open dak stuurbekrachtiging

Nu voor € 6.250

Peugeot Partner 1,6 combispace,
groen met, 02-2002, 59.000 km,
elektr ramen, centr. Vergrendeling air-
conditioning, open dak etc

Nu voor € 10.950

Mitsubishi Colt 1,3 5 deurs, blauw
met, 03-2005, 17.000 km, airconditio-
ning, radio cd speler, elektrische
ramen, centr. Vergr etc 

Nu voor € 13.950

Prettige FeestdagenPrettige Feestdagen

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

AU TO B E D R I J F  R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

20 km. 3-drs. zwart met. 01-07    

€ 25.450,-

Peugeot 207 

Feline 1.6THP 16V 150 pk

52.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04    

€ 24.750,-

Peugeot 407 

SW XR 1.8 16V Pack

65.000 km. 5-drs. grijs met. 07-04    

€ 19.250,-

Peugeot 307

SW 1.6-16V Navtech

Alle medewerkers van

Autobedrijf Ridderhof 

wensen u

Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

Peugeot 106 I.4 XS

24.000 km. 3-drs. zwart met. 01-04

Peugeot 107 XS 1.0 12V

5.500 km. 3-drs. geel 03-06

Peugeot 206 1.4 Gentry aut.

85.000 km. 5-drs. zilver met. 04-01

Peugeot 206 1.6 Roland Garros

56.000 km. 5-drs. groen met. 07-01

Peugeot 206 1.6-16v CC R.Garros

37.000 km. 2-drs. groen met. 04-03

€€ 8.450,-

€€ 10.750,-

€€ 10.950,-

€€ 10.450,-

€€ 17.950,-

€€ 17.950,-

€€ 47.950,-

€€ 36.950,-

€€ 16.950,-

€€ 20.950,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V

54.000 km. 5-drs. grijs met. 01-03

Peugeot 407 Coupé 3.0 V6 24V Feline aut.

13.500 km. 2-drs. grijs met. 03-06

Peugeot 407 SW XS Pack 3.0 V6 24V aut.

55.400 km. 5-drs. grijs 01-05

Peugeot 607 Pack 2.2-16V aut.

128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01

Peugeot Boxer 330 L1 2.2 HDi 100pk PLUS 

2.300 km. 4-drs. grijs met. 08-06

Peugeot 206 XR 1.4 

3.800 km. 5-drs. blauw met. 03-04

Peugeot 206 XS 1.6-16V

66.500 km. 2-drs. grijs met. 04-01

Peugeot 307 XR 1.6-16V

111.000 km. 3-drs. rood met. 01-02

Peugeot 307 XS 1.6-16V

97.400 km. 5-drs. grijs met. 07-02

Peugeot 307 XT 1.6-16V

77.500 km. 5-drs. zwart met. 02-02

€€ 10.250,-

€€ 9.950,-

€€ 11.250,-

€€ 12.450,-

€€ 14.450,-

AUTOBEDRIJF

LANGWERDEN

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Opel Astra 1.6 16V 5-drs. € 17.500 11-2005 13.562 km
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL € 7.500 08-2000 128.919 km
Opel Astra X16SZ 5-drs. GLS € 2.750 05-1995 133.538 km
Opel Meriva 1.6 16V € 14.250 05-2003 76.393 km
Renault Kangoo 1.2 16V € 9.250 11-2002 104.330 km
Renault Scenic 1.6 16V auth basis € 16.500 09-2003 83.100 km
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe € 19.500 05-2004 26.000 km
Suzuki Jimny 1.3 3drs Metal Top JLX € 11.000 03-2001 56.000 km

Fiat Punto 1.2
3D Young, 02-2005,

30.447 km
€ 9.500,-VERNIEUWD!!

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2007

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Wenst u 
prettige Kerstdagen

en een
goed & gezond 2007

Goed in alle auto’s
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De jubileumtournee begint in Anger-
lo. Daar concerteren de muzikanten
onder leiding van waarnemend diri-
gent Hugo Masselink op zondag 7 ja-
nuari 2007 om 11.30 uur in Dorpshuis
de Meent. Op zondagmiddag 21 janua-

ri 2007 wordt het Nieuwjaarsconcert
aan de andere kant van de IJssel gege-
ven in Ons Huis te Rheden, aanvang
14.30 uur. Een week later op zaterdag-
avond 27 januari 2007 om 20.00 uur
staan de Isseltaler Musikanten in Loe-

nen Gld. op de planken. Het orkest is
dan te beluisteren met een avondvul-
lend Nieuwjaarsprogramma. Het con-
cert in Loenen vindt plaats in Vereni-
gingsgebouw de Brink. Tijdens de con-
certen van de Isseltaler Musikanten
worden de bezoekers aangenaam ver-
rast door vocale bijdragen van de
zanggroep Spontaan uit Angerlo. De-
ze groep biedt een gevarieerd reper-
toire en vormt een stel ‘spontane men-
sen’ die samen gezellig en ontspan-
nen zingen en op verzoek optreden
voor een zeer divers publiek. Naast
een aantal nummers uit eigen reper-
toire, zal Spontaan ook samen met het
orkest optreden. De toegangskaarten
voor de concerten zijn aan de zaal ver-
krijgbaar, maar kunnen ook telefo-
nisch (026) 382 02 45 of per e-mail in-
fo@isseltalermusikanten.nl gereser-
veerd worden.

Dirigent Hugo Masselink heeft
met het orkest een nieuw program-
ma voorbereid.

Diverse nieuwe werken van Ernst Hut-
ter und sein Egerländer Musikanten
(dé opvolger van het orkest van Ernst
Mosch) en Jörg Bollin zullen de revue
passeren. De Isseltaler Musikanten
vertolken hun Egerländer blaasmu-
ziek met extra Schwung. Het orkest is
gespecialiseerd in de stijl van de Origi-
nal Egerländer Musikanten van Ernst
Mosch. Het Egerländerblaasorkest Is-
seltaler Musikanten is samengesteld

uit muzikanten afkomstig uit diverse
plaatsen aan de oevers van de Gelder-
se IJssel. Het regionale orkest heeft als
thuisbasis de gemeente Rheden en be-
staat uit 22 muzikanten. Voor Neder-
landse begrippen brengt het ensem-
ble op topniveau de Egerländerblaas-
muziek ten gehore. Op een in het ver-
leden gehouden Europese Kampioen-
schap voor Blaaskapellen heeft een in-
ternationale jury bevestigd dat het
Rhedense orkest Isseltaler Musikan-
ten in de top (hoogste) klasse thuis-
hoort, zowel wat betreft zuiverheid,
klankgehalte, balans, techniek, articu-
latie, ritmiek, samenspel, dynamiek,
nuancering/frasering als muzikale op-
vatting. 

Binnenkort verschijnt deel 10 uit de
serie ‘Blaasmuziek op z’n best’ op CD,
met opnamen van ongeveer 18 Neder-
landse blaaskapellen, waaronder de Is-
seltaler Musikanten. Ook maakten zij
een eigen cd 'Wir Isseltaler spielen
auf!'. 

Op de internetsite van de Isseltaler
Musikanten genaamd www.isseltaler-
musikanten.nl staat meer informatie
over het orkest en de muziekstijl.
Agenda: zondag 7 januari 2007, An-
gerlo, Dorpshuis de Meent, aanvang
11.30 uur; zondag 21 januari 2007,
Rheden, Ons Huis, aanvang 14.30 uur;
zaterdag 27 januari 2007, Loenen,
Dorpshuis de Brink, aanvang 20.30
uur.

Nieuwjaarsconcerten in Angerlo, Rheden en Loenen

Isseltaler Musikanten, 30 jaar Egerländerblaasmuziek 1977-2007

In januari 2007 gaan de Isseltaler Musikanten op diverse plaatsen in de re-
gio hun traditionele Nieuwjaarsconcerten geven. De Isseltaler Musikan-
ten bestaan in 2007 dertig jaar en hierdoor zullen de concerten in 2007
een extra feestelijk tintje krijgen.

Isseltaler Musikanten - 30 jaar Egerländerblaasmuziek - 1977-2007.

24 december 2006: klaverjasbrunch,
aanvang 11.00 uur. Opgeven bij Evert
Klein Lenderink, (0575) 451943.  26 de-
cember 2006: kerstpop, de hele mid-
dag livemuziek met de band SIXFEET
(www.sixfeet.nl). 27, 28 en 29 decem-
ber 2006 worden de kinderknalmidda-
gen gehouden. Leerlingen van de ba-
sisscholen De Akker, De Steenuil en St.
Joannes uit Steenderen, De Rank uit
Toldijk, St. Martinus uit Baak en St.
Willibrordus uit Olburgen hebben
hiervoor via school een uitnodiging
gekregen. 28 december 2006: autopuz-
zelrit, aanvang 19.00 uur. Opgeven bij
Evert Jansen, (06) 45138997 of email
evert.jansen@hetnet.nl. 29 december
2006: ouwelullensoos, aanvang 21.00
uur, een speciale soosavond met ‘mu-
ziek zoals ’t vrogger was’. 30 december
2006: jaarafsluiting met THE MISSING
LINK, aanvang 21.00 uur. Een avondje
spetterende livemuziek (www.the-
missing-link.nl). 1 januari 2007: Newy-
earsparty, aanvang 01.00 uur, elk jaar
weer feest tot in de ochtend!

Jeugdsoos Flophouse Toldijk

Uitluiweek
2006
Traditioneel wordt in de laatste
week van het jaar de Uitluiweek ge-
organiseerd door Jeugdsoos Flo-
phouse in Toldijk. Voor jong en
oud is er een programma samenge-
steld: een klaverjasbrunch, de au-
topuzzelrit, jaarafsluiting en newy-
earsparty en de kinderknalmidda-
gen zijn daar onderdeel van.

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak 0575) 44 14 48

Opel Zafira 1.8-16 Elegance 2001 107000 km € 13500
Opel Corsa 3-drs., N-joy airco 2005 29000 km € 11950
Opel Corsa 5-drs, N-Joy airco 2002 73000 km € 9750
VW Passat STW. 130 pk Comf. line 2001 170000 km € 13950
Ford Fiesta Trend 1999 89000 km € 4950
Ford Focus STW. 1.6 airco 1999 120000 km € 6950
Opel Frontera 1999 136000 km € 12950
Mercedes C200 CDI AvantGarde 2004 24000 km € 34950
Peugeot 206 1600 5-drs. 2001 65000 km € 8950
VW Polo 5-drs. Milestone 1998 140000 km € 4950

Ford Galaxy
1.9 TDI 7-pers., 1999,

148000 km € 9950,-

Fijne Kerstdagen
een een gezond 2007

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

rietman autobanden
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.       (0575) 46 27 79

• Tijd voor winterbanden

• Kies voor veiligheid

• Scherpe prijzen
Wij wensen u prettige

feestdagen en een 

gezond en veilig 2007

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 206 AUTOMAAT, 6-2001, Airco, Org.radio, Grijs met., 89.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met., centr.vergr., 64.000 km
Opel Astra 1.6 Station, 4-1998, Blauw met., centr.vergr, 92.000 km
Nissan Micra Visia 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met., 19.000 km!!
Nissan Sunny 1.4 16v, 2-1995, Groen, Lm.velgen, 114.000 km

Peugeot 205 1.4
3-drs Generation, 

1-1998, Rood, Centr. 
vergr., Radio/cd, 72.000 km

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Suzuki Alto 1.0
GA, rood,

63091 km, 1996
www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Opel Astra station 1.6 blauw 60700 km 1999
VW Golf 1.4 16V airco zwart 53000 km 2001
VW Polo 1.4 16V zwart 64000 km 2001
Renault Clio Mexx rood 129000 km 1996
Nissan Almera zilver 110000 km 1999
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2007

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Peugeot 307
SW 1.6, beige,

07-2003 € 17950,-
Citroen Xsara 1.8i Picasso 03-2002 blauw 12950,--
Opel Astra X16SZR station 02-1999 zwart 7500,--
Opel Zafira 1.6 Comfort 08-2002 grijs 12250,--
Renault Twingo Helios 1.2 07-2002 grijs 7500,--
Toyota Yaris 1.0 06-1999 groen 5750,--

Prettige feestdagen en voorspoedig 2007

Autobedrijf
Melgers



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

Een belangrijke plaats in de WMO is
de cliëntenparticipatie. Al van aan-
vang af heeft de gemeente Bronck-
horst ingezet op een interactief proces
ten behoeve van haar beleidsontwik-
keling. Dat wil zeggen dat nieuw be-
leid wordt voorafgegaan door het in-
tensief betrekken van de inwoners in
het algemeen en die van de doelgroep
in het bijzonder. De gemeente treedt
naar buiten, terwijl anderzijds betrok-
kenen en belanghebbende als het wa-
re naar binnen (ook letterlijk in het ge-
meentehuis) worden gehaald. 
In het voorbereidingstraject van de
WMO is actief overleg geweest met de
Cliëntenraad WVG, maar ook door
middel van klankbordbijeenkomsten
met andere die in de zorgsector een
belang hebben of over een zekere des-
kundigheid beschikken. “De opgeda-
ne ervaringen met deze interactieve
benadering zijn zeer positief te noe-
men. De kwaliteit van het beleid en de
gemaakte beleidskeuzes zijn beslist
beter dan dat ze geweest waren zon-
der alle adviezen van betrokkene en
(ervarings-) deskundigen. Impliciet
draagt deze manier van werken ook
bij aan de informatievoorziening naar
de doelgroep”, zegt wethouder Dik
Nas. Hij is één van de wethouders die
verantwoordelijk is voor de WMO. 
“Specifiek na de invoering van de
WMO is de advisering van de Cliënten-
raad van bijzondere waarde geweest.
Een groot deel van de adviezen was
van een zodanig gehalte dat ze direct
in de beleidsnota’s zijn opgenomen.
De bijzondere samenstelling – geen
omvang beperking, zeer gemêleerde
samenstelling in de cliëntenafvaardi-
ging en deelname van mensen uit de
zorgleveranciershoek zorgden voor
overleg en discussie die elkaar in kriti-
sche zin aanvulde en werd daardoor
in haar advisering zeer inhoudelijk.
Prettige bijkomstigheid is dat door de
interessante discussie het boeiende
bijeenkomsten waren”. 

Een brede maatschappelijke on-
dersteuning
De gemeente heeft behoefte aan en
baat bij een actieve betrokkenheid van
cliënten en zorgleveranciers op het
vlak van maatschappelijke ondersteu-
ning. De gemeente ziet maatschappe-
lijke ondersteuning breder dan alleen
in het kader van de WMO. Maatschap-
pelijke ondersteuning zijn alle activi-
teiten, maatregelen, en dergelijke die
erop gericht zijn een burger te helpen
of te faciliteren als hij of zij, buiten ei-
gen schuld, belemmerd wordt om te
participeren in de samenleving van-
wege fysieke, verstandelijke en/of fi-
nanciële redenen.
Weliswaar gaat de WMO per 1 januari
2007 van start, maar is ‘slechts’ het be-
gin. Om over een goede maatschappe-
lijke ondersteuning te beschikken zal

er nog het nodige beleid ontwikkeld
moeten worden op de negen zoge-
noemde prestatievelden die de WMO
de gemeente oplegt. Nas: “De eerste ja-
ren zullen we dus vrijwel permanent
met beleidsontwikkeling bezig zijn
om inhoud te geven aan deze presta-
tievelden. Naar onze opvatting zal in
toenemende mate behoefte zijn dat
onder de noemer maatschappelijke
ondersteuning wet en regelgeving op
elkaar wordt afgestemd, integraal
wordt toegepast en via één loket ter
beschikking wordt gesteld. We ver-
wachten dat in de toekomst nieuwe ta-
ken binnen het gebied van maatschap-
pelijke ondersteuning (denk daarbij
onder meer aan het overhevelen van
andere AWBZ voorzieningen) aan het
gemeentelijke takenpakket zullen
worden toegevoegd”. 
De gemeente voert nu al de WWB, de
WSW en per 1 januari 2007 de WMO
uit. Al deze wetgeving richt zich op
(een deel van) maatschappelijk onder-
steuning al gelang het gaat om een in-
komens-, werk-, zorg- of mobiliteits-
voorziening. “Met regelmaat zien we
dat cliënten geholpen moeten worden
met verschillende voorzieningen en
dat er daarom in toenemende mate
van de gemeente een integrale bena-
dering wordt gevraagd”. 
Bij integraal beleid en integrale be-
leidsontwikkeling past een integrale
cliëntenparticipatie die zich bezig
houdt met het totaal van maatschap-
pelijke ondersteuning. De gemeente
Bronckhorst heeft daarom grote be-
hoefte ten behoeve van signalering,
bekritisering en gevraagd en onge-
vraagde advisering aan een brede
Raad voor Maatschappelijke Onder-
steuning.

Een Raad voor Maatschappelijke
Ondersteuning
“Het succes van de interactieve be-
leidsvoorbereiding en het waardevolle
van de cliëntenparticipatie willen we
vasthouden en combineren. We wil-
len daarom graag een Raad voor Maat-
schappelijke Ondersteuning waarbin-
nen zowel breed de cliënten (organisa-
ties) zijn vertegenwoordigd als ook die
organisaties (vrijwillig en professio-
neel) die zich binnen onze gemeente
bezighouden met (een deel van) de
zorguitvoering. De grote waarde van
de dialoog met vele disciplines en des-
kundige houden we op deze wijze
vast”, vindt wethouder Nas.
De Raad is er voor de advisering op
hoofdlijnen en komt tweemaal per
jaar bijeen in een voor- en in een na-
jaarszitting. De Raad kiest – of wijst –
zijn eigen voorzitter aan. De gemeente
faciliteert het secretariaat van de
Raad. De najaarszitting staat in het te-
ken van de gemeentebegroting waar-
in de voornemens van de gemeente
voor het nieuwe jaar zijn aangekon-

digd en de voorjaarszitting staat in
het teken van de voortgangsverant-
woording (en de perspectiefnota). De
Raad bepaalt in deze zittingen haar
standpunt en geeft daarin advies ten
aanzien van het (voorgenomen) ge-
meentebeleid. 

Ter voorbereiding op verdere ontwik-
keling van haar (advies-) werk kan de
Raad permanente en tijdelijke kamers
instellen. (Met kamers wordt bedoeld,
soort werkgroepen met specifieke des-
kundigheid, red. Contact).. De Raad
moet zelf bepalen op welke gebieden
zij kamers wenst in te stellen, maar ge-
dacht kan worden voor permanente
kamers aan wetsgebieden als WWB en
WSW, terwijl bij tijdelijke kamers ge-
dacht kan worden aan korte maar in-
tensieve advies trajecten voor de ont-
wikkeling van beleid op de verschil-
lende prestatievelden in de WMO.
Wethouder Nas: “Door het instellen
van een Raad van Maatschappelijke
Ondersteuning die gebruik maakt van
permanente en tijdelijke kamers, den-
ken we op een geheel unieke wijze een
maximale vorm van cliëntenparticipa-
tie te ontwikkelen. Het is vergelijkbaar
met een stelsel als de SER op nationaal
niveau. In de Raad komen we de volle
breedte van cliënten en organisaties
tegen waar we een beperkt beroep op
doen (twee maal per jaar) terwijl in de
in te stellen kamers veel meer (maar
ook intensiever) een beroep gedaan
kan worden op specifieke deskundig-
heden van mensen, terwijl het niet
uitmaakt of dat een cliënt, een vrijwil-
liger, of een professional is”. 
Medio januari 2007 wordt begonnen
met een startbijeenkomst waarbij alle
belanghebbende instanties en organi-
saties worden uitgenodigd. “Het ver-
volg is dat eventueel direct uit de bij-
eenkomst de Raad voor Maatschappe-
lijk Ondersteuning gelnstalleerd kan
worden en aan het werk kan gaan in
het voorjaar 2007”.

Gemeente Bronckhorst wil een 

Raad voor Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente Bronckhorst gaat op korte termijn een WMO-raad oprich-
ten. In de Raad voor Maatschappelijke Ondersteuning kunnen belangheb-
bende, onder meer cliënten en burgers, de gemeente gevraagd en onge-
vraagd adviseren over het WMO-beleid.
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Midwinter en het is een betjen oor-
log. Zo no en dan ne knal. Manvolk
in een soort uniform. Meestal een
gat in de lucht. Gelukkig dat neet
elk schot raak is. Dan zag het er
neet best uut veur haze en fazant.
De jagers efke’s later biej Willem en
Miena an de koffie. Dan een borrel
of jachtbitter. Wanneer het ne gro-
te jacht was dan arftensoep met
varkenspeutjes of boernkool met
worst en ribbekes d’r achteran.. Ze
zit rond de grote olderwetse taofel
en verteld makaar het niejs van de
dag. En ok aover de plannen veur
de toekomst. Hovulle echte boern
blieft er nog? Inspraak veur Land-
schapsplannen in d’n Achterhook.
Laatst biej Hotel Bakker in Vorden
een streekvergadering . Harstikke
vol met boern.. Klaas Bakker kwam
ja stuule te kort. Een ieder denkend
hoe kunne wiej ons handhaven ? Is
er veur ons nog wat subsidie mee te
pakken. Dat zal tegen vallen. De
mooie plannen op zich kost al een
hoop. Dure plannenmakers. Vulle
voorwaarden en beperkingen. Ach-
terhoek Promotie start een nieuwe
website. Een zoek machine en in-
dex.. Onderwerp: Toerisme. Cam-
pings, Vacantiehuisjes, hotels en
restaourants. Uitstapjes in de Ach-
terhoek. De jagers zo biej mekaar

bunt er neet zo bliej met. Hun be-
kende, eigen wereld, verdwijnt in
rap tempo. Het grote Veld op de
rand van Bronckhorst en Lochem,
daor hebt ze zowat alle boern al
weggekocht. Dat is nao aperiej , wat
ze op de Veluwe in ’t groot deden
doet ze hier in ’t klein. Juust de af-
wisseling bos en veld en akker daor
veult het wild zich gelukkig. Hier
biej Willem en Miena naopraoten,
de olde verhalen, wonend in een
groot olderwets hoes met ne older-
wetse schouw en tegeltjes uut een
ver verleden. Dat heurt een betjen
biej mekaar. De jacht was vanaf ol-
de tieden veur den adel en de grote
boern. Was iej pachter en de land-
heer trappeerden oew met streupe-
rieje dan was dat een onvergeeflij-
ke zonde. Iej konden opkrassen en
een ander pacht bedrief zeuken.
Een pachters hundjen met wat vul-
le jacht instinkt most wel is een
stuksken van zienen veurpoot inle-
veren.. Dan konne neet mear op vol-
le kracht achtter het wild an zitten.
Tegenswoardig met de nieuwe poli-
tieke partij veur de diern moi daor
neet mear met an kommen. De ja-
gers zeet het donker in het kon wel
is slecht aflopen veur de olderwetse
driefjachten. Niet allenig het ko-
ninklijk hoes steet wat dit betreft

straks onder curatele maor ok de
gewone jager. Links hef wat dit be-
treft ja een meerderheid in de nieje
pas gekozen 2 de Kamer?. En wat
denk iej van al de nieuwkommers
in onze boern buurten van Bronck-
horst?. De olde boerderiejen ,met
vulle geld opgeknapt, die no be-
woond wordt deur een ander soort
mensen. Het eigen boern volk is d’r
an gewend dat er dizze wekken hier
en daor geknald wordt en dat er
dan ne haze aover de kop slut. No
neet dat ze bewonderd wordt die
Heern Jagers.. Want vrog of later
krig de gewone man of vrouw wat
met van de tiedgeest. Dat begint al
op de schole. Kindere die een ver-
haal holt oaver hun tamme knien
of cavia. En d’r bunt maor zo weing
diers mear die zich laot zeen in het
wild. Ze holt allerlei wandeltoch-
ten, informatief, umme de diers te
zien. Van vrogger waren het veural
hazen kniens en fazanten en een
enkel patriesken. Nargens kom iej
ze mear tegen. En at ze dan al zeld-
zaam bunt mot de Heern Jagers
veur hun plezier biej winterdag die
dan afknallen? Dat is an de deur-
snee man of vrouw in ons heden-
daagse Bronckhorst moeilijk te ver-
kopen. 

De Baron van Bronckhorst

Het vertrek is tussen 10.00 en 12.00
uur vanaf het clubgebouw van Pax in

Hengelo. Bij inschrijving krijgt u een
routebeschrijving. Voor leden van de
supportersvereniging is de deelname
gratis. 

De route is ongeveer tien kilometer.
Voor ouders met kinderen is er een
aangepaste route van vijf kilometer.

Wandeltocht Pax
De supportersvereniging van Pax
organiseert op zondag 21 januari
een wandeltocht.

Eén van de acts op 1 januari is het op-
treden van zanger en keyboardspeler
Blinde Ed. Samen met Kas Bendjen zal
hij enkele nummers ten gehore bren-
gen. "Wij hebben Blinde Ed voor het
eerst ontmoet op de Zwarte Cross van
Jovink & de Voederbietels", vertelt
Hans Krabbenborg. 

"Die jongen was zó goed. Mijn bek viel
helemaal open. En hij kan echt alles
spelen. Van Ray Charles tot ZZ Top. Het
maakt niet uit wat het publiek vanuit
de zaal roept. Hij speelt het gewoon."

Een andere publiekstrekker zijn de
Heino's. Een op en top feestband die
met name in het feesttentencircuit

een flinke naam heeft opgebouwd.
"We komen elkaar regelmatig tegen
en een tijdje geleden ontstond spon-
taan het idee om wat samen te gaan
doen. Vandaar dat we ze hebben uitge-
nodigd om naar onze NieuwjaarsPar-
ty te komen."

Verder staat er een tropische verras-
sing op het programma. Wat dit pre-
cies inhoudt wil Hans Krabbenborg
nog niet zeggen. "Dat merkt het pu-
bliek vanzelf. We hebben gewoon een
ontzettend leuk programma en spe-
len zelf ook weer enkele nieuwe num-
mers." Tenslotte laat hij weten dat op 6
januari de inschrijving voor het Vor-
dens Songfestival van start gaat.

Diverse gastoptredens op 1 januari in De Herberg:

NieuwjaarsParty 
met Kas Bendjen

Traditiegetrouw wordt op maandagavond 1 januari bij De Herberg in Vor-
den de NieuwjaarsParty gehouden met medewerking van Kas Bendjen. De
kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. "Het belooft weer een volle
bak te worden", zegt frontman Hans Krabbenborg. "Aan ons zal het niet
liggen. Er zijn weer diverse verrassende gastoptredens."

Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen
zoekt nog enkele gastgezinnen voor
Wit-Russische kinderen tussen de 8 en
12 jaar  uit het Tsjernobyl- rampge-
bied, die in de periode van  zaterdag
12 mei t/m 23 juni 2007 naar Zutphen
komen voor een gezondheidsreis. De
kinderen gaan overdag naar school (de
Condor) en verblijven 2 aan 2 in een
gastgezin. Er zijn op dit moment nog
niet genoeg gastgezinnen. Daarom
doen wij met spoed een dringend be-

roep op uw gastvrijheid. Onze dead-
line of het project wel of niet door kan
gaan is kerst 2006!
U kunt ons helpen door contact op te
nemen met: Rotaryclub 't Kwartier
van Zutphen, commissie Tsjerkin;
Julia Loen, Coördinator Gastouder-
gezinnen, tel. 0575 433393 of 0645
490381. E-mail j.a.loen@hetnet.nl

Meer informatie over de kinderreizen
is ook te vinden op www.tsjerkin.nl

Gastgezinnen gezocht
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ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ...

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU! Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

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

BETTING & RESSING

KNALT HET JAAR UIT!

15% KORTING
op onze voorraad tegels

(Geldt niet voor lopende acties/aanbiedingen)

Aktieweek 16 dec. t/m 30 dec.

Wij wensen u

fijne feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.00 m2

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

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

Goed en mooi slapen kan ook betaalbaar zijn. Dat bewijst Ubica met Festen. Ervaar het comfort
van de boxspring, de stijlvol afgewerkte 7-z9ne pocketverenmatras en de topper (of oplegmatras)
in Sensus® of latex die elk bijdragen tot een zalige nachtrust. Bij Festen wordt de matras
bovendien afgewerkt in de stof van uw boxspring. Zo krijgt u een prachtige slaapcombinatie die
past bij uw stijl en interieur.

ONTDEK FESTEN NU BIJ UW UBICA DEALER:

2e kerstdag open 

van 11.00 - 17.00 uur



www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Kerstvoordeel

51/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 december 2006

Grote 
ananas
Per stuk

0.99

Hertog
Roomijs of slagroomijs
Diverse smaken
Bak 1 liter
ELDERS 2.55

1.99

Witlof
500 gram

0.69
500 gram

Fondue 
Gourmetschotel
Prijs per 250 gram

2.49
250 gram

PLUS 
Klaverland
Belegen kaas
Vers van het mes. 
Aan het stuk, kilo
NORMAAL 7.99

5.99
kilo

Beenham
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.68

1.49
150 gram

Foppen
Gerookte zalmzijde
Krimpverpakking 500 gram
ELDERS 8.79

7.99
500 gram

Lamskoteletten
Mint en rozemarijn of Français
250 gram
ELDERS 4.74-4.99

3.98

PLUS
Korenlanders
Donker of extra donker
Heel ca. 800 gram
NORMAAL 1.69

1.39

Almhof
Chocolademousse
2 bekers à 200 gram 
ELDERS 2.18

1.00
2 bekers

Domaine
Crouzet 
Saint 
Saturnin*
Les Sariettes
Côteaux du Languedoc
ELDERS 4.89

3.49

Chablis*
Les Seringas
Fles 75 cl.
ELDERS 8.59

5.99

*Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

Met kruidenboter
275 gram      
ELDERS 7.00

Zalmentrecote

5.49
Kilo 
ELDERS 10.99-12.48

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes of

Varkensfiletrollade

6.98
kilo

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

Let op onze gewijzigde openingstijden! Zie het raambiljet in de winkel.

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

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

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

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

Let op onze gewijzigde openingstijden! Zie het raambiljet in de winkel.


