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Opa haalt klein- 
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kool met worst

De peuters van
Ot en Sien luiden
het jaar uit

Leren omgaan 
met een mobiele
telefoon

Dinsdag 21 december 2010
72e jaargang no. 42

Vorden - Aan de Radboud Univer-
siteit te Nijmegen slaagde onze 
plaats-genoot Karin Harmsen 
voor het masterdiploma Onderne-
mingsrecht.

Geslaagd

En er werd door de 6 bands die de fi-
nale hadden weten te halen volop ge-
streden. Woodstar mocht als tweede 
aantreden na “Buurvrouw Jansen” 
uit Culenborg. De dan nog tamme 
sfeer in de zaal sloeg onmiddellijk 
om. Het publiek drong zich op aan 
het podium om de herkenbare num-
mers uit volle borst mee te zingen. 
Woodstar bleek als enige band de 
kerstgedachte in de playlist mee te 
hebben genomen door het nummer 
Santa Claus is coming to town te spe-
len. Hierin werden de zangkwalitei-
ten van toetsenist Jurriaan Boerstoel 
op de proef gesteld. De mannen gin-
gen er vol in. Zanger gitarist  Arjan 
Knoef wist de boel goed op te zwepen 
Bassist Desmond Kuijk ging helemaal 

los. Gertjan Spieker liet zijn gitaar 
vlammen terwijl drummer Sander 
Heuvelijk zijn drumstel geselde alsof 
zijn leven ervan af hing. Het resul-
teerde in een strakke show die ook te-
recht met een “We want more” werd 
beloond. Daar was echter geen tijd 
voor. De band Back Alive, een Pearl 
Jam tribute band stond al klaar voor 
hun aandeel in deze finale. Een super 
strakke band die zowel qua geluid als 
qua uiterlijk heel sterk op hun voor-
beeld leek. De grote aanhang die was 
meegekomen uit Wageningen zorgde 
ervoor dat ze uiteindelijk met de pu-
blieksprijs naar huis gingen. Hierna 
was het de beurt aan de KGB band. 
Een 12 koppige band uit Lichtenvoor-
de met Marieke Besselink en Maartje 
Epema uit Vorden in de gelederen. 
Net zoals in de halve finale zette de 
band weer een rete strak optreden 

neer. Dat ze uiteindelijk met de eer-
ste prijs van de vakjury naar huis 
gingen kon zelfs door de Nijmeegse 
bands Thunk en Rectum Raiders niet 
meer voorkomen worden. Dat terwijl 
die optredens zeker de moeite waard 
waarden. Vooral de spectaculaire ab-
surdistische show van de laatste band 
was bijzonder. 
Toen de jury uiteindelijk de uitslag be-
kend maakte bleek dat het program-
ma behoorlijk uitgelopen. Het groot-
ste gedeelte van de Vordense aanhang 
zat al weer in de bus richting Vorden.  
De winnaar van jury- en publieksprijs 
gaan rechtstreeks door de landelijke 
halve finales in “De gashouder” op 
de westergasfabriek in Amsterdam. 
Dit poppodium is de laatste tijd erg 
beroemd geworden door de opnames 
van “The voice”. Een mooie presta-
tie dus van de KGB band. Maar ook 
voor Woodstar is het avontuur nog 
niet voorbij. Ze gaan als runner-up, 
een mixprijs van vakjury en publiek, 
door naar de tussenronde. Die is op 
zondagmiddag 16 januari in “De Hee-
ren van Amstel” in Amsterdam. Daar 
wordt om 14:00 uur afgetrapt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.woodstarmusic.com

Als “Runner-Up” naar de Heeren van Amstel in Amsterdam
Avontuur Woodstar in “The Clash” gaat door!

Vorden - Hoewel de weersomstandigheden erbarmelijk waren en er 
werd geadviseerd niet van huis te gaan als dit niet perse nodig was, 
hadden toch veel mensen uit Vorden en omgeving de elementen ge-
trotseerd en naar Groesbeek gekomen om daar de plaatselijke band 
Woodstar aan te moedigen in de provinciale finale van “The Clash of 
the coverbands. Dit maakte samen met de aanhang van de KGB band 
uit Lichtenvoorde waarin Vorden ook vertegenwoordigd is een gezel-
lige Achterhoekse avond.

Foto: Cliff Jacobs.

Met een klein team van goed opgeleide 
ervaren wijkverpleegkundigen en wijk-
ziekenverzorgenden, bieden zij verple-
ging en verzorging aan. Het direct per-
soonlijke contact en de mogelijkheid 
tot snel handelen is een groot voordeel 
van de aanpak. Zo kunnen zij in overleg 
met de cliënt de zorg bieden welke op 
dat moment nodig is. Korte lijnen en 
geen bureaucratie. Ze zijn allen ervaren, 
zodat ze een goede inschatting kunnen 
maken van de situatie van een cliënt. Ze 
zijn een zelfsturend team; ze bepalen 
samen de eigen koers, personeelsbeleid, 
planning, scholing etc. Het verantwoor-
delijkheidsgevoel is groot, omdat ze niet 
gestuurd worden door managers en dat 

leidt tot grote voldoening. Het maakt 
dat ze veel plezier hebben in het werk 
waar we voor staan en doen dit met 
een lach en een traan. Zij hebben het 
aantal zorgvragen in de loop van de tijd 
zien groeien. Met het huidige team van 
9 vaste collega’s en 5 oproepkrachten 

kunnen ze het werk evenredig verde-
len. Na bijna 2 jaar kunnen ze zeggen
dat ze het nog steeds geweldig vinden
om in de dorpen Vorden/Steenderen en
omgeving te mogen werken in combi-
natie met huisartsen, fysiotherapeuten,
ergotherapie, welzijn ouderen, zieken-
huizen, etc. Wil men meer informatie
dan kan men ons vrijblijvend bellen 06-
12323411. Het kantoor is gevestigd in
het Dorpscentrum Raadhuisstraat 6 te
Vorden.

Buurtzorg bijna 2 jaar actief in Vorden en omgeving
Vorden - In 2009 zijn ze als jonge thuiszorgorganisatie Buurtzorg Vor-
den gestart, gemotiveerd en met veel energie. Het motto is ‘geef ons 
het vak van wijkverpleegkundige/wijkziekenverzorgende weer terug!’ 
en dat is aardig gelukt.

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Amaryllissen 

per stuk  1.99

3 voor      5.00

elke dag beter
Rudolf Steinerlaan 47 – Zutphen

Zondag 2 januari

12.00–18.00 uurKOOPZONDAG

Wij wensen u een 
fi jne Kerst & 
een voorspoedig 2011

Deze week
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden 
Vrijdag 24 december Kerstnachtdienst in de Dorpskerk 
22.30 uur ds. Neppelenbroek.
Zaterdag 25 december 10.00 uur ds. J. Kool Kerstfeest. 
Zondag 26 december 10.00 uur gezamenlijk Kerstfeest in 
de Dorpskerk ds. Brandenburg. 

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 24 december Kerstnachtdienst in de Dorpskerk 
22.30 uur ds. Neppelenbroek.
Zaterdag 25 dec. 10.00 uur Kerstfeest ds. Brandenburg.
Zondag 26 december 10.00 uur gezamenlijk Kerstfeest in 
de Dorpskerk ds. Branenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 24 december 21.00 uur en Zaterdag 25 december 
10.00 uur ds. Marinanne Benard.
Zondag 26 december 10.00 uur Zangdienst. 

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 24 december 20.00 uur Kerstfeest eucharistie, 
m.m.v. Vokate. Zaterdag 25 december Woord- en com-
munieviering m.m.v. Cantmus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 24 december 19.00 uur familieviering, 22 .00 uur 
Eucharistieviering.
Zaterdag 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 26 dec. 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
20/26 december B. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
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.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 

(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Vol smaak
Litchi’s 250 gram 0,99
Haricot verts 150 gram 0,99
Ananas van Delmonte p.st. 1,49
Broccoli 500 gram 0,99

Uit eigen keuken
Ambachtelijk bereide Erwtensoep of 
Ambachtelijk bereide Bruine bonensoep 
+ GRATIS rookworst 2 liter samen 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Maandag 27 december zijn wij gesloten.
Aanbiedingen geldig tot maandag 27 december. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Dagmenu’s
22 t/m 28 december

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur. 
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 22 december
Tomatensoep / Oosterse kipfilet met rijst en groente.

Donderdag 23 december
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelen 
en sla / Vers fruit met slagroom.

Van maandag 27 december 2010 
t/m woensdag 5 januari 2011 zijn 

wij gesloten. 

Wij wensen u allen een hele 
fijne kerst en een voorspoedige 

jaarwisseling.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

• Te huur opslagruimte met 
elektrische roldeur 100m2 
per 1 jan. te Toldijk. Tel.06-
20033893 (na 17 uur)

• Kerstbomen te koop, diver-
se soorten en maten. Bertus 
Waarle, Hamsveldseweg 
2, Kranenburg Vorden. 
tel. 0575 - 55 68 65, 06 
51148066

• Professioneel weekend 
en vakantieopvang in har-
reveld voor kinderen en jon-
geren met een verstande-
lijke beperking en eventueel 
andere problematiek. www.
logeerhuisdeluwte.nl

• Te koop zwart leren bank-
stel (2 x 2,5 zitsbank + 1 x 
fauteuil). Van kwaliteitsmerk 
new Sity. T.e.a.b. 0575 - 55 
10 25

• TE HUUR vrij gele-
gen woonhuis (tijdelijk) te 
WICHMOND. Alles begane 
grond 170 m , intree, hal 
gang, 2 slaapkamers, bad-
kamer, berging, woonkamer 
41,5 m , vlizotrap naar berg-
zolder. Inl. 06-21580650.

• TE HUUR  vrijstaand ruime 
woonhuis met schuur aan 
de rand van RUURLO   Tel. 
info   0573.452.000

• Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/elektrische apparaten, 
stroomkabels. Bel of mail: 
0650917007 / r.seubring2@
kpnplanet.nl na 18.00 uur.

• Gratis op te halen, 
kleine partij ( plm. 120) 
M u l d e r d a k p a n n e n . 
Vennemansweg 2 Vorden. 
tel 0575-556533

• WERELD WINKEL 
VORDEN De Wereldwinkel 
Vorden wenst U hele fijne 
feestdagen. Heeft U nog 
iets nodig voor Kerst, er is 
Korting op alle Kerstartikelen 
t/m 31 december 2010.

• WOONRUIMTE gezocht: 
rust.vrouw, 56, met startend 
bedrijfje in handwerksvor-
men. 06-28023243.



Contactjes
vervolg

VERVOLG FAMILIEERICHTEN ZIE ELDERS

• Vrijkomende woning. Op

een landgoed in het bui-

tengebied van Vorden komt

het voormalig tuinmanshuis

vrij. Het betreft een char-

mant en zeer goed onder-

houden huisje (240m3) met

zitkamer met open haard,

toilet, keuken, badkamer, 2

slaapkamers, cv, bergruimte

en gebruik van carport. Het

huis grenst (twee onder één

kap) aan een incidenteel

gebruikt familiehuisje, zo’n

300 meter van de openbare

weg en geniet van absolute

rust en een prachtig uitzicht.

Wij vragen een bescheiden

vergoeding en incidentele

lichte ondersteuning t.b.v.

het landgoed. Wij zoeken

een bewoner/echtpaar met

een groen hart en verant-

woordel i jkheidsgevoel.

Inlichtingen: 0575 556262.

• Te huur in Zelhem. Ruim

en modern appartement op

2 woonlagen, bj.2000. Grote

woonkamer, 3 slaapkamers,

keuken, bijkeuken, toilet,

douche, 2 balkons, ber-

ging, eigen parkeerplaats.

Aanvaarding op korte ter-

mijn mogelijk. Huurprijs

€ 575 (excl.) per maand.

Telefoonnr.0314-621333

(ma-vr:8.00-17.00).

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

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

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

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

Te huur per 1 jan. 2011
in Hengelo Gld.:

Bovenwoning
met 3 slk.

Inlichtingen: 0575-461484
tussen 08.30 en 18.00 uur

Opheffings-
verkoop:
Wand- en

Vloertegels
dinsdag 28 en woens-
dag 29 december van 
9.00 t/m 17.00 uur bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.

Kerkhoflaan 11
7251 JW  Vorden

Midden in ‘t leven, nog zoveel te geven,
in één keer voorbij.
Werk heb je verzet met liefde en daad.
Hadden wij je nodig,
stond je altijd voor ons klaar.

Na een kortstondige ziekte, is toch nog onverwacht 
overleden mijn lieve schoonzoon, onze zwager en 
oom 

Herman Lammertink
Hemmy

echtgenoot van Toos Lammertink - Horstman 

J. Horstman - Lenderink
H.G.J. Horstman in herinnering 

Joke en Jan Beltman
Herman en Bertha Horstman
Annie en Harry Baank
Lina en Herman Oldenhave 

Neven en nichten                   

Hemmy, wat zullen we je missen. 

Vorden, 13 december 2010

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Betoverend, zo mooi en lief!
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon.

Jesse
Geboren op 14 december 2010.

Hij weegt 3370 gram en is 53 cm lang.

Mijn mama en papa zijn:
Linda en Martijn Dimmendaal

Eikenlaan 26
7251 LT Vorden
06 - 43 07 97 88

Een vriendelijk verzoekje,
eerst even bellen voor een bezoekje.

Je was een rots in de branding 
 en koerste recht door zee. 
 Je trotseerde storm en golven 
 alleen had je de wind niet mee.

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder 
lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat 
is overleden mijn lieve man, onze geweldige vader 
en trotse opa

Herman Lammertink 
        Hemmy 

* Lochem  † Zutphen

8 augustus 1946  13 december 2010 

 Toos Lammertink - Horstman

 Henri en Mini in herinnering Sandra 
  Melanie, Kevin, Niels

 Eric en Paulien 
  Roos, Anne 

 Janet en Henk 
  Dennis, Timo, Martijn

Onze welgemeende dank gaat uit naar het Hospice 

te Zutphen voor de liefdevolle verzorging. 

De Hanekamp 23 
7251 CH Vorden 

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

40% jubileum kor�ng
op schilderijen van

Ellen van der Meij
zie: www.zonnegloed.nl

Henrie�e Polaklaan 26
Zutphen 

0575 529227/0644578602
Kom kijken!

Bel voor afspraak!

Ons bereikte het bericht dat onverwacht is   
overleden ons lid en muziekvriend
 

Jan Nijhuis
 
Zijn jarenlange inzet als muzikant en vrijwilliger 
bij onze vereniging zullen een ieder tot voorbeeld 
blijven.
 
 Bestuur, (ere)leden en dirigent
 Muziekvereniging Concordia Vorden

 Je wilde zo graag bij ons blijven,
 en vocht ervoor zolang je kon.
 Maar deze strijd was niet te winnen,
 voor ons blijft slechts de vraag waarom.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons 
heeft betekend, hebben wij veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man en maatje, onze 
zorgzame vader en trotse opa

Jan Nijhuis
echtgenoot van Hendrika Wilhelmina Barink

in de leeftijd van 67 jaar.

 Vorden: H.W. Nijhuis - Barink
 Keijenborg: Gerdie en Laurens
   Niek
   Demi
 Vorden: Rianne en Danny
   Joyce
   Lindsey

18 december 2010

Het Hoge 17
7251 XT Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 22 december van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uit-
genodigd, zal worden gehouden op donderdag  
23 december om 14.15 uur in de “Van Baerzaal” 
van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doe-
tinchem.

Eveneens gelegenheid tot afscheid nemen van 
13.45 tot 14.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condo-
leren in de koffiekamer van het crematorium.

Veel te vroeg is van ons heengegaan
                                   
Onze beste Zwager en Oom

Jan Nijhuis
 

Echtgenoot van Hennie Nijhuis - Barink

Familie Barink
       
Vorden, 18 december 2010

Haar grootheid lag in kleine dingen. 

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis van het over-
lijden van onze lieve moeder, oma en overgroot-
moeder

Hendrika Johanna 
Bijen-Besselink

sinds 28 maart 2003 weduwe van
Theodorus Johannes Franciscus Bijen

* Vorden † Vorden
3 mei 1919  17 december 2010

 Ommen: Jan Bijen
  Janny Bijen-Brama
   Stijn
   Fieke en Dennis, Veerle

 Heeten: Herman Bijen
  Joke Bijen-Maathuis
   Thomas
   Claudia
   Andrea

 Vorden: Theo Bijen
  Jeannet Bijen-Wasseveld 
   Madelon
   Rosalie

 Rotterdam: Arnold Renses
  Irene Voorthuijzen

Vorden, De Wheme, kamer 102
Correspondentieadres:
Het Wiemelink 24
7251 CZ  Vorden

De Woord- en communieviering zal worden ge-
houden op woensdag 22 december om 11.00 uur 
in de parochiekerk Christus Koning, Het Jebbink 8 
te Vorden. 

Voorafgaand aan de plechtigheid is er van 10.15 
tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid van moeder 
te nemen in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 
4a te Vorden. 

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

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot 
samenzijn en condoleren in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

 Een nieuw leven, zo bijzonder
 Welkom bij ons, groot wonder.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter 
en mijn zusje

Zwenneken Johanna
Milou

Milou is geboren op 13 december 2010.
Ze weegt 3020 gram en is 49 cm lang.

Erik, Renske en Jurgen Ruiterkamp

Ruurloseweg 41
7251 LA Vorden

Heden overleed onze fijne buurmen

Hemmy Lammertink

Wij zullen hem missen

Cecilia - Jan

Sandra - Edwin

Willie - Henk

Joke - Jan
 Nick - Roy en Majlen

Evelien - Marcel
 Verena - Lizzy

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van 
het toch nog plotseling overlijden van onze zeer 
gewaardeerde medewerker en collega
 

Jan Nijhuis

op de leeftijd van 67 jaar.
 
Sinds 1973 heeft Jan bij ons bedrijf gewerkt. Jan 
heeft zich ondanks jaren lange reumatische klach-
ten met veel toewijding en doorzettingsvermogen 
ingezet voor ons bedrijf.
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Henny, 
kinderen en kleinkinderen.
We wensen hen veel sterkte toe.
 
 Aannemersbedrijf  H.J. Ruiterkamp B.V.
 Henk en Annie Ruiterkamp
 en medewerkers

Linde, 18  december 2010

Na een periode van afnemende gezondheid is toch 
nog plotseling overleden
 

Ome Jan
 
Van klein kind af aan kennen wij hem als Ome Jan. 
Hij was altijd in de werkplaats, was er altijd met het 
koffie drinken, als een oom voor ons.
 
Wij wensen zijn vrouw Henny, kinderen en kleinkin-
deren heel veel sterkte toe.
 
 Marian en Marco
  Thijs, Luuk, Anouk
 Erik en Renske
  Jurgen, Milou
 Arjan en Ann
  Lauren
 Anneke en Arjan
  Dana, Roan

Linde, 18 december 2010

“Toe teken eens een Koe” 
Tekenen/schilderen voor
beginners in Steenderen.
Start do. 13 jan. 9.30 uur

€ 115 incl.  Tel. 0575-452585



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Wij zijn in verband met uitbreiding
van de werkzaamheden
per direct op zoek naar gemotiveerde:

Schoonmaak-
medewerk(st)ers
voor een school in Warnsveld

Wil je graag werken en ben je beschikbaar van:
maandag t/m vrijdag vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur

Vul dan een sollicitatieformulier in via onze website
http://www.vantongerenschoonmaak.nl
(bij vacatures) of
Bel tijdens kantooruren 055 - 5421280.

Wij wensen u Goede feestdagen 
en een Gezond en Voorspoedig 2011

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

Iedereen Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2011

Gediplomeerd Pedicure, Manicure. Gespecialiseerd 
in de  diabetische, reumatische en risico voeten. 

Aangesloten bij provoet. Erkend door de zorgverzekeraars.
Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor de 

voetverzorgingsbranche.

A. MOKKINK-KASTEEL
Telefoon (0575) 55 69 08

Heel hartelijk dank voor uw warme belangstelling 
en medeleven na het overlijden van onze lieve vader, 
schoonvader, opa en opa-opa

Henk Aalderink 

Het steunt ons enorm te weten hoeveel hij, behalve 
voor ons, ook voor anderen heeft betekend. 

Familie Aalderink

Vorden, december 2010

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

Klussenbedrijf
Theo Schotsman
en medewerkers

wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2011 toe

Oudejaarsspelen
met leuke prijzen, lekker hapjes

en let op: ouderwetse 
consumptieprijzen

Wij wensen jullie een
Gezond en gelukkig 2011

Hannie, Volkert
Personeel ‘de Herberg’

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Woensdag 29 december
Live muziek

Optreden Hurricanes
Live-muziek elke laatste woensdag van de maand

(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de
2e zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2011

Van maandag 15 november tot en met zaterdag 11 december 
hield de V.O.V. weer haar jaarlijkse eindejaarsaktie.

Zaterdag 18 december was er weer de feestelijke prijsuitreiking 
op de kerstmarkt. Dat dit weer een succes was bleek wel weer 
uit de duizenden en duizenden kassabonnen die ingeleverd 
waren.

Wij willen de volgende mensen 
bedanken voor de uitstekende 
samenwerking:

bedankt.

Verder wensen wij iedereen namens de 
 eindejaarscommissie fijne kerstdagen en een goed en 

gezond 2011.

Carmen Rondeel

 
“Win samen met je 
buren”
Eindejaarsactie Vordense 
 Ondernemersvereniging 2010

Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010

Abn Amro Kettelerij Bloembinderij
Ami kappers Keurslagerij Vlogman
Anthony’s Country Store Ludgerusgebouw Vierakker -
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Autobedrijf Shell Groot Jebbink Meeks meubelen
Autobedrijf Robert Nijenhuis Mitra Slijterij Sander Pardijs
Barends Administratie & Belastingen Notariskantoor Hulleman
Barendsen Fixet Oudenampsen administratieve en fiscale
Bistro De Rotonde    dienstverlening
Boerstoel Schildersbedrijf PraKtima 
Brasserie Lettink Profile Bleumink
Bruna Vorden Boek en Kantoor Rabobank 
Bulten Techniek Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Cafe Feestzaal De Herberg Roosenstein Quality Wear
Chineesrestaurant Fan Sheng Salon Marianne
Da Vinci for Hair Sandberg Vaillant Advocaten
De Vordense Tuin Schildersbedrijf Peters
Den 4 Akker te Vierakker Siemerink Opticien Juwelier
Drukkerij Weevers Sueters speelgoed
Dutch PC Electronics Super de Boer Grotenhuys
Echte Bakker Van Asselt Tiny Koning Travel Counselers
Elanova Wijnhoeve Tuunte Fashion B.V.
Etos Barendsen B.V. Van Zeeburg,
Euro Planit B.V.    Luimes & Lebbink Makelaars
Fa. Martens Visser Mode
Fashion Corner Vordense Apotheek
Giesen Schoenmode VVV Bronckhorst
Helmink B.V Welkoop Vorden
Hema warenhuis Weulen Kranenbarg en zn.
Hotel Restaurant Bakker Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
Hotel Restaurant Gravin v. Vorden Wijngoed Kranenburg

De prijswinnaars waren
E. Paulusma-Dijkstra
Heegherhoek 4

De Jongstraat 22

H. Peters
Dr. Staringstraat 16

J.J. Bakker
Hoetinkhof 16

Peters
Wilhelminalaan 26

Stationsweg 1



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

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracott
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies

Zoekt u een eer ijk advies

i t u een a ere hypotheekrente dan bij

u  ei en bank

Maak dan een a spraak o  kijk op

onze site.

Nu e tra a e nieu bou rente

In ormeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten 
Stallenbouw Machinale-houtbewerking 

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL



In de vanwege de extreme kou 
opgezette tent met verwarming, 
konden de belangstellenden fraaie 
kerststukken van Bloemenboerde-

rij Groot-Roessink kopen, maar ook 
tassen en sieraden van Ineke Kol-
denhof-Wesseling en puzzels van 
Geschenkenhuis Beuseker. Colinda 

Wolters van Borduurhuis Steende-
ren borduurde namen op kerstmut-
sen en knuffels. 

De stand van Drogisterij De Vij-
zel bood lekkere geurtjes en leuke
kerstpresentjes, maar ook fraaie
sjaals, warme mutsen, handschoe-
nen en thermoleggings. 

In de winkel was een demonstra-
trice aanwezig van Aromed Natuur-
producten. Zij had een statafel in de
winkel met alle spulletjes erop en
wie belangstelling had, kon luiste-
ren. Elly kreeg hierop leuke reac-
ties. 
De oliebollen van Kampioensbak-
ker Berntsen mochten rekenen op
veel afname. De verkoop ging zelfs
zo goed, dat rond de klok van twee-
en alle bollen op waren. 

Klanten die deze dag een aankoop
deden, maakten kans op het win-
nen van een mooi kerststuk van
Groot-Roessink. 

Op de bloemenafdeling van het
geschenkenhuis stond dit prach-
tig kerststuk, waarvan de waarde
moest worden geschat. Diegene die
het juiste bedrag raadde, of er het
dichtst bijkwam, kreeg het stuk
nog dezelfde dag thuisbezorgd. 

Aan het einde van de middag werd
de emmer geopend én het briefje
met daarop de waarde van het
kerststuk: 73 euro. 
Carolien Joling uit Toldijk zat het
dichts hierbij en mocht blij verrast
het kerststuk van Saskia en Ans
aannemen.

Winterse Kerstsfeer 
bij Beuseker

Steenderen - Het idee van Ans Beuseker om een gezellige kerstsfeer 
rond haar winkel te creëren is gelukt. Vele bezoeker kwamen zater-
dag 18 december naar de Landlustweg waar de Kerstman iedereen 
vriendelijk welkom heette en voor de kinderen lekkers uitdeelde. 
Het was wel erg koud, maar een heel gezellige drukke boel.

Kerstsfeer bij Beuseker; inzet: Carolien Joling als winnaar van het kerststuk.

Weevers pakt winst in GOW-cross
Wichmond - Jan Weevers uit Hengelo heeft zondag de GOW-cross van 
Nijverdal op zijn naam geschreven. Hoewel de veldrijder van RTV Vier-
akker-Wichmond achteraan moest starten, wist hij onder meer dank-
zij een peilsnelle start de eindstreep als eerste te passeren.

Zijn clubgenoten Peter Makkink en 
Erik Bouwmeester kwamen beiden 
op het gladde parcours ten val. Uit-
eindelijk werden zijn 11e en 13e. 

Ook RTV’er Rudi Peters wist een po-
diumplaats in de wacht te slepen. Hij 
werd bij de Masters 50+ derde. Garjo 
Kamphuis werd 5e, terwijl Frans de 
Wit naar een zesde plek reed. 

Thijs van Amerongen reed het afge-
lopen weekend twee internationale 
wedstrijden in België. 

Op zaterdag eindigde hij in de Schel-
decross van Antwerpen op minder 
dan een minuut van winnaar Rado-
mir Simunek op een elfde plaats. Een 
dag later reed hij in Kalmthout naar 
een 21e plek.

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Voor al uw bouwwerkzaamheden

 

 

 

Ruurloseweg 3, 
7136 MC  Zieuwent
T. 0544 - 351214 
F. 0544-352165
E. info@hummelink.nl

Wij wensen u fijne feestdagen!
Zutphenseweg 18 - Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

Wij wensen iedereen 

smakelijke en prettige Kerstdagen

en een gezond 2011

De Echte Bakker

KERSTVLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95

ZONNEPIT- 
BROOD

NU VOOR

2.09

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 december

alleen voor
donderdag en vrijdag

WITTE OF TARWE 
MINIBROODJES 
GESORTEERD

10  VOOR  3.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

`` 

TANKSTATION WEULEN KRANENBARG  

Voordelig tanken �n een leuk presentje ontvangen?

Kom dan deze week tanken bij Weulen Kranenbarg! 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2011 

• Tankstation • Shop • Dealer Adblue • Verhuur Boedelbak • Dealer 
Primagaz • Brandstoffenhandel • 

Enkweg 1a, Vorden | www.wkolie.nl | 0575-551811 | 06-51159011 

Deze actie geldt tot en met vrijdag 24 december 2010 of zolang de voorraad strekt Deze actie geldt tot en met vrijdag 24 december 2010 of zolang de voorraad strekt

 TANKSTATION WEULEN KRANENBARG  
  



Aanwezigheid ouderenadviseur/coördinator
De meeste medewerkers van de plaatselijke Stichtingen 
Welzijn zijn tussen kerst en oud en nieuw afwezig. Oude-
renadviseur/coördinator Paul Tiggeloven is tussen kerst en 
oud en nieuw aanwezig op 28 en 29 december 2010. Hij is 
op deze dagen bereikbaar voor alle plaatselijke stichtingen 
binnen de hele gemeente Bronckhorst. Het mobiele tele-
foonnummer is 06-13280466. Hebt u vragen of problemen 
dan kunt u hem bellen op de genoemde dagen.
We wensen u allen goede feestdagen.

Geheugenproblemen bij ouderen 
Oorzaken van vergeetachtigheid
Eenzaamheid en verdriet kunnen maken dat u minder 
aandacht voor uw omgeving hebt. En zonder aandacht 
neemt u geen infor¬matie op. Zulke gevoelens ontstaan 
niet alleen door het ver¬lies van dierbare personen, maar 
ook door het verlies van uw werk (pensionering) of door 
achteruitgang van uw gezondheid. Het is ook mogelijk dat 
juist op latere leeftijd nare herinne¬ringen, bijvoorbeeld 
uit de oorlog bovenkomen. Ook als er veel van u gevergd 
wordt (bijvoorbeeld als u voor uw zieke partner moet zor-
gen), of als u in angst en spanning zit, kan uw belangstel-
ling voor de buitenwereld minder worden. Een depressie 
(een gevoel van in de put zitten en het niet meer zien zit-
ten) kan volgen op zo’n situatie. Uw aandacht is dan nog 
meer naar binnen gericht. Uw geheugen kan u ook in de 
steek laten, als er veel nieuws op u afkomt, bijvoorbeeld 
als u net verhuisd bent. Ineens is niets meer vertrouwd, 
zelfs de lichtknopjes zitten op een ander plaats! Er wordt 
in die situatie veel van u gevergd; wennen aan het nieuwe 
huis, de nieuwe omgeving verkennen, nieuwe mensen 
ontmoeten. Dan hebt u geen ‘geheugenruimte’ meer over. 
Vaak spelen meer oorzaken tegelijk een rol. Immers als u 
in de put zit, hebt u niet zo’n zin om een goede maaltijd 
voor uzelf te koken; als u zich ziek voelt, gebruikt u mis-
schien meer medicijnen.

Geheugentips
U hoeft niet alles te onthouden. Probeer alleen te onthou-
den wat belangrijk is. Besteed tijd en aandacht aan wat 
u wilt onthouden. Herhaal het een paar keer en schakel 
al uw zintuigen in. Bijvoorbeeld: lezen + hardop uitspre-
ken + opschrijven + in gedachten er een voorstelling van 
maken. Wen u eraan belangrijke handelingen bewust te 
doen: het gas uitdraaien, de huisdeur op slot doen enz. Ge-
bruik geheugensteuntjes (boodschappenbriefje, agenda). 
Een dagboek bijhouden kan ook helpen meer vat te krijgen 
op alles wat er gebeurt. Berg belangrijke dingen (sleutels, 
portemonnee) op een vaste, goed zichtbare plaats op. Tot 
slot. Bespreek het met uw huisarts als u klachten hebt, of 
als u zich over iets ongerust maakt. Zeg niet snel: ‘t is de 
leeftijd, er zal wel niks aan te doen zijn.
In 2011 wordt door de Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronck-
horst, in samenwerking met GGNet, een geheugenspreekuur gehou-
den. De data worden vermeld in de rubrieken en in de agenda. 

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande 
activiteiten aan te melden.

Erwtensoepmaaltijd
Op vrijdag 4 februari wordt weer een gezamenlijke erw-
tensoepmaaltijd georganiseerd in de huiskamer van het 
Centrum. Naast de erwtensoep zal het roggebrood met 
spek niet ontbreken. De kosten hiervan zijn € 7,50 en 
consumpties zijn voor eigen rekening. Deze maaltijd is 
bedoeld voor 60-plussers. U bent welkom om 17.30 uur en 
het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ver-
voer kan geregeld worden. Aanmelden bij het secretariaat, 
tel. 0314-38023. 

Kookcursus voor mannen 55+
Op dinsdag 1 maart wordt weer een nieuwe cursus geor-
ganiseerd. De laatste groep mannen is zo enthousiast ge-
worden door gezelligheid en kookkunst tijdens de cursus, 
dat enkelen kiezen voor nóg een cursus. U bent van harte 
welkom bij Gina en Patrick Spruit, beheerders van IJssel en 
Co aan het IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. Gina 
is de kokleermeester. De groep bestaat uit maximaal 8 
personen. Kosten € 100,- voor 8 lessen, laatste les 19 april. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: 15.30-17.30 uur. 

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk 
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde 
mensen, maar ook voor diegenen met beperkingen. U leert 
op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewe-
gingen te spelen en uw lichaam meer bewust te laten wor-
den. De oefeningen worden zittend (op een stoel) of staand 
gedaan. De lessen worden gegeven door Francis Arntz op 
dinsdag van 10.00-11.00 uur. Start 11 januari. Kosten €75,- 
voor 10 lessen. 

Computercursussen
Elke computercursus wordt in een kleine groep van 5 
personen gegeven zodat aan iedere deelnemer voldoende 
aandacht kan worden besteed. Wegens groot succes star-

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggel-
oven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag 
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, 
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop en 
telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-14.00 
uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 06-
10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. 
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
21 december ANBO, sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
22 december Rijbewijskeuring door regelzorg De Bongerd, Steenderen op afspraak
23 december Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
  4 januari ANBO, spel-/ontmoetingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
  5 januari Ons Contact, bingo en verloting Heezen, Steenderen 14.30 uur
  8 januari ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
12 januari Welfare, handwerk met verkoop De Wehme, Vorden 13.30 uur
12 januari Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18 januari ANBO, spel-/ontmoetingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
19 januari ANBO, nieuwjaarsreceptie Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19 januari Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20 januari Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
20 januari Chiantikoor de Isselbrassers Dorpshuis, Voor-Drempt 14.00 uur
23 januari Harmonie Jubal, concert Parel van Baak (kerk), Baak
 

ten vanaf februari weer diverse cursussen. U kunt kiezen 
uit de dinsdag- woensdag- of donderdagavond. Plaats: 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Opgave via het se-
cretariaat.

Mandala tekenen, snelle start voor een nieuwe 
groep
De komende cursus is bestemd voor nieuwe deelnemers. 
Het maken van een mandala is heel eenvoudig. Het resul-
taat is altijd verrassend en elke mandala is oorspronkelijk 
en mooi. Deze creativiteit geeft rust en is een plezierige 
vorm van concentratie en ontspanning. De cursus wordt
gegeven door Aleida Hendriks op donderdagmorgen in de 
huiskamer van het Centrum te Hoog-Keppel. Kosten € 85,- 
voor 6 lessen. Start 20 januari van 09.30- 11.30 uur. 

Mobiel telefoneren
In het eerste kwartaal wordt weer een bijeenkomst geor-
ganiseerd hoe om te gaan met uw mobiele telefoon. Leer-
lingen van het Graafschapcollege begeleiden u hierbij en
beantwoorden al uw vragen. De deelnemers van de vorige 
workshop waren zeer enthousiast. De bijeenkomst is gra-
tis en wordt gehouden in de huiskamer van het Centrum. 
U kunt zich vast aanmelden via tel. 0314-380232. 

PC-Inloopspreekuur, omgaan met uw computer
Heeft u problemen bij het omgaan met uw computer, dan 
is deze gratis hulp voor u bestemd. Een docent van bo-
venstaande cursussen begeleidt u hiermee. Er zijn weer 2
middagen georganiseerd van 14.00-16.00 uur op dinsdag 8 
en 22 februari a.s. in het Centrum te Hoog-Keppel.

Informatie cursusinhoud
Basiscursus (voor echte beginners) 10 lessen. Windows XP -
Word 2003 - Internet - Outlook Express (mailen).

Creatief met Word 2003 4 lessen. Etiketten maken en versie-
ren - Etiketten afdrukken met adressen¬bestand – Kaarten 
maken.

Email & Internet 4 lessen. Outlook Express - Internet Explo-
rer.

Computeronderhoud 4 lessen. Mappen beheren - Bestanden 
beheren - Werken met USB-stick - Werken met cd/dvd
schijfjes - Branden - Handige (gratis) programma’s voor 
onderhoud van de computer.

Foto bewerken (met gratis programma Picasa) 6 lessen. Bewer-
ken en afdrukken van foto’s.

Excel beginners 6 lessen. Basisbewerkingen – Maken van een 
autokosten rekenblad. 

Programma’s: Windows - Word 2003 - Excel 2003 - Outlook 
Express - Internet Explorer – Picasa.

Opmerking: Voor alle cursussen met uitzondering van de 
“Basiscursus voor echte beginners” is al enige - recente - 
computerervaring nodig. Een al gevolgde basiscursus moet
niet te lang geleden zijn. 

Kunstbus
Het Gelders Orkest te Zutphen (er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar). Het Symfonieorkest tovert een sprookje 
over een boze tovenaar, een magische vuurvogel en een 
dansende prinses als een fantastische kleurdoos met

Cursus Start Laatste les Kosten Tijd

PC-beginners basis 10 lessen di-wo-don 8-9-10 februari 12-13-14 april € 55,00 18.30-20.00 uur

PC-Creatief vervolg 4 lessen di 8 februari 1 maart € 30,00 € 24,00 20.00–21.30 uur

PC-Excel beginners 6 lessen di 8 maart 12 april € 30,00 € 36,00 20.00–21.30 uur

PC-Foto Picasa 6 lessen wo-don 8 maart 13-14 april € 30,00 € 36,00 20.00-21.30 uur
  
PC-onderhoud 4 lessen wo 9 februari 2 maart € 24,00 20.00-21.30 uur

E-mail & Internet 4 lessen do 10 februari 3 maart € 24,00 20.00-21.30 uur



de componisten Strawinsky en Bartok. De orkestleden 
worden als het ware zelf de solisten. Donderdagavond 24 
febr. 2011. Kosten: € 35,- incl. entree en vervoer.
Tineke Schouten te Zutphen. Woensdagavond 27 april 2011 
Kosten: €45,- incl. entree en vervoer.

Oproep voor sjoelen
Vindt u het leuk om samen te sjoelen, dan formeren wij 
een groep op donderdagmiddag van 13.45-15.30 uur in de 
huiskamer van het Centrum. Deelname is gratis. Opgave 
bij het secretariaat of Caroline van Heusden, tel. 0313-
472042. 

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
We spelen koersbal op donderdag van 13.45- 15.30 uur in 
de huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-Kep-
pel. U bent welkom, ook als u alleen wilt komen kijken. 
Toegang is gratis. Voor contact: Caroline van Heusden, tel. 
0313-472042.
  
Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier 
aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte 
in het Centrum te Hoog-.Keppel. Tijd: op di.- woe.- don. van 
10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen. Er is weer 
een nieuwe start op 4 en 5 en 6 januari.

Bowlen
In het winterseizoen worden weer de bowlingmiddagen 
gehouden voor alle 50-plussers. Deelname per keer is € 
5,-. Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te Voor-Drempt. 
Data: donderdag  25-11 en 23-12. Informatie: Jan van Ha-
gen, tel. 0313-472247.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 20 januari zingt het Doesburgs Chiantikoor 
De Isselbrassers in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Aan-
vang 14.00 uur. 

Rummicub
Wilt u deze winter verzekerd zijn van een wekelijkse ge-
zellige middag, komt u dan Rummicub spelen. Elke dins-
dagmiddag in het Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 
uur, kosten € 1,-. Ook is het in zorgcentrum Hyndendael 
op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens bin-
nen om kennis te maken. Aanmelden bij het secretariaat.
In Hoog-keppel wordt na de kerststop weer gestart op 4 
januari.
 
Welfare-ochtenden
De Welfareochtenden worden gehouden op woensdag 12 
en 26 januari in Hyndendael te Hummelo. Op woensdag 
5 en 19 januari in het Kerkhuis te Hoog-Keppel, waarbij 
op 19 januari de nieuwjaars¬bingo wordt gehouden voor 
alle deelnemers. Aanvang 09.30-11.30 uur. Ook is er dan 
verkoop van de gemaakte artikelen. Voor informatie Dini 
Tieben, tel. 0313-471656.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld 
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten 
bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag ( of op uw keu-
zedagen). De maaltijden worden gekookt door restaurant 
IJssel en Co, Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Does-
burg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen 
menu en  € 6,50 zonder soep. 
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en 
telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 
tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 
Zij heeft vakantie van 20 december tot 3 januari. Er wordt inge-
sproken welke collega voor u bereikbaar is. Tel. 06-10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur. Het kantoor is ge-
sloten op 28 en 20 december.
De cursus/activiteiten-opgaven kunt u sturen naar: Stich-
ting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1 E,  6997AA Hoog-Keppel.

Openingstijden kantoor en bereikbaarheid rond de 
feestdagen
Paul Tiggeloven ouderenadviseur/coördinator Is tussen 
kerst en oud en nieuw aanwezig op 28 en 29 december 
2010. Hij is op deze dagen ook bereikbaar voor andere 
welzijnstichtingen binnen de hele gemeente Bronckhorst. 
Mobiel telefoonnummer is 06-13280466. Collega’s oude-
renadviseurs/ coördinatoren zijn tussen kerst en oud en 
nieuw afwezig. Zij spreken de voicemail in en verwijzen 
naar bovenstaand telefoonnummer.

Leefwinkel
De leefwinkel aan de Stationsstraat 6-8 in Zelhem is 24 en 
31 december 2010 gesloten.

Bedankje
Namens de Stichting Welzijn Zelhem wil ik graag het 
bestuur, medewerkers en de vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet in het afgelopen jaar. Als dank is er 21-12-2010 
’s middags een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje en krijgt iedereen een attentie.
Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van de Stichting 
Welzijn Zelhem wenst alle relaties, deelnemers aan de ac-
tiviteiten en iedereen waarmee wij contact hebben gehad 
sfeervolle kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar waarin 
wij hopen u weer van dienst te mogen zijn.

Website Stichting Welzijn Zelhem de lucht in
Het bestuur van de Stichting Welzijn Zelhem wilde het 
bestaan en de voltooiing van website eens extra onder de 
aandacht brengen. Om dit te benadrukken werden zondag 
12-12-2010 bij de Oranjehof en op de kerstmarkt in Halle 
extra grote ballonnen met het logo en de naam van de 
website getoond.
Deze ballonnen werden later losgelaten om elders gevon-
den te worden. De vinders kunnen dit via een meegezonden 
kaartje aan de Stichting melden. Met deze actie en website 
hoopt de Stichting Welzijn Zelhem nog meer mensen te 
bereiken welke nu nog schromen om hen te benaderen. 
Want het is belangrijk om contacten met anderen te heb-
ben en te onderhouden en daarbij wil en kan de Stichting 
Welzijn Zelhem de helpende hand bieden.
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor informatie op de web-
site www.welzijnzelhem.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof. In de Oranje-
hof start 1 januari een expositie van werken van Zelhemse 
kunstenaars. De in het leven geroepen kunstcommissie 
van de Stichting Welzijn Zelhem zal in overleg met de 
kunstenaar bepalen aan welke voorwaarden er voldaan 
moet worden.
Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof 
biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken 
te tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken te ge-
nieten. De wanden in de hal en activiteitenruimte ruimte 
zijn geschikt om mooi aangekleed te worden met kunst-
werken. Per kwartaal exposeert één kunstenaar zijn/haar 
werk. Van de auteur is er een speciaal gemaakt foldertje 
waarin de persoonlijke gegevens en een korte kunstbiogra-
fie beschreven staan. Bij de kunstwerken hangt een kaartje 
waarop uitleg van het kunstwerk wordt gegeven. 
U als bezoeker komt in een gebouw waar de ruimtes op-
gefleurd zijn met mooie kunstwerken van Zelhemse kun-
stenaars. Van 1 januari t/m 31 maart exposeert Henk van 
Zuilekom. Henk is een echte Achterhoeker. Hij begon zijn 
hobby schilderen en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort 
te Doetinchem. Vele jaren waren schilderijen van hem 
geëxposeerd in het gemeentehuis in Zelhem. De Culturele 
Atlas Zelhem heeft een van zijn werken aangekocht. Een 
aantal Zelhemse landschappen heeft o.m. zijn weg gevon-
den naar Amerika en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit 
naar schilderen/tekenen van landschappen. Inspiratie doet 
hij ondermeer op Tijdens zijn wandelingen in Zelhem en 

omgeving.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekij-
ken dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Ope-
ningstijden voor de expositie: op maandag en donderdag 
van 10 tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om tegen een kleine 
vergoeding een kopje koffie of thee te drinken. Als deelne-
mer of bezoeker van een activiteit kunt geheel vrijblijvend 
de kunstwerken bekijken. Voor meer informatie: neem 
contact op met de Oranjehof. Tel 0314-622074.

Alzheimercafé Doetinchem. 
Woensdag 12-01-2011.
Thema: Belevingsgerichte zorg bij dementie.
Locatie: Het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10 Doetin-

chem.
Toegang: Gratis.
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt 
bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie 
lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpver-
leners en alle andere belangstellenden. Dat het in een be-
hoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het café 
wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 
21.30 uur gehouden. Het Alzheimer Café heeft als werk-
gebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Bronckhorst en Doesburg. 
Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doe-
tinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite 
www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling 
Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor 
de keuring zijn € 27,50.
De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 
41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30-20.00 uur 
aanmelden via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het tele-
foonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert 
u het dan een andere keer. Aanmelding per e-mail is ook 
mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips:

-
loopt een keuring aan te vragen.

een opticien.
-

meente te verkrijgen.
De volgende keuringen in 2011 zijn op de zaterdagen 8 
januari, 5 februari en 5 maart 
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubli-
ceerd in het Contact.

Activiteiten Oranjehof
Ter introductie: De gehele maand januari 2011 kan u geheel 
vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen.
Fit door bewegen. (bewegingslessen).
Locatie:  Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd:  Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 

tot 11.45 uur.
Locatie:  Kleine kerk bij De Korenaar, Halle.
Dag en tijd:  Maandags van 10.15 tot 11.15 uur.
Kosten: € 20,-per kwartaal.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water).
Locatie: Zwembad De Brink, Zelhem.
Dag en tijd: Maandags van 13.30 uur tot 14.30 uur en van 

14.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten: € 26,- per kwartaal.
Informatie: Tel. via Paul Tiggeloven 0314-622074 of 06-

13280466.
mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Koffieochtenden. Op maandag en donderdagochtend van 10 
tot 11 uur is er koffiedrinken in de Oranjehof.
SOOSmiddag. Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur soos middag van Noodhulp in de Oranjehof.
Nieuwjaarsreceptie. Zaterdag 8 januari 2011 nieuwjaarsre-
ceptie vanaf 14.30 uur. In de Oranjehof.
Dinsdag 11 en 25 januari 2011. Spelletjesavond, koersballen 
van 19.30 tot 22.00 uur in de Oranjehof.
Dinsdag 18 januari 2011. Dia-avond van 19.30 tot 22.00 uur 
in de Oranjehof.

Soosmiddagen
De Stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maan-
dagmiddag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag 
in de Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in 
Halle, Heidehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Hebt u 
behoefte aan een gezellige middag of aan contact met 
leeftijdgenoten kom dan naar een van de soosmiddagen. 
Er worden diverse activiteiten aangeboden.
Voor vragen of informatie kan u elke werkdag van 9 tot 10 
uur contact opnemen met een van de coördinatoren van de 
Stichting Noodhulp Zelhem. Telefoon 06-51765315.

 CURSUSOPGAVEFORMULIER

 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

 c  .............................................................................................................................

 c  .............................................................................................................................

 c  .............................................................................................................................

 Heer/mevr: .............................................................................................................

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

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

 Tel.: .............................................................................................................................

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



Hierna was het woord aan de voorbe-
reidingscommissie, bestaande uit Ger-
da Wullink, Chrisje Tuitert en Johan 
Bobbink. Zij hebben een afwisselende 
liturgie samengesteld , bestaande uit 
schriftlezingen, gedichten en samen-
zang, begeleid door pianomuziek 
o.l.v. Kees van Dusseldorp. Ds.Henk 
Westerink verrichtte de meditatie 
n.a.v. het kerstverhaal, met name “Ik 
verkondig u grote Blijdschap”. Hoe 
kan de geboorte van een kind ons 
zo inspireren, dat alledaagse dingen 
daardoor minder belangrijk worden. 
De herders die bang werden van het 
stralend licht; wij worden bang in 
het donker. De inleider wenst ons 
toe het opleven van het Licht in het 
donker na de schrikreactie. Niet alles 
verandert meteen, maar de nacht van 
de zonde zal verdwijnen. Dit is goed 
nieuws om je leven te redden, aldus 
besloot ds.Westerink deze medita-
tie. Na de pauze met tractatie volgde 
samenzang met een waar gebeurd 
Kerstverhaal. Johan Bobbink leidde 
dit verhaal in n.a.v. het boek “Vallei 
der Liefde “van Edna Hang.
Tijdens de 2e wereldoorlog was in 
Duitsland een tehuis, Bethel geheten, 

d.w.z. “Huis van God”. In dit tehuis
bevonden zich invalide en gehandi-
capte kinderen. Volgens het nazibe-
leid zouden deze kinderen worden
omgebracht. De leider hiervan ds.Frits
was een bekende van dr.Brand, lijf-
arts van Hitler. Door een contact van
ds. Frits met dr.Brand zijn al deze
kinderen gespaard gebleven.
Hierna vertelde Chrisje Tuitert het
ontroerende kerstverhaal “Je ziet er
geen barst in”
Het ging om een gehandicapte jon-
gen Günther, die door zijn grootmoe-
der werd opgevoed. Zij vond deze jon-
gen een waardeloze prul; dit is geen
mens. Uiteindelijk kwam Günther in
Bethel terecht. Daar leerde hij lezen
en vierde zijn eerste kerstfeest. Om-
dat hij niet wist wat dit betekende
zij een mede patient: “Dit feest is er
speciaal voor,omdat overal een barst
in zit.”
De geboorte van Christus is gekomen
en wil van ons leven een leven ma-
ken zonder dat er een barst in zit.
Overal kan een Bethel - een Huis van
God - ontstaan. Hier staan deuren
open voor diegenen, die leven met
een deuk in hun bestaan. Hiermee
werd het prachtige kerstverhaal af-
gesloten. Hierna bedankte de voorzit-
ter iedereen die aan deze geslaagde
bijeenkomst heeft meegewerkt. Tot
nu toe werden kerstbakjes verzorgd
door mevr.Tini Ridderhof, maar zij is
hiermee gestopt, waarvoor zij harte-
lijk werd bedankt. Een viertal dames
hebben deze taak overgenomen.
Aan het eind werden deze kerstbak-
jes verspreid met behulp van vrijwilli-
gers onder zieken en alleenstaanden.

Goede opkomst 
PCOB-Kerstbijeenkomst
Vorden - Voorzitter Fred Midden 
kon vrijdagmiddag bij de ope-
ning van de Kerstbijeenkomst 
van de PCOB ruim 50 belangstel-
lenden welkom heten ondanks 
de slechte weersomstandigheden 
Hij sprak hierna een kort ope-
ningswoord met als titel “Op weg 
naar Bethlehem” Ook werden 
een drietal overledenen van de 
afgelopen periode herdacht.

Veel inwoners van Bronkhorst had-
den zich in kleding van toen gehuld. 
De kerststal was ingericht en er wer-
den vuurkorven gestookt. Mensen 
verzamelden zich rond het koor die 
prachtige kerstliederen zong. De 
kleine, sfeervolle kerstmarkt werd 
goed bezocht. Het was, zeker in de 
ochtenduren bar koud, met tempera-
turen van -8 graden. Gelukkig kwam 
het zonnetje erbij, die tezamen met 
de vuurkorven wat warmte bracht. 

De voor het 21ste jaar aanwezige pop-
penspel ‘A Christmas Carol’ verzorg-
de zaterdags om 15.00 uur de 100ste 
voorstelling. Initiatiefnemers van 
het poppenspel Peter en Lidy Noort 
en hun kinderen Bart, Marjoleine en 
Wouter, mogen elk jaar weer veel be-
langstellenden ontvangen. 

Toch had de kerstfair last van de 
sneeuw. Niet iedereen kon het stadje 
bereiken en door het weeralarm ble-

ven veel mensen thuis. Jammer, want 
juist door de versgevallen sneeuw 
toonde Bronkhorst idyllisch. 
Er was helaas één incident te be-
treuren. In de nacht van zaterdag op 
zondag werd Maria uit de stal gesto-
len. Waarschijnlijk is zij verdwenen, 
nog voor het ging sneeuwen. “Er zijn 
geen sporen,” aldus een inwoner van 
Bronkhorst. “Wie doet nu zoiets?” 

Herman Meutstege, de uitbater van 
het Wapen van Bronkhorst wil, net 
als iedereen in Bronkhorst Maria te-
rug in de stal. “Voor degene die een 
pop ergens in de sloot of langs de weg 
ziet en het lijkt op Maria, we hopen 
dat die terug komt.” Aan iedereen die 
wat gezien heeft: Breng Maria terug!

Idyllisch besneeuwd met een zwart randje

Kerstfair Bronkhorst

Bronkhorst - De jaarlijks georganiseerde Kerstfair in Bronkhorst trok 
vanwege het weer minder bezoekers dan anders. Dat was jammer want 
juist door de versgevallen sneeuw toonde het stadje idyllisch, een koor 
zong kerstliederen en de vuren brandden. De beroemde voorstelling 
van Charles Dickens ‘A Christmas Carol’ beleefde zijn 100ste voorstel-
ling. Er was één teleurstelling: Maria is gestolen!

In een idyllisch Bronkhorst luisterden mensen naar prachtige kerstliederen.

KONIJNEN
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xZG, 
1xG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Be-
renpas 1xF, 6xZG, 1xG

Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xZG, 
1xG, Bram Bruinsma 1xZG, Jelle 
Bruinsma 1xG
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 2xZG 
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
1xF, 2xZG, 1xG

P.K.V. Nieuws
Gelderlandshow Wychen.

ANBO computercursussen
Basis/Beginnerscursus: vanaf  9 februari 2011 iedere woens-
dagmorgen vanaf 9.30 tot 12.00 uur en/of avond vanaf 
18.30 tot 21.00 uur. Cursusduur 10 morgens of 10 avonden 
kosten € 70,-. Boeken € 20,-. Koffie € 10,-.

Vervolgcursus: vanaf 11 februari 2011 iedere vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur. Cursusduur 10 middagen. Kosten 
cursus € 70,-. Naslagwerk € 15,-.  Koffie € 10,-.

Cursus fotobewerken. De cursus fotobewerken is dit seizoen 
breder van opzet om beter aan wensen van de cursisten 
te voldoen. De hele cursus zal bestaan uit 10 lessen van 
2,5 uur waarin gewerkt wordt met het programma Photo 
Studio en Picasa. Cursus vanaf 7 februari 2011 iedere 
maandagavond vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Cursusduur 10 
avonden kosten € 70,-. Boek + bewerkingsprogramma 
€ 27,50. Koffie € 10,-.

Cursus PowerPoint/basis. Microsoft PowerPoint is een onder-
deel van Microsoft Office, waarmee zowel snel een goed 
uitziende presentatie als een meer uitgebreide professio-
nele presentatie kan worden gemaakt. In deze cursus staat 
het gebruiken en maken van presentaties centraal. De 
cursus is bedoeld voor personen die ervaring hebben met 
Windows en eventueel Office, maar nog niet of nauwelijks 
bekend zijn met PowerPoint. Cursus vanaf 11 februari 
2011 iedere vrijdagmorgen om 9.30 tot 12.00 uur. Cursus-
duur 10 morgens. Kosten € 70,-. Boek € 18,-. Koffie € 10,-.

Cursus Bestandsbeheer. Help! Waar zijn mijn bestanden op 
mijn computer? Voor dit soort problemen biedt de ANBO 
nu een cursus van 10 lesbijeenkomsten aan waarin uitslui-
tend aandacht wordt besteed aan doelmatig bestandsbe-
heer waardoor het gebruik van de computer een heel stuk 
plezieriger zal verlopen. Deze cursus is geschikt voor hen 
die al eerder een beginnerscursus of vervolgcursus volgden 

en voor ieder die behoefte heeft aan meer kennis van de 
computer. De cursisten moeten thuis een computer heb-
ben met het besturingssysteem Windows XP of Windows 
Vista of Windos 7. Cursus vanaf 8 februari 2011 iedere 
dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot16.00 uur. Cursusduur 10 
dagdelen. Kosten € 70,-. Boek € 15,-. Koffie € 10,-.

Cursus Excel. Wat is Excel?  Zoals Word bedoeld is voor 
tekst, zo is Excel bedoeld voor alles wat te maken heeft 
met cijfers, getallen, tabellen en overzichten. Penning-
meesters van verenigingen werken graag met dit pro-
gramma. Wie thuis zijn administratie op orde wil houden 
en zijn adreslijst beheert, die werkt er mee. Het gaat om de 
versie 2003, maar ook al om de nieuwe versie 2007. Cursus 
vanaf 9 februari 2011 iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 
tot 16.00 uur. Cursusduur 8 middagen.  Kosten € 60,-. Boek 
€ 18,-. Koffie € 8,-.

Cursus fotografie. Bestemd voor  mensen die sinds kort of 
misschien al wat langer in het bezit zijn van een digitale 
compact (kleine) camera en eigenlijk niet aan fotograferen 
toekomen omdat ze denken dat het te ingewikkeld is. 
Deze cursus is ook uitermate geschikt voor mensen die 
graag fotograferen, maar er graag wat meer over willen 
weten. De cursus is ook te volgen voor mensen met een 
andere camera, zoals een spiegel reflex. Echter de extra 
mogelijkheden van een dergelijke camera komen in deze 
cursus niet aan de orde. Er wordt van uit gegaan dat de 
deelnemers aan deze cursus beperkte of geen ervaring 
hebben met fotograferen.
Doel van de cursus is om de eigen camera zodanig te leren 
kennen, dat het mogelijk wordt steeds mooiere foto’s te 
maken.
Wat aan de orde komt is allereerst het leren ontdekken 
van de mogelijkheden van de eigen camera. Verder wordt 
onder andere aandacht besteed aan de belichting bij het 
fotograferen en waar je op moet letten om een mooie 

compositie te krijgen van wat je fotografeert. Ook komen 
de specifieke aandachtspunten aan de orde bij het foto-
graferen van mensen en dieren, van gebouwen of kleine 
voorwerpen, van het fotograferen in de natuur en van 
landschappen.
In 6 lessen van 2½ uur wordt datgene wat theoretisch aan 
de orde komt ook in de praktijk toegepast. Hiervoor gaan 
we soms naar andere locaties. Maar ook krijgen de cursis-
ten opdrachten, die ze thuis kunnen uitvoeren en waarvan 
de resultaten in de volgende les worden besproken. De 
lessen worden om de twee weken gegeven en starten in 
februari op een nader te bepalen datum op een donder-
dagmiddag. 
De kosten van deze cursus zijn € 50,-. Hiervoor krijgt u 
naast de lessen ook de behandelde stof op papier. Koffie of 
Thee € 6.-. Aanvang cursus februari 2011.

Computer vragenuurtje
Er zijn nogal wat mensen die tijdens het computergebruik 
tegen één of meerdere vragen aanlopen. Dat kan zijn bij in-
ternetten; e-mailen; gebruik van Word; Excel; PowerPoint; 
fotobewerken; enzovoort; enzovoort. Stichting Welzijn 
Zelhem geeft deze mensen de gelegenheid om tijdens een 
vragenuurtje deze vragen te komen stellen in de Oranjehof 
te Zelhem. Dit experiment start op vrijdag 11 februari.
Locatie : Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zel-
hem
Tijd: Vanaf 11 februari tot eind maart elke vrijdag 

tussen 11.30 en 12.30 uur.
Kosten: Vrije gift, exclusief eventueel materiaal en 

koffie.
De cursussen worden georganiseerd door de ANBO Zel-
hem, en vinden plaats in de Oranjehof aan de Prinses 
Beatrixstraat te Zelhem. Er is nog plaats om mee te doen 
graag opgave voor 30 januari 2011.
Opgave en informatie bij het secretariaat van de ANBO, 
mevr.G. Til, tel. 0314-625536. E-mail gerrie.til@x4all.nl
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Wat is: A. Uutvigelieren.

 B. Doongelof.

 C. Aevenolders.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het werk van Marijke weerspiegelt 
het innerlijk zijn. Vroeger maakte zij 
nauwkeurige etsen en tekeningen, 
later pasteltekeningen en keramiek. 
Haar werk werd - net als zijzelf - ope-
ner en vrijer. 
Het werd ook meer divers qua onder-
werp en uitwerking: naast (bloem)
stillevens kwamen motieven als bo-
men, honden en mensen haar werk 
binnen. Naast figuratieve kwamen er 
ook abstracte elementen, meer kleur, 
lossere lijnen. 

Hans probeert het leven volledig te
leven zonder van hot naar her ge-
slingerd te worden door de chaos van
elke dag. Hij ging op zoek naar het
wezen van creativiteit. Elk werk van
hem is in die zin een onderzoek. Van-
af 1996 vond hij zijn inspiratie in de
Griekse wereld van eilanden, kerkjes
en kloosters. 

Vaak maandenlang werkt en leeft hij
daar te midden van de oorspronke-
lijke bevolking, om dan thuis in zijn
atelier de puur witte Cycladische ar-
chitectuur te verbeelden in schilderij-
en. Met zijn paletmes schept hij met
ingetogen wit en bescheiden blauw-
tonen een sfeer van licht en stilte.
Adres: galerij Amare, Komvonderlaan
6, 7251AC Vorden. 

De expositie is geopend t/m 3 januari,
za/zo/ma ‘s middags en op afspraak
(T 0575 555783). Beeldmateriaal van
de kunstenaars is te vinden op de
webstek www.amare-galerij.nl

Pastel, keramiek en olieverf 
in Amare
Vorden - Pastels en keramiek 
van Marijke Fast, olieverfschil-
derijen van Hans van de Burgt, 
een mooie combinatie hiervan 
valt momenteel te zien in galerij 
Amare. Marijke met bloemstuk-
ken in pastel, en schaaltjes, vazen 
en beeldjes in keramiek. Hans 
met schilderijen van Griekse ker-
ken en kloosters in alle kleuren 
blauw van die streek, in zorgvul-
dig zelfgemaakte verven.

Na een lange voorbereidingstijd is er 
op maandag 6 december gestart met 
de aanleg van het Doesburgsepad, 
een stukje wandelpad langs de Rijks-
weg bij Drempt. De dorpsraad van 
Drempt heeft het initiatief genomen 
om oude wandel- en kerkpaden weer 
in ere te herstellen. Hiermee wordt 

een lang gekoesterde wens van de 
stichting wandelpaden Hummelo, 
Keppel en Bronckhorst gerealiseerd. 
Gerard van Heusden zegt hierover: 
“In 2005 is er al een besluit genomen 
in de gemeenteraad van de toenma-
lige gemeente Hummelo en Keppel 
om te komen tot het aanleggen van 

het pad. Dit was een van de laatste
besluiten van die gemeenteraad. De
achtergrond is dat voor het lopen van
het Doesburgspad de Rijksweg nu
nog twee keer overgestoken moest
worden, namelijk eerst bij Drempt
en dan bij de Stokhovenselaan. In het
verleden was dat anders. 

Twintig jaar geleden liep het kerkepad
nog schuin over het bouwland, waar-
aan nu het nieuwe pad wordt aange-
legd. Dat pad is door herverkaveling
en slechte inspraakprocedures van
toen van de kaart verdwenen en was
men nadien gedwongen de Stokho-
venselaan uit te lopen, over te steken
en langs de Rijksweg richting Drempt
te gaan en daarna weer over te steken.
Door het nieuwe pad, wat helaas niet
meer het oude kerkepad is (dus schuin
over de akker), is het in ieder geval wel
weer mogelijk aan deze kant van de
Rijksweg te blijven.” Bij de realisatie
van het wandelpad zijn naast de stich-
ting ook de provincie Gelderland en
de gemeente Bronckhorst betrokken.
Het stukje wandelpad van ongeveer
500 meter gaat deel uitmaken van
de Lange Afstandswandelroute (LAW)
Graafschapspad en ligt tussen de Stok-
hovenlaan en de bebouwde kom van
Voor-Drempt. Bij de aanleg van het
Doesburgsepad is gekozen om dit in
de vorm van een een leer-werk-project
te laten uitvoeren door leerlingen van
het AOC-Oost met ondersteuning van
de Liemers infragroep. Al vanaf juni
dit jaar zijn 2 leerlingen bezig geweest
met de inventarisatie van het terrein.
Vervolgens zijn met ondersteuning
van de Liemers infragroep werkteke-
ningen gemaakt en een kostenraming
opgesteld.

Gebiedsproces Keppel   Doesburgsepad

In het kader van het gebiedsproces Keppel en omstreken had men al 
een tijdje plannen om een wandelpad langs de Rijksweg, nabij Voor-
Drempt, aan te leggen. Het gaat om de reconstructie van een oud ker-
kepad, dat in de loop der jaren verdwenen was. Door een subsidie van 
de gemeente Bronckhorst is het nu gelukt dit pad opnieuw te realise-
ren, alhoewel de locatie niet meer exact dezelfde is.

RENAULT ABC-ACTIE
‘Nederland gaat voor groen en daar 
profiteert u van. Want als u uw auto 
tijdens de ABC-actie van Renault in-
ruilt voor een nieuwe Renault, dan 
ontvangt u tot 2.500 euro extra in-
ruilwaarde. Bovendien profiteert u 
van 0% rente op de financiering en 
andere aantrekkelijke acties’, aldus 
Jeroen Koetsier van Herwers Renault. 
Op Renault.nl kunt u alvast zien 
wat uw huidige auto op dit moment 
waard is. Bovendien ontvangt u bij 
aankoop van een nieuwe Renault een 
gratis dvd-speler voor in de auto.’

NISSAN SHOP JE EIGEN VOOR-
DEEL
De Nissan Pixo, NOTE en Qashqai zijn 

tijdens de Eindejaarsshow ook aan-
trekkelijk geprijsd. Bij aankoop van 
de Nissan Pixo ontvangt u 500 euro 
Nissan Capital korting. Voor de Nis-
san NOTE bedraagt de Nissan Capital 
750 euro en voor de Nissan Qashqai 
1.000 euro. Shop je eigen voordeel!

STRAATJE OUDEJAARSLOTEN 
CADEAU
Besluit u tijdens de Eindejaarsshow 
bij Herwers een auto te kopen, dan 
krijgt u gratis een straatje Oudejaar-
sloten t.w.v. 150 euro cadeau! Vraag 
hiervoor naar de voorwaarden.

OCCASIONS
Ook voor de occasions zijn er diverse 
acties: er zijn kortingen die kunnen 
oplopen tot 2.000 euro. Daarnaast 
is er de 0% rente financieringsactie 
en ook bij aankoop van een occasion 
krijgt u een straatje Oudejaarsloten 
cadeau. Het actuele aanbod occasions 
is te vinden op www.herwers.nl 
De snert staat klaar bij Herwers Nis-
san en Renault Hengelo. U bent van 
harte welkom. www.herwers.nl
Foto: De medewerkers van Herwers

Herwers Eindejaarsshow

Hengelo - Van 17 t/m 31 decem-
ber vindt bij Herwers de Einde-
jaarsshow weer plaats. Tijdens de 
eindejaarsshow is er te genieten 
van verschillende aantrekkelijke 
aanbiedingen en is er een groot 
aanbod aan occasions. Daarnaast 
ligt voor iedere bezoeker een aar-
dige attentie klaar.

Maandag 27 december wordt deze 
weer opgehaald.

Papiercontainer Veldhoek
Veldhoek - Woensdag 22 december wordt de oudpapier container 
weer geplaatst bij de Veldhoekse school.

‘Loat Goan’ bestaat uit Peter Bekking 
(gitaar), Ed v.d. Graaf (basgitaar), Hans 
te Beest (drums) en Hans Hissink 
(zang) en heeft de thuisbasis in Doe-
tinchem. De band werd in de zomer 
van 2009 opgericht tijdens een car-
poolrit van het werk naar huis. Peter 
Bekking, die samen met Ed v.d. Graaf 
en Hans Hissink in één auto naar hun 
werk rijden kwam op het idee om 
een band te beginnen met z’n twee 
meerijdende collega’s. Er moest al-
leen nog een drummer gezocht werd. 
Het oog viel op Hans te Beest. Peter 
Bekking en Hans te Beest hebben 
hun sporen ruimschoots verdiend in 
de Achterhoekse muziekscene terwijl 
Ed v.d. Graaf en Hans Hissink hun de-
buut maakten in de muziekwereld.

Loat Goan kan het best bestempeld 
worden als (feest)rockband die ste-
vige nummers speelt, maar er zijn 
ook gevoelige ballads te beluisteren. 
De Doetinchemse band speelt naast 
eigen werk in het Achterhoeks dia-
lect, ook bekende en minder beken-
de rock- en bluesnummers van bijv. 
Herman Brood, Bryan Adams, Thin 
Lizzy, Little River Band en Aynsley 
Lister, maar die worden dan aange-
kleed met eigen teksten in de Achter-
hoekse taal. 
De belangstelling voor de Doetin-
chemse band groeit. Met het num-
mer ‘Doetinchemmen’ is inmiddels 
regionale bekendheid verworven. 
De website www.doetinchemmen.
nl is inmiddels ook verrijkt met het 

nummer dat Loat Goan speciaal ge-
maakt heeft voor dit fenomeen. Naar 
aanleiding van dit nummer vonden 
er interviews plaats gevonden bij Ra-
dio Ideaal en Optimaal FM en ook 
dagblad De Gelderlander besteedde 
aandacht aan de band. Tijdens de lan-
delijke bekende muziek-8-daagse bij 
café Merleyn heeft Loat Goan furore 
gemaakt met hun debuut op dit veel-
besproken podium van de befaamde 
bruine kroeg in Doetinchem.
Op de website www.loatgoan.tk zijn 
de interviews te beluisteren en kun-
nen clips, die gemaakt zijn voor eigen 
nummers zoals ‘Doetinchemmen’, 
‘Ku’j dat dan niet zien’ en ‘Veurjoar’ 
worden bekeken.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen, 
kunnen mailen naarlive@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v.live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Loat Goan bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 29 december zal de band ‘Loat Goan’ tussen 
20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live spelen in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt 
uitgezonden.



Henk: ‘De enige reden om door te 
gaan is, dat ik mijn vak nog heel erg 
leuk vind. En waarom zou ik dan 
stoppen? Gelukkig laat mijn gezond-
heid het toe om te blijven werken en 
hoop ik het nog een tijdje vol te hou-
den’, zo zegt Henk Vaags in zijn kan-
toor aan het Hoge in Vorden. Henk 
Vaags is een selfmade- man, dat wil 
zeggen middels vele jaren avondstu-
die heeft hij zich alle facetten van het 
beroep eigen gemaakt. Geboren in 
het buurtschap Miste, onder de rook 
van Winterswijk, was het al heel snel 
duidelijk welke richting hij ‘later‘ op 
zou gaan.
Henk Vaags over die periode: ‘Ik was 
nauwelijks acht jaar of ik was al druk 
bezig met timmeren. Dat was mijn 
lust en mijn leven. Dus naar de LTS 
om het vak volledig onder de knie te 
krijgen. Het schaven van houten plan-
ken en dan die geur van het hout op-
snuiven. Wat rook dat lekker‘, zo zegt 
Henk lachend. Onderwijl hij overdag 
zeven jaar het vak van timmerman 
uitoefende, dook hij ‘s avonds in de 
studieboeken, wat uiteindelijk leidde 
tot bouwkundig adviseur/ontwerper. 
Ooit behaalde hij de prijs ‘beste leer-
ling van de regio’.
Henk Vaags staat op, trap op naar 
boven en laat ons vervolgens een 
boek zien met als titel ‘Bouwkunde 
en schilderen’, dat in 1951 werd ge-
schreven door R.C. van Whee. Zegt 
hij: ‘Ik gebruik dit boek nog steeds’. 
Er was nog een boekje dat mede be-
palend was voor zijn latere carrière. 

Zijn ‘eigen werkboekje’ waarin tal 
van door hem zelf gemaakte tekenin-
gen en ontwerpen werden opgesla-
gen. Henk Vaags: ‘Toen ik destijds bij 
architect Warnaar in Zutphen aan de 
slag ging, hebben ze daar mijn werk-
boekje ingezien. De directie was ge-
lijk enthousiast. Eigenlijk kun je stel-
len dat dit boekje de opstap was naar 
de ‘ontwerp’-loopbaan’, zo zegt Henk 
Vaags met een brede grijns.
Tijdens zijn werkzaamheden bij het 
architectenbureau van Warnaar in 
Zutphen, nadien Meerstadt, kreeg 
Henk Vaags een hoge mate van zelf-
standigheid. ‘Ga maar naar de klant 
toe, overleg met hem wat hij precies 
wil en maak dan een ontwerp, zo 
kreeg hij dikwijls van zijn superieu-
ren te horen. Henk Vaags: ‘In 1978, 
tussen Kerst en Nieuwjaar, zei een 
klant tegen mij: ‘Waarom begin je 
eigenlijk niet voor je zelf’? Toen ging 
ook bij mij een lichtje branden en 
begon ik in 1979 (ik woonde toen al 
in Vorden) als zelfstandig bouwkun-
dig adviseur/ontwerper. Doordat veel 
mensen mij al kenden had ik direct 
tal van opdrachten. Eigen baas zijn, 
ik vond het geweldig’, zo zegt Henk 
Vaags.

In de tachtiger, tot pakweg half ne-
gentiger jaren altijd heel veel werk. 
Henk Vaags: ‘Dat is nu ook nog zo. 
Nadien werd het toch wat anders, 
de markt werd wat dat betreft grilli-
ger en harder. Gelukkig had ik altijd 
werk genoeg. In 1997 werd het vak 

van bouwkundig adviseur/ ontwerper 
opnieuw op de kop gezet. De compu-
ter deed zijn intrede ! Ik weet het nog 
goed, ik heb in één keer (opnieuw 
tussen Kerst en Nieuwjaar, ik heb 
blijkbaar wat met die periode!) de te-
kentafels omgeruild voor computers, 
ook bij het personeel. Ik was gelijk 
enthousiast, er ging een wereld voor 
mij open’, zo zegt Henk Vaags.
Aan opdrachten geen gebrek, wan-
neer Henk Vaags opsomt aan welke 
bouwprojecten hij in de loop der ja-
ren allemaal een steentje heeft bijge-
dragen, komt hij tot een respectabel 
aantal. Om er een paar te noemen: de 
Amaliahof in Ruurlo (ontwerp voor 
16 woningen), ook in Ruurlo plan 
Everwenninkhoek (20 vrijstaande en/
of gekoppelde woningen. Sporthal-
len, dierenartsenpraktijken, uitbrei-
ding van scholen. Veel restauratie-
opdrachten waarin nogal wat speci-
alisme werd gevraagd, zoals ramen 
van kerken, rijks- en gemeentelijke 
monumenten, reconstructie kerkto-
rens. Zorghotels zoals bijvoorbeeld de 
Ehze en in Empe, kinderdagverblijf de 
Klimboom in Vorden, de brandweer-
kazerne in Ruurlo, noem maar op.
Henk Vaags is vanaf 1985 lid van de 
Monumentencommissie, eerst van de 
gemeente Vorden en thans van de ge-
meente Bronckhorst. ‘Het uitoefenen 
van het vak als bouwkundig adviseur/
ontwerper is anno 2010 voor mij nog 
steeds een boeiende aangelegenheid. 
Wel wordt het steeds ‘zakelijker’, 
dat wil zeggen vaktechnisch en juri-
disch moet je alles goed voor elkaar 
hebben, anders krijgt de opdrachtge-
ver een probleem. Gelukkig kennen 
de meeste opdrachtgevers mij. Dan 
mogen de klanten bepaalde verwach-
tingen hebben en die moet je blijven 
waarmaken’, zo zegt hij.

Van beroep bouwkundig adviseur/ontwerper

Henk Vaags: 
‘Nog steeds een boeiend vak’

Vorden - Sommige mensen gaan zo op in hun beroep dat ze hun eigen 
jubilea vergeten of er geen aandacht aan schenken. Zo iemand is bij-
voorbeeld Henk Vaags, van beroep zelfstandig bouwkundig adviseur/ 
ontwerper. Komend voorjaar wordt hij 65 jaar, dus tijd om te stoppen? 
Dat geldt niet voor Henk Vaags. Voor hem nog geen pensioen. Verre 
van dat!

Eenmaal binnen konden zij zich niet 
alleen verwarmen aan de kunst die 
gepresenteerd werd, maar ook hun 
licht opsteken bij de kunstenaars/
vormgevers. Op deze donkere dag 
tussen Sinterklaas en Kerstmis ont-
stonden boeiende gesprekken over 
de ideeën over kunst en de werkwij-
zen van de kunstenaars/vormgevers. 
Juist in deze tijd van dreigende bezui-
nigingen op het gebied van kunst en 
cultuur blijkt KZV te voorzien in de 
behoefte van het publiek om in in-

formele sfeer met de makers van de
kunstwerken  van gedachten te wis-
selen. Ook het educatieve aspect van
KZV kwam aan bod: drie leerlingen 
van het Isendoorn College uit Zut-
phen maakten de tocht langs ateliers
om er voor het vak CKV een verslag
van te maken. Al flitsend met hun 
digitale camera’s kwamen zij binnen
om in een even flitsend gesprek met
de kunstenaar hun informatie over 
in het bijzonder het tot stand komen
van de kunstwerken te vergaren. Zo
deden zij o.a. kennis op over beeld-
houwen en glasfusen. De betreffende
kunstenaars hebben dit als heel inspi-
rerend ervaren!
Deelnemers en publiek kunnen te-
rugkijken op een koude, maar des-
ondanks geslaagde KunstZondag en
zich alvast verheugen op de volgende
die op 13 maart 2011 zal plaatsvin-
den. Dan komen de blaadjes alweer
bijna aan de bomen. 
www.kunstzondagvorden.nl

Stralend licht op donkere decemberdag

17e KunstZondagVorden
Vorden - 12 december jl. wap-
perde bij 15 locaties in Vorden-
dorp en buitengebied de Kunst-
ZondagVorden-vlag te in de ijs-
koude wind die die dag over het 
land raasde. Bezoekers uit het 
hele land zochten, tot op het bot 
verkleumd, hun toevlucht tot de 
warmte en het licht van de deel-
nemende ateliers, galeries en het 
museum.

Records en limieten worden per han-
dicap vastgesteld en Nederlandse 
records kunnen alleen gezwommen 

worden bij elektronische tijdwaarne-
ming of op Nederlandse kampioen-
schappen. 
De limieten voor gehandicapten zijn 
afgelopen jaar behoorlijk zwaarder 
geworden waardoor er niet zo veel 
deelnemers konden worden inge-
schreven. 

De plaatsing voor de medailles is dan 
vervolgens gebaseerd op alle catego-
rieën samen. Nienke wordt van alle 
deelnemers op de 100m schoolslag 
dan zesde van Nederland.

Nienke Braakhekke zwemt 
Nederlands Record
Lochem - Nienke Braakhekke van 
de Berkelduikers zwemt op de 
100m schoolslag een Nederlands 
Record in 1.42.56. Nienke zwemt 
op de Nederlandse Kampioen-
schappen in categorie S13 (de ca-
tegorie voor is slechtzienden) en 
weet met dit mooie resultaat de 
aansluiting te houden bij de Ne-
derlandse top.

Kinderen van clubs en nevendien-
sten van de Protestantse Gemeente 
(i.w.) te Vorden hebben een kerst-
spel ingestudeerd met als titel: 
‘Waar is de ster?’ De presentatie 
van het kerstspel wordt verzorgd 
door Monique Krajenbrink. Zij heeft 
gehoord dat er een speciale gast zal 
komen, een echte ster! Zou het een 
bekende Nederlander zijn, zoals 
Marco Borsato? Of is het misschien 
prinses Maxima? Als de profeet Je-

saja aan Monique vertelt dat er een 
kindje geboren zal worden, een ech-
te ster, dan heeft ze bijna geen tijd 
om te luisteren. Laat hij alsjeblieft 
snel weggaan, want ze verwacht een 
heel speciale gast! 

Ook Jozef en Maria komen langs, 
maar die zijn toch veel te gewoon. 
Die moeten ook weer gaan. Pas als 
Jesaja nog eens komt en de engel 
Gabriel Monique flink laat schrik-
ken begrijpt ze dat ze de ster van 
de avond zelf heeft weggestuurd… 
Hoe zal dat aflopen? We gaan ook 
samen zingen en luisteren naar het 
engelenkoor. Je mag je zelfgemaak-
te muziekinstrumentje meenemen. 
Voor alle kinderen is er na afloop 
een presentje. Kom jij ook?

Kinderkerstfeest in dorpskerk

Vorden - Op kerstavond 24 de-
cember is er weer Kinderker-
stfeest in de Dorpskerk. Het 
begint om 19.00 uur en alle kin-
deren, ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s zijn van harte uitgeno-
digd!

Onderweg worden de deelnemers ge-
trakteerd op erwtensoep en glühwein 
of chocolademelk. Op een aantal 

plaatsen staan midwinterhoornbla-
zers met hun bijzondere blaasinstru-
menten om de sfeer helemaal com-

pleet te maken. Deelnemers kunnen
op 2 januari starten bij de Wildenbor-
chse Kapel, Kapelweg 1 te Vorden. 

Na afloop van de wandeling is er in 
de Kapel voldoende gelegenheid voor
het nuttigen van een drankje. De
hond mag meelopen, maar moet wel
aangelijnd te zijn.

Winterwandeling Wildenborch
Wildenborch - Zondag 2 januari is er een winterwandeling in de Wilden-
borch. De Kapelcommissie organiseert dit sportieve evenement al voor 
de twintigste keer. Er zijn twee mooie routes uitgezet door de prachtige 
omgeving in en rond de Wildenborch. Deelnemers kunnen kiezen uit een 
korte route van ongeveer 7 km en een langere route van zo’n 14 km.

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



Poffertjes, snert en oliebollen en 
niet te vergeten de boerenkool met 
worst aan het slot, zorgde er in elk 
geval voor dat men van binnen warm 
bleef. De folkloristische dansgroep 
De Knupduukskes was nog het beste 
op de winterse omstandigheden in-
gespeeld. Warme sokken in de klom-
pen, ouderwetse ‘dikke’ kledij en 
daarna de ‘Driekusman’, de ‘Berkel-
wals’ e.d. dansen. Dus van kou abso-

luut geen sprake! Bij de aanvang van 
de kerstmarkt deelde de VOV aan de 
winnaars van de Eindejaarsactie de 
prijzen uit.

De bezoekers werden vanaf twaalf 
uur getrakteerd op een cultureel 
programma, waaraan medewerking 
werd verleend door zangkoren (pop 
en gospel) en muziekverenigingen. 
Ook midwinterhoornblazers ontbra-

ken niet. De kinderen konden zich 
prima vermaken met o.m. broodbak-
ken boven het kampvuur. De kerst-
stal met Jozef, Maria, het kindeke 
Jezus, de herders en de ezel gaf een 
speciaal cachet aan deze kerstmarkt. 
Amnesty was druk in de weer met 
het verzamelen van handtekeningen, 
terwijl de Oranjevereniging circa 35 
nieuwe leden kon bijschrijven. De 
hervormde dorpskerk was zaterdag-
middag ook geopend. Daar werden 
o.a. kerstattributen verkocht waar-
van de opbrengst ten goede kwam 
aan Hospice.

Kerstmarkt met tot slot boerenkool met worst

Vorden - Het was zaterdag koud op de kerstmarkt in Vorden. Dat 
weerhield de mensen er niet van om de warme haard te verlaten om 
vervolgens op de markt een gezellig glaasje glühwein te drinken.



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

Met man en macht, maar nog meer 
met de deelnemers is aan de bouw 
van de kerststal gewerkt. Een hele 
andere klus dan de klussen die 
normaal gesproken op de boerderij 
worden gedaan en daarom zeker 
niet minder leuk. 

Waren Jozef en Maria vorig jaar re-
gelmatig met de ezel op stap: “wij 
zijn er even niet, we laten de ezel uit, 

groeten Jozef en Maria”, in verband 
met een koppige ezel die niet in of 
daarna uit de kerststal wilde, zo zijn 
er dit jaar twee zeer aaibare, lieve 
ezels. Nu hebben zowel Maria als Jo-
zef een ezel om uit rijden te gaan. 
Echter, de stal is dusdanig comfor-
tabel dat die behoefte er niet lijkt te 
zijn. Ook het kribje met het kindje is 
te bewonderen. Deze ezels laten het 
kribje met kind voor wat het is, in 
tegenstelling tot vorig jaar toen de 
ezel er mee aan de haal ging. 

Vind je het leuk de kerststal te be-
zoeken, een glaasje warms te drin-
ken of even de gezelligheid bij de 
kachel op te zoeken, voel je van 
harte welkom. De kerststal is er tot 
en met 30 december.

Kerststal Zorg- en 
recreatieboerderij de Bult
Toldijk - Het is mogelijk de 
kerststal op Zorg- en recreatie-
boerderij de Bult, Beekstraat 13 
te bezoeken. Kom daarna gerust 
even binnen bij de warme ka-
chel voor een glaasje glühwein, 
warme appelsap of warme cho-
colademelk.

Niet alleen een prachtig resultaat 
voor het actieve zwembadbestuur 
maar zeer zeker ook voor Timme Kos-
ter zelf, de man die vele maanden per 
jaar ‘dag en nacht ‘ met het zwembad 
bezig is. Daarbij ondersteund door 
zijn team medewerkers. Voor Timme 
beginnen de werkzaamheden al vele 
weken voor de opening van het nieu-
we seizoen. Dan wordt het zwembad 
en het omliggende terrein drastisch 
onder handen genomen, zodat het 
bad er eind april, spic en span uit-
ziet. De verfkwast wordt gehanteerd 
en ook kregen de speeltoestellen het 
afgelopen voorjaar een opknapbeurt. 
Ook de machinekamer en het daarbij 
behorende onderhoud is bij Timme 
Koster in goede handen.

Het bestuur van het zwembad ‘In 
de Dennen’ ( bestaande uit Wolter 
Ziggers voorzitter, Marcha Vervoort 
secretaris, Jan Wullink penningmees-
ter, Meta van Arkel en Marieke van 
Loo besloot om mee te doen aan de 
verkiezing ‘Beste zwembad van Ne-
derland 2010 ‘. Marieke van Loo daar-
over: ‘ Eind november is in weekblad 

Contact bekend gemaakt dat alle 
zwembaden van de gemeente geno-

mineerd waren voor deze titel. Om 
door te dringen tot de landelijke fina-
le moesten zoveel mogelijk mensen 
hun stem op ons zwembad uitbren-
gen. Bestuur en personeel hebben 
toen overlegd hoe we dit zouden kun-
nen bereiken. Immers het zwembad 
ligt er momenteel onder een dik pak 
sneeuw, verlaten bij. 

Via de Vordense basisscholen, de 
voetbalvereniging Vorden, de tennis-
vereniging, gymvereniging en posters 
in de bibliotheek en bij een aantal 
winkeliers, alsmede een bericht in 
Contact hebben we de mensen opge-
roepen op ons te stemmen. Timme 
Koster voegde daar net voor het stem-
men sloot, vanuit Indonesië nog een 
Plonsmail bij. Op die wijze is het ons 
gelukt om het grootste aantal stem-
men van Gelderland binnen te halen. 
En dan ook nog het beste zwembad 
van Nederland, prachtig toch’ aldus 
Marieke van Loo. 

Wolter Ziggers voorzitter van het 
zwembad ‘In de Dennen’ (met zijn 
gezin op vakantie in het Brabantse 
land), reageerde zaterdagmorgen 
vanuit zijn vakantieadres ook zeer en-
thousiast. ‘Fantastisch deze uitverkie-
zing. Toch een duidelijke bevestiging 
dat heel Vorden achter het zwembad 
staat. Wij bestaan dit jaar 75 jaar en 
dan ook nog eens het ‘beste zwem-
bad van Nederland’. Een mooier ge-
schenk konden we niet krijgen. Juist 
nu wij met de gemeente Bronckhorst 
in bespreking zijn over renovatie- en 
nieuwbouwplannen komt deze uit-
verkiezing op een goed moment’, al-
dus Wolter Ziggers.

De finale vond vrijdagmiddag plaats in 
het zwembad Calluna in Ermelo (dit 
bad werd onlangs gekroond tot het 
‘groenste zwembad’ van Nederland). 
Het Vordense bad was deze middag 
vertegenwoordigd door penning-
meester Jan Wullink samen en zijn 
vrouw Joke (ex bestuurslid van het 
bad, red.). De overige bestuursleden 
waren of op vakantie of hadden deze 
dag elders verplichtingen. Jan Wul-
linjk: ‘We hadden er absoluut niet op 
gerekend dat wij als winnaar uit de 
bus zouden komen. Immers, de beste 
van Gelderland te zijn vonden we al 
prachtig. Het zwembad werd, om 
voor deze verkiezing in aanmerking 
te komen, op tal van punten beoor-
deeld. Onder meer op kwaliteit, prijs, 
hoe kijkt de samenleving tegen het 
zwembad aan, is het bad schoon, hoe 
zien de terreinen rondom het zwem-
bad eruit en dat soort zaken. Ook is 
het zwembad de afgelopen zomer 
door een tweetal ‘mystery guest’s be-
oordeeld’, zo zegt Jan Wullink.

Een vakjury bestaande uit vertegen-
woordigers van o.a. de KNZB, een 
Stichting ter promotie zwembad, de 
Recron ( overkoepelende organisatie 
van recreatieondernemers) en een ex- 
topzwemmer heeft op basis van deze 
bevindingen het zwembad ‘In de Den-
nen ‘ tot winnaar uitgeroepen. Jan en 

Hoera-stemming bij zwemmend Vorden

In de Dennen beste zwembad van Nederland!

Vorden - Ergens vrijdagavond op een warm strand in Indonesië, een 
juichende Timme Koster, bedrijfsleider van het Vordense zwembad 
‘In de Dennen’, toen hij hoorde dat ‘zijn ‘ zwembad was uitgeroepen 
tot het beste bad van Nederland 2010. ‘Oh, wat gaaf, wat een beloning. 
Trouwens wel een beetje gek dat ik nu juist hier ben. Ik kreeg een 
sms’je van Toke Gudde dat wij de beste waren. Ik was in de veronder-
stelling dat het ging om de beste van de provincie Gelderland. Ik heb 
toen gelijk met penningmeester Jan Wullink gebeld en die vertelde 
mij, niet alleen de beste van Gelderland maar ook van heel Nederland. 
Ik ben zo trost als een pauw’, aldus Timme Koster vanuit Indonesië.

Gouden Startblok

op de voorgrond bedrijfsleider Timme Koster

Bestuur zwembad

Ook burgemeester Henk Aalderink neemt duik in Vordense zwembad

Werkbezoek college

Joke Wullink mochten namens het 
zwembadbestuur een fraaie prijs in 
ontvangst nemen. Het ‘Gouden start-
blok’, in glas gegoten. ‘Ik hoop dat 
deze prijs een positieve uitwerking op 
de gemeente Bronckhorst heeft’, zo 
sprak ook Jan Wullink hoopvol. Be-
halve de prijs het ‘Gouden Startblok) 
krijgt het zwembad ‘In de Dennen’ 
komende zomer bezoek van ex- top-
zwemmer Johan Kenkhuis. Hij zal 
dan voor 20 bezoekers van het zwem-
bad een zwemclinic verzorgen.

Zoals bekend is het zwembadbestuur 
momenteel in onderhandeling met de 
gemeente Bronckhorst om te trach-
ten de nieuwbouw van de entree en 
de kantine en de verbouwing van de 
kleedruimte te realiseren. Hiermee is 
een bedrag gemoeid van circa 768.000 

euro. Het bestuur van het zwembad
heeft de gemeente gevraagd om zich
garant te stellen om een lening te 
kunnen afsluiten. Intussen hebben 
een aantal raadsleden en ook het col-
lege van de gemeente Bronckhorst
dit jaar een bezoek aan het zwembad
‘In de Dennen’ gebracht, waarbij het
badbestuur tekst en uitleg gaf over de
renovatie en de noodzakelijke nieuw-
bouwplannen. Jan Wullink: ‘Ook heb-
ben wij vrije recent nog een gesprek
met de wethouder gehad over de pro-
blemen met de betonnen vloer. De
vloer wordt nog voor de opening van
het seizoen van een coatlaag voorzien,
zodat dan de problemen de wereld
uit zijn. Verder verwachten wij dat er
komend voorjaar ook meer duidelijk-
heid komt over de andere plannen’,
aldus Jan Wullink.
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Herman Veraart, fractie D66)

Eppie Klein, fractie SGP)

Burgerinitiatief blijft nodig!

De zoektocht naar de Tweemiljoenste

Succes of mislukking? 
Elke inwoner van Gelderland kan een onderwerp op de agenda van 

Provinciale Staten (PS) zetten met een burgerinitiatief. Is het een 

succes? Deze vraag heeft de commissie van Onderzoek uit Provinciale 

Staten beantwoord. Het antwoord is ‘ja’ als je kijkt hoeveel onderwerpen 

er zijn behandeld (zes, sinds 2003) en ‘nee’ als de uitkomst alleen maar 

positief mag zijn. 

Meer informatie 

Anja Prins (VVD), T 06 52 29 01 09, de voorzitter van de commissie van Onderzoek.

www.gelderland.nl/denkendoemee

Kijk en zie!

Uniform, regionaal tarief Gelderland

Irem Tunç uit Geldermalsen is offi cieel de tweemiljoenste 

inwoner van de provincie Gelderland. 

Gedeputeerde Staten hebben 

de tarieven voor het regionaal 

openbaar vervoer in de regio’s 

Achterhoek, Rivierenland en 

Veluwe vastgesteld. De tarieven 

zijn, conform de landelijke 

richtlijn voor 2011, met 0,9 

procent verhoogd. De beide 

vervoerbedrijven hebben de 

tarieven en voorwaarden afgestemd, zodat reizigers hetzelfde 

tariefsysteem hebben. Dat geldt ook voor de stadskaartjes 

in de gemeenten Apeldoorn, Harderwijk, Ede en Zutphen. In 

deze gemeenten is een stadskaartje te krijgen voor 1 euro per 

rit, dat geldig is vanaf 9 uur op werkdagen en in het weekend. 

Consumentenorganisatie openbaar vervoer ROCOV heeft, met 

uitzondering van het nieuwe stadskaartje, positief geadviseerd 

over de regionale tarieven.

Meer informatie 

Peter van den Boogaard, T (026) 359 85 11

www.ov9292.nl

Reageren? Ga naar 

www.gelderland.nl/stelling

Het inwonertal van de provincie Gelderland is dit 

jaar op twee miljoen gekomen, maar het Centraal 

Bureau voor de Statistiek kan helaas niet zeggen 

wie de tweemiljoenste is. 

Irem, de tweemiljoenste inwoner!

www.gelderland.nl

openbaar vervoer
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Het is altijd boeiend om 'mijnleefomgeving' te bekijken, maar op 

dit moment is het extra interessant, omdat er een paar nieuwe 

onderwerpen zijn te zien:

stortplaatsen?

Meer informatie

Gonne Hoogveld, T (026) 359 89 78

www.gelderland.nl/mijnleefomgeving

Het burgerinitiatief Platform Voorst werd verleden week in Provinciale Staten afgewezen

Elke tiende inzender ontvangt een poster van zijn of haar foto in mozaïek met alle andere 120 inzendingen
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stelling provinciale staten

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 51
van 20 t/m 24

december 2010.

Wij wensen u

HELE PRETTIGE
KERSTDAGENwww.ah.nl

H E N G E L O 

KERSTAANBIEDINGEN

Openingstijden
Maandag - Dinsdag 8.00 - 20.00 uur

Woensdag - Donderdag  7.00 - 21.00 uur

Vrijdag  7.00 - 18.00 uur





Het bestuur van de gemeente 

Bronckhorst wenst u een heel

voorspoedig 2011

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website 

vindt u de belangrijkste informatie over 

de gemeente.

Jaargang 5
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Tot 10 december jl. heeft iedereen 
personen of groepen aan kunnen 
melden die de titel ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ verdienen. We kregen in to-
taal 16 aanmeldingen. Onlangs zijn 
de drie genomineerden bekend ge-
maakt. Deze zijn in willekeurige 
volgorde:

Harry Somsen
Harry Somsen woont in Zelhem en is 
een gedreven en zeer gemotiveerde 
vrijwilliger die multi-inzetbaar is. Zo 
is hij de drijvende kracht binnen de 
activiteitencommissie van museum 
Smedekinck! Verder is hij actief bij 
veel evenementen en activiteiten in 
Zelhem en Bronckhorst, o.a. voor het 
Toeristisch Platform Zelhem, VVV 
Bronckhorst, de Kunst10Daagse, het 
Toeristisch Recreatief Overleg 
Bronckhorst (TROB), Boelekearlspad 
en de Kinderactiviteiten Bronckhorst 
(Smoks Hanne Dag en Ot en Sien 
Dag). Altijd zie je Harry. Hij heeft een 
tomeloze inzet, enorme betrokken-
heid bij de gemeenschap, is organisa-
torisch sterk en nooit te beroerd om 
de handen uit de mouwen te steken! 

Flophouse
Flophouse bestaat sinds 1970 en is 
een soos met louter vrijwilligers. Een 

plek voor en door jongeren. In Flop-
house worden een Kinderclub, Tie-
nerclub, soosavonden, activiteiten 
van de Volksdansclub en de Line 
Danceclub georganiseerd. Vijf keer 
per jaar is er een groot evenement 
(concerten van Normaal (HØKEN in 
Toldiek)) en maandelijks is er live-
muziek. Ook is de uitluiweek aan het 
einde van het jaar zeer succesvol. 
Zonder Flophouse was er geen plek 
waar jongeren uit Toldijk en verre 
omgeving zichzelf kunnen zijn, waar 
gezelligheid is, waar zij leren wat
organiseren is, de handen uit de mou-
wen steken, elkaar helpen en opko-
men voor elkaar!

Stichting Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg
De stichting Vrijwillige Palliatieve 
Terminale zorg Zelhem/Halle is sinds 
1997 actief. Van ‘s morgens vroeg tot 
‘s avonds laat, gemiddeld 49 weken 
per jaar, staan de vrijwilligers van de 
stichting klaar voor ondersteuning, 
begeleiding en verzorging van termi-
naal zieken. Voor de naasten van de 
zieke zijn zij de ‘extra steun in de rug’. 
Dit vraagt een groot empathisch ver-
mogen, want je mag er als vrijwilliger 
voor een zieke zijn, op misschien wel 
het moeilijkste en meest intieme mo-
ment in iemands leven. De stichting 
verricht belangeloos bijzonder zwaar 
en goed werk.

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van het 
jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’ 
wordt, maakt burgemeester Henk 
Aalderink bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente op
5 januari a.s. De ‘Vrijwilliger van het 
jaar 2010’ ontvangt naast de eretitel 
een geldbedrag van € 250,-. Als de 
eretitel naar een vrijwilligersgroep 
gaat, ontvangt de groep een geld-
bedrag van € 500,-. De andere twee 
genomineerden krijgen een oorkonde 
van € 50,-. 
Voormalig burgemeester H. van der 
Wende, wethouder Seesing en de 
heer Glandrup van de gemeente vor-
men de commissie die op basis van 
de vastgestelde criteria uit de inzen-
dingen drie genomineerden heeft ge-
selecteerd. Daarbij is ook gekeken 
naar de tijdsperiode dat het vrijwilli-
gerswerk is verricht, de verscheiden-
heid en de omvang van het vrijwil-
ligerswerk. 

Belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laten b en w hun waar-
dering blijken voor het vrijwilligers-
werk. De benoeming is een symboli-
sche prijs en de verkozen vrijwilliger 
representeert alle vrijwilligers.

Drie genomineerden voor Bronckhorster ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ bekend

De vrijwilligers 2009 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zetten.

2011 is het Europees jaar van de 
vrijwilliger! De Vereniging Neder-
landse Gemeenten organiseert ko-
mend jaar een reizende promotour 
over vrijwilligerswerk, die op 12 
maart Bronckhorst aandoet. Dit is 
voor ons aanleiding om deze dag in 
het teken te zetten van vrijwilligers-
werk in Bronckhorst. 

Op 12 maart a.s. houden we een 
vrijwilligersmanifestatie onder de 
naam ‘Bronckhorst in actie met vrij-
willigers’. Op deze dag organiseren 

we een informatiemarkt voor vrij-
willigersorganisaties in de hal van 
het gemeentehuis met workshops 
over bijvoorbeeld verzekeringen 
voor en vernieuwing van vrijwilli-
gerswerk en leuke en nuttige doe-
activiteiten. 

De manifestatie biedt vrijwilligers-
organisaties de mogelijkheid nieu-
we vrijwilligers te werven.
Wilt u met uw organisatie deelne-
men aan de activiteiten, dan kunt u 
zich aanmelden via (0575) 75 02 50 
of een e-mail sturen naar
info@bronckhorst.nl.
Geeft u daarbij in grote lijnen aan 
hoe u uw organisatie wilt presente-
ren en wat u een vrijwilliger kunt 
bieden. Aanmelden kan tot
1 februari 2011.

Bronckhorst in actie met vrijwilligers

Het huidige park bij zorgcentrum De 
Bleijke in Hengelo is niet duurzaam 
ingericht. In ons Groenstructuurplan 
is het park aangemerkt als waardevol 
landschap. Door het park opnieuw in 
te richten moet het geschikt worden 
voor meerdere groepen. En daar wil 
de gemeente zich samen met inwo-
ners (jong en oud(er)) nu voor in gaan 
zetten! Door van De Bleijke een echt 
‘gebruiks’park te maken dat voor veel 
groepen uit de samenleving aantrek-
kelijk is, willen we de contacten tus-
sen jongeren en ouderen stimuleren. 
Naast natuur om van te genieten, 
moeten in het vernieuwde park ook 

verschillende plekken komen met na-
tuurlijke speelvoorzieningen voor 
kinderen en jongeren. De gemeente 
benadert de verschillende doelgroe-

pen via lessen op school, nieuwe me-
dia, bijeenkomsten, berichtgeving op 
deze gemeentepagina’s en onze web-
site. We willen hier binnenkort mee 
beginnen en in 2012 hopen we het 
park helemaal opnieuw en volgens de 
wensen van alle (toekomstige) bezoe-
kers in te kunnen richten. We hebben 
onder andere subsidiegelden van de 
provincie gekregen om het plan op te 
starten. Het plan is mede tot stand 
gekomen op initiatief van de dorpsbe-
langenvereniging Hengelo die aan-
geeft dat inwoners ook zelf een bij-
drage willen leveren aan de aanpas-
singen in het park.

Park De Bleijke in Hengelo: Van kijken naar doen
Gemeente en inwoners pakken plan samen op



Door het winterse weer is er in ons 
land en dus ook in Bronckhorst al ge-
ruime tijd sprake van gladheid. De 
gemeente en de provincie zorgen 
voor de gladheidbestrijding in 
Bronckhorst. We hebben afspraken 
gemaakt over waar we wel en niet 
strooien. Op de homepage van onze 
website (www.bronckhorst.nl) vindt u 
meer informatie over gladheidbestrij-
ding in onze gemeente. U kunt ons 
ook bellen als u vragen heeft, via tel. 
(0575) 75 02 50. In Nederland is een 
zouttekort, waar ook Bronckhorst 
mee te kampen heeft. En dat terwijl 
de winterperiode nog lang is. Dit leid-
de ertoe dat wij ons strooibeleid vori-
ge week aanpasten. Zoals altijd, blij-
ven we in Bronckhorst de A- en B-
routes strooien. Dit doen we nu ech-
ter met een mengsel van zout en 
zand. Overige wegen strooien we niet 
meer. 

A- en B-routes 
De gemeente strooit volgens haar 
strooibeleid eerst de A-routes. De 
binnen deze routes vallende wegen 
strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Hieronder vallen o.a. alle 
doorgaande wegen (inclusief de fiets-
paden), de belangrijkste ontsluitings-
wegen naar woonwijken en dorps-
centra, busroutes en de belangrijkste 
toegangswegen naar scholen en 
zorgcentra. Als aanhoudende glad-
heid in combinatie met sneeuw wordt 
verwacht, starten we direct aanslui-
tend met de B-routes. Hieronder val-
len o.a. de centra van de grotere ker-
nen, de belangrijkste toegangswegen 
naar sporthallen, gymzalen en be-
graafplaatsen en verbindingswegen 
tussen A-routes in het buitengebied.       

Zoutvoorraad
Ter voorbereiding op winterse om-
standigheden hadden we een grote 
hoeveelheid zout (meer dan afgelo-
pen jaren) op voorraad gelegd. Door 
de aanhoudende gladheid slinkt deze 
voorraad snel. We hebben bekeken of 
we met meerdere gemeenten een 
contract met een zoutleverancier 
konden afsluiten, maar dat is helaas 
niet gelukt. Hierdoor kunnen we geen 
eerste recht doen gelden op voorra-
den van de leveranciers. We moeten 
daarom anticiperen op zouttekorten 
en op het feit dat we nog een lange 
winterperiode door moeten. 

We begrijpen dat het lastig is als de 
weg voor uw deur glad is. Wij doen 
echter ons uiterste best de belang-
rijkste routes begaanbaar te houden. 
Waar niet gestrooid is, vragen wij u 
voorzichtig te zijn en zoveel mogelijk 
de stoepen voor uw deur zelf schoon 
te maken. Met elkaar kunnen we er-
voor zorgen de overlast door glad-
heid te beperken.

Omdat wij merken dat veel inwo-
ners vragen hebben over het 
strooien, hebben wij onze glad-
heidbestrijders gevraagd de 
meest gestelde vragen te beant-
woorden. 

1. Waarom strooit de gemeente niet 
overal? 
De gemeente Bronckhorst heeft prio-
riteiten opgesteld. Eerst strooien we 
de A-routes. Daarna komen de B-rou-
tes aan de beurt. De overige wegen 
hebben een lagere prioriteit en 
strooien we normaal gesproken bij 
aanhoudende gladheid. Op dit mo-
ment kunnen we dat echter niet doen 
door de beperkte beschikbaarheid 
van strooizout in ons land.
 
2. Waarom bestrijdt de gemeente 
de gladheid niet op troittoirs? 
Dit is organisatorisch niet te doen. We 
willen iedereen gelijk behandelen en 
het is onmogelijk om in alle kernen de 
gladheid op trottoirs gelijktijdig te be-
strijden. We vragen hiervoor dan ook 
de medewerking van inwoners. Het 
zou heel mooi zijn als u de stoep voor 
uw eigen huis (en voor het huis van de 
buurvrouw die dat wellicht zelf niet 
meer kan) zelf schoonhoudt. 
 
3. Is er in Bronckhorst nog wel vol-
doende zout op voorraad? 
Op dit moment nog wel. Maar we we-
ten niet of en wanneer er weer zout 
wordt geleverd, dus we moeten zui-
nig aan doen. Ook kijken we naar al-
ternatieven zoals pekelwater, maar 
hiervoor moeten we onze apparatuur 
aanpassen. We hebben nu één wagen 
aangepast en werken er hard aan om 
nog meer voertuigen geschikt te ma-
ken. Pekelwater is wel leverbaar. 
 
4. Waarom wordt in Bronckhorst 
preventief gestrooid? 
Preventief strooien, is strooien voor-
dat het glad wordt. Dit doen we na 
een melding van de provincie. Zij heb-
ben speciale sensoren in het wegdek 
waardoor redelijk nauwkeurig kan 
worden voorspeld wanneer en of het 
glad wordt. Voor 2006 strooiden we 
alleen als het al glad was. Door pre-
ventief te strooien wordt gladheid in 

principe voorkomen. Dit is dus veili-
ger voor de weggebruikers
 
5. Zijn er geen alternatieven voor 
strooizout? 
Er zijn ook andere dooimiddelen op 
de markt, maar zout heeft de minste 
nadelen. Andere dooimiddelen zijn 
heel slecht voor het milieu of veroor-
zaken snel roest op auto’s. Bovendien 
is zout veruit het goedkoopste. 
 
6. Ben ik als inwoner verplicht mijn 
eigen stoep schoon te houden?
Dit is geen verplichting. We vinden 
het wel prettig en het is natuurlijk ook  
sociaal naar andere buurtbewoners 
toe. U kunt dit het beste doen door na 
sneeuwval direct met een sneeuw-
schep aan de slag te gaan. Strooien is 
dan niet nodig. Sneeuw die al langer 
ligt, kunt u wegkrijgen met zout of pe-
kel. Dit kan ook met keukenzout. Het 
is wel een kwestie van volhouden, 
omdat zout op sneeuw bij matige 
vorst weer bevriest en niet meer 
helpt. 
 
7. Wordt er tegenwoordig minder 
gestrooid dan vroeger? 
Doordat we preventief strooien wordt 
vaker gestrooid dan vroeger. Echter 
de gestrooide hoeveelheid is wel 
minder. Bij preventief strooien is 7 
gram zout per m2 voldoende, terwijl 
bij voorheen het strooien tijdens 
gladheid 15 gram per m2 gebruikelijk 
was. En sommige mensen geven ook 
aan dat ze vinden dat we minder stra-
ten strooien dan eerder. Dat klopt, 
voor de herindeling strooiden een 
aantal van de afzonderlijke gemeen-
ten meer straten, maar door de 
grootte van onze gemeente kan dat 
helaas niet meer. 
 
8. Werkt strooizout onder alle om-
standigheden? 
Bij lagere temperaturen (onder de -5) 
gaat zout steeds minder werken. On-
der de -8 werkt het helemaal niet 
meer.

Houd bij (aanhoudende) gladheid 
onze website in de gaten voor het 
laatste nieuws over strooien in 
Bronckhorst!

De meest gestelde vragen over glad-
heidbestrijding in Bronckhorst De gemeenteraad stelde op 4 november jl. de begroting van 2011 vast. Hier-

mee zijn ook de subsidieplafonds van de uitvoeringsregels van het subsidie-
beleid vastgesteld. Hieronder staan de maximumbedragen die de gemeente 
aan subsidie verstrekt in 2011 

  Uitvoeringsregel Subsidieplafond
  2. Cultuur 
  2.1 Uitvoeringsregel amateuristische kunstbeoefening € 13.195
  2.2 Uitvoeringsregel muziekeducatie € 144.034
  2.3 Uitvoeringsregel muziekverenigingen € 82.706
  2.4 Uitvoeringsregel kunst en cultuur € 2.100
  2.5 Uitvoeringsregel cultureel erfgoed € 2.800
  2.6 Uitvoeringsregel Staringinstituut € 11.738
  2.7 Uitvoeringsregel cultuureducatie basisonderwijs € 7.500
  3. Bibliotheekwerk 
  3.1 Uitvoeringsregel bibliotheekwerk € 729.446
  4. Integraal jeugdbeleid 
  4.1 Uitvoeringsregel jeugd- en jongerenverenigingen € 7.499
  4.2 Uitvoeringsregel speel-o-theken € 9.154
  4.3 Uitvoeringsregel speeltuinvereniging (vervallen) € -
  4.4 Uitvoeringsregel jongerenopbouwwerk € 70.895
  4.5 Activiteitenbudget jongerenopbouwwerk € 10.000
  4.6 Uitvoeringsregel initiatieven jeugd € 10.000
  4.7 Uitvoeringsregel Halt Gelderland € 11.972
  4.8 Uitvoeringsregel JEKK (Jeugd en Kleine Kriminaliteit) € 60.560
  4.9 Uitvoeringsregel platform jeugdzorg-beleid (vervallen) € -
  5. Onderwijsachterstandenbeleid 
  5.1 Uitvoeringsregel voor- en vroegschoolse educatie (verlopen) € -
  6. Peuterspeelzaalwerk 
  6.1 Uitvoeringsregel peuterspeelzaalwerk € 370.000
  7. Sport 
  7.1 Uitvoeringsregel sportverenigingen € 129.500
  7.2 Uitvoeringsregel ijsverenigingen € 900
  7.3 Uitvoeringsregel accommodaties: binnen- en buitensport € 230.851
  7.4 Uitvoeringsregel accommodaties: zwembaden € 622.362
  7.5 Uitvoeringsregel breedtesport (verlopen) € -
  8. Accommodaties (Dorpshuizen) 
  8.1 Uitvoeringsregel dorpshuizen € 203.088
  9. Leefbaarheid 
  9.1 Uitvoeringsregel Koninginnedag € 5.500
  9.2 Uitvoeringsregel Sinterklaascomité € 400 
  9.3 Uitvoeringsregel emancipatiewerk € 3.800
  10. Kernenbeleid 
  10.1 Uitvoeringsregel kernenbeleid € 70.000
  11. Algemeen maatschappelijk werk 
  11.1 Uitvoeringsregel algemeen maatschappelijk werk € 370.428
  12. Gezondheidsbeleid 
  12.1 Uitvoeringsregel hulpverlening € 3.000
  12.2 Uitvoeringsregel Zonnebloem € 3.000
  12.3 Uitvoeringsregel verslavingszorg (vervallen) € -
  12.4 Uitvoeringsregel integrale jeugdgezondheidszorg,
 maatwerkdeel € 42.397
  12.5 Uitvoeringsregel Roll Over € 1.000
  13. Ouderenbeleid 
  13.1 Uitvoeringsregel Stichting Welzijn Ouderen € 316.798
  13.2 Uitvoeringsregel hulpdiensten € 6.130
  13.3 Uitvoeringsregel ouderenbonden € 8.275
  13.4 Uitvoeringsregel ouderensociëteiten € 1.852
  14. Informele zorg 
  14.1 Uitvoeringsregel informele zorg € 105.924
  15. Vrijwilligersbeleid (geen uitvoeringsregels) 
  16. Toerisme en Recreatie 
  16.1 Uitvoeringsregel Achterhoeks Bureau voor Toerisme € 14.632
  16.2 Uitvoeringsregel VVV Bronckhorst € 58.392
  16.3 Eenmalige subsidies recreatie en toerisme € 20.000
  17. Overige Subsidieontvangers 
  17.1 Uitvoeringsregel De Boerderij € 5.900
  17.2 Uitvoeringsregel Nuts blokfluit- en keyboard lessen € 250
  17.3  Culturele Atlas Zelhem/Stichting Zelhems Erfgoed € 1.000
  18. Incidentele subsidies € 20.000

Subsidieaanvragen 2011
De aanvragen voor subsidie 2011 zijn al in het bezit van de gemeente. De be-
treffende organisaties kunnen in december de subsidiebeschikking tegemoet 
zien.

Na 2011
Subsidieaanvragen voor 2012 moeten voor 1 mei 2011 in het bezit van de ge-
meente zijn. Het aanvraagformulier is vanaf februari 2011 te downloaden via 
www.bronckhorst.nl. Tezijnertijd informeren wij u hierover. Let op: De ko-
mende jaren krijgt onze gemeente te maken met lagere inkomsten van het 
rijk en andere inkomsten. De kosten gaan met name op het gebied van de
sociale uitkeringen naar verwachting toenemen. Dit betekent dat wij de ko-
mende jaren moeten 
bezuinigingen om te 
komen tot een slui-
tende begroting. Op 
voorhand worden 
geen bezuinigings-
maatregelen uitge-
sloten, waardoor dit 
ook gevolgen kan 
hebben voor de hoog-
te van de subsidie aan 
uw organisatie. Wij 
verzoeken u zich voor 
te bereiden op een 
dergelijke situatie en 
zo mogelijk andere 
inkomstenbronnen te 
onderzoeken.

Subsidieplafonds 2011

Na een lange voorbereidingstijd is op 
6 december jl. gestart met de aanleg 
van het Doesburgsepad, een stukje 
wandelpad langs de Rijksweg bij 
Drempt. De dorpsraad van Drempt 
heeft het initiatief genomen om oude 
wandel- en kerkpaden in ere te her-
stellen. Met de aanleg van het Does-
burgsepad is een lang gekoesterde 
wens van de stichting wandelpaden 
Hummelo, Keppel en Bronckhorst 
gerealiseerd. In 2005 werd hiertoe al 
een besluit genomen door de ge-
meenteraad van de toenmalige ge-
meente Hummelo en Keppel.
Bij de realisatie van het wandelpad 
zijn naast de stichting ook de provin-
cie Gelderland en de gemeente be-
trokken. De aanleg van het pad is te-
vens mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie van het ministerie van 

Economische zaken, Landbouw en 
Innovatie. Het stukje wandelpad van 
ongeveer 500 meter gaat deel uitma-
ken van de Lange Afstandswandel-
route (LAW) Graafschapspad en ligt 
tussen de Stokhovenlaan en de
bebouwde kom van Voor-Drempt.

Leer/werktraject
Bij de aanleg van het Doesburgsepad 
is gekozen om dit in de vorm van een 
leer-werkproject te laten uitvoeren 
door leerlingen van het AOC-Oost 
met ondersteuning van de Liemers 
infragroep. Al vanaf juni dit jaar zijn 
twee leerlingen bezig geweest met 
de inventarisatie van het terrein. 
Vervolgens zijn met ondersteuning 
van de Liemers Infragroep werkteke-
ningen gemaakt en een kostenra-
ming opgesteld. Het pad is naar ver-

wachting bij verschijning van deze 
editie van Contact klaar!

Doesburgsepad klaar!



Binnenkort vieren we weer oud en 
nieuw. De jaarwisseling is een mooie 
traditie. Ook u gaat misschien de 
straat op om vuurwerk af te steken 
en elkaar goed jaar te wensen. He-
laas is er ook ieder jaar weer schade 
na de jaarwisseling. Vorig jaar is in 
Bronckhorst voor ongeveer € 8.000,- 
schade veroorzaakt aan publieke ei-
gendommen. Er werden o.a. ver-
keersborden, afvalbakken, straat-
naamborden en een speeltoestel ver-
nield. Het schadebedrag ligt lager 
dan voorgaande jaarwisselingen, 
maar elke schade is er één te veel! In 
dit schadebedrag is de (vuurwerk)
schade die door de particulieren is 
geleden, niet meegenomen.

Regels voor vuurwerk
• vuurwerk (ver)kopen mag in 2010 

op: 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden 

aan mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag op 31 de-

cember vanaf 10.00 uur ‘s ochtends 
tot 02.00 uur ‘s nachts (afsteken 
vóór oudejaarsdag is dus verbo-
den)

 
Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de gecon-

troleerde en goedgekeurde vuur-
werkverkooppunten. Deze zijn her-
kenbaar aan de poster op de deur

• bezit van illegaal vuurwerk is straf-
baar

Carbid schieten
Op 31 december vanaf 10.00 uur tot
1 januari 02.00 uur mag carbid wor-
den geschoten.
De voorwaarden zijn:
• u maakt gebruik van bussen met 

een maximale inhoud van 40 liter
• het carbidschieten vindt plaats bui-

ten de bebouwde kom op een af-
stand van ten minste 100 meter 
van woningen en 300 meter van ge-
bouwen en andere voorzieningen 
waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt tenmin-
ste 100 meter en binnen dit 
schootsveld bevindt zich geen pu-
bliek of andere personen en zijn 
geen openbare wegen of paden

 gelegen
• degene die met carbid schiet, 

neemt alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen om elk gevaar voor 
mens en dier te voorkomen

Hoe steek je vuurwerk veilig af?
Veilig omgaan met vuurwerk begint 
al voordat je het afsteekt: 
• experimenteer niet zelf met vuur-

werk: maak vuurwerk nooit open! 
• steek vuurwerk nooit los in jas- of 

broekzakken 
• trek kleding aan die tegen een 

stootje of vonk kan (dus geen ny-
lon). En ook niet iets met een capu-
chon 

• lees de gebruiksaanwijzing van te-
voren. In het donker kun je niet

 lezen 

Tips voor het afsteken
• zorg dat siervuurwerk altijd stevig 

en stabiel staat. Zet pijlen altijd in 
een fles, half gevuld met zand. Sla 
voor grote vuurpijlen een pvc-buis 
in de grond 

• zet vuurwerkpotten altijd klem tus-
sen twee stenen 

• steek vuurwerk aan met een aan-
steeklont, sigaret of sigaar. Gebruik 
nooit lucifers of een aansteker 

• steek geen vuurwerk uit je hand af 
• steek weigeraars (vuurwerk dat 

niet is afgegaan) nooit opnieuw aan 
• zorg dat anderen minstens zes me-

ter afstand houden 
• gooi nooit vuurwerk naar iemand 

toe. Ook niet naar dieren!

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de 
rommel op. Laat geen vuurwerk op 
straat liggen. En helemaal geen vuur-
werk dat niet is afgegaan. Veel kleine 

kinderen zoeken de volgende dag 
naar vuurwerkresten en proberen die 
opnieuw af te steken.
 
Bescherm je ogen met een vuur-
werkbril
Elk jaar lopen honderden mensen 
ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
Je kunt je ogen beschermen met een 
speciale vuurwerkbril. Die kun je 
rond de jaarwisseling voor een paar 
euro kopen bij veel opticiens of bij de 
vuurwerkverkooppunt.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken 
we met z’n allen. Ziet u iets ver-
dachts of iemand die bijvoorbeeld 
brand sticht of iets vernielt? Meld dit 
dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u ge-

tuige of slachtoffer bent van een 
misdaad of een ongeluk, belt u: 
112

• heeft het geen haast, belt u dan: 
(0900) 88 44.

• wilt u anoniem blijven omdat u 
bijvoorbeeld bang bent voor ver-
velende reacties, bel dan Meld 
Misdaad Anoniem (0800) 70 00

• voor meldingen die betrekking 
hebben op de openbare ruimte 
kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, via tel. (0575) 75 02 
50. Wilt u buiten kantoortijden 
iets melden dat niet kan wachten 
tot de volgende (werk)dag, bel 
dan ons calamiteitennummer 
(06) 13 10 07 77

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsrecep-

tie op 5 januari 2011 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het ge-

meentehuis aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. Alle inwoners, instel-

lingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom. Een prima 

gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder 

het genot van een hapje en een drankje elkaar 

het beste toe te wensen. Tijdens de avond is 

ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ en 

de huldiging van een aantal bijzondere Bronck-

horster kampioenen. 

Wij begroeten u graag de 5e!

Met vriendelijke groet, 

Henk Aalderink, Burgemeester

Oud en nieuw schadevrij

De gemeenteraad heeft op 16 december 2010 de belastingverordeningen voor 
2011 vastgesteld. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:

Leges  tarief

Paspoort  € 52,10 
Nederlandse identiteitskaart
aan personen in de leeftijd t/m 13 jaar   9,20 
Nederlandse identiteitskaart
aan personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder   43,85 
Rijbewijs  36,00 

Onroerende-zaakbelastingen  percentage

OZB als percentage van de WOZ-waarde:
Eigenaar woning  0,0890%
Eigenaar niet-woning  0,0915%
Gebruiker niet-woning  0,0732%

Afvalstoffenheffing  tarief

vast recht (ieder huishouden betaalt dit):  € 98,00
vermeerderd met de kosten per container
80 liter groene container  28,20
140 liter groene container  39,60
240 liter groene container  59,40
80 liter grijze container  56,40
140 liter grijze container  85,20
240 liter grijze container  137,40
verzamelcontainer groen afval  28,20
verzamelcontainer grijs afval  85,20
  
Reinigingsrechten (zie tarieven afvalstoffenheffing)  
(alleen van toepassing voor bedrijven; tarieven worden verhoogd met BTW)  

Rioolheffing gebruiker  € 235,00
  
Toeristenbelasting tarief per jaartarief per

(alleen van toepassing voor niet-inwoners) overnachting standplaats/

Camping  slaapplaats 
toeristische plaats € 0,65 € 96,33
seizoenplaats 0,65 101,40
vaste jaarstandplaats 0,65 106,08
  
Mini-camping
toeristische plaats 0,65 74,10
seizoenplaats 0,65 78,00
  
Hotels 1,35 135,00
  
Bed & Breakfast/pensions 0,82 57,40
  
Kampeerboerderij/Herberg/Groepsaccommodatie
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,49 27,44
met maximaal 8 slaapplaatsen 1,09 
  
Groepskamperen buiten reguliere kampeerterreinen  
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,49 
  
Overige vakantie-onderkomens:  
(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, kamerverhuur, trekkershutten, 
ruimten in kastelen, cottages, conferentie- en vakantieoord etc.)  
met maximaal  8 slaapplaatsen) 1,09 
  
Watertoeristenbelasting
Jachthaven  
jaarligplaats € 0,65 € 78,00

Forensenbelasting  (alleen van toepassing voor niet-inwoners)  
waarde van het object zoals die geldt voor de OZB x 1.000:  
   tarief

0 tot 100  € 195,00 
100 - < 200  223,00
200 - < 250  250,00
250 - < 300  279,00
300 - < 350  306,00
350 - < 400  335,00
400 of meer  364,00

Tarieven gemeentelijke 
belastingen 2011

Voor een eigen woning betaalt u onroerende-zaakbelasting

Door het winterse weer liggen de 
werkzaamheden in de Harmen
Addinkstraat  en de Prins Bernhard-
laan, tussen Dr. A. Ariënsstraat en 
Harmen Addinkstraat, in Steenderen 
stil. Afgelopen week hebben wij beide 

wegen zodanig begaanbaar gemaakt, 
dat de bewoners wel met de auto bij 
hun woning kunnen komen. De werk-
zaamheden worden dit jaar niet meer 
hervat. Als het weer het toelaat, pak-
ken we het werk in januari weer op.

Werkzaamheden Harmen Addinkstraat en Prins Bernhardlaan 

in Steenderen liggen tijdelijk stil

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.  
Schrijf de datum vast in uw agenda

foto: 2thepointdesign



Raadsvergadering
16 december 2010
Op 16 december jl. vergaderde de 
gemeenteraad. In het vragenkwar-
tier vroeg de PvdA-fractie aandacht 
voor de stand van zaken rond de re-
novatie en nieuwbouw bij voetbal-
vereniging Zelos uit Zelhem, o.a. met 
betrekking tot het bouwheerschap 
en de verhouding gemeente/SSR. 
Over dit onderwerp kwam later ook 
een motie. De raad was door b en w 
geïnformeerd over de aangepaste 
gladheidbestrijding in Bronckhorst 
en de VVD vroeg zich af waarom we 
geen zoutcontracten met leveran-
ciers hebben en hoe we kunnen 
voorkomen dat we zouttekorten krij-
gen. Wethouder Seesing vertelde dat 
we volgend jaar weer proberen con-
tracten af te sluiten, maar dat dat 
voor dit jaar niet gelukt is. Ook gaf hij 
aan dat we alternatieven onderzoe-
ken, zoals het bestrijden van glad-
heid met pekelwater.

Verder is tijdens de raadsvergade-
ring onder meer gesproken over:
• Privatisering sportpark 

Doornslag Drempt
 De raad ging ermee akkoord om bij 

de overdracht van het eigendom 
en het beheer van de kantine/
kleedkamer aan voetbalvereniging 
HC’03 € 147.000 beschikbaar te 
stellen voor groot onderhoud dan-
wel nieuwbouw. Veel fracties ga-
ven wel aan dat zij eigenlijk vinden 
dat dit nu niet op de agenda zou 

moeten staan, maar onderdeel zou 
moeten uitmaken van het proces 
naar een Toekomstbestendig 
Bronckhorst. Maar wethouder 
Seesing meldde daarop dat dit tra-
ject in Drempt al meerdere jaren 
liep en nu afgerond moet worden 
om te voorkomen dat de voetbal-
club door veranderde BTW-regels 
met financiële risico’s te maken 
krijgt

• Motie uitbreiding kleedaccom-
modatie ZSV Zelos, Zelhem 

 Ook bij deze voetbalclub loopt al 
een aantal jaren een renovatie- en 
nieuwbouwtraject, dat deels ge-
reed is. Alle raadsfracties willen 
dat ook de geplande nieuwbouwfa-
se zo snel mogelijk wordt afge-
rond. CDA en VVD dienden een mo-
tie in om b en w aan te sporen om 
in overleg met het bestuur van de 
club voor 1 maart a.s. met een op-
lossing te komen, zodat Zelos ver-
der kan met het uitvoeren van de 
plannen voor de nieuwbouw van 
de kleedaccommodatie. Deze mo-
tie werd aangenomen 

• Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2011-2014

 De raad stelde het Integraal Huis-
vestingsplan voor het Onderwijs in 
Bronckhorst voor de periode 2011-
2014 vast. In het plan zijn de de-
mografische ontwikkelingen en fi-
nanciële situatie van de gemeente 
meegenomen. Enkele fracties 
vroegen wat verduidelijking over 
de in het voorstel opgenomen da-
ta/jaartallen en kregen dat van 

wethouder Steffens 
• Overdracht kertorens en kapel in 

Bronckhorst
 Voor de overdracht van vijf kerk-

torens en de kapel in Bronkhorst 
naar de Stichting Oude Gelderse 
Kerken stelde de raad een ‘bruid-
schat’ beschikbaar van € 421.000,- 
als vergoeding voor de onder-
houdskosten voor de komende vijf 
jaar

• Diverse belastingverordeningen
 De raad stelde de tarieven voor de 

gemeentelijke belastingen en hef-
fingen voor het komende jaar vast. 
Wat deze tarieven zijn, kunt u el-
ders op deze gemeentepagina’s le-
zen 

• Eenmalige verlenging van het 
sportbuurtwerk 

 De gemeente zet sportbuurtwerk in 
om beweging bij jongeren te stimu-
leren. De raad stemde ermee in de-
ze activiteiten voorlopig voort te 
zetten t/m 1 juli 2011. De inzet van 
sportbuurtwerk in de periode daar-
na is onzeker. Net zoals voor de 
meeste producten en diensten van 
de gemeente geldt, komt dit aan de 
orde tijdens het proces naar een 
Toekomstbestendig Bronckhorst

Tijdens de vergadering is door PvdA, 
GroenLinks, Gemeentebelangen 
Bronckhorst en D66 ook een motie 
ingediend over Zelos, die het niet 
haalde. Datzelfde geldt voor een mo-
tie van GroenLinks en Gemeentebe-
langen Bronckhorst over het agen-
dapunt Privatisering sportpark 
Doornslag Drempt. 

Eindejaarswoorden
Deze raadsvergadering was de laat-
ste van dit jaar. Reden voor de bur-
gemeester en raadsnestor mevrouw 
Bergervoet om aan het eind van de 
vergadering nog even terug te kijken 
naar 2010. De burgemeester gaf on-
der meer aan dat er veel is veran-
derd afgelopen jaar. Een nieuw ge-
meentehuis, een nieuwe manier van 
dienstverlenen, gemeenteraadsver-
kiezingen, een nieuw college van 
burgemeester en wethouders en 
veel nieuwe raadsleden. Verder 
noemde hij de demografische ont-
wikkelingen en bezuinigingen die op 
ons afkomen. Hij vroeg aandacht 
voor de onderlinge verhoudingen in 
de raad en net zoals mevrouw
Bergervoet wenste hij de aanwezi-
gen een goed nieuw jaar en wijsheid 
bij moeilijke beslissingen die geno-
men moeten worden.

Voor alle informatie over de bespro-
ken onderwerpen en de stemverhou-
dingen verwijzen wij u naar de web-
site van de gemeente (onder Bestuur 
en organisatie → Vergaderstukken → 
Gemeenteraad). De eerstvolgende 

gemeenteraadsvergaderingen zijn 
op 13 en 27 januari a.s. Op 13 januari 
bespreekt de raad het voorstel van
b en w over hoe het proces naar een 
Toekomstbestendig Bronckhorst in-
gezet wordt. Samen met de raad, in-
woners en organisaties willen we in 
beeld krijgen wat de demografische 
ontwikkelingen (vergrijzing en ont-
groening) en verwachte bezuinigin-
gen die op ons afkomen betekenen, 
hoe we daarmee om willen/kunnen 
gaan en welke gevolgen dit heeft. Dit 
voorstel stond aanvankelijk op de 
agenda voor deze raadsvergadering, 
maar is dus verplaatst. Dat geldt ook 
voor het oorspronkelijke agendapunt 
‘Overzicht opties herziening Wmo/
Wwb’. Dit onderwerp komt nu aan de 
orde in de raadsvergadering van 
eind januari.

Raadsvergadering terugkijken
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen, 
maar ook alle onderwerpen terugkij-
ken. Neem eens een kijkje.

Uit de raad

Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, De Kappenbulten, Europees Kampioenschap motocross jeugd, 9 en 10 juli van 08.00 tot 

18.00 uur, ontheffing groepskamperen voor ongeveer 200 personen, 7 t/m 11 juli, ontheffing art. 
35 Drank- en Horecawet, 8 juli van 16.00 tot 24.00 uur en 9 en 10 juli 2011 van 09.00 tot 24.00 uur, 
Halmac

• Halle, gedeeltelijk afsluiten Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg en gedeeltelijk in-
stellen stop/-parkeerverbod Kuiperstraat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg i.v.m. Europees 
Kampioenschap motocross jeugd, 7 t/m 11 juli 2011, Halmac

• Hengelo (Gld), Spalstraat 10, standplaats voor oliebollenverkoop, 30 en 31 december 2010 van 
08.00 tot 18.00 uur, bakkerij Heijerman

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 10 december 2010:
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 1, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Het Karspel/Sarinkkamp, uitdunnen bomenbestand
• Vorden, Wildenborchseweg 11, aanleggen paddenpoel
Ontvangen op 13 december 2010:
• Zelhem, Huusakker 17, bouwen woning 
Ontvangen op 14 december 2010: 
• Hengelo (Gld), Kieftendorp/Varsselseweg, kappen van bomen
Ontvangen op 15 december 2010: 
• Drempt, Roomstraat 17, kappen 8 eiken
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, bouwen woning
Ontvangen op 16 december 2010: 
• Baak, Molenweg 14, bouwen paardenstal
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 40, verbouwen woning
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 13, kappen boom

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 9 december 2010:
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, J.W.H. Herfkens
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, standplaats voor de verkoop van ijs, 1 maart t/m 

31 oktober 2011, B.W. Vegelin
Afgegeven op 10 december 2010:
• Bronckhorst, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace), 7 mei 2011 van 10.15 

tot 12.15 uur en afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, stichting Batavierenrace
• Hummelo, terrein van de kerk, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 3 t/m 18 december 2010, 

stichting vrienden van de Hummelose Kerk
Afgegeven op 15 december 2010:
• Baak, parkeerplaats bij Herfkens, standplaats voor de verkoop van groenten, fruit en aardappelen 

t/m 31 december 2010, B. de Korte

Verleende vergunningen

• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 
2011 t/m 31 december 2013, A.J.W. Branderhorst

• Vorden, café De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 
2011 t/m 31 december 2013, J.W.G. Hendriksen

• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, H.J.A. Winkelman
Afgegeven op 16 december 2010:
• Hengelo (Gld), verkopen van loten, 18 december 2010, Pax
• Steenderen, Emmerweg 12, carbidschieten met live muziek, 31 december 2010 van 13.00 tot 

18.00 uur, A.J. Breukink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 13 december 2010:
• Drempt, Kerkstraat 3, gedeeltelijk slopen van asbest dakbeschot
• Halle, Halle-Nijmanweg 38, dunnen van erfbeplanting 
Verzonden op 14 december 2010:
• Zelhem, Hogeveldweg 4, bouwen werktuigenloods met kelder 
Verzonden op 16 december 2010: 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 3, kappen 1 eik en 2 essen
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, aanbrengen kap op twee dakkapellen
• Hummelo, Zelhemseweg 37, saneren asbestpijp in schoorsteen
• Vorden, Decanijeweg 8, bouwen overkapping
• Vorden, Deldensebroekweg 6, kappen eik en acacia
• Vorden, Weppel 3, verbouwen woning
• Zelhem, Ruurloseweg 39, kappen 3 grove dennen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem/Halle, tijdens de motorcrosswedstrijden ONK, zijn van 19 maart 14.00 uur tot 20 maart 

2011 20.00 uur de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, en de Prieste-
rinkdijk, tussen de Aaltenseweg en de Wolfersveenweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod op de Kuiperstraat

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift 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). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunning ‘Steenderenseweg 25 Hengelo’
B en w van Bronckhorst zijn van plan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van 
de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor Steenderenseweg 25 te Hengelo (Gld). De om-
gevingsvergunning heeft betrekking op het inpandig uitbreiden van het kinderdagverblijf, brandvei-
lig gebruik en het aanleggen van een parkeerplaats en uitweg.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 december 2010 t/m
2 februari 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpproject-
besluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 22 december 2010 t/m 3 februari 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Industriepark 8, voor het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie ten behoeve van de 

VOS-uitstoot, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing 
is

Dit houdt in dat de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van 
de Wet milieubeheer valt. Wel moet er worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 22 december 2010 t/m 2 februari 2011 tijdens 
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Boldijk 6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuver-

gunning voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij
• Zelhem, Boeninksteeg 3A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

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

Wet milieubeheer

Informatiebeveiligingsplan 2010
B en w hebben op 7 december jl. het Informatiebeveiligingsplan 2010, met daarin opgenomen het 
GBA-Privacyreglement en de Beheerregeling GBA, vastgesteld.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Tussen kerst en oud en nieuw is de gemeente gewoon geopend, tijdens de normale openingstij-
den. Alleen op 3 januari a.s. zijn we in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst iets later open 
(dit geldt voor het gemeentehuis en de telefonische bereikbaarheid), te weten om 10 uur.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:

 • de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
 • belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
 • enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 3 februari 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van 
een 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 
Raad van State, wil een 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. 

Gemeente op 3 januari om 10 uur open

arbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospect
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Nu gehele collectie vrijetijds-
kleding korting vanaf  25%
O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

wenst u prettige feestdagen 
en een muzikaal 2011

Ook in het nieuwe jaar kunt u bij ons terecht
voor een goed instrument, pianostemmen,

revisie, pianoles, advies en informatie.
En, niet te vergeten…sfeervolle concerten.

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak 

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

KERSTTIP! De nieuwe DVD 
van Humor uut Hengel 
met De Dukes uut Hengel, 
Polleke Karnemelk, Pietje 
Prage enz. Te koop bij Albert 
Heijn en museum 40-45 
Hengeo of in de Webshop 
van www.kreunen-multimedia.
nl. Tel. 0575-463336. Ook 
speelfi lms:Miami Vice in de 
Hengelose mais, Leo Lont 
de neef van James Bond 
en historische fi lms van 
Hengelo(1965/1963, 1950)
Tevens vakkundig overzet-
ten van uw oude fi lms of 
videobanden op DVD.

1e Kerstdag

x-mass party

2e Kerstdag

c.u. rockband

29 en 30 december
Oliebollenactie 

van de
c.v. ‘Paerdeknuppels’

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

PHILIPS 107 cm 
Full HD LED-TV
40PFL7695. Met 1920 x 1080 pixels, Edge LED technolo-
gie, Pixel Precise HD, 100Hz, Ambilight Spectra 2, Super 

*Prijs na 50.- retour via Philips

BOSCH 1400 toeren wasautomaat 
WAE28162EX. Met 6 kg vulgewicht, éénknopsbediening, programmaverloop, 

ASUS 15,6” notebook

sor, 3GB geheugen, 320 GB HD, Intel GMA HD video-

PHILIPS shaver 

laadtijd

AEG 1400 toeren 
wasautomaat

System Plus, startuitstel, diverse wasprogramma’s 

klasse A

SAMSUNG 102 cm Full HD LED-TV 

24 decem
ber

499.-1099.-*
van 1299.-  

749.-
van 909.-  

67.-
van 79.-  

Expert pakt uit 
deze kerst!
Met heel veel kerstvoordeel 
en een gratis kerstbox.

VARIOPERFECT:
EXTRA ZUINIG
OF EXTRA STIL

PRIJSKNALLER!
499.-

PRIJSKNALLER!
699.-

Laat ook uw speciale krant onze 
zorg zijn. Vormgeving, redactie, 
opmaak, verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Special

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

drukkerijwww.weevers.nl



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

Iets te vieren?
Jubileumboek, flyers...

drukkerijwww.weevers.nl

Nu uw huis verbouwen met maar 6 % BTW op arbeid.

Wij verkopen hout tegen scherpe prijzen.
Op elke gewenste maat machinaal te bewerken.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011!

www.haggeman.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 

en een gelukkig, gezond 2011 toe!!!

Vorden

Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00
 e-mail: info@fokkinktweewielers.nl / www.fokkinktweewielers.nl

MET KNALLENDE PRIJZEN HET JAAR UIT.

EINDEJAARSVERKOOP!!!
28, 29, 30 en 31 december. 

Nog enkele modellen 2010 van 
Batavus, Gazelle en Koga Miyata

Ook met elektrische ondersteuning.
Alle wielerkleding nu met 10% korting

Maandag 3 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u
Prettige Feestdagen en 

een Gezond en Gelukkig 2011
www.n2m-installatie.nl

voor een duurzame oplossing
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Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Oud & Nieuw Kalender

de
ce
m
be
r

ja
nu
ar
i

vrij 24   Kerstavond: Afval Breng Punten Zutphen en Doetinchem sluiten om 15.00 uur

za 25   1e Kerstdag: Afval Breng Punten Zutphen en Doetinchem gesloten

vrij 31   Oudejaarsdag: Afval Breng Punten Zutphen en Doetinchem sluiten om 15.00 uur 

  Veel containers voor het scheiden van afval worden afgesloten i.v.m. het 

  afsteken van vuurwerk. Plaats niets naast de containers om brandgevaar te   

 voorkomen.

za 1  Nieuwjaarsdag: Afval Breng Punten Zutphen en Doetinchem gesloten

zo 2  Containers voor het scheiden van afval gaan in de loop van de dag weer open

wo 5  Inzameling kerstbomen en vuurwerkafval gemeente Bronckhorst

Vanaf 1 januari a.s. kunt u bij het Afval Breng Punt 

in Zutphen alleen met PIN betalen. Contante beta-

ling is niet meer mogelijk. Hiertoe is besloten om-

dat het betalen met PIN veiliger is. Berkel Milieu wil 

op deze manier de veiligheid van de bezoekers en 

medewerkers waarborgen.

Pinnen op het 
Afval Breng Punt

Drukte verwacht

Meer informatie over het voorkómen 
en scheiden van afval?  

Kijk in uw Afvalkalender, op 
www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl. 
Of bel de Afval-Informatie-Lijn van Berkel 
Milieu, telefoonnummer (0575) 545 646, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 
en 13.00 tot 16.00 uur.

Bij (nacht)vorst kan de inhoud van met name 

de groene container vastvriezen. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het zodanig aanbieden 

van de container dat deze geleegd kan wor-

den. De medewerkers van de inzameldienst 

kunnen containers niet handmatig ledigen. 

NIEUWE AFVALKALENDER 

In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw is het 

vaak erg druk op de Afval Breng Punten. Houd 

rekening met langere wachttijden of probeer uw 

bezoek op een ander moment te plannen. 

Lezersactie

Voorkom vastvriezen van de 
inhoud van uw containers
 

 voorzichtig, want de container is vanwege de kou kwetsbaarder dan anders.

 door een stokje tussen klep en container te leggen. 

 Met mate gebruikt, geeft dit geen problemen bij het composteringsproces.  

 Deze zakken met het kiemplantlogo zijn onder meer te koop bij de supermarkt.

Ook ondergrondse (restafval)containers kunnen met zeer strenge vorst vastvriezen en zijn dan tijdelijk niet 

dan voldoende opgewarmd en functioneert weer.

straten veilig bereiken. Houd daarom bij zeer zwaar winterweer rekening met het uitvallen of verschuiven 

van inzamelingen. Ook na het inzetten van de dooi kunnen problemen optreden: door opdooi kunnen 

wegen in het buitengebied dan slecht toegankelijk worden of zelfs afgesloten worden. Ook dit kan zorgen 

voor wijzigingen in de inzameling. Via www.berkelmilieu.nl leest u alle actuele informatie over de 

dienstverlening deze winter.

Overlast bij extreem winterweer

Op offi ciële feestdagen wordt er geen afval aan huis opgehaald. De inhaaldagen vindt u op uw 

afvalkalender en op www.berkelmilieu.nl. Plaats ook op de inhaaldag uw container om 07.00 uur 

aan de weg.

u voorkomen door slim te kopen en te 

koken. Neem ook in de drukke december-

maand de tijd om de maaltijden te plannen en 

maak boodschappenlijstjes. Koop en kook op 

maat en bewaar restjes zorgvuldig. Zo geniet u 

extra van alle heerlijkheden. Nog een idee? Door 

kraanwater te serveren in plaats van fl essenwater 

bespaart u veel verpakkingsmaterialen.

Shoppen in de kringloopwinkel
Bent u nog op zoek naar cadeaus of leuke decora-

ties voor in huis? Neem eens een kijkje bij de 

kringloopwinkel! Hier vindt u verrassende spullen 

voor de decembermaand zoals speelgoed, 

woonaccessoires, boeken, serviesgoed of kerst-

verlichting voor in huis. Heeft u zelf bruikbare 

spullen over? Ook die zijn van harte welkom bij het 

Kringloopbedrijf. 

Elektrische apparaten? 
Houd ze apart!

MP3-speler of andere elektronisch apparaat 

cadeau gekregen? Dat is vaak het moment om 

oude of kapotte apparaten weg te gooien. Lever ze 

apart in, dan worden ze gerecycled. Recycling 

levert veel waardevolle grondstoffen op, die 

gebruikt kunnen worden in nieuwe producten. 

Heeft u nog werkende apparaten over? Denk dan 

eens aan het Kringloopbedrijf. Zo maakt u andere 

mensen blij met uw oude apparaten.

Wilt u ook Afvalvrij 
december door?
Alle informatie over wat u waar kwijt kunt, 

vindt u in uw nieuwe afvalkalender. Of kijk op 

www.berkelmilieu.nl.

December is feestmaand en daar-

bij horen cadeautjes! Doe mee 

met de speciale Afvalvrij-quiz op 

www.afvalvrij.nl en win het fami-

liespel ‘Recycle’. In dit kaartspel 

draait het om zoveel mogelijk afval 

scheiden en hergebruiken. Beantwoord de 

vragen op www.afvalvrij.nl en maak kans!

Onlangs heeft u de nieuwe afvalkalender in de 

brievenbus gekregen. In de afvalkalender vindt 

u alle informatie over afvalscheiding en -inza-

meling. De nieuwe kalender is per 1 december 

ingegaan. Uiteraard is de kalender gedrukt op 

100% recycled papier: uw oud papier! 

De afvalkalender is adres-

gebonden; u vindt hierop 

alleen de inzameldata 

die voor úw adres gel-

den. Heeft u de nieuwe 

afvalkalender niet ont-

vangen of bent u hem 

kwijt? Vraag dan kos-

teloos een nieuw 

exemplaar aan bij 

Berkel Milieu. 

Groen en slim december in
U kent het vast wel; in december heeft u veel meer 

‘afval’ dan normaal. Veel post en reclame in de 

brievenbus, bergen cadeaupapier, verpakkings-

materiaal dat overblijft na het uitpakken van 

cadeautjes of het kerstpakket, tassen vol fl essen 

na alle feestmaaltijden en de Oud & Nieuw viering... 

inkopen en materialen te scheiden, ook in de 

decembermaand uw grijze container zo leeg 

mogelijk houden. Zo spaart u het milieu en blijven 

grondstoffen behouden. Doe dus ook in december 

groen en slim en breng glas naar de glascontainer, 

kunststof verpakkingen naar de kunststofcontainer 

december groen!

Koop en kook op maat

ber pakken we graag uit. We doen meer 

boodschappen en koken uitgebreid. Zonder dat 

we het in de gaten hebben, gooien we ook veel 

eten weg. Zonde, want dat eten heeft een lange 

weg afgelegd voor het in de afvalbak belandde. 

Het is geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt. Als 

voedsel in de vuilnisbak verdwijnt, gooien we 

dus eigenlijk veel energie en geld weg. Dat kunt 

Een afvalvrije
feestmaand



Ze werden gastvrij ontvangen door 
leerlingen van de school. Mevr. Spen-
kelink heette iedereen hartelijk wel-
kom en vertelde wat de bedoeling 
was. Iedereen werd koffie en thee 
aangeboden met heerlijke cake die 
door leerlingen zelf was gebakken. 
Daarna konden ze beginnen met de 
persoonlijke cursus. Er waren zoveel 
leerlingen, dat ze bijna één op één 
uitleg kregen. Alles kwam aan bod 

en alles konden ze vragen zoals bel-
len, instellingen van klok en datum, 
voicemail beluisteren, berichtjes stu-
ren en ontvangen. Ook bellen met 
het buitenland, of vanuit het bui-
tenland. Hiervoor zijn speciale land-
codes nodig. Ook hiervan kregen ze 
een lijst die desgewenst kan worden 
verspreid. 
Ook werd uitgelegd hoe het ICE (in 
case of emergency werkt). Bij som-

mige namen die ingebracht zijn in de 
telefoon, kan een ice-code vermeld 
worden. Bij een ongeval in het ver-
keer bijvoorbeeld kan de politie of 
hulpverlener dan direct zien welke 
mensen als eerste gewaarschuwd 
moeten worden. 

Wat de Stichting Welzijn Vorden be-
treft heeft het Ulenhof College een 
dikke pluim verdiend. De dames Ur-
sula Gerritsen, Annemiek Bontje en 
Rieky Spenkelink zijn allen docenten 
van zorg en welzijn. Zij kunnen trots 
zijn op hun leerlingen die alles met 
grote betrokkenheid uitlegden.

Leren omgaan met een mobiele telefoon

Vorden - Stichting Welzijn Vorden had in samenwerking met het 
Ulenhof College in Vorden een middag georganiseerd voor senioren 
om uitleg te geven over de mobiele telefoon. Op maandag 13 december 
waren 24 ouderen aanwezig op de locatie Het Beekland.

De Remigiuskerk was goed gevuld. 
Jeanette Beekman heette iedereen 
namens het koor van harte welkom. 
“Enjoy betekent genieten, van zingen, 
luisteren en meedoen.” Enjoy bracht 
prachtige Nederlandstalige kerst-
liederen en Engelse Carols, vooral a 
capella gezongen. Zoals de prachtige 
‘Geen wieg voor een Koning’, ‘Once 
in Royal David’s city’ en ‘While shep-
herds watched their flocks by night’ 
van David Willcocks en ‘Hoor, de 
eng’len zingen d’eer’ van Charles We-
sley. Ook van de traditionele kerstlie-

deren, ‘Silent night’, ‘De sterre gaat 
stralen’ en het slotlied ‘Joy to the 
world’ genoot men volop. Het ‘O Ho-
ly Night’ begeleid door een ‘orkest’, 
werd gezonden door soliste Anja den 
Bakker en begeleid door Enjoy, een 
prachtige uitvoering. De samenzang 
bestond merendeels uit bekende 
kerstliederen, ‘Komt allen tezamen’, 
‘Nu zijt wellekome’, ‘Eer zij God in 
onze dagen’ en het slotlied ‘Ere zij 
God’. Trompettist Dick Boerstoel en 
organist Herman Lubbers begeleid-
den liederen van het koor, maar ook 

de samenzang. Samen brachten zij 
‘Ich steh an Deiner Krippen Hier’ van 
Johan Sebastian Bach in een arran-
gement van Jacob de Haan en ‘Eine 
kleine Weihnachtmusik’ van Jacob 
de Haan. Jeanette Beekman bedankte 
alle aanwezigen voor hun komst. De 
trompettist, de organist en de dirigent 
kregen bloemen. “Alle bezoekers krij-
gen bij het naar buiten gaan een Har-
tewens mee, gemaakt door cliënten 
van Puur Natuur in Hengelo Gld. De 
beste wensen voor de kerstdagen en 
een gelukkig 2011.” Maar eerst praat-
ten en genoten koorleden en gasten 
na over het prachtige concert, onder 
het genot van Glühwein of warme 
chocolademelk. De registratie van 
het concert zal vanaf Kerstavond tot 
en met Tweede Kerstdag te zien zijn 
op TV Ideaal.

Sfeervolle Kerst Sing-Inn   Enjoy

Steenderen - Buiten een mooie witte wereld, maar koud. Binnen de 
warmte en warme klanken van Enjoy. Dit Steenderense koor gaf onder 
leiding van hun dirigent Piet Piersma zondagavond 19 december een 
Kerst Sing-Inn: een concert met eigen kerstliederen én samenzang. 
Medewerking werd verleend door organist Herman Lubbers en trom-
pettist Dick Boerstoel.

Enjoy gaf onder leiding van Piet Pierstma een warme Kerst Sing-Inn.

Voor alle kindjes die een kerstbal 
gemaakt hebben en deze in de kerst-
boom hebben opgehangen kunnen 
hun eigen kerstbal tot 24 december 
as. ophalen bij Bistro de Rotonde, 
Kerkstraat 3.

Winnares 
Mooiste Kerstbal
Vorden - De mooiste Kerstbal 
gemaakt op de Kerstmarkt afge-
lopen zaterdag was van Everley 
Hofman, De Haar.

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

DECEMBER
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Don Kosakenkoor in Antoniuskerk 

Kranenburg

22 Lindese vrouwengroep Kerstviering
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

Alle leden waren rond acht uur aan-
wezig. Er werd begonnen met de ge-
bruikelijke koffie met cake. Onder 
het genot hiervan werd alweer heel 
wat bijgepraat, want de leden had-
den elkaar sinds half september niet 
meer gesproken. 

Rond half 9 werd eerst de bijzondere 
prestatie uitgelicht van jeugdlid Rick 
Wuestenenk. Hij was er in geslaagd 
om op een hok in Portugal, waar hij 
een duif had ingezonden, Europees 
jeugdkampioen te worden. 

Namens het bestuur en leden werd 
hem een medaille met inscriptie, plus 
diploma en een bos bloemen over-
handigd. Hierna werden de leden om 
de beurt naar voren gehaald en op 
smakelijke wijze toe gesproken door 
voorzitter Jozef Meijer. 

Het bleef tot het laatst spannend wie 
de grote kampioen zou zijn. Dit werd 
dan toch Cor Bruinsma: zowel onaan-
gewezen als aangewezen en generaal 
-ook wel keizer genoemd en ook was 
hij in bezit van de asduif, die dit jaar 
goed was voor 17 prijzen. Dit is wat 
iedere liefhebber zich wenst. Alle 5 
Generale kampioenen zijn op de ge-
voelige plaat vastgelegd. 

Daarna werd genoten van een warm
en koud buffet en werden de wissel-
bekers uitgereikt. 

De Veehandel Tiemessen beker ging
naar Hans Hoksbergen, de Ruiter-
kamp bouwbedrijf bokaal gaat naar J.
Meijer en Zn. en de Tiemessen klauw-
verzorging beker werd dit jaar door 
hemzelf gewonnen. 
De avond werd gezellig voortgezet 
met het rad van fortuin tot plus mi-
nus half 1. 

De voorzitter bedankte iedereen en
met alvast het beste te wensen voor de
feestdagen en het nieuwe jaar, werd
een eind gemaakt aan een geslaagde
avond. Ook wensen de leden degene
die hen volgen in Contact, het aller 
beste en hopelijk tot volgend jaar. 

KAMPIOENEN: 
Kampioenschap Onaangewezen: 
1. Cor Bruinsma, 2. Marc Tiemessen,
3. Comb. A&A Winkels, 4. R de Beus,
5. H B M Hoksbergen. 

Kampioenschap Aangewezen: 
1. Cor Bruinsma, 2. D J Gotink, 3.
Marc Tiemessen, 4. Comb A & A Win-
kels, 5. Rick Wuetenenk. Generaal:
Cor Bruinsma.

Postduiven Vereniging Vorden

Jaarlijkse feestavond 
met prijsuitreiking

Vorden - Zaterdag 11 december was het weer tijd voor de jaarlijkse 
feestavond van Postduiven Vereniging Vorden, PVV. Naast een gezel-
lig buffet werden de kampioenen gehuldigd en de wisselbekers uitge-
reikt.

De kampioenen van de Postduiven Vereniging Vorden 2010.



Voor dit project is er voor gekozen 
om te bouwen voor inwoners uit 
Wichmond. Zij kregen voorrang bij 
de toewijzing. Hierop is enthousiast 
gereageerd, vier woningen zijn toege-
wezen aan inwoners uit Wichmond. 
In de andere twee woningen komen 
bewoners uit een andere plaats.  Ge-
meente Bronckhorst heeft in over-
leg met Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker de behoefte naar het type 
nieuw te bouwen woningen bepaald. 
Vervolgens is de gemeente in overleg 

gegaan met ProWonen om zes wo-
ningen te bouwen. Aan het Ludger 7 
t/m 17 komen twee blokken van drie 
woningen.

Het unieke aan dit nieuwbouwproject 
is dat het ontwerp van de woningen 
door de bewoners is gemaakt. Zij heb-
ben dit ontwerp samen met architect 
Herman van der Heijden (van De Wit-
te - Van der Heijden Architecten uit 
Groenlo) gemaakt. Vanaf het begin 
zijn de toekomstige bewoners dus al 

betrokken bij het nieuwbouwproject. 
De woningen zijn ontworpen voor 
verschillende doelgroepen. Daarom 
is de badkamer op de begane grond 
gesitueerd. Door de flexibele inde-
ling zijn de woningen in de toekomst 
eenvoudig passend te maken aan de 
behoefte op dat moment.

De woningen zijn ‘Te Woon’. Dat wil 
zeggen dat de klant kan kiezen uit 
huren of kopen. De huurprijs van 
de woningen ligt onder de huurtoe-
slaggrens. De koopprijs ligt rond de  
€ 200.000,-. ProWonen verwacht de 
woningen in de zomer van 2011 op 
te kunnen leveren.

Bouw zes woningen op plan De Wogt

Wichmond - In opdracht van ProWonen is aannemersbedrijf Barge-
man uit Vorden in de week van zes december gestart met de bouw van 
zes woningen op plan De Wogt in Wichmond.

De sporthal wordt zoals elk jaar weer 
omgetoverd tot een ware feestzaal, 
met de gebruikelijke versieringen, 
maar het bestuur is natuurlijk ook 
nog bezig om spectaculaire versie-
ringen te regelen. Zodat ook degenen 
die al meerdere jaren komen, weer 
nieuwe elementen zullen zien. De 
avond wordt gestart met DJ Jeroen, 
onder andere bekend van Dancing de 
Radstake. Hij heeft een divers reper-
toire aan muziek dus draait voor elk 

wat wils. Onze Jannes imitator zal DJ
Jeroen midden in de nacht afwisselen
met de bekendste meezingers, waar-
na DJ Jeroen het weer overneemt om
de nacht knallend af te sluiten.
Kaarten zijn ook dit jaar alleen in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Mitra
Sander Pardijs Fashion Corner tank-
station Weulen Kranenbarg. Meer 
informatie over de STEVO, het Oud &
Nieuw feest, foto’s van vorige jaren en
meer is te vinden op www.stevo.nu

Oud & Nieuw feest

Vorden - Nog anderhalve week en dan knallend het nieuwe jaar in. 
Het is dan bijna zover, het jaar 2010 sluiten we af en 2011 luiden we
natuurlijk in met een knallend feest in sporthal ‘t Jebbink.

“Opa haalt klein kind van school 
met de arrenslee!”

Vorden.

Er worden liederen als: Bethlehem 
van B. Hamminga; O Jezus, dat ik 
nooit vergeet van Arie Pronk; Komt, 
verwondert u bewerking van P.M. 
Zijderlaan; Nowell bewerkt door      
J. Vermulst gezongen. 

Ook wordt er samen gezongen met 
de bewoners.

Kerstviering 
in de Wehme
Vorden - Donderdag 23 decem-
ber werkt Christelijke Gemeng-
de Zang- vereniging Excelcior 
mee aan de kerstviering in de 
Wehme.

Elk van de 5 groepen heeft bij de tijdelijke poffertjeskraam 
van restaurant de Rotonde gesmuld van deze goudgele 
lekkernijen. Het uitje was een groot succes!

De peuters van Ot en Sien luiden 
het jaar uit met poffertjes

Vorden - De peuters van Ot en Sien hebben het jaar 
2010 feestelijk afgesloten.

In niveau 10 geldt een verplichte oe-
fenstof. Bij niveau 7 wordt er gewerkt 
met een keuze oefenstof. Er zijn een 
aantal eisen waaraan voldaan moet 
worden. Een voorbeeld van zo’n eis: 
er moet een onderdeel voorwaarts bij 
de vloer in zitten. Dat kan dan een 

koprol, overslag of salto zijn. De train-
ster en turnster mogen beslissen wat
er geturnd wordt. Maar, hoe moeilij-
ker het onderdeel, hoe meer punten
er verdiend kunnen worden. 

Joyce begon deze dag op vloer. Hier
moet de oefening op muziek geturnd
worden. Ze haalde hier een 10.500.
Daarna was de sprong aan de beurt.
Joyce haalde hiervoor 10.000 punten.
De brug is een favoriet onderdeel.
Joyce haalde hier maar liefst 11.000
punten voor. Als laatste was de balk
aan de beurt. De 10.950 was een
mooie afsluiting. In totaal heeft Joyce
dus 42.450 gehaald. Dit leverde een
5e plaats op. Een zeer goed resultaat
op dit niveau.

Sparta haalt 5e plaats 
in 4e divisie
Vorden - Afgelopen zondag (19 
december) was de eerste wed-
strijd in de 4e divisie. Joyce van 
Amerongen komt hierin uit voor 
Sparta Vorden. Joyce traint onder 
leiding van Jolien Groot Roesink 
en bij Mellanie Jansen Joyce heeft 
een enorme sprong voorwaarts 
gemaakt. Vorig jaar kwam ze nog 
uit in niveau 10, dit jaar neemt 
Joyce deel aan niveau 7.

Hij volgt Eric Gijsberts op die na vier 
seizoenen een andere uitdaging zoekt. 

De 37-jarige Veen komt over van het 
tweede elftal van SV Steenderen en 

maakt zijn debuut als hoofdtrainer. 
Ervaringen heeft hij opgedaan bij    
FC Zutphen 2 (zon) en daarvoor de 
jeugd van SV Steenderen.

Henk Veen nieuwe trainer SV Ratti
Kranenburg - Henk Veen uit Zutphen is de nieuwe hoofdtrainer van 
SV Ratti voor het seizoen 2011 - 2012.
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gelukkig 2011

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen,
eigen wegen, enz.

Wij werken met professionele machines
voor zoutstrooien en sneeuwschuiven.

Voor de veiligheid van u

en uw bezoekers!

Voor informatie en prijsopgave:

Bosman Groenspecialist
Kervelseweg 23

7255 BE  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

Aangezien ik niet op 
de Kerstmarkt hebben 
kunnen staan afgelopen 
zaterdag in Vorden geef 
ik nu mijn eigen kerst-
markt bij mij thuis en 
wel op de Lindeseweg 
29a (naast de molen) 
donderdag en vrijdag 
23 en 24 december van 
11.00 tot 16.00.
De gluhwein en het 
kerstbrood staat voor u 
klaar.
 

Fijne Feestdagen toegewenst
WWW.CANEDONNA.NL

 
Monique en Bella van Zuylen
Lindeseweg 29a, 7251 NJ Vorden
0646495908 of 0612974360

Wassinkbrinkweg 2, 7002 ZD  Doetinchem
Tel. 0314 - 62 10 21, www.tuincentrumsteentjes.nl

40%

Fijne
Kerstdagen

korting
Op alle kerstartikelen vanaf woensdag 22 december.
Verlichting, versiering, kerstbomen en
kunstkerstbomen.
M.u.v. kerststukjes en kerstboeketten!

VERBOUWINGSOPRUIMING!!

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Aviko Steenderen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een 

omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, 

hebben ontvangen:

Van : Aviko Steenderen

Voor: : kappen van een acacia

Locatie : Dr. A. Ariënsstraat 28 te Steenderen

Datum : 16 november 2010

Arnhem, 22 december 2010,

zaaknummer 2010–021351 / MPM21496

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kennisgeving Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!
Bestel nu vóór 20 december en maak kans 

op 1 van de champagne-ontbijtjes!
 Vleessalade    5,75 p.p.
 Zalmsalade    6,25 p.p.
 Salade de Luxe    7,75 p.p.

(opgemaakt met zowel vlees als vis en aangevuld met stokbrood en kruidenboter)

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32
www.sindycatering.nl
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Het concert in de prachtige Wester-
holtzaal begint om 20.00 uur. Belang-
stellenden kunnen kaarten reserveren 
via www.natuurmonumenten.nl of de 
Ledenservice, tel 035 – 6 55 99 55. 

De kaarten kosten € 10,- voor leden 
en € 15,- voor niet-leden. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk. Natuurmo-
numenten, beheerder van landgoed 
Hackfort, is gastheer van deze avond.

Vrolijke, gekscherende liedjes wisse-
len af met melancholieke nummers 
over oorlog en liefde. Maar tussen-
door krijgen ook opzwepende, swin-
gende en soms bijna meditatieve in-
strumentale nummers ruim de aan-
dacht. De bandleden bespelen een 
zeer uiteenlopend instrumentarium, 
waar onder viool, bodhrán, trekhar-
monica, Ierse fluit en verscheidene 

percussie-instrumenten. Tussendoor 
geven ze een toelichting over het re-
pertoire of het instrumentarium. De
afwisseling in instrumenten en in
repertoire geven het concert verras-
sende wendingen in sfeer en klank. 

Optredens van Flair Play kenmerken
zich verder door spontaniteit en een
ongedwongen sfeer, die de beweeglijk-
heid van het publiek zeker ten goede
komt! De leden van de band ( Michiel
Bos, Barbara Hoitink, Willem Overes
en Cornelie Wannee) wonen in en 
rond Zutphen. Ze hebben allen een
gevarieerde muzikale achtergrond.
Een variatie die zich mooi uitdrukt
in het werk van Flair Play. Voor meer
activiteiten www.natuurmonumen-
ten.nl of twitter@ctgelderland. Voor
meer informatie boswachter Willem
Regtop 0575-555560 of 06-54280655

Optreden Flair Play 
op Hackfort

Vorden - De band Flair Play is op zaterdag 8 januari opnieuw te gast in
kasteel Hackfort in Vorden. De band speelt voornamelijk traditionele
Ierse volksmuziek en een optreden van Flair Play staat garant voor een
avond vol sfeer en variatie.

Het parcours waarop de Kasteelcross 
zich in Vorden afspeelt, wordt dik-
wijls de ‘achtertuin’ van Thijs van 
Amerongen genoemd. (Thijs woont 
immers op slechts een paar kilome-
ter afstand). Helaas voor de organi-
satie mag Thijs (die in het verleden 
de Kasteelcross een paar keer op zijn 
naam schreef) vanwege zijn ‘prof-
status’ niet aan de start verschijnen. 
Desondanks is het deelnemersveld 
groot genoeg om in alle categorieën 
spannende wedstrijden te kunnen 
verwachten. Rudi Peters: ‘ Er komen 
in totaal tussen de 200 en 250 cou-
reurs aan de start. 

Over twee weken is het kampioen-
schap van Nederland en is deze Kas-
teelcross voor velen nog een laatste 
testcase. Start en finish zijn net 
als voorgaande jaren aan de Schut-
testraat. De start is overigens op 
slechts een paar honderd meter 
afstand vanaf de Rijksweg Vorden- 
Ruurlo. De lengte van het parcours 
bedraagt 3,2 kilometer. Direct na de 
start ‘duiken’ de renners vanaf de 
Schuttestraat het weiland in, naast de 
Baaksebeek, om via een lus vlak voor 
de brug weer op de Schuttestraat uit 
te komen. Vandaar uit gaat de route 
rondom kasteel Vorden. Wij zijn als 
organisatie veel dank verschuldigd 
aan de grondeigenaren (het Gelders 
Landschap, eigenaresse van kasteel 

Vorden, de familie Arfman en het 
waterschap Rijn en Yssel’, aldus Rudi 
Peters. Ook zonder sponsors, EHBO, 
buurtbewoners, de accommodatie 
van de voetbalvereniging Vorden 
(waar men zich kan omkleden en 
douchen) is het volgens de organisa-
tie bijna niet mogelijk een dergelijke 
cross te organiseren.
Tussen de wedstrijden door is er om 
12.20 uur de start van de ‘Dikke Ban-
den Race’ , een wedstrijd voor jongens 
en meisjes in de leeftijd 7- 12 jaar. De 
jeugd rijdt op een ingekort parcours. 
De deelnemers kunnen zich vanaf he-
den aanmelden bij Rudi Peters 0575- 
441678 of een half uur voor de wed-
strijd in de tent aan de Schuttestraat. 
RTV Vierakker/Wichmond hoopt dat 
door deze ‘Dikke Banden Race’ zich 
weer nieuwe jeugdleden bij de club 
zullen aanmelden! Inmiddels zijn 
ze er bij RTV Vierakker/ Wichmond 
apetrots op dat een vijftal clubleden 
inmiddels ook bij andere wielerclubs 
emplooi hebben gevonden. Zo rijdt 
Thijs van Amerongen bij AA Drink 
Cycling Team, Rens te Stroet bij het 
team van ‘Piels’ en rijden Joost Be-
rentsen, Simon Bargeman en Felix 
Wolbert voor de Achterhoekse for-
matie ‘ Kanjers voor Kanjers’ .
Felix Wolbert: ‘Deze ploeg bestaat uit 
14 rijders, wij rijden allemaal voor 
deze Stichting die in Aalten is geves-
tigd. De helft van onze premies gaat 
naar deze Stichting’, zo legt hij uit. 
Simon Bargeman: ‘RTV Vierakker/ 
Wichmond blijft natuurlijk ‘onze 
‘club. Zo helpen wij het komend 
weekend ook mee met de voorbe-
reidingen van de kasteelcross. Een 
prachtig evenement. Waar vinden 
wij in Nederland een parcours met 
een kasteel op de achtergrond. Toch 
nergens!’, zo zegt hij. Zowel Simon 

als Felix zien het crossrijden meer 
als een training. Het accent bij hen 
ligt op het rijden op de weg. De 24 
jarige Simon Bargeman (student be-
drijfskunde aan de Universiteit in En-
schede) is pas een paar jaar geleden 
met de wielersport begonnen.
‘Ik deed een beetje aan mountain-
biken en besloot p 21 jarige leeftijd 
lid te worden van RTV Vierakker/ 
Wichmond. Het was in eerste instan-
tie wel een grote stap voor mij, het af-
gelopen seizoen beschouw ik als een 
‘leerjaar’. In 2011 hoop ik tijdens de 
klassiekers een paar keer ‘top tien’ te 
kunnen rijden’, zo zegt Simon. De 19 
jarige Felix Wolbert (3e jaars student 
HBO-Bouwkunde in Arnhem) rijdt bij 
de Beloften. Net als Simon Bargeman, 
vindt ook Felix dat studie en sport 
goed te combineren zijn. ‘Mijn ambi-
tie voor 2011 is om een paar keer ‘top 
twintig ‘ te rijden’, zo zegt Felix met 
een brede grijns. 

Beide coureurs zien Thijs van Ameron-
gen als ‘voorbeeld’ . De absolute top-
per in hun ogen: Robert Geesink uit 
Varsseveld, tevens ambassadeur van 
de Stichting ‘Kanjers voor Kanjers’. 
Robert zal de komende jaren tij-
dens de Tour de France, zeker in het 
eindklassement een podiumplaats 
bemachtigen. Zelfs de eindzege slui-
ten Simon en Felix niet uit!! Het pro-
gramma ziet er op 29 december als 
volgt uit: 10.30 uur start Amateurs, 
11.30 uur Masters, 12.20 uur Dikke 
Banden Race, 13.00 uur Nieuwelin-
gen, 13.02 Vrouwen/Junior- vrouwen/ 
Nieuweling-meisjes, 14.00 uur Junio-
ren, 15.00 uur Elite/Beloften.

Dit keer op een woensdag (29 december)

Kasteelcross rondom kasteel Vorden
Vorden - De Kasteelcross die de 
RTV Vierakker/ Wichmond dit 
jaar voor de 8e keer organiseert, 
vindt voor het eerst ‘midweeks ‘ 
plaats, namelijk op woensdag 29 
december. Rudi Peters, die samen 
met Rens te Stroet, Jeroen Bor-
gonjen, Jan Weevers en Martin 
Weijers de organisatie van deze 
cross op zich neemt heeft daar 
een plausibele verklaring voor en 
zegt: ‘ Kerst en Oud/ Nieuw vallen 
dit jaar beiden in het weekend. 
De crosskalender is die dagen 
overvol, met name veel wedstrij-
den in België. Daar komt bij dat 
er normaliter op de woensdag 
tussen de feestdagen de beken-
de cyclecross in Surhuisterveen 
wordt verreden. Die rit gaat dit 
jaar niet door, vandaar dat wij 
nu woensdag 29 december als 
wedstrijddag hebben geprikt’, zo 
zegt Rudi Peters.

Rudi Peters

v. l.n.r.: Joost Berentsen, Felix Wolbert, 
Thijs van Amerongen, Simon Bargeman, 
Rens te Stroet

Drukkerij Weevers organiseerde deze kleurplaatwedstrijd in 
samenwerking met de vier Top1Toyswinkels in de gemeente 
Bronckhorst, omdat zij hun 10 jarige jubileum vierden.
Zowel bij Drukkerij Weevers als de deelnemende Top1Toys win-
kels: Top1Toys Kadoshop Sueters in Vorden, Geschenkenhuis 
Beuseker in Steenderen, De Drievetol in Hengelo Gld. en Boek-
handel Bonvrie in Zelhem kwamen heel veel kleurplaten binnen.
Voor elk van de vier winkels werd door een deskundige jury een 
winnaar gekozen. Zij ontvingen hun prijs afgelopen week met 
veel plezier en enthousiasme,

Kleurwedstrijd Top1Toys

Winnaars krijgen hun prijzen

In de Sint Nicolaaskrant, die Weekblad Contact jaarlijks 
uitgeeft, stond een prachtige kleurplaat voor de Sinter-
klaas kleurwedstrijd, georganiseerd door Drukkerij Wee-
vers en Top1Toys.

Een trotse winnaar bij Kadoshop Sueters in Vorden

Iris Groeneveld met Ans Beuseker van Geschenkenhuis Beuseker uit Steenderen

Esmee Aaldering uit Keijenborg ontvangt met haar moeder en Gerda van de
Drievetol in Hengelo
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Met de volgepakte bus -ook alle ap-
paratuur ging mee als ‘hand’ bagage, 
werd afgereisd richting Amsterdam 
naar café Hesp. Dat bleef in Am-
sterdam niet onopgemerkt door het 
grote logo met de blauwwitte kleuren 
van de Achterhoekse voetbalclub uit 
Doetinchem. De Graafschapbus na-
dere café Hesp met inwoners uit de 
Achterhoek: die kwamen feestvieren 
en dit mocht men weten! Voormalig 
GTST actrice Anna Drijver moest echt 
aan de kant met haar eigen wagen in 
de smalle straatjes in Amsterdam. De 
lach op haar gezicht sprak boekde-
len! De eigenaar van café Hesp had 
voor een ieder een karakteristieke 
Grolsch beugel als welkomstdrankje. 

Hierna werd de bodem gelegd met
een ’olderwets’ soepje om de inwen-
dige mens te versterken. Daar volgde
een ouderwets (Hanska) feestje met 
aanwezige Amsterdammers, het bier
vloeide rijkelijk en er werd weer ou-
derwets (mee) gezongen. 

Navraag bij de eigenaar van de stam-
kroeg van Henk Schiffmacher, café 
Hesp bleek hij maar een woord te 
hebben voor de happening namelijk:
“Memorabel!”. De organisatie van het
uitje had aangekondigd om 23.59 uur
thuis te zijn. Hier werd keurig aan
voldaan immers de meesten feest-
vierders moesten de volgende dag
ook weer ‘gewoon’ werken.

Hanska goes Amsterdam
Memorabel!

Bronckhorst - Met de officiële blauwwitte spelersbus van VV De Graaf-
schap werd er op 12 december vertrokken uit Hengelo Gld. en Baak
om neer te strijken in Amsterdam. Een leuke geste van Gelderesch 
Reizen waar zelfs de organisatie van het Hanska Duo niets van wist.
Hanska humor ten top! Hanska mocht spelen op uitnodiging in een
van de gezelligste kroegen van Amsterdam.

Een sfeerimpressie van het Hanska Duo naar Amsterdam.

Na de Franse overheersing keerde de 
zoon van stadhouder Willem V in 
1813 terug naar Nederland om er het 
koningschap te aanvaarden. Dat was 
een duidelijke breuk met het verle-
den. Willem I werd niet, zoals zijn 
vader, stadhouder in alle gewesten, 
maar koning van een eenheidsstaat. 
Dat koninkrijk omvatte het huidige 
Nederland en België. De voormalige 
Oostenrijkse Nederlanden (het hui-
dige België) werden met het grondge-
bied van de Oude Republiek verenigd 
om te dienen als buffer tegen het 
verslagen Frankrijk. Voor Europese 
begrippen ontstond toen een middel-
groot land met een groot koloniaal 
bezit. 

Willem I speelde niet alleen de poli-
tieke hoofdrol in dat nieuwe gebied, 
maar ook in onze regio. In afleve-
ring 84 schreven we dat hij een be-
gin heeft gemaakt met het op grote 
schaal verbeteren van de infrastruc-
tuur ‘ter land en ter water’ en dat hij 
initiatiefnemer was voor de aanleg 
van de rijksweg Zutphen-Winters-
wijk en tal van andere projecten en 
ontsluitingen van de Achterhoek. 
Door zijn ondernemende geest kreeg 
hij de bijnaam ‘koning-koopman’. Op 
het Raadhuisplein in Apeldoorn staat 
nog steeds een beeld van deze ko-
ning (1772-1843). De energieke Wil-
lem probeerde de economische bloei 
te bevorderen door in de drie delen 
van zijn land (het noorden, zuiden en 
Indië) de sterke kanten van de econo-

mie te stimuleren. Het zuiden, waar 
al vroeg een Industriële Revolutie had 
plaatsgevonden, moest zich richten 
op de productie van consumptiegoe-
deren, de handelaren uit het noorden 
moesten die producten vervolgens de 
wereld over brengen en de inwoners 
van de koloniën konden ten slotte de 
kostbare tropische goederen leveren. 
De koning liet tussen Noord en Zuid 
kanalen en wegen aanleggen om het 
vervoer van de goederen te verge-
makkelijken. Zelf trad hij ook op als 
investeerder. 

Voor de handel met Nederlands-Indië 
richtte hij in 1824 de Nederlandsche 
Handelmaatschappij op. In Indië 
werd het cul-
tuurstelsel in-
gevoerd, dat de 
inlandse bevol-
king verplicht-
te, een deel van 
het jaar op het 
land te werken 
voor het koloni-
ale bewind. De 
producten wer-
den dan door 
De Nederland-
sche Handel-
maatschappij 
verkocht. Wil-
lem I deed dus 
veel goed voor 
de economie 
(en z’n eigen 
portemonee), 
maar hij viel 
bij de katholie-
ke Belgen niet 
in de smaak. In 
1830 brak daar 
een opstand 
uit. Willem I 
stuurde er een 

leger op af, maar het was al te laat.
België werd onafhankelijk en ging al-
leen verder. Toch hield Willem I het
leger nog negen jaar op de been. Dit
heeft heel veel geld gekost. Willem 
I werd in Nederland steeds minder
populair. 

In 1839 gaf hij eindelijk toe dat België
onafhankelijk was en in 1840 deed 
hij diep teleurgesteld afstand van de
troon. Zijn zoon Willem II ging in
zijn plaats regeren over Nederland. 
Koning Willem I overlijdt op 71-ja-
rige leeftijd op 12 december 1843.
 
Bron: Historische Canon Zelhem (Pro-
ject voor het Basisonderwijs).

Rondom de Hessenweg (150)

De band rondom zanger/gitarist 
Nees van Petersen vond z’n oor-
sprong in de beginjaren ’60 van 
de vorige eeuw en is daarmee een 
echte authentieke R & R Band. Toen 
deden ze de harten van de meisjes 
in petticoats sneller slaan. De laatste 
jaren is dat wat rustiger, maar nog 
steeds zorgt het strakke R & R ge-
luid dat harten sneller kloppen.

Naast Nees spelen ook Wim Boer-
man (bas) en Leo Meijer (gitaar) als 
mannen van het eerste uur in de 
band. Sinds de jaren ’80 zit Wim 
Menting achter de drums en nog 
eens 10 jaar later werd Peter van 
den Berg als gitarist en keyboard-
speler ingelijfd. Voor Peter wordt 
het woensdag 29 december een bij-
zondere avond, want hij heeft enige 
tijd geleden aangekondigd dat dit 
zijn laatste optreden met de Hurri-
canes zou worden.
Het belooft dan ook weer een speci-
aal optreden te worden. Het optre-
den begint om ongeveer 21.00 uur 
en de toegang is (zoals gebruikelijk 
bij ‘de Tol’) gratis.

Hurricanes in ‘de Tol’
Wittebrink - De laatste woens-
dag van het jaar wordt bij café 
‘de Tol’ al enige jaren traditio-
neel ingevuld met een optreden 
van de Rock ’n Roll Band ‘The 
Hurricanes’.

De Taliband omvat vijf jonge losban-
dige achterhoekers, die op geheel 
eigen wijze met eigen Achterhoekse 
teksten en een vette knipoog, be-
staande rock en roll klassiekers bren-
gen. De power-akkoorden en goeie 
zin spatten van het podium. 

Tijdens Hoken in Toldiek 2010 ver-
raste De Taliband vriend en vijand 

door voor 3500 man een spetterend 
voorprogramma (dat muzikaal ook 
goed in elkaar zat) te spelen, waarbij 
Bennie Jolink dansend en springend 
backstage stond. Ook bij Café Heezen 
wordt weer gerekend op een gezellige 
avond. De aanvang is 21.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Op vrijdag 31 december, is er bij Hee-
zen weer het traditionele pot-biljar-
ten. Aanvang 14.30 uur. 

Een aantal uren later, om 00.30 uur, 
wordt het nieuwe jaar feestelijk inge-
luid met de mooiste muziek, gebracht 
door DJ Double U2. 

Voor informatie, bel (0575) 45 12 04 
of kijk op www.hotelheezen.nl

TALIBAND op Kerstavond
Bij Heezen op het podium
Steenderen - Op kerstavond 24 
december staat de Toldijkse for-
matie De Taliband bij Café Hee-
zen in Steenderen op het podium. 
Aanvang 21.30 uur. Oudjaardag, 
31 december start om 14.30 uur 
het pot-biljarten. Het nieuwe jaar 
wordt ingeluid met DJ Double 
U2.

De vuurwerk voorverkoop van Ge-
schenkenhuis Beuseker is gestart en 
de Vuurwerk Kortingsbonnen zijn in 
te leveren. 

Met deze waardebonnen verkrijgen 
klanten een korting van 10% op hun 
bestelling. De aanbiedingen zijn uit-

gesloten en korting is niet mogelijk 
op internetbestellingen. De uiterste 
inleverdatum van de bonnen is 24 
december 2010. De bestellingen kun-
nen worden afgehaald op 29, 30 en 
31 december 2010. Dan is ook Car-
bid verkrijgbaar. Deze dagen zal er 
aan de Landlustweg 2 eveneens een 

kraam staan van Kampioensbakker 
Paul Berntsen. Daar verkoopt hij 
zijn beroemde oliebollen. Deze kon-
den vrijdag 17 december al geproefd 
worden in Steenderen. Toen reed de 
Kerstman met de Bakfiets van de bak-
ker rond en deelde op de markt en in 
woonzorgcentrum De Bongerd heer-
lijke oliebollen uit. 
Op 30 en 31 december staan er ook 
kramen van Borduurhuis Steende-
ren, Mooietaskopen.nl en Geschen-
kenhuis Beuseker. Kortom een gezel-
lig oudjaar!

Geschenkenhuis Beuseker

Oliebollen, Vuurwerk en Carbid

Steenderen - Bij Geschenkenhuis Beuseker is het aan het einde van 
het jaar altijd een drukte van belang: dan is de vuurwerk en carbid 
verkoop in de winkel. Maar ook op de stoep zijn er gezellige activitei-
ten met op de kramen oliebollen, tassen en sieraden, borduurwerk en 
nog veel meer.

Kampioensbakker Paul Berntsen liet liefhebbers al oliebollen proeven en ze waren zo!
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KERST 2010 OP KASTEEL VORDEN
De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar 
zijn weliswaar koud en donker, maar 
toch vaak de gezelligste tijd van het 
jaar voor menig gezin. Geniet nog 
even van deze bijzondere periode, 
want vanaf 28 t/m 30 december kunt 
u genieten van de prachtig in kerst-
sfeer versierde vertrekken van Kas-
teel Vorden. 

“De versiering doen we samen met 
een aantal vrijwilligers zelf. Ik ge-
niet er zelf ook van om het kasteel in 
een passende kerststijl te zetten met 
brandende kaarsen en andere decora-
ties. Buiten zetten we vuurkorven om 

de mensen te verwarmen”, zegt Karin
de Rouw, kasteelvrouwe. Bezoekers
mogen deze dagen door de stijlvol
ingerichte en versierde vertrekken
rondlopen onder het genot van een
glaasje glühwein of kop koffie/thee
met Apfelstrudel. 

Andere activiteiten zijn de vertoning
van oude ridder -en kasteelfilms (m.n.
voor kinderen) en een expositie van
de kunstenares Ineke Wisselink. 

Meer informatie over haar vindt u
op: www.ineke-wisselink.nl. Ook zal
een groepje violisten een of meerdere
middagen hun sfeervolle muziek ten
gehore brengen. De tijden zullen tij-
dig op deze website worden doorge-
geven. E-mail: info@kasteelvorden.nl
website: www.kasteelvorden.nl

Kasteel Vorden 
opent haar poorten
Vorden - Van 28-30 december is 
Kasteel Vorden in Kerstsstijl te 
bezichtigen.

Ook zal de kerstgeschiedenis gelezen
worden en wordt er een kerstverhaal
verteld. Dit uur kerstzang en mu-
ziek is te beluisteren via de frequen-
ties van Radio Ideaal en via internet
www.ideaal.org

Kerstuitzending
Kerk en radio zal op Kerstavond, 
vrijdag 24 december, van 19.00-
20.00 uur via Radio Ideaal een 
extra uitzending verzorgen met 
traditionele kerstliederen.

Wat is: A. Uutvigelieren: uitzoeken, uitpluizen. 
  “Wi’j mot eerste ‘s uutvigelieren ho dat in mekare stök.”

 B. Doongelof: Bijeenkomst met koffie e.d. na de begrafenis. 
  “’t Doongelof is bi’j ‘t Zwaantje.”

 C. Aevenolders: mensen van (ongeveer_ dezelfde leeftijd.
  “Dee twee bunt aevenolders.”

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

1e prijs á € 45,-: 
Esther Hoefman, Burg. Smitstraat 26, Steenderen

2e prijs á € 22,50: 
De heer / mevrouw Nieuwenhuis Galgengoorweg 7ª Vorden

3e prijs á € 12,50: 
Betsy Wentink, Geesinkweg 9, Warnsveld

Prijzen zijn af te halen t/m 5 januari 2011 bij Drukkerij Weevers, 
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag Sinterklaaspuzzel 
weekblad Contact

Filiaalmanager Marieke Velthorst is 
pas uitgeroepen tot reisadviseur van 
de provincie Gelderland en zij dingt 
nu mee naar de landelijke titel. Ex-
clusief voor de klanten van Vakanti-
eXperts Avanti is er in samenwerking 
met OAD een 10 daagse reis naar      
Israel georganiseerd. Israel behoort 
in historisch en cultureel opzicht tot 

een van de rijkst gevulde schatka-
mers van de wereld en staat momen-
teel volop in de belangstelling. Deze
reis is inclusief vervoer vanaf Ruurlo
en Zelhem naar Schiphol en tijdens
deze reis zal men worden vergezeld
door Arnolda Teunissen van Vakan-
tie-Xperts Avanti. 

De inschrijving voor deze reis sluit
24 december aanstaande. Voor het
najaar staat er nog een prachtige
reis naar Zuid Afrika op stapel. Voor
meer informatie over deze reizen kan
men contact opnemen met Vakantie-
Xperts Avanti te Zelhem of Ruurlo.

Opening VakantieXperts Avanti
Ruurlo - Onlangs heeft Vakantie-
Xperts Avanti uit Zelhem een     
filiaal in Ruurlo geopend aan 
de Dorpsstraat 5-7, zodat ze hun 
klanten in de regio nog beter van 
dienst kunnen zijn.

STRAATJE 
Oudejaarsloten cadeau
Besluit u tijdens de Eindejaarsshow 
bij Herwers Zutphen een auto te ko-
pen, dan krijgt u gratis een straatje 
Oudejaarsloten t.w.v. 150 euro ca-
deau! Vraag hiervoor naar de voor-
waarden. 

MITSUBISHI IMIEV VAN 28 T/M 
31 DECEMBER IN DE SHOWROOM!
Van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 de-
cember staat de nieuwe iMiEV in de 

showroom. De iMiEV zal als één van 
de eerste elektrische consumenten-
voertuigen op de Europese Markt wor-
den gelanceerd en zal uw idee over 
auto’s grondig veranderen. Hij stoot 
helemaal geen CO2 uit en is een aan-
gename, praktische auto die perfect 
past in onze missie om een duurzame 
toekomst voor te bereiden. Kom deze 
bijzondere auto bewonderen.

HYUNDAI IX35
Ook de Hyundai ix35 staat in de 

spotlights tijdens de Eindejaarsshow. 
Een stijlvolle auto met een vloeiende 
design waarin vorm en functie op 
doordachte wijze samenkomen. Met 
alle plezierige kwaliteiten van een 
crossover en de rijeigenschappen van 
een stationwagon. Dat is de Hyundai 
ix35.

OCCASIONS
Ook voor de occasions is er een actie 
opgezet: er zijn kortingen die kun-
nen oplopen tot 1.000 euro. Het actu-
ele aanbod occasions is te vinden op 
www.herwers.nl 
Traditioneel staan de oliebollen weer 
klaar bij Herwers in Zutphen. Graag 
tot ziens! www.herwers.nl

Herwers Zutphen Eindejaarsshow

Zutphen - Van 17 t/m 31 december vindt bij Herwers Zutphen de tra-
ditionele Eindejaarsshow weer plaats. Tijdens de Eindejaarsshow is er 
te genieten van verschillende aantrekkelijke aanbiedingen en is er een 
groot aanbod aan occasions.

Zij gaan zelf ervaren hoe bijzonder een 
kraamtijd is, hoe fijn het is om lekker 

verwend te worden door een collega 
kraamverzorgende en hoe zorgeloos 

een kraamtijd kan zijn. Alle klanten 
die zorg van Yunio verwachten, kun-
nen rekenen op dezelfde goede zorg 
van één van de 170 professionele 
kraamverzorgenden van Yunio.

Kraamverzorgenden Yunio gaan 
bijzondere kraamtijd ervaren

Elke geboorte is voor Yunio kraamzorg uniek. Dit zullen onze klanten vin-
den, maar ook de in totaal twaalf zwangere Yunio-kraamverzorgenden.

Van links naar rechts: Annet Berenpas net bevallen van dochter Lotte, Marije Dibbets, Eveline Goldsweer met dochter Madelief, Janneke 
Luiten met zoon Mika, Miranda te Marveld, Michelle Bladt.

De aanvang van de dienst is om 10.30 
uur in de kleine kerk aan de Ban-

ninkstraat. Op vrijdag 31 december is 
Ds. E. Laman Trip – Klein Starink uit 

Warnsveld voorganger. De aanvang is
dan om 17.00 uur.

Kerkdienst Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo - Jan Rigterink uit Vorden is zaterdag 25 december voorgan-
ger in de dienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo.
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De Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB) omvat 6 peuterspeelzalen in de 
gemeente Bronckhorst. De betrokken locaties werken zoveel mogelijk zelfstandig. 
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Zij worden professioneel ondersteund door 
een coördinator en een administratief medewerker. De onderlinge verstandhou-
ding is uitstekend.

Wij zoeken kandidaten voor de functie:

Secretaris m/v
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorbereiden van vergaderingen, 
notuleren, correspondentie voeren namens & t.b.v. het bestuur, postbehandeling 
en contacten onderhouden namens het bestuur met diverse instanties binnen- en 
buiten het psz werk.

Bestuursleden ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoedingsregeling.

Naast bestuurderskwaliteiten zijn voor deze functie gewenst:
• bestuurlijke ervaring, liefst als secretaris
• affiniteit met peuterspeelzaalwerk
• enige kennis van deze materie
• administratieve ervaring
• accuraat werken

Voor meer informatie over SPSB zie: www.spsb.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Nees van Petersen, voorzitter. Tel. 0575-
461576 of de huidige secretaris, Jenneke Hoeben. Tel. 0314-382354

Reacties met cv kunnen naar:
Bestuur SPSB
Postbus 24
7250 AA Vorden
Ook kunt u uw sollicitatie per e-mail aan ons sturen: secretaris@spsb.nl

Sluitingstermijn: 27 december 2010
Verdere procedure: Gesprekken worden aansluitend, in overleg gevoerd.

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Per 1 januari 2011 gaat de praktijk van tandarts W.A. Houtman over naar  

tandarts  M. Hermans. 

Tandarts W.A. Houtman blijft nog voor één jaar aan de praktijk verbonden.

Wat verandert er voor u als patiënt?

 Er verandert niets in onze dienstverlening;

 De naam van de praktijk wordt ‘Mondzorg Vorden’;

 Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u de praktijk telefonisch 

bereiken tussen 8 en 12 uur;

 Tevens blijft de praktijk opengesteld voor nieuwe patiënten.

Extra informatie kunt u vinden op onze website

 

www.mondzorgvorden.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2011!

Het Hoge 9 - 7251 XT Vorden - 0575 - 55 22 53 - info@mondzorgvorden.nl - www.mondzorgvorden.nl

1e Kerstdag

x-mass party

2e Kerstdag

c.u. rockband

29 en 30 december
Oliebollenactie 

van de
c.v. ‘Paerdeknuppels’



Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Renault Clio 
1200 2005, 2002

 4.950,-
OPEL CORSA 1200-16V ELEGANCE 2002 5950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
FIAT PUNTO AUTOMAAT(24000KM) 2000 4950
MINI COOPER 1600 16V PARKLANE 2006 17950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-ZIT 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 1600 5-DRS XS 2003 8950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 10950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN
Fijne Kerstdagen en een gezond 2011

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

Fijne kerstdagen 

en een gezond 

2011!

M
M Autobedrijf

Melgers
Toyota RAV
2.0Sol, 5 drs., 
115.000 km,

2004

€ 13.250,-

Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat4 Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Mitsubishi Colt 1.5 5drs. Invite 2006 52.361 km € 10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 10.750
Opel Astra 1.6 Enjoy, station 2008 108.000 km € 10.250
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 16.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 7.750
Peugeot 206 1.6 Quick Silver SW 2003 130.000 km € 6.950
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 8.250
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 10.250
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.000 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 16.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl         Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2011!

SNEEUW - IJS - REGEN
VEILIG MET 

WINTERBANDEN
Wij wensen u een gezond en veilig 2011!

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

Fijne kerst dagen 

en een  gezond 

2011!

Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 5 Persoons 2007 46.872 km € 17.250 
DAF 45 jan-01 225.000 km € 17.500 (Excl.)
Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime okt-05 21.577 km € 5.650 
Mazda 2 1.4 Automaat 5drs. Exclusive feb-05 16.752 km € 9.400 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km € 9.950 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, trekhaak jan-05 124.046 km € 10.500 
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 km € 9.950 
Renault Mégane 1.6 E RT aug-98 232.758 € 1.750 
Škoda Fabia 1.4 16v 5drs. Comfort apr-00 142.528 km € 3.500 
Suzuki Grand Vitara Cabrio 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km € 8.000 
Toyota Aygo 1.0 12v 3drs. Basis, stuurbekracht. jul-08 18.519 € 7.950 
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. Terra feb-06 79.529 km € 9.100 
Volkswagen Golf 1.6 16v 3drs. Ocean, airco mrt-03 117.503 km € 7.250

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2011

Fiat  Idea
1.4 16v 5 drs. Dynamic,

juni-04, 70.586 km, Grijs metallic, MPV

€ 6.900 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Prettige Kerstdagen
en een goed en veilig 2011
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8e nationale 
Kasteelcross Vorden

Woensdag 29 december 2010
Start/Finish Schuttestraat

Programma:
10.30 uur Amateurs
11.30 uur Masters
12.20 uur Dikke Banden Race 
 Regio jeugd 7 t/m 12 jaar  
 op een ingekort parcour
13.00 uur Nieuwelingen
13.02 uur Vrouwen/Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes
14.00 uur Junioren
15.00 uur Elite/Beloften

 

 
Info www.rtvvierakkerwichmond.nl
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!

VIERAKKER-WICHMOND

www.rtvvierakkerwichmond.nl

drukkerij
  

Graafschap-West

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Loonbedrijf Gebr. Niesink en 
medewerkers wenst een ieder 

een goed en gezond 2011.

Loonbedrijf

Niesink

Halseweg 27d
7021 HV Zelhem

Tel. 0314 - 62 12 72

24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar voor spoedgevallen

Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen
24 december 2010
 Open spreekuur van 08.00 tot 09.00 uur
 Consult op afspraak en praktijk geopend tot 18.00
 Open avondspreekuur VERVALT
1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag
 Alle spreekuren komen te vervallen.
 Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bellen naar 0314-621272
Oudejaarsdag
 Open spreekuur van 08.00 tot 09.00 uur
 Praktijk geopend tot 12.00 uur (voor voer en medicijnen)
 Vanaf 12.00 uur kunt u voor spoedgevallen bellen naar 0314-621272

Denkt u eraan tijdig eventuele kalmeringsmiddelen te halen
voor uw vuurwerkangstige huisdier!!

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN en een GEZOND 2011!
Dierenartsen en medewerkers van DAP ZELHEM-HALLE

 Loon- en grondverzetbedrijf

wenst u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Reissom:

10 dagen 

e 1349 p.p.

Vertrek:
20 maart 2011

NL sprekende
gids en uitgebreid 

excursiepakket

10-daagse rondreis Israël; cultuur & religie

Het land biedt een enorme diversiteit aan 

landschappen; de kustvlakte, het berg- en 

heuvellandschap in het midden van het land, de 

diepe slenk van de Jordaanvallei en in het zuiden 

de Negev-woestijn. Verspreid over dit gevarieerde 

landschap bevinden zich de overblijfselen van 

de ongelofelijke geschiedenis van het land, die 

tot leven komt binnen de muren van de Oude 

Stad van Jeruzalem, de kruisvaardersburchten 

aan de Middellandse Zee en de moderne 

oorlogsmonumenten die u vrijwel in elk dorp of 

stad in Israël vindt.

Maar er is zoveel meer in Israël! De Dode Zee met 

het imposante Massada, het bruisende 21ste 

eeuwse Tel Aviv, de Kibboets, symbool van de 

pioniersgeest, oude Bijbelse steden als Nazareth, 

Jericho, Kana en Bethlehem, de lommerrijke 

heuvels in Galilea en het Meer van Tiberias waar u 

aan de oevers in de sporen van Jezus kunt treden.

Ga mee met VakantieXperts Avanti en Oad Reizen 

en u ziet en ervaart het allemaal tijdens deze 

fascinerende 10-daagse rondreis. Shalom!

HOTELS

U verblijft 1 nacht in het Sea Net Hotel*** in Tel 

Aviv, 4 Nachten in de typisch Israëlische kibboets 

Gonen Country Lodging*** aan de voet van het 

Golan-gebergte en vlak bij het Meer van Tiberias 

en 4 Nachten in het Kibbutzhotel Maale Ha 

Gamisha**** nabij Jeruzalem. Deze drie- en vier 

sterren accommodaties zien er allemaal keurig en 

verzorgd uit.

EXCURSIES 

Tijdens deze 10-daagse rondreis is een uitgebreid 

excursiepakket inbegrepen met o.a. de volgende 

hoogtepunten: Tel Aviv met Jaffa  Massada 

 Caesarea  Meer van Tiberias  Nazareth 

 Jeruzalem  Golan Hoogvlakte  Bethlehem 

 Tabgha  Dode Zee  Capernaum

Israël en de Palestijnse gebieden behoren in historisch en cultureel opzicht tot een van de rijkst 
gevulde schatkamers van de wereld. Ze vormen samen het snijpunt waar het jodendom, de 
islam en het christendom samenkomen, maar ook vaak met elkaar botsen, zo leert ons duizen-
den jaren gemeenschappelijke geschiedenis. 

INBEGREPEN:

 bustransfer vanaf Zelhem/Ruurlo naar Schiphol v.v.

 reisbegeleiding door VakantieXperts Avanti

 vliegreis per El Al Israel Airlines van Amsterdam 

naar Tel Aviv v.v.

 luchthavenbelastingen en brandstof- en 

veiligheidstoeslagen

 luchthaventransfers op de eerste en de laatste dag

 begeleiding door een lokale Nederlandssprekende 

officiële gids

 1 overnachting in het Sea Net Hotel*** in Tel Aviv 

in een 2-pk

 4 overnachtingen in Kibbutz Gonen Country 
Lodging*** in een 2-pk

 4 overnachtingen in het Kibbutzhotel Maale Ha 
Gamisha**** nabij Jeruzalem in een 2-pk

 halfpension (ontbijt en diner)

 vervoer per lokale touringcar met airconditioning

 volledig excursieprogramma
 entreegelden conform het programma

 bagageservice op de luchthaven en in de hotels

NIET INBEGREPEN:

 niet genoemde maaltijden (lunches)

 toeslag voor een 1-pk à € 335,00 per kamer

 reis- en/of annuleringsverzekering 

 niet genoemde entreegelden

 uitgaven van persoonlijke aard, zoals drankjes, 

fooien etc.

VOOR INFORMATIE EN RESERVERINGEN BELT U VAKANTIEXPERTS AVANTI: 
0314 - 626 171 (ZELHEM) OF 0573 - 454 680 (RUURLO) WWW.REISBUROAVANTI.NL

Eindejaarsuitverkoop
t/m 31 december

Diverse topmerken,
scherpe prijzen!

Dorpsstraat 33



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

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bouwkundig Tekenburo
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Durf jij het beste uit jezelf te halen?
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Voor verzorgd wonen zijn wij op zoek naar:

bij woonzorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem.

Zieken-/contact- 
verzorgenden (flex) 

Klussenbedrijf R. KAPPERT
Ruurloseweg 87, Kranenburg

Wenst iedereeen fijne Feestdagen 
en een 

goed en gezond 2011
(0575) 55 69 35 of (06) 15 54 09 58

www.klussenbedrijf-kappert.nl

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

Administratiekantoor

DE  WENDING

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN

ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

Bel voor een afspraak 
Vraag naar de voorwaarden
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

www.schefferkeukens.nl

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

VAN 20 DECEMBER TOT EN 

MET 15 JANUARI 13% MINDER 

BTW OP ALLE KEUKENS! 

DE REGERING STIMULEERT DE VERBOUW VAN UW 

WONING DOOR SLECHTS 6% BTW TE HEFFEN OP 

HET UURTARIEF VAN DE BOUWVAKKER. WIJ GAAN 

NOG EEN STAP VERDER. BIJ SCHEFFER KEUKENS 

BETAALT U TOT EN MET 15 JANUARI NIET 

DE NORMALE 19% BTW, MAAR SLECHTS 

6% BTW OVER DE HELE KEUKEN. ZO HELPEN WE 

U HÉÉL VOORDELIG AAN EEN SCHITTERENDE NIEUWE 

KEUKEN. U BESPAART HONDERDEN TOT DUIZENDEN 

EURO’S! KOM SNEL LANGS, WANT DIT AANBOD IS 

GELDIG T/M 15 JANUARI 2011!   

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:
12.00

21.00

16.00 
e e

27 T/M 30 DECEMBER
EXTRA KOOPAVONDEN
geopend tot 21 uur

% BTW6OP UW KEUKEN 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Parke�abriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoog-
waardige parketvloeren en aanverwante producten. Voor uit-
breiding van de kantoorwerkzaamheden zijn wij op korte ter-
mijn op zoek naar een representa�eve en enthousiaste full 
�me

Verkoopbinnendienstmedewerk(st)er
werk�jden van ± 7.45-17.00 uur 

Ervaring en kennis van deze func�e en van geautoma�seerde 
administra�eve boekhoudsystemen is een pre. De werkzaam-
heden bestaan uit
• het ondersteunen van de verkoop
• invoeren en behandelen offertes, orders, facturen ed 
• contact met klanten onderhouden
• en allerlei bijkomende werkzaamheden

Wij zoeken iemand met
•  “Achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede representa�e
• goede mondelinge en schri�elijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service

U kunt uw reac�e met c.v. sturen naar
Parke�abriek Lieverdink bv
Tav dhr. G.B. Lieverdink
Logis�ekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563
fax 0314-326475
www.lieverdink.nl
info@lieverdink.nl www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ELEKTROMONTEUR-A M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime- vacaturenr. VMK798161
 
Werkzaamheden: 
Het bouwen en bekabelen van schakelkasten, het bekabelen van 
machines, het installeren, in bedrijf nemen en onderhouden van 
de machines en installaties bij opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland.

Functie eisen:
- Afgeronde opleiding op MBO niveau richting elektrotech-

niek;
-  beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord;
-  ervaring in een soortgelijke functie;
-  leidinggevende capaciteiten.

POEDERCOATER/SPUITER  M/V
Omgeving Steenderen - Fulltime- vacaturenr. VMK00569
 
Werkzaamheden:
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen 
van de poedercoat-lijn en het bijspuiten en controleren van de 
te coaten producten. Daarnaast ben je inzetbaar bij het ophan-
gen en afhalen van de gecoate producten.

Functie eisen:
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal;
-  flexibel ingesteld i.v.m. overwerk;
-  bestand tegen fysiek zwaarder werk.

FINANCIEEL CONTROLLER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenr. VCP799491

Werkzaamheden:
Je gaat je bezig houden met de jaarrekeningen, de kwartaal-
cijfers, het monitoren van de administratie, de BTW aangifte, 
het factureren, het opstellen van investeringsbegrotingen en 
budgetten, het nacalculeren van projecten en verzekeringen.

Functie eisen:
-  HBO+ opleiding richting bedrijfseconomie;
-  financiële kennis;
-  leiding kunnen geven aan medewerkers op de afdeling;
-  goede beheersing van diverse computerprogramma’s.

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VMK798162

Werkzaamheden:
Het ondersteunen in administratieve- en commerciële zin van 
de verkoop m.b.t. orderafhandeling, beheer klantgegevens, 
klachtenafhandeling en klantencontact.

Functie eisen:
-  MBO werk- en denkniveau;
-  goede beheersing van de Engelse, Duitse en Franse taal in 

woord en geschrift;
-  ervaring in een commerciële functie is een pré.
-  zelfstandig kunnen werken.

ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VIO798163

Werkzaamheden:
Je gaat je bezig houden met de engineering van transport sy-
stemen en alles wat daarbij hoort. Je zult in samenspraak met 
collega’s en klanten tot het gewenste eindproduct komen.

Functie eisen:
-  afgeronde HTS opleiding;
-  zelfstandig kunnen werken;
-  ervaring met transport systemen;
-  ruime werk ervaring met Inventor (3D).

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn wij op 
zoek naar een:

SENIOR ENGINEER M/V
VMK798160

In de functie van senior engineer houd je je bezig met het 
ontwerpen van constructies ter vervanging van diverse be-
staande oplossingen uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering, 
kostenreductie, veiligheid etc. Het controleren van de aan-
wezige constructies en voorstellen doen ter verbetering van 
deze constructies in overleg met de directie is een belangrijk 
onderdeel van deze functie. Ook het organiseren en uitvoeren 
van projecten voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen als-
mede het ontwikkelen van nieuwe constructies en oplossingen 
in nauw overleg met de directie en engineeringleiding neem je 
voor je rekening.

Voor deze functie zoeken bij iemand met HBO werk- en denk-
niveau. Een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in 
woord en geschrift is gewenst, in verband met correspondentie/
communicatie met buitenlandse klanten, toeleveranciers en zus-
terbedrijven. Ervaring met AutoCad Inventor is een vereiste.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten 
aan Maurice Kingma. Telefoonnummer 0575 - 555518 of via 
E-mail: werk@eppd.nl. Op internet is Euro Planit te vinden via 
www.europlanit.nl.

Prinzen BV automatiseert de verwerking van eieren 
in de pluimveesector (legbedrijven, broederijen en 
pakstations). 

Prinzen is onderdeel van de Venco Groep te Eersel, 
een familiebedrijf met ondernemingen die een breed 
scala aan innovatieve oplosingen voor de pluimvee-
sector ontwikkelen en leveren. De systemen en pro-
ducten worden over de gehele wereld geëxporteerd 
via een uitgebreid dealernetwerk.

Bij de groep zijn circa 250 medewerkers werkzaam, 
waarvan 65 bij Prinzen, op verschillende vestigingen 
in Nederland, Groot-Brittannië, Spanje, Brazilië en 
China.

Prinzen BV - Weverij 18 - 7122 MS - Aalten - Tel: 0543 490060 

Om het gezonde groeiscenario 

in te kunnen vullen, komt Prinzen 

BV graag in contact met kandidaten 

(m/v) voor de volgende fulltime functie:

Internationaal service technicus, 

voor de afdeling Service, niveau MTS-elektro, 

voor een wereldwijde inzet op complexe instal-

laties.

                  

                                                                                           

Een volledige beschrijving van de functie inhoud 

en wat wij voor de bovengenoemde vacature van 

de kandidaten verwachten, is te lezen op onze 

website www.prinzen.com
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 14 december t/m zondag 19 december 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

    sdapeiffok oesneS
zak 24-36 stuks

2.79
alle soorten

3.25/3.45

4.49 2.99
alle soorten

actie-literprijs 3.32

    tressedsji exul rueirepuS
schaal 900 ml 
OP=OP

    

3.99

8.24 4.49
per 500 gram

actie-kiloprijs 8.98

Varkenshaas     

culinair of cranberry

 3e

gratis!*

1.49
alle soorten

actie-literpijs 2.98

Uit de koeling:
Vers geperst sap of

 smoothie    
fles 500 ml

Slamelange ijsbergsla
naturel, gemengd extra of met tuinkruiden, 
zak 200-250 gram

50%
korting!

2.19
Rosbief    
vers voor u gegrild

1.
per 100 gram

2.34

1.99
3 stuks

actie-literprijs vanaf 0.44

   foltiW

1.29

 

Heineken* 
krat à 24 flesjes x 30 cl
of      *dnarB 
2 kratten à 12 flesjes x 30 cl naar keuze

8.99
actie-literprijs 1.25

Campina dubbelvla
alle soorten, 
pak 1 liter

1.29

8.99Magere 
varkensrollade          

99
per kilo

    tuogar xonU
alle soorten, 2 blikken 
à 400 gram naar keuze

2.49
2 stuks

2.92/3.18

    diuh tem telifmlaZ

9.89/10.99

6.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 13.98

Super de Boer Stein
Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576

Vruchtendrank
of vruchtensap
alle soorten, 3 pakken
á 1-1.5 liter naar keuze

1.-
0.691.39

4.02

Calvé partysaus
alle soorten, 3 flesjes
á 250 ml naar keuze

1.99

31.9812.59

5.99
per kilo

3.19

1.69
per 100 gram

0.79
per 500 gram

Feeststol met
100% amandelspijs
per stuk


