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Jan Lindenschot 
60 jaar lid voetbal- 
club ‘Vorden’

Dinsdag 4 januari 2011
72e jaargang no. 44

Voorzitter William van der Veen be-
gon met de huldiging van het 25-ja-
rig jubileum van Andre Kamperman, 
daarna volgde Bennie Wentink met 

zijn 40-jarig jubileum, Ernst te Velt-
huis ontving een speld voor zijn 
50-jarig lidmaatschap. Als laatste in 
deze rij was Jan Lindenschot aan de 

beurt. Hij werd in 1950 op 14-jarige 
leeftijd lid van de voetbalvereniging 
Vorden en behoort daarmee tot het 
selecte groepje Vordenaren dat het 
60-jarig lidmaatschap op het conto 
heeft staan.

Voetbalvereniging Vorden
huldigt jubilarissen

Vorden - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Vorden wer-
den een 4-tal leden geëerd vanwege langdurig lidmaatschap van de club.

v.l.n.r.: Jan Lindenschot, Ernst te Velthuis, William van der Veen, Bennie Wentink en Andre Kamperman.

Ballonnen, slingers door de hele 
sporthal. De ballonnen die vanaf het 
het plafond en het balkon naar bene-
den kwamen gaven een extra feeste-
lijk effect.
Maar de echte eyecatcher was dit jaar 
wederom de enorme rode fluwelen 
kroonluchter met een enorme spie-
gelbol eronder, dit had een doorsnede 
van maar liefst 18 meter. Het ver-

hoogde de feeststemming bij menig 
bezoeker.
Ook de inmiddels vertrouwde mooi 
uitziende champagnebar deed weer 
goede zaken, er werd menig glas ge-
heven op het nieuwe jaar.

Dit jaar hadden ze DJ Jeroen achter de 
draaitafel staan. Jeroen draaide voor 
elk wat wils, van meezingers, top 40, 

après-ski en flinke stampnummers, 
hij kreeg het publiek goed mee. Rond 
een uur of drie hadden ze de eigen 
Jannes imitator op het podium staan. 
Ruim een half uur lekkere Holland-
se meezingers. Ook hij had er geen 
moeite mee om er een feestje van te 
maken.

Na Jannes liet DJ Jeroen de tempera-
turen hoger stijgen. De muziek werd 
steviger, waardoor de hele zaal uit 
zijn dak ging. Na een laatste toegift 
moest hij er toch echt mee stoppen, 
al waren er mensen die nog lang niet 

wilde gaan. Er moet toch een keer 
een eind aan het feestje komen.
Al met al was het weer een zeer 
geslaagde en gezellige nacht in de 
sporthal, met goede muziek en een 
perfecte sfeer.
Kortom een goede aftrap van het 
nieuwe jaar!
De medewerkers van de Stevo hadden 
daarna opnieuw twee drukke dagen 
voor de boeg, om de feestzaal weer 
om te toveren tot sporthal. De Stevo 
gaat nu weer druk bezig met de or-
ganisatie van het 9e Midzomerfeest, 
welke dit jaar wordt gehouden op 
zaterdag 18 juni met o.a. een optre-
den van de Perfect showband belooft 
dit ook weer een groots spektakel te 
worden.

Zeer geslaagd Oud en Nieuwfeest!

Vorden - Voor de achtste keer in successie organiseerde de Stevo weer 
een Oud & Nieuwfeest in Sporthal ‘t Jebbink te Vorden. Ook dit jaar was 
de belangstelling weer groot, weer uitverkocht! De sporthal was weer 
compleet omgetoverd tot feestzaal, en zag er weer erg sfeervol uit.

Die avond komt Willem Oldenhave 
van de gelijknamige smederij vertel-
len over het werk van de smid. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Nieuwjaarsvisite 
Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud 
Vorden houdt dinsdag 11 ja-
nuari in zaal De Herberg een 
Nieuwjaarsvisite.

Een speciale ontmoetingsmiddag 
met muziek en zang, dat wordt 
verzorgd door Bert Tielemans. 

Het belooft een genoeglijke middag 
te worden, waarbij ook de inwen-
dige mens niet wordt vergeten. 

Het bestuur ziet aanstaande vrij-
dag uw komst met belangstelling 
tegemoet!

ANBO-afdeling Vorden

Nieuwjaars-
bijeenkomst
Vorden - De ANBO-afdeling 
Vorden houdt op vrijdagmid-
dag 7 januari in zaal ‘t Stam-
pertje van het Dorpscentrum, 
een nieuwjaarsbijeenkomst 
voor leden.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
tulpen
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Zie de advertentie in Contact.
Zutphen



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 par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,16 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 3,25 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

• Gevraagd: oud ijzer/
metalen/elektrische ap-
paraten, stroomkabels. 
Bel of mail: 0650917007 / 
r.seubring2@kpnplanet.
nl na 18.00 Uur.

• Zondag 16 januari a.s. 
Winterwandeling met 
snert vanaf de Lindesche 
molen, Lindeseweg 29 
te Vorden. Start tussen 
11.30-14.00 uur. Afstand: 
6 en 12 km. Informatie: 
0575-556631.

• Te huur vrij gelegen 
woonhuis (tijdelijk) te 
Wichmond. Alles begane 
grond 170 m2, intree, 
hal gang, 2 slaapkamers, 
badkamer, berging, woon-
kamer 41,5 m2, vlizotrap 
naar bergzolder. Inl. 06-
21580650.

• Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere 
zaterdag van 9.00 uur tot 
12.00 Uur terecht voor 2e 
hands meubels, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, 
enz., In het havo-gebouw 
(Burg. Galleestraat 69) te 
Vorden. Inbrengen van 
goed verkoopbare artike-
len kan daar op zaterdag-
morgen tussen 9.00 uur 
en 10.00 Uur of d.m.v. 
Een telefonische afspraak. 
(tel. 06-44629049). Tevens 
kunt u via dit nummer 
ook een afspraak maken 
voor doordeweeks halen 
of brengen van spullen. 
Kijkt u ook eens op onze 
website: www.veilingcom-
missie.nl

• Te koop Ford Fiesta 1.3i 
4 drs bwj 2002 km stand 
29.568 Tel 06 51153073

• Gezocht: schoonmaak-
hulp voor onze boeren-
woning in het buitenge-
bied van vorden voor ± 
3 uur per week. Tel. 06-
51423744.

Vol smaak
Broccoli 500 gram 0,69
Minneola’s kilo 1,99
(kruising mandarijn/sinaasappel)

Nieuwe oogst 
navelsinaasappelen 10 voor 2,98

Op alle gesneden koolsoorten
2e zak halve prijs

Uit eigen warme keuken
Alle kant en klare stamppotten 500 gr. 3,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 januari. 

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

Erv. Allround KLUSSENMAN 
heeft tijd, 25,- p.u. ex. tel.: 

0651980809 of kijk op http://
link.marktplaats.nl/220694968

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

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 januari Nieuwjaarsontmoeting 10.00 uur mevr. 
G. Heijnen-Zemmelink. 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 januari geen opgave. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur Woord- en communieviering, 
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 januari 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor. 
Zondag 9 januari 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
8 en 9 januari geen opgave. 
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
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Dagmenu’s
6 t/m 11 januari

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).

Donderdag 6 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met 
slagroom.

Vrijdag 7 januari
Tomatensoep / Weense vis met saus ravigotte, aardap-
pelen en groente.

Zaterdag 8 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Spare Ribs de Rotonde met zigeunersaus, frieten en 
rauwkostsalade / apfelstrudel met slagroom.

Maandag 10 januari
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met aard-
appelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 11 januari
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of 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

Jaarlijkse Flessenactie v.v. Vorden

Op zaterdag 8 januari 2011 organiseert de jeugdafdeling
van de voetbalvereniging Vorden wederom de jaarlijkse 

FLESSENACTIE
Van 09.30 tot 12.30 uur komen wij bij u aan de deur om
statiegeldflessen op te halen. Ook verzorgen wij de inname
van alle groene, bruine en witte statiegeldloze flessen.

Dus bewaar uw statiegeldflessen in dozen, kratten of
rekken, zodat de jeugd van de Voetbalvereniging Vorden

aanstaande zaterdag haar kas weer kan spekken!



Een mengeling van pijn en tranen
Slechts af en toe een sprankje hoop
Gedreven door een sterke wilskracht
Hoewel het onheil nader sloop
Je gedachtenis zal immer blijven
Te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
Voor alles wat je hebt gedaan

Verdrietig, maar trots om wie zij was, hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze moeder, schoon-
moeder en oma

Garritdina Hendrika Huetink-Breuker
~ Gerda ~

Echtgenote van Jan Huetink † 14 april 1996

Vorden, 30 juni 1933 Zutphen, 2 januari 2011

 Ria Huetink †
 Henk Huetink †

 Bert en Nicole Huetink-Scharrenberg
 Thijmen
 Fabian
 Jasmijn

Correspondentieadres:
Holtmaet 7, 7251 VV Vorden

Wij nemen afscheid van haar op vrijdag 7 januari 
2011 om 10.00 uur in het uitvaartcentrum aan het 
Jebbink 4a in Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in res-
taurant de Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit 
naar alle vrijwilligers en het verplegend personeel 
van het Hospice in Zutphen. Mijn moeder, schoon-
moeder en oma heeft daar haar laatste dagen 
mogen doorbrengen en zij werd omringd met alle 
zorg en tederheid.

Het leven is als sneeuw
Je kunt het niet bewaren.

Uw warme belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder 
en trotse oma

Sienie Hulstijn-Jolink

zijn voor ons een grote steun geweest.
 
 Onze dank hiervoor.
 Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., januari 2011

In Liefdevolle herinnering

2 januari 2006 2 januari 2011

Christien Bos - Willems

Nog steeds een gemis, voor altijd in ons hart.

Hans, Erwin, Martijn en Hidde

  BEDANKT voor de KERSTBOOM

Het bestuur van de Vordense Ondernemers Vereniging 
(VOV) dankt, mede namens haar leden en de bevol-
king van Vorden de Rotary Vorden voor het gratis ter 
beschikking stellen, het opzetten en verlichten van de 
grote prachtige kerstboom bij het Staringmonument!

Een en ander heeft zeker bijgedragen aan de ultieme 
kerstsfeer, die elk jaar in Vorden wordt gecreëerd.

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (Sier)bestrating
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  Heel lief, 
  Heel klein, 
  Heel bijzonder, 
  Het is een wonder!
 

Sjoerd Jan Keizer
Sjoerd

 
Geboren op 20 december 2010. 
 
 Trotse mama en papa zijn
 Lise Hissink en Bart-Jan Keizer
 
Insulindelaan 56
7251 EK  Vorden

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!



Klantvriendelijkheid, gemoedelijke 
sfeer en een goede service staan 

hoog in het vaandel. Enthousiaste 
verkoopstylisten geven deskundig 

advies; zijn op de hoogte van de laat-
ste trends en komen ook desgewenst 
voor advies aan huis. Uiteraard heeft 
de Spannevogel ook een eigen team 
van vakkundige, ervaren stoffeer-
ders. De Spannevogel denkt mee met 
de klant naar de juiste oplossing. De 
showroom in Hengelo werd de afge-
lopen weken flink onder handen ge-
nomen en heeft een prachtige meta-
morfose ondergaan. Een nieuwe col-
lectie meubelen zorgt er voor dat het 
een mooi geheel is geworden. Tevens 
hebben zij de collectie aangevuld met 
nieuwe woonaccessoires in de sfeer 
van deze tijd. In de week tussen Kerst 
en Oud en Nieuw heeft de Spannevo-
gel een ludieke aktie met ballonnen. 
Bij besteding vanaf € 500,- mag men 
een ballon prikken. In deze ballon zit 
een kortingsbon. 

Deze korting kan zelfs oplopen tot 
40%! Naast Hengelo Gld. heeft de 
Spannevogel ook nog vestigingen in 
Ruurlo en in Groenlo, waar men te-
recht kan voor alles op het gebied van 
vloeren en raamdecoraties. Bovenge-
noemde aktie geldt voor alle filialen. 
Zie voor meer informatie, akties en 
aanbiedingen onze website: 
www.spannevogel.nl

Knallend het jaar uit met ballonnen-prik-aktie

De Spannevogel compleet vernieuwd

Hengelo - De Spannevogel is al meer dan 60 jaar een begrip op inte-
rieurgebied voor particulieren en bedrijven in de Achterhoek. Van 
raamdecoraties tot vloerbedekking, van slaapsystemen tot (buiten)
zonwering, de Spannevogel in Hengelo Gld. heeft het allemaal onder 
één dak. Zij kunnen de klant een compleet verhaal aanbieden. De 
showroom van 3000 vierkante meter heeft een uitgebreide collectie 
aan meubelen. Alle stijlen zijn vertegenwoordigd, van klassiek tot mo-
dern landelijk. Tevens is er een speciale afdeling met een ruime keus 
aan relaxfauteuils.

Gemeenten die voor beide bedrijven 
opdrachtgever zijn, hebben belang 
bij goede publieke dienstverlening en 
werk voor mensen met een zekere af-
stand tot de arbeidsmarkt. Berkel Mi-
lieu wil zorg dragen voor de uitvoe-
ring van deze gemeentelijke taken en 
daarbij waar mogelijk gebruikmaken 
van de inzet van arbeidskrachten van 
Delta. Delta draagt zorg voor de ont-
wikkeltrajecten van mensen naar een 
reguliere baan. Met de samenwerking 

met Berkel Milieu krijgen mensen
enerzijds de kans om werkervaring
op te doen en krijgen ze uitzicht op
een reguliere baan. Delta is gespeci-
aliseerd in het begeleiden en oplei-
den van mensen. “Samenwerking is
het antwoord in moeilijke tijden”,
aldus Henk Knip, directeur van Ber-
kel Milieu. “Beide bedrijven hebben
in het afvalbeheer en het onderhoud
van  de openbare ruimte al de nodige
ervaring opgedaan”, vult directeur
Walter Cantrijn van Delta aan. 

“Naast het onderhoudswerk in het
openbare groen in vijf gemeenten, za-
melt Delta in Zutphen bijvoorbeeld de
droge componenten in onder leiding
van Berkel Milieu. Belangrijke werk-
ervaringsplekken waar gemeenten via
Berkel Milieu voor kunnen zorgen.”

Berkel Milieu en Delta onderzoeken 
verdere samenwerking
Afvalbeheerbedrijf Berkel Milieu 
en het sociale werkvoorzienings-
bedrijf Delta onderzoeken hoe 
zij hun succesvolle samenwer-
king op het gebied van afvalbe-
heer verder kunnen ontwikkelen 
en uitbreiden naar reiniging en 
groenbeheer.

Op deze zaterdag is het paasvuur-   
terrein aan de Bergkappeweg weer 

geopend. Het is dan mogelijk om
gratis snoeihout te storten tot een
dikte van 10 cm. Op het terrein
is een melkbus opgesteld om een
vrijwillige bijdrage aan de stichting
CCK mogelijk te maken.

Paasvuur Stichting CCK
Kranenburg - Op 8 januari as is 
het weer mogelijk snoeihout te 
storten in Kranenburg.

Dat Ruben de service en kwaliteit 
die Profile biedt hoog in het vaandel 
heeft staan, is inmiddels bij vele inwo-
ners van Zutphen en omgeving wel 
duidelijk. In de tien jaar dat hij zich 
met hart en ziel inzet voor klanten 
hebben vele veranderingen plaatsge-
vonden. Zo is bijvoorbeeld zo’n drie 
jaar geleden het pand aan de Spittaal-
straat verbouwd en de werkplaats 
twee keer zo groot geworden om de 
klanten zo goed en snel mogelijk ser-
vice te kunnen bieden.

Niet alleen de buitenkant, maar ook 
het assortiment aan de binnenkant 
wordt regelmatig aangepast en in-
dien nodig verbeterd. Zo heeft Profile 
Bleumink bijvoorbeeld sinds kort een 
nieuw merk voor (onder)kleding in 
hun assortiment opgenomen. Craft is 
een prima en kwalitatieve  aanvulling 
naast Agu en BBB op het sportieve as-
sortiment. Verder is het ook mogelijk 
om diverse soorten Sportsbalm van 
Cyclon voor of ter voorkoming van 
kwetsuren en blessures te verkrijgen. 

Sportsbalm heeft vier series, in de
kleuren blauw, rood, geel en groen
onderverdeeld, Blue series is bescher-
mend, Red series is verwarmend,  Yel-
low series is voorbereiding en Green
series is herstel. Alleen het beste van
het beste voor de juiste prijs is bij
Profile goed genoeg.  Het team van
Profile Bleumink te Zutphen streeft
ernaar om reparaties de volgende dag
klaar te hebben en het is altijd moge-
lijk een leenfiets mee te krijgen tot
men zijn of haar eigen fiets weer kan
ophalen. Ook op gebied van verkoop
heeft Profile de fietsspecialist een uit-
gebreid aanbod, in de vaste collectie
zitten merken als de innovatieve Ba-
tavus, degelijke en betrouwbare Ga-
zelle, sportief merk Merida, topmerk
Multicycle en de Sparta Specials. Voor
degenen die kwaliteit willen hebben
voor een lagere prijs is huismerk
Altra ook een uitstekend alternatief.
Op de site www.profilebleumink.nl
staan regelmatig acties en aanbiedin-
gen en kan men zich ook opgeven
voor de nieuwsbrief. 

Deze maand staat in het teken van
ons Tien jarig bestaan en hebben we
kortingen. Profile Bleumink te Vorden
viert in 2012 hun 20 jarig bestaan en
zal dit uiteraard grandioos gaan vie-
ren. Wanneer zo’n fietsenmarkt ge-
houden wordt kunt u via de nieuws-
brief of advertenties in deze krant
volgen. Profile Bleumink, Spittaal-
straat 34, Zutphen en Dorpsstraat 12,
Vorden. zutphen@profilebleumink.nl
info@profilebleumink.nl

Profile Bleumink viert 
10-jarig bestaan

Vorden/Zutphen - Op 2 januari 
2011 is het precies tien jaar ge-
leden dat Ruben Bleumink rij-
wielhandel “Profile Bleumink 
de fietsspecialist”  aan de Spit-
taalstraat te Zutphen de deuren 
opende. Ruben, zoon van Frans 
en Joke Bleumink van Profile 
Bleumink te Vorden, kreeg van 
Profile op 21- jarige leeftijd de 
kans om zijn eigen rijwielhandel 
met werkplaats te runnen.

In deze cursus maakt men kennis 
met het Rome van koningen, consuls 
en keizers. Maar ook dat van slaven, 
gladiatoren, redenaars en dichters. 

De cursist krijgt veel informatie over 
het dagelijks leven van Romeinen van 

alle rangen en standen, over oorlog-
voering, over de machtsstrijd in de 
senaat en later aan het keizerlijk hof. 
Dat alles bespreekt de docent, en hij 
laat het zien aan de hand van boei-
ende beelden, waaronder veel eigen 
fotografie.

WAAR EN WANNEER?
De cursus “Rome, een imperium zon-
der weerga” wordt gegeven op acht 
donderdagmiddagen, beginnend op 27 
januari.  De cursus wordt gegeven in 
het “Warnshuus”, de Dreiumme 43. 

De data zijn: 27 januari, 3, 10 en 17 
februari en 3, 10, 17 en 24 maart. 
De docent is drs. Mike F.C. Bos, do-
cent Klassieke Talen, hij verzorgt op 

diverse plaatsen cursussen over de 
Klassieke Oudheid.
MEER WETEN?
Uitvoerige informatie is te vinden op 
de website: www.cursusoudheid.nl
Men kan ook de docent bellen (0575) 
55 36 07.

Rome, een imperium zonder weerga

Kennismaken met de oude 
Romeinen
Warnsveld - We hebben er alle-
maal op school wel het een en 
ander over gehoord: de Romei-
nen en hun cultuur. Maar hoe 
leefden de Romeinen, en wat heb-
ben we van ze geleerd? Voor wie 
daar meer over wil weten, gaat op 
donderdagmiddag 27 januari a.s.      
in Warnsveld de cursus “Rome, 
een imperium zonder weerga” 
van start.



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

De bekendste bewoner was Berend 
van Hackfort (1475-1557) die in dienst 
van Hertogdom Gelre streed tegen 
keizer Karel V. Het landgoed is 375 
jaar in bezit geweest van Baronen en 
Baronessen van Westerholt. De laatste 
stierven kinderloos en per testament 
is het landgoed in 1981 overgegaan 
in handen van Natuurmonumenten. 
Zij hebben het landhuis gerestaureerd 
en beheren het landgoed. Men steekt 
de Veengoot over en langs een groep 
lindebomen en via een eikenlaantje 
lopen ze buurtschap Delden in. Ze lo-
pen over in ere herstelde kerkepaden 
en de Deldensebroekweg. Broek wil 
zeggen laag gelegen grond, waar zeer 
waarschijnlijk oer in de grond zit. Ze 
komen op de Polweg uit waar boerde-

rijen staan met namen zoals Groot- en
Klein Ockhorst. De Ok of Ock komt
van Okkernoot of Walnoot. Het woord
Horst is afkomstig van het Germaanse
woord hursti dat beboste verhoging
in moerassig terrein betekend.Via
Wichmond lopen ze naar Vierakker.
Rond het jaar 800 is de Achterhoek
vanuit Wichmond door Ludger ge-
kerstend. In het Ludgerusgebouw ge-
bruiken ze de lunch. Ze hebben zicht
op de kerk van Vierakker die in 1870
gesticht is door de Baron van Suderas
met zijn best bewaarde neogotische
interieur. Het landgoed Suderas ligt
aan de andere kant van de weg.

Bij de stuw komen de Baakse Beek en
de Veengoot bij elkaar. De Baakse Beek
gaat verder via Wichmond naar de IJs-
sel. Bij overvloedig veel wateraanvoer
gaat er water via het afleidingskanaal
(Groene kanaal) naar de IJssel. Via het
coulisselandschap gaat het weer terug
naar de vervoermiddelen. De wande-
ling is gratis. Vrije gift is welkom. In-
formatie; Gerard Wesselink, tel. 0575
441489, email g.wesselink@hetnet.nl

Lange afstandswandeling 
vanaf Kasteel Hackfort
Vorden - Gidsen van IVN afd. 
Noord-Midden Achterhoek bege-
leiden de jaarlijkse lange afstand-
wandeling die zondagmorgen 9 
januari start vanaf de parkeer-
plaats van kasteel Hackfort. Kas-
teel Hackfort is al bekend vanaf 
de 14de eeuw.

Diabetes is een chronische ziekte. Het 
hormoon insuline wordt niet of niet 
voldoende geproduceerd. Hierdoor 
stijgt het suikergehalte in het bloed 
en gaan organen, nieren en hart- en 
bloedvaten op termijn minder goed 
functioneren. Meest voorkomende 
vorm is type 2, waarbij niet vol-
doende insuline wordt geproduceerd. 

Een gezonde levensstijl kan het krij-
gen van dit type diabetes uitstellen
of zelfs voorkomen. Mieke Nobel is
praktijkondersteuner van de huisart-
senpraktijk Zieuwent en deskundige
op het gebied van diabetes. 
Zij geeft deze middag informatie over
diabetes en advies en tips over hoe di-
abetes te voorkomen. Iedereen die be-
langstelling heeft voor dit onderwerp
is welkom. De toegang is gratis en
voor de bezoekers staat de koffie en
thee klaar! Men vindt Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5. 
Voor meer informatie bel met de VIT
Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

Informatiemiddag over 
diabetes ofwel suikerziekte
Hengelo - In de Mantelzorgsalon 
Bronckhorst wordt op dinsdag 
11 januari een informatiemiddag 
gehouden over ‘Diabetes Melli-
tus’, ofwel suikerziekte. De man-
telzorgsalon is gevestigd in Party-
centrum Langeler in Hengelo.

Wat is: A. Schoer.
 B. Trao.
 C. Too-Tas.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De cursus wordt in kleine groepen ge-
geven, waardoor iedereen voldoende 
aandacht krijgt. Ook als iemand nog 
nooit met klei heeft gewerkt, is dit 
een prima mogelijkheid om het te 
proberen. 
De lessen worden gegeven in het ate-
lier en vinden zowel overdag als ’s 
avonds plaats. Daarnaast zijn er regel-
matig eendaagse workshops. Atelier 
Popzij, Gerdy Kremer, Ds.Pikaarweg 
3, 7221 BV Steenderen. 

Voor meer informatie bel (0575) 
451731, mail naar gerdykremer@
gmail.com of kijk op de website 
www.atelierpopzij.roxer.com

Cursussen Atelier Popzij in Steenderen

Mensfiguren boetseren
Steenderen - In februari 2011 
starten de cursussen Mensfigu-
ren boetseren bij Atelier Popzij 
in Steenderen. In 7 lessen van 2,5 
uur wordt de techniek geleerd en 
gaan de cursisten met een kant 
en klaar beeld naar huis. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij.

In verscheidene Europese landen wa-
ren revoluties. Vrijwel overal was er 
een roep om liberale, nationale en 
sociale idealen te verwezenlijken. In 
Frankrijk werd koning Lodewijk Fi-
lips afgezet en de republiek uitgeroe-
pen, in Pruisen zwichtte koning Wil-
lem Frederik IV voor de eisen van de 
liberalen en ook in Wenen roerden 
de liberalen zich. In Amsterdam en 
Den Haag braken eveneens relletjes 
uit door de slechte economische toe-
stand. Karl Marx en Friedrich Engels 
publiceerden hun ‘Communistisch 
Manifest’, het eerste communistisch-
revolutionaire programma. Maar in 
ons land publiceert Guillaume Groen 
van Prinsterer, als tegenpool, zijn ‘On-
geloof en Revolutie’. Deze denker en 
politicus verzette zich tegen de Fran-
se revolutie en de daaruit voortvloei-
ende liberale ideeën. Hij was verbon-
den aan de hervormd gereformeerde 
vernieuwingsbeweging het Réveil en 
bereidde de weg voor tot de oprich-
ting van de Anti-Revolutionaire Partij 
(1879). Echter de liberale stroming in 
Nederland behaalde met de persoon 
van Thorbecke in 1848 een groot suc-
ces. Het vaststellen van de Grondwet 
in dat jaar was een kroon op zijn 
werk en het begin van maar liefst 3x 
een kabinet-Thorbecke, waaraan met 
zijn overlijden op 6 juni 1872 een 
einde kwam.
 
Johan Rudolph Thorbecke werd ge-
boren op 14 januari 1798 te Zwolle 
en kwam uit een half-Duitse familie. 
Omdat zijn vader lange tijd werkloos 

was leefde de familie in armoede. Va-
der Thorbecke stimuleerde zijn zoon 
om te studeren, hij moest bereiken 
wat de vader zelf niet had bereikt. Hij 
werd docent in Duitsland, een periode 
die zeer belangrijk zou worden voor 
zijn geestelijke vorming. Hij kwam 
in Gießen en Göttingen in aanraking 
met het Duitse filosofische idealisme, 
met de heersende opvattingen over 
geschiedfilosofie. Geldzorgen dreven 
hem echter terug naar de Nederlan-
den, alwaar hij in 1825 benoemd werd 
tot buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit Gent, dat toen nog tot Ne-
derland behoorde. Als gevolg van de 
Belgische opstand in 1830 moest hij 
de stad verlaten. Een jaar later werd 
Thorbecke benoemd tot hoogleraar 
diplomatie en moderne geschiedenis 
aan de Universiteit van Leiden. Hier 
zou hij onder andere college geven 
over de Grondwet, waaruit de publi-
catie ‘Aanteekening op de Grondwet’ 
(1839) voortkwam, zijn eerste open-
bare bijdrage aan het debat omtrent 
de herziening der grondwet en waar-
van binnen enkele maanden bijna 
1.000 exemplaren verkocht werden. 
Als voorzitter van de door koning 
Willem II ingestelde Grondwetscom-
missie werd Thorbecke grondlegger 
van de Nederlandse parlementaire 

democratie. De reden voor instelling 
van zo’n commissie was dat koning 
Willem II geschrokken was van de po-
litieke woelingen in het buitenland. 
Met het aanstellen van deze commis-
sie passeerde de koning de ministers 
van zijn kabinet. De nieuwe Grond-
wet bevatte bijna volledig het werk 
van Thorbecke. Door de invoering 
van de nieuwe Grondwet kwamen er 
rechtstreekse verkiezingen en minis-
teriële verantwoordelijkheid, werden 
parlementaire rechten uitgebreid en 
werd de mogelijkheid van Kameront-
binding ingevoerd. Deze grondwet 
zou van Nederland, uiteindelijk, na 
een proces van gewenning dat jaren 
duurde, een moderne staat maken. 
De nieuwe grondwet werd geprocla-
meerd op 3 november 1848 en het 
standbeeld van deze bestuurlijke her-
vormer staat op het Thorbeckeplein 
te Amsterdam.
 
Bron: Historische Canon Zelhem (Project 
voor het basisonderwijs) en internet.
 
Wilt u reageren op deze rubriek of 
heeft u een oude foto of een verhaal 
uit de gemeente Bronckhorst om te 
publiceren? Stuur of mail uw reactie 
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (152)
In het jaar 1848 is niet alleen mijn overgrootvader geboren in een 
hutje op de Haankheide bij Zelhem, maar waren er nog veel meer be-
langrijke zaken gaande in de wereld. In de veen- en moerasgebieden 
van de huidige gemeente Bronckhorst heerste toen grote armoede en 
degene die geen bezittingen had was gedwongen als dagloner of boe-
renknecht een ellendig bestaan te leiden.

Binnen een uur ex-roker ! 
 
Want met eraCare kan iederèèn probleemloos stoppen, definitief en 
zonder bijwerkingen mét vergoeding door de zorgverzekeraar. 
 
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie van lichamelijke 
verslaving, geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten 
pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief en 
zonder bijwerkingen vaarwel te zeggen. Oók degenen die al diverse pogingen ondernomen 
hebben. 
 
HENGELO - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit 
een verwoed roker. Aan stoppen dacht hij niet en als hij 
daarop aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle 
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo 
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan... Dat is 
verleden tijd. De straffe roker van weleer is opgelucht en 
blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al 
duizenden anderen van het roken af heeft geholpen. Dat 
zijn aanpak mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij 
dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties van 
tevreden klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste 
stopondersteuner van Nederland. 
 
Auriculo therapie 
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er 
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur). 
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en 
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele 
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en 
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U 
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een 
effectieve training en krijgt een boekje mee waardoor u 
leert de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw 
rookgewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede 
behandeling, een week later, worden de puntjes verwijderd 
en krijgt u een nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat 
aankomen. Gaat het ondanks alles tóch even wat minder 
makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor contact 
opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje in de 
rug.  
 

Levenslang garantie! 
eraCare is zo overtuigd 
van de werking van haar 
behandelmethode dat zij 
maar liefst levenslange 
garantie geeft.  

 
 
 

 
 
 
 
Vergoeding door zorgverzekering 
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig 
therapeut aangesloten bij de BATC en werkt volgens de 
vijf natuurgerichte principes, waardoor zijn behandelingen 
door de meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed 
vanuit het aanvullende pakket (zonder eigen risico). O.a. 
door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en Ohra. Kijk op 
onze website of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de 
vergoeding voor een natuurgeneeskundige behandeling.  
 
De praktijk in Malden 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden 
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn 
binnenkort ook weer bij u in de buurt. 
 

Zat. 15 / 01 in “Ons Huis” in Hengelo 
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website) 

 

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro 
gekozen tot beste stopondersteuner van NL 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar 
024-3880457 of kijken op www.eraCare.nl
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Daarna gaat hij weer terug naar 
Vlissingen om daar weer als stoere 
zeeheld bewonderd te worden. Ook 
in Vorden was de verering groot, zo 
blijkt. Erik Oldenhave: ‘Eerst natuur-
lijk de aandacht van radio, TV en 
schrijvende pers en nu het standbeeld 
eenmaal bij ons in werkplaats ligt, is 
het gewoon een gekkenhuis. Dat is 
natuurlijk best leuk, maar het stoort 
wel het ‘gewone ‘werk. Daarom heb-
ben wij besloten om in het voorjaar, 
wanneer het beeld is gerestaureerd, 
op een zaterdag een kijkdag te hou-
den’, zo zegt hij. Het was trouwens 
een hele klus toen het beeld begin no-
vember van Vlissingen naar Vorden 
werd getransporteerd.

Erik: ‘Wij hebben het beeld in Vlis-
singen zelf ter plekke gedemonteerd. 
Vervolgens hebben wij een speciale 
constructie gemaakt zodat het beeld 
op de vrachtwagen vervoerd kon wor-
den. De firma Meerbeek uit Barchem 
heeft vervolgens in onze opdracht 
voor het vervoer naar de Achterhoek 
gezorgd. Onderweg moesten er veel 
obstakels worden genomen, alvo-
rens het beeld bij Rowi in Baak kon 
worden ‘schoon gestraald‘, zo vertelt 
hij. Het beeld is loodzwaar en weegt 
maar liefst 7,5 ton! De komende tijd 

wordt het beeld bij Smederij Olden-
have flink onder handen genomen. 
Zo worden onder meer de gietgallen 
weggewerkt, de scheuren gerepa-
reerd en wordt ook het binnenwerk 
bij de restauratie betrokken. Ook 
wordt er een compleet nieuwe sokkel 
gemaakt. ‘Voor ons natuurlijk een 
fantastische opdracht’, zo zegt Erik 
Oldenhave.

Behalve de restauratie van het stand-
beeld van Michiel de Ruyter zijn ze 
bij Smederij Oldenhave ter plekke 
bij de opdrachtgevers, of in de werk-
plaats te Vorden, met tal van op-
drachten bezig. Zo wordt de Abdy 
Sion, klooster bij Arnhem, gerestau-
reerd (klokken, stoelen, deurbeslag, 
ijzerwerk etc.) Verder smeedwerk bij 
Villa Maarzathe bij Noordwijk, hek-
werk bij de Joods/Portugese Synagoge 
in Amsterdam. Restauratie van het 
Cruqiusgemaal bij Schiphol. Dit is 
een monument van Rijkswaterstaat. 
Ook worden de torenkruizen van de 
Broederenkerk in Deventer vakkun-
dig door Smederij Oldenhave onder 
handen genomen. 
Erik Oldenhave: ‘Kortom veel res-
tauratiewerk en ook veel werk voor 
particuliere opdrachtgevers. Ik kan 
gerust stellen dat ons bedrijf gelukkig 

weinig last heeft van de recessie’, zo 
zegt hij. Vervolgens laat hij ons teke-
ningen zien van objecten die Smede-
rij Oldenhave ‘aan het werk‘ houdt. 
Prachtige tekeningen door Erik zelf 

gemaakt. ‘Als je iets kunt maken, 
moet je het ook kunnen tekenen en 
andersom ook’, zo voegt hij er aan 
toe! Deze week komt de architect 
naar Smederij Oldenhave om nadere 

details betreffende de restauratie van
het standbeeld van Michiel de Ruyter
te bespreken. En vervolgens aan de
slag, een nieuwe uitdaging voor Sme-
derij Oldenhave.

Komend voorjaar kijkdag bij Smederij Oldenhave

Restauratie standbeeld zeeheld Michiel de Ruyter
Vorden - De grote zeeheld van weleer, Michiel Adriaenszoon de Ruyter 
ligt er verslagen bij. ‘Noem het maar in de stabiele zij-ligging’, zegt 
Erik Oldenhave lachend. Michiel de Ruyter is in Vlissingen letterlijk 
van zijn sokkel getrokken en onlangs naar Vorden getransporteerd. 
Thans ligt het in de werkplaats van Smederij Oldenhave op ‘genezing’ 
te wachten.

Erik Oldenhave.

Op 3 augustus 1618 ging hij al op 
11 jarige leeftijd als ‘hoogbootsman-
sjongen’ naar zee. Op 15 jarige leef-
tijd werkte hij zich op tot schipper, 
de hoogste onderofficiersrang op een 
schip. In 1622 kwam hij onder de 
hoede van een broer van zijn moeder, 
die ‘ruiter‘ was in het leger van Prins 
Maurits. Om zijn oom te eren nam 
Michiel later de naam ‘De Ruyter’ 
aan. Ooit sloeg hij al op jonge leeftijd 
op zee een aanval af van de ‘Duin-
kerker Kapers’, door het dek van zijn 
schip met boter in te smeren. In 1641 

was Michiel de Ruyter ‘schout- bij- 
nacht’ onder admiraal Gijsels. Ook 
maakte hij jarenlang met zijn schip 
handelstochten naar West- Indië en 
Mrokko. Hij verkocht wapens, peper, 
bijlen, zilveren kroezen aan Sidi Ali 
Ben Mohammed, de leider van een 
opstandige provincie in het zuiden 
van Marokko.
In 1652 keerde de Ruyter terug bij 
de Marine. Hij werd toen onderbe-
velhebber (vice commandeur) en ver-
sloeg hij op 26 augustus van dat jaar 
de Engelse admiraal Ayscue (Slag bij 

Plymouth). Daarmee was hij een zee-
held geworden en als beloning werd 
hij benoemd tot Commandeur bij de 
Zeeuwse admiraliteit. Als eskader-
commandant vocht Michiel mee in 
‘De Slag bij de Hoofden’, ‘De Slag bij 
de Singels‘, de ‘Driedaagse Zeeslag’ 
en de ‘Zeeslag bij Nieuwpoort’. Op 2 
maart 1664 werd hij vice admiraal. 
Michiel de Ruyter kreeg toen ook het 
recht om handel te drijven op Noor-
wegen. Daartoe richtte hij in 1660 de 
Noordkaapse Compagnie op.
Van 1661 tot 1663 was de Ruyter ac-
tief tegen de Barbarijse zeerovers en 
dwong hij hen een verdrag af. Echter, 
er waren belangrijker zaken, de Brit-
ten hadden de Nederlandse factorijen 
in West-Afrika veroverd. De vloot van 
de Ruyter werd er in het geheim op 
afgestuurd en Michiel heroverde de 
Nederlandse bezittingen. Om de Brit-
ten te straffen, verwoestte de Ruyter 
vervolgens de Britse factorijen. Ver-
volgens stak de vloot vanuit Afrika de 
Atlantische Oceaan over om de Britse 
koloniën in Amerika te teisteren. In 
1665 veroverde hij St. John, in wat 
nu Canada heet. In 1661 nam Michiel 
de Ruyter het vlaggenschip ‘De Zeven 
Provinciën‘ in gebruik, waarmee hij 
de overwinning boekte in de ‘Vier-
daagse Zeeslag’. Zijn verdiensten in 
de strijd tegen de Engelsen werden 
ook in het buitenland opgemerkt. Hij 
werd toen door de Franse Koning Lo-
dewijk XIV toegelaten tot de ridder-
orde van de Heilige Michaël.
Tijdens de Derde Nederlands- Engelse 
Oorlog voorkwam de Ruyter in het 
rampjaar 1672 (Slag bij Solebay) als in 
1673 (‘Eerste en Tweede Slag bij het 
Schooneveld‘ en de ‘Slag bij Duinker-
ken‘), dat de Franse en Engels vloot 
ondanks hun grote aantallen op de 
Zeeuwse of Hollandse kust konden 
landen. Op 21 februari 1673 werd 
Michiel de Ruyter bevorderd tot lui-
tenant- admiraal- generaal. Daarvoor, 
in het rampjaar 1672, toen op 6 sep-
tember de gebroeders de Witt werden 
vermoord, keerde de menigte zich 
ook tegen het huis van de afwezige de 
Ruyter, maar gelukkig voor Michiel 
wist de burgerwacht verwoesting te 
voorkomen. 
De Ruyter was een vriend van Johan 
de Witt en werd er valselijk van be-
schuldigd de vloot aan de Fransen te 

willen verraden. De nieuwe macht-
hebber Willem III van Oranje Nassau 
wist de Ruyter en Cornelis Tromp (één 
van de belangrijkste deelnemers aan 
het moordcomplot tegen de Witt), 
te verzoenen door Tromp in het ge-
heim te beloven dat hij de Ruyter 
zou opvolgen als Bevelhebber van de 
vloot. Overigens overleefde de Ruyter 
in 1669 een moordaanslag, toen een 
aanhanger van Tromp probeerde om 
Michiel met een broodmes in de hal 
van zijn huis te doden. Dat mislukte 
evenwel.
In 1676 werd de Ruyter uitgezonden 
om Spanje te helpen bij het neerslaan 
van een opstand in Messina die door 
de Fransen gesteund werd. Sicilië en 
het Koninkrijk Napels waren in die 
tijd Spaans bezit. Hoewel de Ruyter 
vond dat zijn vloot te zwak was ging 
hij toch op pad. Hij sprak toen de 
legendarische woorden: ‘De Heeren 
hebben mij niet te verzoeken, maar 
te gebieden en al wierd mij bevolen 
s’ lands vlagh op een enkel schip te 
voeren, ik zou daarmee t’zee gaan en 
daar de Heeren Staten hunne vlagh 
betrouwen, zal ik mijn leven waag-
en’. Vooruitziende woorden zo bleek 
kort daarna.
Op 22 april 1676 werd de Ruyter door 
een kanonskogel aan zijn rechterbeen 
geraakt. Het been werd verbrijzeld. 
Tevens werd het voorste deel van zijn 
linkervoet afgeschoten. Zij been werd 
geamputeerd en in eerste instantie 
leek de Ruyter te herstellen. Na enige 
dagen trad wondkoorts op. Een week 
later overleed Michiel de Ruyter in 
de Baai van Syracruse aan de gevol-
gen van wondkoorts. Hij overleed 
aan boord van d’Eendragtht’. Het li-
chaam van Michiel de Ruyter werd 
gebalsemd en opgebaard in de kajuit 
van de admiraal en naar Nederland 
teruggebracht. Als teken van respect 
liet de Franse koning Lodewijk XIV 
bij het langs varen van de Eendraght 
saluutschoten afvuren.
Op 18 maart 1677 werd de gesneu-
velde admiraal begraven onder de 
plaats van het vroegere altaar in de 
Nederlands Hervormde Nieuwe Kerk 
in Amsterdam. (Het in 1681 vol-
tooide praalgraf, ontworpen en ge-
maakt door de Haagse beeldhouwer 
Rombout Verhulst, is in de Nieuwe 
Kerk te bezichtigen). Overigens was 

de ‘bijzetting’ van Michel de Ruyter
in 1677 een gigantische happening.
Een in een de Ruyter’s harnas ge-
klede man, ging in de stoet voorop.
Daarachter de vier onderschouten
met de wacht, twee compagnieën
stadssoldaten, tien aansprekers, vier
trompetters, commandant Boot met
de grote Admiraals vlag. De kist werd
gedragen door 36 boden, die elkaar
afwisselden.
Buiten aan het kleed liepen 16
scheepskapiteins als slippendragers,
daarop volgden vier hoofd- officieren,
luitenant- admiraals en vice admiraals
en vele, vele genodigden. De weduwe
van Michiel de Ruyter was, zoals in
die tijd te doen gebruikelijk, niet bij
de plechtigheid aanwezig. Het geheel
nam vier uur in beslag. De zware in-
spanning werd de aanvoerder van de
stoet, die het loodzware harnas van
de Ruyter droeg, fataal. Hij stierf on-
derweg! Michiel de Ruyter liet een
groot vermogen na. Hij bezat bij zijn
dood 350.000 gulden. Het vermogen
was goed belegd. Een legaat van 4000
gulden was voor het weeshuis in Am-
sterdam en in Vlissingen. De Ruyter
heeft zijn kapitaal voor een belang-
rijk deel vergaard door het slim in-
kopen van proviand. Voor de kosten
daarvoor ontving hij van de admirali-
teit per bemanningslid namelijk een
vast bedrag.
Michel de Ruyter trouwde drie maal.
Hij had vijf dochters en twee zonen.
Eén zoon en twee dochters stierven
al op zeer jonge leeftijd. De Ruyter
kreeg van zijn matrozen de bijnaam
‘Bestevâer’. Hij was een streng maar
rechtvaardig kapitein en een goed
zeeman. Hij zorgde goed voor zijn be-
manning. Twee van de door Michiel
de Ruyter bewoonde huizen bestaan
nog: Nieuwstraat 13 in Vlissingen
en Prins Hendrikkade 131 in Am-
sterdam. In dit laatste huis woonde
Michiel de Ruyter ten tijde van zijn
dood. Het beeld van de Ruyter, dat
dus momenteel voor restauratie in
Smederij Oldenhave ligt, werd in
1841 op het De Ruyterplein in Vlis-
singen geplaatst. In 1894 werd het
verplaatst naar de huidige plek op
het Keizersbolwerk. Komend voor-
jaar keert het standbeeld daar weer
terug. Het beeld is van de hand van
Louis Royer.

Wie was Michiel Adriaenszoon de Ruyter?

Vorden - Michiel Adriaenszoon werd op 24 maart 1607 in Vlissingen ge-
boren. Hij was de zoon van bierdrager Adriaan Michelszoon en Aleida 
Jansdochter. De naam ‘Michiel Adriaenszoon de Ruyter‘ zou hij pas rond 
1636 aannemen! Michiel was al vroeg in zijn jeugd een branieschopper 
en vechtersbaas. Desondanks leerde hij redelijk lezen en schrijven.

Standbeeld Michiel de Ruyter.
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Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed 

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op 

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

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

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar 
 voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling 
ervan uniek.

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een wijd verspreid netwerk

studioEmausNetElnadrukkerij

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur

Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 

Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

Zaterdag 8 januari flessenactie JWR
De Jongeren Werkgroep Roemenië gaat zaterdag 8 januari in 
Hengelo lege statiegeldflessen ophalen. De opbrengst komt 
ten goede aan het project dat de groep de komende zomer in 
Roemenië gaat uitvoeren. Jaarlijks gaat deze jongerengroep 
naar Roemenië om de armste kinderen te helpen en een fijne 
tijd te bezorgen. 

Vorig jaar is een speeltuin gemaakt en de kinderafdeling van een 
ziekenhuis opgeknapt. Wilt u de jongerenwerkgroep steunen? Geef 
dan uw lege statiegeldflessen mee aan de jongeren die zaterdag 8 
januari bij u langs komen. Daarnaast kunt u ook uw flessenbonnetje 
doneren in het bakje dat bij de flessenautomaat bij de Plus en Albert 
Heijn hangt. Alvast hartelijk bedankt! www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; 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;

MACHINE OPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VMK801311

Werkzaamheden;

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven machine operator 

middels een computergestuurde machine. Je programmeert 

-

ningen en zorgt voor een een goede voortgang van het proces.

Functie eisen;

LASSER M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VMK802050

Werkzaamheden;

Functie eisen;

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VMK802158

Werkzaamheden;

-

-

van de leveringen.

Functie eisen;

COMMERCIEEL-FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden - Parttime - vacaturenummer; VCP801151

Werkzaamheden;

We zijn op zoek naar een kandidaat die het ondernemersschap 

acquisitie.

Functie eisen;

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Volop boerenkool zo van ‘t land!
Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50

Mooie broccoli 500 gram 0.79
Bleekselderij per stronk 0.79

Sappige navelsinaasappelen 10 voor 1.99
Sappige mandarijnen 20 voor 1.99

Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

Rabobank Graafschap-Noord
Aannemersbedrijf Peters b.v.  Zutphen
Drukkerij Weevers  Vorden
Scheffer Keukens  Zelhem
Goossens Race shops  Borculo - 
Groenlo - Velp - ‘s-Heerenberg
Workx Verhuur  Zutphen
Schildersbedrijf  A. Peters  Vorden
Aluminiumbouw  G. Peters b.v.  
Gaanderen
Hermsen stalinrichting  Zutphen
Fons Jansen Installaties  Vorden
Bakkerij Besselink  Wichmond
Super de Boer Grotenhuys  Vorden
Wim Bosman inwstallatiebedrijf  
Vorden
 Herwers Nissan Garage  Hengelo – 
Doetinchem - Zevenaar
Architecten bureau ARX  Hengelo
Timmerfabriek Besseling b.v.  
Vierakker
Weulen Kranenbarg  Vorden
Gebr. Helmink  Vorden
Jansen & Gal Autoschade  Zutphen
Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes  
Vierakker
Aannemersbedrijf Bargeman  Vorden
Hovenierbedrijf Arends  Wichmond
Groot Roessink bloemenboerderij  
Hengelo
Its at Work internetdiensten  Hengelo
IBB   Doetinchem
Wiltink Installatietechniek  Vorden

Langwerden Autobedrijf  Wichmond
Wichink Kruit  Zutphen
Riho Techniek  Vorden
Overall Installatie  Zutphen
Schildersbedrijf Radstaat  Zutphen
Laurens Venderbosch timmer- en 
onderhoudsbedrijf  Vierakker
Geo Comfort  Wichmond
Bistro de Rotonde  Vorden
Segal Magnesium Bikes  Zutphen
Eugelink Zonwering  Hengelo
Strada Sports  Vorden
Naves autohandel  Vierakker
Bulten Techniek  Vorden
Jaap Harmsen Pensioenperspectief  
Vorden
Free Wheel  Vorden
Welkoop Vorden – Hengelo - Toldijk
PCO assurantiën  Warnsveld
Bleumink de fietsspecialist  Vorden
De Covik Recycling  Steenderen
Kasteelvrouwe Mevr. Karin de Rouw
Stichting Geldersch landschap
EHBO Vorden
VV Vorden
Waterschap  Rijn & IJssel
Fam Arfman  Vorden
Gemeente  Bronckhorst
VRTC  Vorden

VIERAKKER-WICHMOND

De RTV Vierakker/Wichmond bedankt de sponsors en medewer-
kers van de 8e Kasteelcross te Vorden 29-12-2010. Door middel 
van uw steun werd dit evenement een groot sportief succes.

Hopelijk kunnen we eind 2011 opnieuw op jullie 
steun rekenen!!!

Gesloten 8 - 16 januari 2011
Praktijk Amare voor Tekentherapie

Josée van der Staak - Tekentherapeut
Lid van beroepsvereniging ‘Tekentaal’

Vergoeding door zorgverzekeraars  
Komvonderlaan 6, 7251AC te Vorden
T 0651263584 (ma t/m vr ±18:00 h)

E joseevanderstaak@hetnet.nl
W www.amare-therapie.nl



Beste wensen
Als eerste willen we u het allerbeste wensen voor het jaar 
2011. Wat vliegt de tijd! We hopen dat het voor iedereen 
een jaar vol vreugde, gezelligheid en goede contacten zal 
zijn.
Dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is blijkt 
steeds weer uit de gegevens die we onder ogen krijgen over 
eenzaamheidsgevoelens onder onze medemens. We willen 
u uitnodigen in uw eigen omgeving rond te kijken en een 
steuntje in de rug te geven aan mensen die dat nodig heb-
ben. Dat kan zijn door een boodschap te doen, het stoepje 
te vegen, maar ook gewoon door een praatje over de heg. U 
zou ook samen een activiteit kunnen bezoeken. Laat zien 
dat u uw medemens ziet staan!

Deelname activiteiten stichtingen
Voor deelname aan alle activiteiten van de diverse stichtin-
gen geldt dat ze open zijn voor alle 55+ ers uit de gemeen-
te Bronckhorst, tenzij expliciet anders aangegeven. Het 
maakt niet uit of het eenmalige activiteiten, of wekelijkse 
activiteiten zijn. Dus als u woont in het gebied van Vorden, 
mag u evengoed deelnemen aan een activiteit van de stich-
ting in Hengelo of Zelhem. Evenzogoed mogen inwoners 
uit het gebied van Zelhem of Hengelo, deelnemen aan de 
activiteiten in Steenderen of Drempt, Hummelo & Keppel.
Dus denkt u ergens in deze rubriek iets te zien dat voor u 
interessant is? Gewoon opgeven en meedoen. Het maakt 
niet uit welke stichting het organiseert! Zie ook de agen-
da.

Kosten deelname activiteiten
Voor verschillende activiteiten van de diverse stichtin-
gen en verenigingen moet er soms een vrij hoge eigen 
bijdrage worden betaald. Voor sommige mensen kan dat 
een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan deze 
activiteiten.
U wilt bijvoorbeeld deelnemen aan een computercursus 
en dat kost € 55,-. Voor u is dat een groot bedrag, u kunt 
dat moeilijk betalen en besluit dus om maar niet mee te 
doen. Jammer. Is dat het geval, dan kunt u zich melden bij 
de ouderenadviseur. Zij kan dan samen met u een oplos-
sing zoeken om toch deel te kunnen nemen aan de door u 
gewenste activiteit.
U vindt de gegevens van de plaatselijke ouderenadviseurs 
bovenaan deze pagina.

Studiekring voor ouderen iets voor u?
Een groepje van ongeveer 10 personen komt dan 1x per 2 
of 3 weken bij elkaar om met elkaar een zelf gekozen on-
derwerp uit te diepen. Hobby’s, interesses, herinneringen 
aan vroeger  etc. kunnen aan bod komen. Kennis en levens-
ervaring zijn de attributen om invulling te geven aan deze 
middag. Er zijn geen kosten aan verbonden.
In Hengelo en in Steenderen draait een studiekring. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de oude-
renadviseur in uw woonplaats.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. 
Voor velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken! Kent u iemand van 55+ 
die eenzaam is? Bent u zelf eenzaam? Bel of mail oude-
renadviseur Wilma Berns van Stichting Welzijn Vorden 
voor informatie en/of advies. Telefoon 0575-553159 of 
e-mailadres w.berns@sswb.nl

Voorlichtingsbijeenkomst over de OV-Chipkaart
De ouderenorganisaties in Vorden houden een gezamen-
lijke voorlichtingsbijeenkomst over de OV- Chipkaart. A.J. 
Nossant uit Hattem (SBOG) zal een inleiding houden over 
de zaken  die verband houden met deze kaart. De provincie 
Gelderland komt met een apparatuur om de kaart te tonen 
en er zal een bus van Arriva komen met chipkaartappa-
ratuur. De voorlichtingsbijeenkomst is op donderdag 10 
februari in het Stampertje/Dorpscentrum.

Vriesverse maaltijden
U kunt een proefpakket met 5 heerlijke maaltijden bestel-
len om te proeve, nu voor € 18,75  (€ 3,75 per maaltijd) en 
gratis bezorgd. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Stichting Welzijn Vorden.  

Activiteiten
Open Tafel iedere dag in Vorden. Opgave bij de Wehme. Tel. 
0314-357450.
Hobby-en voor ouderen in Dorpscentrum: iedere maandag-, 
woensdag- en donderdagmorgen. Opgave bij Stichting 
Welzijn Vorden. Tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen in Sporthal’t Jebbink. Gymnas-
tiek 55+ op de dinsdagmorgen van 9.00 tot 9.45 uur en van 
10.00 tot 10.45 uur. Sport en spel op de maandagmorgen 
van 10.45 tot 11.45 uur.
Volksdansen in Dorpscentrum op de woensdagmorgen van 
9.30 tot 10.30 uur  in en in Ludgersgebouw in Vierakker 
van 18.15 tot 19.30 uur. Er is nog plaats in de groep voor 
volksdansen op de woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 
uur.
Zwemmen bij fysiotherapeut Jansen van de Berg op de 
maandag middag van 15.00 tot 15.45 uur,  van 16.00 tot 
16.45 uur en op woensdagmiddag van 13.00 tot 13.45 
uur. Opgave en afmelding bij Stichting Welzijn Vorden, 
553405. Om te zwemmen is nog plaatst vrij in de groep van 
maandagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur. 
Activiteiten in het Dorpscentrum: biljarten, bingo (woensdag-
middag ), kaarten (maandagmiddag) en gelegenheid koffie 
met elkaar te drinken (woensdagsmorgen). Opgave via het 
Dorpscentrum. Tel. 552722. 
Schildercursus. De schildercursus groep van R. Overvelde 
start op 10 januari weer met 10 tot 12 lessen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij St. Welzijn Vorden of  bij R. 
Overvelde. Tel. 524734.
Wandelclub: iedere donderdagmorgen start om 9.30 uur 
een groepje vanuit het Dorpscentrum.  Afstand wordt met 

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
  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
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
27 januari KBO, nieuwjaarsborrel Boerderie, Drempt 14.30 uur
  2 februari Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  4 februari Erwtensoep eten, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-Keppel 17.30 uur
  5 februari ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
  9 februari Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16 februari ANBO, ledenverg. m. stamppot Wolbrink, Hengelo 14.00 uur 

elkaar overlegd. Opgave bij Stichting Welzijn Vorden. Tel. 
553405.
Nordic Walking: Iedere even maandagmiddag start er een 
groep met Nordic Walking bij Oude Lettink en iedere on-
even maandagmiddag bij het Kerkhof. Voor meer informa-
tie en voor aanmelden kunt u terecht bij Stichting Welzijn 
Vorden. Tel 553405.

Andere activiteiten
Voor meer activiteiten kunt u lezen ik Welzijn Activitei-
ten Seizoen 2010-2011. Deze liggen bij Stichting Welzijn 
Vorden, maar ook op andere locaties, zoals het Dorpscen-
trum.

Computercursussen
Aanmelding van onderstaande computercursussen kan tot 
11 februari bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 
7251 AJ, Vorden. Telnr. 0575- 553405. E-mail: l.vanuden@
sswb.nl. Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 11.00 uur.
Computercursussen 2011 voor beginners, Word -Windows en In-
ternet. Vanaf 23 februari gaan er weer computercursussen 
van start. Afhankelijk van de belangstelling zal er een cur-
sus voor beginners, een vervolgcursus Word/Windows, In-
ternet  en E-mail en digitale fotobewerking starten. Aantal 
deelnemers zijn minimaal 7, maximaal 10 personen. Het 
is mogelijk dat er door te weinig belangstelling een groep 
uitvalt, dan worden de tijden van een cursus verplaatst. De 
cursussen worden gegeven in het Dorpcentrum, Raadhuis-
straat 6 Vorden. Docent is Eelco Bootsma.
Kennismaken met de computer.
Startdatum: vanaf 23 februari van 9.00 tot 10.30 uur
Cursusduur:  8 lessen van 1,5 uur
Kosten: € 94,-
De cursus is bedoeld voor mensen die weinig of niets we-
ten van de computer. Stap voor stap worden de cursisten 
wegwijs gemaakt met de computer. Naast klassieke uitleg 
zullen de cursisten vooral zelf (onder begeleiding van de 
docent) gebruik maken van de verschillende toepassings-
mogelijkheden van de computer. Het doel van deze cursus 
is: de cursist een goede indruk te geven wat er zoal moge-
lijk is met de computer.
Internet en E-mail.
Startdatum: Vanaf 23 februari van 10.45 tot 12.15 uur.
Cursusduur: 6 lessen van 1.5 uur
Kosten: € 97,50
U leert het volgende: hoe werkt internet, informatie 
zoeken via internet, berichten versturen en ontvangen 
(E-mail) wat is nodig om thuis internet te kunnen gebrui-
ken, welke gevaren wachten u in de wereld van internet 
en e-mail en wat te doen om u hiervoor te beschermen. 
Terminologie: virussen, wormen, hoax, spam, etc. Uitleg 
installatie firewall, anti-virus programma, etc.Veilig down-
loaden van het internet.
Word/Windows
Startdatum: vanaf 23 februari van 1300 tot 14.30 uur
Cursusduur:  8 lessen van 1,5 uur
Kosten: € 109,50
U leert het volgende. Windows: Bestandsbeheer, bestand 
bewaren, opvragen (terugvinden), verwijderen, kopiëren 
en overige relevante onderwerpen om goed gebruik te 
kunnen maken van Word. Word: Starten en beëindigen 
van programma, maken /wijzigen van tekst.Tekst bewaren 
en eenvoudig terugvinden (opvragen), tekstopmaak, -ver-
plaatsen -kopiëren, -printen regelopmaak, Spellingscon-
trole en synoniemen.
Digitale fotobewerking voor beginners.
Bewerken en afdrukken van foto’s.
Startdatum:  vanaf maandag 28 febr. van 9.00 – 10.50.
Cursusduur; 6 lessen van 1,5 uur 
Kosten: € 91,-

Hulp bij invullen van belastingbiljet
Stichting Welzijn Vorden biedt u de mogelijkheid bij het 
helpen invullen van een belastingbiljet. U kunt bellen naar 
St Welzijn Vorden, tel. 553405.

Cursus bridgen
U kunt zich tot 21 januari nog aanmelden voor de cursus 
bridgen bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. 
Bij voldoende belangstelling wordt eind januari/begin 
februari met een cursus bridgen voor beginners gestart. 



Kees Benard is sedert ruim een jaar 
voorzitter van het zangkoor. Hij 
volgde Margreet Gründeman op. Het 
bestuur ziet er momenteel verder als 
volgt uit: Kristel Jansen secretaris, As-
trid Boitelle penningmeester, Andrea 
Ankersmit en Astrid Hoebink com-
pleteren het bestuur. De leden van 
het zangkoor zijn niet alleen afkom-
stig uit Vierakker/Wichmond maar 
ook uit Hengelo, Warnsveld, Keyen-

borg en Zutphen. Kees Benard: ‘We 
hebben in totaal 30 leden, 25 vrou-
wen en vijf mannen. Wat betreft de 
mannen kunnen we nog wel nieuwe 
leden gebruiken. Inmiddels zijn er 
toezeggingen dat wij er binnenkort 
twee mannen bij krijgen.
Trouwens, wil men een keertje een 
repetitieavond bezoeken (we repete-
ren elke dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in het gebouw Withmundi 

in Wichmond) dan is men van harte 
welkom’, zo zegt Kees Benard die ook 
telefonisch (0575-842705 of via kees.
benard@upc.mail.nl) open staat om 
alle informatie over Reborn te ver-
strekken. Het koor staat onder de 
enthousiaste leiding van Esther van 
der Heiden uit Warnsveld. Kees Be-
nard: ‘ Esther is afgestudeerd in de 
muziekwetenschap en koordirectie. 
Daarnaast is zij ook een voortreffe-
lijke zangcoach die Reborn veel leert 
over ademtechniek en stemvorming.
Ons repertoire bestaat uit veel poplie-
deren, gospels en natuurlijk zoals de 
afgelopen maand december uit eigen-
tijdse kerstnummers. Esther heeft 
veel ‘swing’ in het koor gebracht. Tot 
eind 2009 was Arnold Cazimier onze 
dirigent. We hadden een prima ‘klik‘ 

met hem. Arnold is een goede diri-
gent, echter hij wilde zelf ook elders 
graag in een koor zingen. Toevallig is 
de repetitieavond van dat koor even-
eens op de dinsdagavond. En aange-
zien wij niet van onze vaste dinsdag-
avond wilden afstappen, zijn Arnold 
en wij toen met veel spijt uit elkaar 
gegaan. Kort daarna was ik aanwezig 
op een concert van het koor Amazing 
in Drempt. Ik was erg onder de in-
druk van de zang en van de dirigent 
Esther van der Heiden.
Ik heb haar toen benaderd met de 
vraag of zij ook iemand wist die ons 
koor Reborn wilde dirigeren. Ik was 
blij verrast toen Esther vertelde zelf 
toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Zo werd zij onze nieuwe dirigent. 
Ik merk aan alle kanten dat Esther 
van der Heiden de koorleden meer 
zelfvertrouwen geeft. Het ‘gewone’ 
repertoire wordt zelfs uit het hoofd 
gezongen’, zo vertelt een enthousi-
aste Kees Benard. Bij Reborn hebben 
ze een uit zes personen bestaande 
muziekcommissie die in overleg met 
Esther van der Heiden het repertoire 
bepaalt met als uitgangspunt om elk 
jaar drie of vier nieuwe muziekstuk-
ken in te studeren. Bij Reborn wordt 
veel a capella gezongen. Sinds kort 
heeft het koor in de persoon van Pe-
tra Hilderink ook een ‘echte‘ pianiste 
als begeleidster. 
Zij is in het dagelijks leven muziek-
therapeute en docente Algemene 
Muzikale Vorming aan de muziek-
school Oost-Gelderland. Kees Benard: 
‘Reborn treedt het hele jaar door op 
in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, 
kerken en kerstmarkten. Daarnaast 
doen wij ook dikwijls mee aan koren-
festivals. Begin dit jaar bestaan wij 15 
jaar. Dat willen we niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. We willen, (waar-
schijnlijk in het najaar) een concert 
organiseren, mogelijk samen met 
andere zang- en/of muziekverenigin-
gen uit de buurt. Daarover is t.z.t. 
informatie te vinden op onze website 
www.koorreborn.nl. Zondagmorgen 
6 februari werken wij om 10.00 uur 
mee aan een kerkdienst in de Her-
vormde kerk hier in Wichmond. Na 
de dienst geven wij aansluitend om 
11.30 uur een koffieconcert’, zo zegt 
Kees Benard.

Koor Reborn kan nog wel nieuwe leden gebruiken

Wichmond - ‘Reborn’, het Engelse woord zegt het al: ‘opnieuw gebo-
ren worden’. Vroeger was er in Vierakker/ Wichmond een jongeren-
koor, dat helaas op gegeven moment ter ziele ging. Toen er een aantal 
jaren later een reünie werd gehouden, kwam de ‘ goede oude tijd van 
vroeger’ uiteraard weer ter sprake. Een aantal bezoekers kwam toen 
op het idee om het vroegere koor weer nieuw leven in te blazen. En zo 
wordt er inmiddels al weer bijna vijftien jaar onder de naam ‘Reborn’ 
volop gezongen.

Ereplaatsen voor 
veldrijders RTV
WICHMOND - Jan Weevers, Rudi
Peters en Peter Makkink van RTV
Vierakker-Wichmond hebben
afgelopen week tijdens de GOW-
wedstrijden in Almelo en Raalte
een top tien-klassering in de
wacht gesleept.

Weevers pakte zondag in Raalte de
zege in de categorie Elite/Beloften.
Makkink eindigde met een 11e plek
net buiten de top tien in de wedstrijd
voor Masters 40+. Twee dagen eer-
der lukte dit in Almelo met een 10e
plaats wel. Erik Bouwmeester werd
in Raalte 15e. In Almelo werd hij 11e.
Rudi Peters werd hier 3e bij de Mas-
ters 50+. Frans de Wit reed in dezelf-
de wedstrijd naar een 8e plek. Thijs
van Amerongen reed vorige week
woensdag in het Belgische Loenhout
de internationale Azencross. Hij ein-
digde hier als 25e.

W i e l r e n n e n

Deze cursus wordt gegeven door een gediplomeerd bridge-
docent. De lestijden worden in onderling overleg bepaald. 
Ook kunnen licht gevorderden zich aanmelden als zij be-
langstelling hebben voor een vervolgcursus.
Wat is bridge? Bridge is een spannend en boeiend kaartspel 
waaraan je veel plezier kunt beleven. 
Je speelt samen met een vaste partner, die tegenover je zit, 
tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je 
partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Dit 
doe je door te bedenken welke kaarten je tegenstanders 
en je partner in hun handen kunnen hebben. Dit klinkt 
moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want iedereen kan 
bridge leren en je kunt het tot op hoge leeftijd blijven 
spelen. Elk spel duurt ongeveer acht minuten. Ieder spel 
wordt door diverse spelers gespeeld (meestal 6 of 7 keer). 
Zo kun je de resultaten, die je op een bepaald spel haalt, 
met elkaar vergelijken en wordt de geluksfactor tot een 
minimum teruggebracht. Daarom wordt bridge ook vaak 
onder de denksporten gerangschikt, net als bijvoorbeeld 
schaken, dammen en go. In competitieverband worden er 
meestal 24 spellen per sessie gespeeld. Voldoende kansen 
dus om je te revancheren na een spel dat niet zo goed ging. 
Omdat je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een 
sociale sport. Je ontmoet veel verschillende mensen en je 
kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spelregels 
zijn wereldwijd hetzelfde.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Wat is dementie? Informatie over oorzaken 
en gevolgen van dementie. Datum:  19 januari: van 19.00 
tot 21.00 uur. Locatie: (vanaf 1 januari 2011) Bruin Café 
de Buren, De Singel Lunette, Coehoornsingel 5, 7201 AA 
Zutphen. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is 
gratis. Voor meer informatie over dementie en activiteiten 
kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Datum: 29 januari. Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor 
een nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten keuren. 
Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de aanmel-
ding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur 

bellen naar 0575-552003. De prijs voor deze medische keu-
ring bedraagt € 25,- Locatie: in het woonzorgcentrum, de 
Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich 
ruim op tijd voor de verlengingsdatum aan te melden.

Als eerste willen we u het allerbeste wensen voor het 
jaar 2011. We hopen dat het voor iedereen een jaar 
vol vreugde, gezelligheid, leuke activiteiten en goede 
contacten zal zijn.

Kalligrafie
Op verzoek van enkele mensen willen we een cursus 
kalligrafie organiseren. Hiervoor moeten ongeveer tien 
mensen zich opgeven, anders wordt het te duur. Het is een 
cursus van 10 weken ongeveer 2 uur per keer en de kosten 
zijn in totaal € 75,- per persoon. Dit bedrag betalt u aan de 
docente. In dit bedrag zitten ook alle kosten voor de ma-
terialen verwerkt zoals pennen, papier en inkt. Daarnaast 
betaalt u € 10,- voor de koffie en de zaal.
U leert twee verschillende sierlijke lettertypes te maken 
om bijvoorbeeld briefkaarten, menukaarten en dergelijke 
te schrijven. We willen in februari bij voldoende deelname 
een cursus starten op de donderdag- of vrijdagmiddag, dus 
graag opgeven per direct.

Yoga
Op maandagmiddag 31 januari begint er weer een nieuwe 
serie yogalessen. Dit is een echte sport! Echt niet voor de 
elite of de dromers onder ons. Elk spiertje van je lichaam 
wordt geactiveerd en je leert ook nog eens lekker jezelf te 
ontspannen. Na de oefeningen voel je jezelf als herboren! 
U kunt zich hier weer voor aanmelden. De kosten zijn dan 
ongeveer € 75,- voor 15 keer. 

Computercursus
In februari gaat Stichting Welzijn Steenderen weer starten 

met nieuwe computercursussen. Bij een enkele cursus 
is nog een plaatsje vrij. U kunt zich opgeven voor de on-
derstaande cursussen. De cursussen worden gegeven op 
maandag en donderdagavond in basisschool De Steenuil.
Is de cursus vol dan kunt u zich op de wachtlijst laten 
zetten.

Creatief met Word 2003: etiketten maken, kaarten maken,
menukaart maken 4 x 1½ uur. Kosten zijn € 40,- en € 
10,- voor het cursusboek, inclusief koffie of thee.
Cursus email & internet: Outlook Express, Internet Explo-
rer versie 7 en 8, 4 x 1½ uur. Kosten € 40,- en € 10,- voor 
het cursusboek.
Cursus Windows XP & onderhoud van de computer: mappen
beheren, bestanden beheren, werken met usb-stick,
werken met cd/dvd schijfjes, branden, handige pro-
gramma’s voor onderhoud van de computer. 4 x 1½ uur.
Kosten € 40,- en € 10,- voor het cursusboek.
Fotocursus met programma Picasa (gratis programma): Be-
werken en afdrukken van foto’s. 6 x 1½ uur Kosten € 
60,- en € 10,- voor het cursusboek.

Belangrijk. Voor alle cursussen, met uitzondering van de
basiscursus voor echte beginners, is al enige recente com-
puterervaring nodig. Een reeds gevolgde basiscursus moet 
niet te lang geleden zijn.

Studiekring
In Steenderen bestaat een ‘studiekring’. Een groep mensen
die één keer per drie weken bij elkaar komt om over een 
bepaald thema te spreken. Zij zouden er graag wat deelne-
mers bij hebben. Het kan een leuke, interessante en gezel-
lige invulling van uw tijd zijn. Wilt u meer informatie dan 
kunt u bellen met mevrouw G. Schuurman, tel: 451330 of
met het contactadres hieronder.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch: 06 106 
87 320 (maandag tot en met donderdag). Of langskomen op
het kantoor in De Bongerd. Inlooptijden maandag, dinsdag 
of woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en donderdag-
middag van 13.30 tot 14.00 uur.



Toen ‘Vorden’ namelijk een paar jaar 
geleden met het oog op de uitbrei-
ding van de accommodatie een verlo-
ting op touw zette (loten a raison van 
50 gulden, red.) zette Jan Lindenschot 
er zijn schouders onder en verkocht 
hij in no-time zo’n 50 loten, waar-
voor hij voor de club maar liefst 2500 
euro binnen sleepte! Daarnaast is Jan 
Lindenschot wanneer er competitie 
wordt gespeeld (zonder sneeuw!) vrij-
wel iedere zaterdagmorgen op het 
veld van Vorden te vinden. Kleinzoon 
Esli is namelijk keeper van de E4 en 
kleinzoon Shico speelt in de pupillen 
F1. Opa Jan laat vrijwel geen moment 
voorbij gaan om de kleinzonen in ac-
tie te zien. 

Behalve de twee voetballende klein-
zonen hebben Gerda en Jan Linden-
schot ‘om de hoek ‘ van hun woning 
aan de Nijlandweg in het buurtschap 
Wildenborch, nog twee sportende 
kleindochters. Allebei de meiden zijn 
‘gek’ van paardrijden. Ilse met een 
voorkeur voor ‘ springen ‘ en Daphne 
voor dressuur. Voor Jan Lindenschot 
dus in het weekend ‘rennen en vlie-
gen’. Niet alleen kijken naar de klein-
kinderen maar ook fungeert hij dik-
wijls als ‘vervoerder’ van de kroost. 
Jan: ‘ Natuurlijk soms een drukte van 
jewelste. Maar toch prachtig om dit 
als opa mee te maken. Dat geeft toch 
een bijzonder dankbaar en trots ge-
voel’, zo zegt Jan die zich nog goed 
kan herinneren toen hij zelf lid werd 
van de voetbalclub Vorden.

Jan: ‘ Dat gebeurde min of meer bij 
toeval. Karel Reuvekamp, bakker van 
beroep en in die jaren tevens ‘scout 
‘van Vorden zag ons in de Wilden-
borch bij de school (de vroegere Prin-
ses Julianaschool, red.) regelmatig 
voetballen. Hij vroeg mij toen om 
lid te worden van Vorden, waarop ik 
‘ja’ heb gezegd. Na een paar jaar in 
de junioren te hebben gespeeld met 
onder andere Wim Buunk (‘we wer-
den tweemaal kampioen’) kwam ik 
op 17 jarige leeftijd in het eerste van 
Vorden terecht. De eerste wedstrijd 
speelde ik op het KDC toernooi in 
Lochem. (Tussen twee haakjes KDC 
en Lochem fuseerden later en werd 

het Sportclub Lochem, red.) Ik heb in
al die jaren heel veel plezier aan de
voetbalsport beleefd met als hoogte-
punt het kampioenschap op 21 april
1963. Dankzij een 5- 2 zege op GSCD
uit Dieren werden wij toen namelijk
kampioen’, zo zegt Jan . Ook maakte
hij vele jaren deel uit van de elftal-
commissie en was hij eveneens jaren-
lang bestuurslid van ‘Vorden’. 

Jan Lindenschot speelde als aanvoer-
der zo’n twaalf jaar in het eerste elftal
van Vorden. Een sportieve ‘stopper-
spil’ met veel spelinzicht, techniek en
een magnifieke trap in zijn benen. In
1964 sloeg voor Jan, op 29 jarige leef-
tijd, het noodlot toe. In een competi-
tiewedstrijd tegen Steenderen raakte
hij zodanig geblesseerd dat hij nadien
werd afgekeurd. Jan over die periode:
‘Ik verdraaide in die wedstrijd bij het
‘achteruit lopen‘ mijn knie. 

Ik heb toen 45 minuten op het veld
gelegen, alvorens ik op een deur naar
de ambulance werd gedragen. Een
brancard was toen niet voorhanden.
Geen operatie, zo werd mij geadvi-
seerd, want dan zou de kans bestaan
dat ik later een stijf been zou over-
houden. En omdat wij thuis een boer-
derij en kippenbedrijf hadden was
het voetballen dus definitief voorbij.
Ik heb zelfs nog drie maanden met
het been op stoel gezeten. En dat was
natuurlijk verschrikkelijk balen’, zo
zegt Jan Lindenschot. 

En hoe gaat het vaak met sportmen-
sen, het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Ook Jan ging weer voetbal-
len, in de zaal met de voetbalmak-
kers van weleer. En wat gebeurde,
Jan raakte tijdens een partijtje in de
zaal opnieuw geblesseerd, de andere
knieband scheurde af! Jan: ‘Toen was
het natuurlijk helemaal gedaan. Na-
tuurlijk prachtig dat wij nu met de
voetballers van toen, iedere eerste
zondag van de maand, samen met de
dames gaan klootschieten. Zo ook op
deze eerste zondag van het nieuwe
jaar 2011. Helaas de winterse om-
standigheden gooide roet in het eten.
Dat nam niet weg dat het gezelschap
‘klootschieters’ er een bijzonder ge-
zellige dag van maakten. Voor Jan
Lindenschot kon de zondag helemaal
niet meer ‘kapot’, want hem restte in
de namiddag nog een huldiging in de
kantine van Vorden!

Jan Lindenschot 60 jaar lid 
voetbalclub ‘Vorden’
Vorden - Wanneer iemand 60 jaar 
lid is van een vereniging , mag je 
verwachten dat hij op dat mo-
ment al in een rustig ‘vaarwater’ 
is terecht gekomen. Zo niet Jan 
Lindenschot. Afgelopen zondag-
middag werd hij door William 
van der Veen, voorzitter van de 
voetbalclub Vorden tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie in het zonne-
tje gezet. Jan was namelijk 60 jaar 
lid van de geelzwarten. De inmid-
dels 75 jarige Jan Lindenschot is 
nog altijd volop betrokken bij het 
wel en wee van de club, waarvan 
hij op 14 jarige leeftijd lid werd.

Komende zaterdag 8 januari wordt 
in de sporthal ’t Jebbink het 30-jarig 
bestaan gevierd. Dat begint al in de 
namiddag, wanneer de laatste poule-
wedstrijden om het zaalvoetbalkam-
pioenschap van Vorden nog gaande 
zijn. ‘ Zijn ook die gespeeld dan gaat 
het dak eraf’ zo voorspelt toernooi 
leider Jeroen Tijssen. Het zaalvoetbal-
kampioenschap is het jaarlijkse hoog-
tepunt van Velocitas. Ook dit jaar 
komen er weer ploegen in actie met 
prachtige namen zoals onder meer 
De Kanslozen, Broadworst United, Ta-
tabanja’s, Olvarit United, Dreamteam 
e.d. Alleen al die namen duidt erop 
dat het hier gaat om teams bestaande 
uit vrienden, buurten, straten, fami-
lies e.d. Een bonte verzameling van 
leden, oud- leden en sponsoren.
Verder ook teams van andere plaatse-
lijke sportclubs en zelfs ploegen van 
buiten-Vorden. Het toernooi begint 
zaterdagmiddag 8 januari om 12.00 
uur in poule A met de wedstrijd Lu-
bron-Markelo Uit. Er zijn in totaal 
vier poules met elk vier ploegen. De 
ploegen uit poule B komen vanaf 
13.50 in actie, gevolgd door poule C 
(15.45) en poule D (17.40 uur). Zon-
dagmorgen 9 januari wordt de verlie-
zers poule afgewerkt, ‘s middags de 
winnaars poule met als hoogtepunt 
om 17.20 uur de ‘Grand Finale’. De 
winnaar is dan zaalvoetbalkampioen 
van Vorden en ‘wereldberoemd’ in 
deze contreien. Jeroen Tijssen heeft 

al jarenlang bij dit toernooi de leiding 
in handen, daarbij geholpen door een 
aantal vrijwilligers.
Renz Cornegoor, voorzitter van Ve-
locitas is vol lof over de inbreng van 
Jeroen Tijssen en zegt daarover: ‘Je-
roen regelt alles perfect, gesteund 
door een groep enthousiaste mede-
werkers. Eigenlijk hebben wij het als 
bestuur gemakkelijk. Alleen een paar 
opdrachten uitvoeren en verder ge-
nieten van het evenement. De steun 
van een aantal sponsors is daarbij 
onmisbaar. Middels deze sponsoren 
kunnen we ook de contributie laag 
houden (92 euro per jaar), dus circa 
7,50 euro per maand’, zo zegt hij. 
Organisatorisch zijn de lijnen bij Ve-
locitas zeer kort, drie bestuursleden 
te weten Renz Cornegoor voorzitter, 
Stefan Eggink secretaris en Rick Bar-
geman penningmeester.
De 27 jarige Renz Cornegoor is niet 
alleen voorzitter, maar speelt ook al 
negen jaar wekelijks zijn partijtje in 
de zaal mee. Op de vrijdagavond in 
het eerste team van de club. Daar-
naast maakt Renz op het veld, deel 
uit van de selectie van het eerste elf-
tal van de voetbalvereniging Vorden. 
‘Veldvoetbal en zaalvoetbal, geeft dat 
geen problemen bij de trainers’, zo 
informeerden we. Renz: ‘Wanneer 
we bij Vorden een nieuwe trainer 
krijgen is dat soms wel even span-
nend. Niet iedere trainer is er van ge-
charmeerd dat veldvoetballers ook in 

de zaal spelen. Toch is de reactie over 
het algemeen positief. De spelers van 
Vorden 1, waarvan een aantal ook 
zaalvoetbal spelen, houden er op de 
vrijdagavond (wedstrijdavond) best 
wel rekening mee dat ze zondag weer 
op het veld moeten spelen.
Bij Velocitas tref je overigens ook 
spelers die na hun actieve carrière op 
het veld, thans in de zaal voetballen. 
Bij de meeste voetballers toch wel 
een combinatie van . Ik schat dat on-
geveer 75 procent van de leden van 
zaalvoetbalclub Velocitas ook in het 
weekend op het veld speelt. Natuur-
lijk staat gezelligheid voorop, maar ga 
er maar van uit dat voetballers altijd 
één ding willen en dat is: winnen‘, 
zo zegt Renz Cornegoor lachend. Het 
eerste team van Velocitas (vorig sei-
zoen kampioen) doet het ook dit sei-
zoen uitstekend. Het team staat in de 
3e klas Oost momenteel op de tweede 
plaats achter koploper de Jonkheren 
uit Zevenaar.
Zoals gememoreerd de teams van Ve-
locitas spelen hun wedstrijden op de 
vrijdagavond, echter één team speelt 
op de maandagavond. Renz: ‘In dat 
team spelen onder meer bakkers en 
die moeten op vrijdagnacht al vroeg 
uit de veren om brood te bakken en 
dan is voetballen op de avond ervoor 
toch wel lastig. Ik zei het net al, ge-
zelligheid en de sociale contacten zijn 
zeer belangrijk bij Velocitas. Als be-
stuur kijken wij vol vertrouwen rich-
ting toekomst. We hebben 55 leden, 
helaas hebben we het afgelopen jaar 
vanwege een fors aantal langdurige 
blessures één team uit de competitie 
moeten terug trekken, de ambitie is 
evenwel om er dit jaar toch weer een 
vijfde team bij te krijgen’, aldus een 
optimistische voorzitter Renz Cor-
negoor.

Zaalvoetbalkampioenschap van Vorden

Jaarlijks hoogtepunt jubilerend Velocitas

Vorden - De zaalvoetbalvereniging Velocitas heeft de afgelopen jaren 
duidelijk haar bestaansrecht in de Vordense sportwereld bewezen. Wat 
30 jaar geleden toch wel een beetje schoorvoetend begon, is inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaardige sportverenging. Volgens voorzitter 
Renz Cornegoor is in al die jaren één ding hetzelfde gebleven: ‘gezellig 
een partijtje voetballen in de zaal!’ De vereniging werd op 6 maar 1981 
opgericht door Fred Franssen, André de Bruijn en Jan Leegstra. Fred 
Franssen was tevens de eerste voorzitter van Velocitas.

v.l.n.r. : Rick Bargeman, Jeroen Tijssen, Renz Cornegoor en Stefan Eggink.

Daarnaast zijn er meer dan 370 
foto’s van extra informatie voor-
zien, zoals de namen van de men-
sen. Websitebezoekers hebben de 
mogelijkheid om per e-mail een 
reactie te geven naar Oud Vorden. 
Een deel van de collectie bestaat uit 
foto’s die door Drukkerij Weevers 
te Vorden ter beschikking zijn ge-
steld. Voorbeelden hiervan treft u 
wekelijks aan in Contact. Het is de 
bedoeling om reacties van lezers op 
de website te publiceren. Een groot 

gedeelte van deze foto’s is gemaakt 
door fotograaf Henk Braakhekke 
uit Barchem. Oud Vorden heeft toe-
stemming gekregen deze foto’s te 
publiceren en is Henk Braakhekke 
daarvoor zeer erkentelijk. Het over-
grote deel van de dia’s zijn gemaakt 
door Jaap van den Broek. Een verde-
re uitbreiding betreft een gedetail-
leerd overzicht van de boeken die in 
het Oud Vorden archief aanwezig 
zijn, inclusief een afbeelding van de 
voorzijde. Dankzij een geavanceer-
de zoekmethode is snel in te zien of 
het archief het gezochte heeft. Een 
eventueel bezoek aan het archief 
voor nadere studie kan direct per 
e-mail worden aangevraagd. In de 
komende tijd zal de website, dank 
zij de inzet van diverse vrijwilligers, 
verder uitgebreid worden, zoals met 
het werk van een aantal commissies 
van Oud Vorden. Uiteraard zijn voor 
de uitbreiding van het Archief oude 
foto’s, ansichtkaarten en boeken 
van harte welkom.

Oud Vorden heeft sterk 
vernieuwde website
Vorden - De vereniging Oud 
Vorden beschikt al enige tijd 
over een eigen website www.
oudvorden.nl , maar recent zijn 
er belangrijke uitbreidingen ge-
maakt. Hierdoor zijn alle foto’s, 
dia’s en ansichtkaarten uit het 
archief ‘online ‘ te bekijken. Op 
dit moment gaat het over 1240 
foto’s, 500 dia’s en 84 ansicht-
kaarten. Alle afbeeldingen heb-
ben een beschrijving.

Na uitvoerige inspectie van het par-
koers en de bestudering van de weer-
berichten is het bestuur tot deze con-
clusie gekomen. Door het kwakkel-
weer met afwisselend vorst en dooi 
was het parkoers op sommige plek-
ken spekglad en zaten er gevaarlijke 
onzichtbare richels in het looppad. 

Het risico op ongelukken en het oplo-
pen van blessures was dermate groot 
dat het niet verantwoord was onder 
deze omstandigheden een wedstrijd 
te organiseren. De opbrengst van 
deze crossloop was bestemd voor de 
Stichting Spieren voor Spieren. 

Zie ook website 
www.spierenvoorspieren.nl 

De Oudejaars crossloop wordt vol-
gend jaar opnieuw vastgesteld en wel 
op vrijdag 30 december 2011.

Oudejaars crossloop afgelast
Vorden - De organisatie van de 
Oudejaarscross (die donderdag 
30 december gehouden zou wor-
den), heeft moeten besluiten om 
de cross af te gelasten.

Agenda Vorden
JANUARI
2, 7, 8 en 9 Kerst op de Kranenburg

Kerstgroepententoonstelling in de
Antoniuskerk

5 ANBO klootschieten, ‘t Olde Let-
tink 

6 Bejaardenkring Vorden
6  Klootschietgroep de Vordense

Pan
7 ANBO nieuwjaarsbijeenkomst

voor leden in ‘t Stampertje
12  ANBO klootschieten, ‘t Olde Let-

tink
12 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

13  Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, ’t Olde Let-

tink
20 Bejaardenkring Vorden
20  Klootschietgroep de Vordense

Pan
26 ANBO Klootschieten, ’t Olde Let-

tink 
26 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
27  Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring

70-plussers info 55 20 03



Wervelende actie bij 
Super de Boer Grotenhuys! 

Maak 8 weken lang kans op

1 minuut GRATIS winkelen
bij aankoop van  25,- aan boodschappen mag uw kassabon 

met naam en telefoonnummer in de wervelwindkast. 

Elke week trekken wij hieruit één winnaar.

WAARSCHUWING

Super de Boer Grotenhuys
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Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners 

in een zestal zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en 

Bronckhorst. Ook dagverzorging, meerzorg, tijdelijke op-

vang en aanleunwoningen behoren tot de mogelijkheden. 

Samen met alle betrokken partijen, waaronder onze cliën-

ten, hun familie en (zorg)instanties, zorgen we voor een ide-

ale leefomgeving. Enthousiaste vakkundige medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar.

Thuiszorg

Markenheem biedt daarnaast ook al jaren thuiszorg in

Doetinchem en Bronckhorst. Kleinschalig, innovatief en 

eff ectief, met aandacht voor de cliënt en de medewerker. 

Dit is ontwikkeld naar de behoefte van de cliënten die 

steeds meer zorg thuis nodig hebben. En als thuiszorg geen 

optie meer is, kunnen mensen in onze zorgcentra gaan 

wonen om daar de zorg te krijgen die zij nodig hebben. 

Bekend met de cliënt

Ons werkgebied is ingedeeld in overzichtelijke wijken, 

buurten en kleine kernen. Omdat we vanuit kleine teams 

met deskundige medewerkers werken, kennen de cliënten 

onze medewerkers goed. We spreken de taal van de cliënt 

en kunnen zo goed inspelen op de zorgvraag. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Markenheem Thuiszorg? 

Neem dan contact op met Bureau Zorgbemiddeling 

Markenheem, telefoonnummer 0314 - 37 60 10 of kijk op 

www.markenheem.nl.

www.markenheem.nl

Markenheem - thuis in thuiszorg



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 

17.00 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 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
Nr. 1, 4 januari 2011

Half december stelde de gemeenteraad de Leges-
verordening Bronckhorst 2011 vast. In de leges-
verordening is vastgelegd hoe en welke leges we 
in rekening brengen als u een aanvraag indient 

voor onder andere het bouwen of het slopen van 
een object of het vellen van een houtopstand. 
Nieuw in deze verordening is dat ook een tarief 
is opgenomen voor het beoordelen van een 
conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning 
(ook wel schetsplan of principeverzoek genoemd). 

De afgelopen jaren is geconstateerd dat er veel 
conceptaanvragen werden ingediend waarvoor 
uiteindelijk geen aanvraag voor een vergunning 
werd ingediend. Aangezien de gemeente concept-
aanvragen moet beoordelen, zal hiervoor € 250,- 
aan leges in rekening worden gebracht. Het leges-
bedrag verrekenen we vervolgens bij de definitieve 
aanvraag. Dus: als u een omgevingsvergunning 
aanvraagt, verminderen we de leges bij de leges-
berekening met de leges die in rekening zijn 
gebracht bij de conceptaanvraag.

Goed om te weten: gemeente heft leges voor 
conceptaanvragen voor omgevingsvergunningen

wij onze dienstverlening vergemak-
kelijkt hebben? Onder andere de 
bouw-, sloop- en kapvergunning zijn 
onlangs samengegaan in de nieuwe 
omgevingsvergunning. Een vergun-
ning die u volledig digitaal kunt 

regelen, via www.omgevingsloket.nl. 
Wilt u liever met ons in gesprek over 
bijvoorbeeld uw verbouwplannen? 
Dat kan natuurlijk ook. Maak hier-
voor een afspraak via ons centrale 
telefoonummer (0575) 75 02 50.

Wist u dat…..

Doe de vergunningcheck 
op

www.omgevingsloket.nl

De garage van mevrouw De Vries
Mevrouw De Vries wil van haar schuur een garage 
maken. Eerder had ze hier een inritvergunning, 
een sloopvergunning, een bouwvergunning en 
wellicht nog een kapvergunning voor nodig. 

Nu kan zij volstaan met één vergunning: de omge-
vingsvergunning. Via het www.omgevingsloket.nl 
kan zij haar vergunningaanvraag indienen. 
Hier kan zij met de vergunningcheck eerst achter-
halen of ze vergunningsplichtig is en zo ja, welke 
informatie ze moet aanleveren. Deze informatie, 
bijvoorbeeld een bouwtekening kan zij gelijk digitaal inleveren. 
Alles vanaf huis of bedrijf, dag en nacht.

Na het digitaal inleveren hoort mevrouw De Vries welke kosten eraan 
verbonden zijn, welke procedure gevolgd wordt en wanneer uiterlijk besluit-
vorming plaatsvindt. Zo weet ze precies waar ze aan toe is.

Het Mantelzorgcompliment is een 
wettelijke regeling die bij veel men-
sen nog onbekend is. Als blijk van 
waardering kunnen mensen die zorg 
krijgen het familielid of de bekende 
die hen zorg geeft, voordragen voor 
een zogenaamd ‘Mantelzorgcom-
pliment’ van maar liefst 250 euro! 

Een familielid, partner, vriend of ken-
nis die vrijwillig zorgt verleent aan 
iemand die dat nodig heeft, noemen 
we een mantelzorger. Heeft u als 
ouder extra zorg voor uw zieke kind? 
Ook dan bent u mantelzorger. Als 
mantelzorger kunt u het Mantelzorg-
compliment krijgen. 

Wie komen in aanmerking ?
Alle mantelzorgers die zorgen 
voor iemand met een langdurige, 
extramurale (buiten een instelling 
plaatsvindend) AWBZ-indicatie kun-
nen in aanmerking komen voor het 
Mantelzorgcompliment. Ook meer-
dere aaneengesloten indicaties die 
optellen naar meer dan 371 dagen 
tellen mee. De tijdsduur tussen de 
verschillende indicaties mag niet 
meer dan 42 dagen zijn. 
 
Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-
indicatie heeft? Maar doet u wel taken 
waarvoor een indicatie mogelijk is? 
Dan kunt u in aanmerking komen 
voor een Mantelzorgcompliment als 
degene voor wie u zorgt een zoge-
naamde nulurenindicatie aanvraagt. 
Daarbij moet diegene aangeven dat 
de mantelzorger alle zorg verleent. 
Degene voor wie u zorgt, krijgt dan 
een indicatiebesluit voor nuluren 
professionele zorg. In het besluit 
staat welke zorg in totaal nodig is 
en dat een mantelzorger deze taken 
op zich neemt.

Hoe vraag ik een mantelzorg-
compliment aan?
Als u zorg nodig heeft en krijgt en de 
juiste indicatie heeft van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau 
Jeugdzorg, hoeft u niets te doen. 
U ontvangt automatisch een aanvraag-
formulier van de Sociale Verzekerings-
bank (SVB). Met dit aanvraagformulier 
kunt u een mantelzorger voordragen 
voor het Mantelzorgcompliment. 

U bepaalt welke mantelzorger het 
compliment krijgt. Daarom moet u 
zelf (of uw wettelijke vertegenwoor-
diger) het aanvraagformulier onder-
tekenen. Het compliment heeft geen 
gevolgen voor belasting, uitkering, 
persoonsgebonden budget of toe-
slagen.

Mantelzorgcheque
Het Mantelzorgcompliment is iets 
anders dan de mantelzorgcheque 
van de gemeente. De cheque verte-
genwoordigt een zekere financiële 
waarde, waarmee u zelf bepaalt op 
welke wijze u zich laat ondersteunen. 
U kunt denken aan een verwen-
activiteit, zoals een bloemetje of een 
etentje, maar op termijn ook aan een 
activiteit ter ontlasting van uw taken 
als mantelzorger. De mantelzorg-
cheque is niet aan te vragen, maar 
kan door medewerkers van de 
gemeente worden verstrekt tijdens 
een gesprek.

Wilt u meer weten over het Mantel-
zorgcompliment? Kijk dan op de 
website van de SVB. Of neem contact 
op met SVB, via tel. (030) 264 84 44 
of e-mail: mantelzorg@svb.nl

Meld degene die u zorg verleent nu aan
voor het Mantelzorgcompliment

Rectificatie
Bij het artikel over Oud en nieuw 
schadevrij, dat wij afgelopen twee 
weken plaatsten, vermeldden wij 
de verkeerde bron bij de foto met 

een groep mensen die carbid aan 
het afschieten was. Dit moest zijn 
Harold Pelgrom.

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.  
Komt u ook?
Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari 2011 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo. Alle inwoners, instellin-
gen, verenigingen en bedrijven zijn 
van harte welkom. Een prima gele-
genheid 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 bijzon-
dere Bronckhorster kampioenen. 

Wij begroeten u graag op 5 januari!



Daan: “Maar dat hoeft helemaal niet 
meer. Naast bij onze balie kan ze 
dit gewoon rechtstreeks via onze 
website regelen en afrekenen. Op 
www.bronckhorst.nl vindt u alle in-
formatie over het gemeentebestuur, 
gemeentelijke plannen en projecten, 
vergaderingen en onze producten en 
diensten. Op dit moment kunnen we 
circa 20 gemeentelijke producten 
helemaal digitaal met u afhandelen. 
Voor deze producten en diensten 
hoeft u dus niet meer bij ons langs te 
komen. Zelfs niet langs de brieven-
bus, want deze kunt u 24 uur per dag 
thuis achter de computer regelen, 
inclusief de eventuele betaling via 
iDEAL. En we breiden dit aantal 
steeds verder uit.”
 

O.a. de volgende producten en 
diensten kunt u volledig digitaal bij 
ons regelen: 
• uittreksel uit de Gemeentelijke 

Basis Administratie (GBA)
• uittreksel uit de geboorteakte
• uittreksel uit de huwelijksakte
• uittreksel uit de echtschei-

dingsakte
• uittreksel uit de overlijdensakte
• doorgeven verhuizing binnen 

Bronckhorst
• melding (klacht) woon- en 

 leefomgeving
• opvragen taxatieverslag voor 

de WOZ-waardering van 
 woning, winkel of bedrijf 

• bewijs van in leven zijn
• bewijs van Nederlanderschap

• collectevergunning
• kopen van groenstroken
• melden van kleinschalige 

 activiteit
• ontheffing Drank- en Horeca-

wet
• ontheffing van de Wegen-

verkeerswet (afsluiten wegen 
tbv evenementen etc.)

• stookontheffing
• zwemabonnementen en 
  -lessen

Op 1 oktober a.s. is de omgevings-
vergunning hier nog bij gekomen! 
Hierin zijn 25 vergunningen samen-
gevoegd, waaronder de huidige 
bouw-, sloop-, kap- en milieu-
vergunning. Een enorme stap voor-
uit in onze digitale dienstverlening. 
In aflevering 5 van dit feuilleton leest 
u meer over deze vergunning. 

DigiD
Toon: “Om digitaal een product aan 
te vragen, vragen wij u zich te identi-
ficeren. Gemeentelijke producten 
betreffen immers persoonlijke za-
ken. Deze identificatie gebeurt door 
middel van DigiD (digitale identiteit). 
U vult uw DigiD gebruikersnaam en 
wachtwoord in en wij weten dan ‘dat 
u bent wie u zegt dat u bent’. Verder 
is het mogelijk om elektronisch (en 
veilig) te betalen met onze internet-
kassa (iDEAL of creditcard). Over 
 DigiD en digitaal betalen vindt u alle 
informatie op onze website.”

Daan: “Voor veel van onze  producten 
en diensten die u nog niet digitaal 
met ons kunt regelen geldt wel dat 
wij op de site, naast alle  informatie 
erover, aanvraagformulieren 
aanbieden. Deze kunt u uitprinten, 
invullen en voorzien van een handte-
kening per post naar ons  toesturen. 
Ook hiervoor hoeft u dan lang niet 
altijd meer langs te komen. In andere 
gevallen geven wij op de website 
alleen informatie. En in een enkel 
geval, zoals bij een paspoort en 

rijbewijs, is het verplicht om het pro-
duct persoonlijk bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis aan te vragen 
én af te halen.” 

Toon: “In het geval van Mariët is het 
ook handig om te weten dat als ze 
straks verhuist, ze haar verhuizing 
(omdat deze binnen Bronckhorst 
plaatsvindt) ook volledig digitaal met 
ons kan regelen. Het is belangrijk dit 
in ieder geval binnen vijf dagen na 
de verhuizing gedaan te hebben. Als 
iemand later aangifte doet van zijn 
of haar verhuizing, dan moeten wij 
de datum van ontvangst hanteren 
als verhuisdatum. Dit kan gevolgen 
hebben voor bijvoorbeeld de aanslag 
gemeentelijke belastingen.”
 
Meldingen doorgeven
Daan: “In 2009 hebben bijna 200 
mensen digitaal een product bij ons 
afgenomen. In 2010 hebben we dit 
aantal ruim overtroffen (ca. 450). 

Steeds meer mensen weten deze 
gemakkelijke weg te vinden. Er is 
trouwens een digitale dienst die 
 inwoners bijna dagelijks gebruiken. 
Dit is het doorgeven van een melding 
over de openbare ruimte. Bijvoor-
beeld over een afgebroken tak op de 
weg, lantaarnpaal die niet brandt, 
losliggende stoeptegel, gat in de 
weg, rioolverstopping binnen de 
 bebouwde kom of andere zaken 
waarvan u denkt dat die voor ons 
van belang zijn. 

Via www.bronckhorst.nl kan dit 
7 dagen in de week, 24 uur per dag, 
ga naar melding woon- en leefom-
geving. Maar natuurlijk kunt u dit ook 
telefonisch doorgeven tijdens onze 
openingstijden via tel. (0575) 75 02 50. 
Iets dergelijks buiten kantooruren 
telefonisch melden, omdat het niet 
kan wachten tot de volgende werkdag, 
kan via ons calamiteitennummer 
(06) 13 10 07 77.” 

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Deze week: Aflevering 4. 

Digitale dienstverlening: 

steeds meer zaken kunt 

u via onze website met 

ons regelen

Joop en Mariët Jansma werken allebei 
nagenoeg fulltime in hun eigen zaak. 
Daarnaast hebben ze een druk huis-
houden met drie schoolgaande zoons. 
Ze zijn bezig een nieuw huis te kopen. 
Wel in dezelfde buurt waar ze nu al 
met veel plezier wonen, maar nieuw-
bouw. Ze willen een levensverzekering 
afsluiten en daarvoor hebben ze een bewijs van in leven zijn nodig. 
Mariët kijkt in hun agenda om een gaatje te vinden om even langs het 
 gemeentehuis te gaan. 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Toon en DaanToon en Daan

Inwoners die thuis geen computer hebben, kunnen in het gemeentehuis in de publiekshal 

een computer raadplegen

De gemeente heeft voor 2011 weer verschillende 
zon- en feestdagen aangewezen waarop de 
winkels voor publiek geopend mogen zijn of 
anderszins goederen te koop aangeboden 
mogen worden. De toewijzing geldt voor elk deel 
van de gemeente afzonderlijk. Deze delen zijn: 
het grondgebied van de voormalige gemeente 
Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel, Steenderen, 
Vorden en Zelhem.

Gebied Hengelo (Gld):
13 maart, 17 en 25 april (tweede paasdag), 

14 augustus, 18 september, 9 oktober, 20 no-
vember, 11 en 26 december (tweede kerstdag). 
            
Gebied Hummelo en Keppel:
10 en 25 april (tweede paasdag), 1, 8, 15 en 
22 mei (kunstmarkt Hummelo), 13 juni (tweede 
pinksterdag), 2 oktober, 4, 11, 18 en 26 december 
(tweede kerstdag).

Gebied Steenderen:
In het gebied Steenderen zijn geen koopzon-
dagen aangewezen. In het stadje Bronkhorst 

mogen, in verband met het toeristisch karakter, 
de winkels echter iedere zondag geopend zijn.
 
Gebied Vorden:
2 en 30 januari, 13 en 27 maart, 25 april (tweede 
paasdag), 5 en 13 juni (tweede pinksterdag), 
11 september, 23 oktober, 6 november, 
11 en 26 december (tweede kerstdag). 
        
Gebied Zelhem:
10 en 25 april (tweede paasdag), 2 (hemel-
vaartsdag) en 13 juni (tweede pinksterdag), 

4 september (Halse dag), 9 en 16 oktober, 
6 november, 11, 18 en 26 december (tweede 
kerstdag). Daarnaast geldt de winkelopenstelling
op de zondag van de Achterhoek Spektakel Toer 
(wanneer deze in Zelhem komt).

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2011



Commissievergadering 
12 januari 2011
Op 12 januari a.s. is er een gecom-
bineerde commissievergadering 
(Beleidsontwikkeling en Evaluatie 
en controle) in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 19.00 uur (let op: 
aangepast tijdstip)! en u bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Steenderen Hoogstraat 8 Toldijk’
 B en w vragen de raad het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Steende-
ren Hoogstraat 8 Toldijk’ vast te 
stellen. Het gaat om een functie-
wijziging van slagerij naar klokken-
restauratiebedrijf. De voormalige 
slagerij, winkel en bedrijfswoning 
worden verbouwd tot een bedrijfs-
woning

• Ontwerpbestemmingsplan 
‘Marssestraat 8 - 8A Zelhem’

 B en w vragen de raad niet in te 
stemmen met de wijziging van de 
agrarische bestemming naar een 
dubbele woonbestemming door 
woningsplitsing van het perceel 
Marssestraat 8 - 8A in Halle. Het 
hoofdargument hierbij is de krimp-
problematiek

• Overzicht ‘Opties herziening 
Wmo en Wwb’

 De afname van de rijksbudgetten 
en het toenemend aantal aanvra-
gen vraagt om een herziening van 
het huidige Wmo en Wwb beleid 
van onze gemeente. Bij de vast-
stelling van de begroting 2011 is 
afgesproken dat de Wmo en Wwb 
uitgaven worden heroverwogen en 
de beleidskaders worden herzien. 
Het voorstel aan de raad is goed-
keuring te verlenen aan de voorge-
stelde haalbare opties

Huishoudelijke zorg is een onderdeel van 

de Wmo  

• Regionale Woonvisie
 De raad wordt gevraagd de Regio-

nale Woonvisie Achterhoek 2010 - 
2020 en de notitie ‘beleidskaders 
woningbouwplanning Bronckhorst 
2010 - 2019’ vast te stellen. De 

Achterhoek heeft te maken met 
een bevolkingsdaling die invloed 
heeft op de woningbouw. Om te 
voorkomen dat we in de toekomst 
te maken krijgen met leegstand en 
verpaupering stelden de provincie 
Gelderland, de Achterhoekse wo-
ningcorporaties (ACO) en zeven 
Achterhoekse gemeenten geza-
menlijk een woonvisie op, om in te 
spelen op de gevolgen van de te 
verwachten bevolkingsdaling. In 
de Achterhoek mogen de komende 
10 jaar maximaal 5.900 woningen 
worden toegevoegd, voor Bronck-
horst zijn dat maximaal 385 wo-
ningen

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij u naar 
www.bronckhorsthorst.nl.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzonde-
ring van presentaties en actieve in-
formatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, via tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl. 

Raadsvergadering 
13 januari 2011
Op 13 januari a.s. vergadert de 

gemeenteraad ook in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze 
raadsvergadering bij te wonen. 
Tijdens de vergadering worden de 
kaders voor het traject naar een 
Toekomstbestendig Bronckhorst 
besproken. Om richting te geven aan 
de visieontwikkeling naar een Toe-
komstbestendig Bronckhorst vragen 
b en w de raad om kaders voor dit 
traject vast te stellen. 

De gemeente heeft de komende tijd 
te maken met twee belangrijke ont-
wikkelingen. Dit zijn demografische 
ontwikkelingen; Bronckhorst krijgt 
telt in 2030 12% minder inwoners en 
in 2025 is 1 op de 3 inwoners 65 jaar 
of ouder door vergrijzing en ontgroe-
ning. Daarnaast bezuinigt het rijk 
enorm. Hierdoor hebben we veel 
minder geld te besteden. De combi-
natie van deze twee ontwikkelingen 
maakt dat we heel kritisch moeten 
kijken naar wat in Bronckhorst de 
komende jaren nodig is. Immers hoe 
minder mensen bijvoorbeeld van een 
voorziening gebruik maken, hoe 
duurder deze in verhouding is, ter-
wijl we als gemeente steeds minder 
geld ontvangen om voorzieningen in 
stand te houden. We moeten de ko-
mende tijd dus (nog) scherper in 
beeld krijgen wat de belangrijkste 
behoeften van onze (toekomstige) 
bewoners zijn en hoe we die waar 
mogelijk sámen met betrokkenen 
kunnen organiseren. Als gemeente 
willen we deze processen op gang 
brengen. Onder andere door met de 
betrokken partijen, raadsleden, 
inwoners en organisaties bijeenkom-
sten te houden en ook via internet 
meningen en ideeën te peilen. 
Met als doel een toekomstbestendig 
Bronckhorst te krijgen, waar het in 
de dorpen voor de inwoners prettig 
wonen, werken en recreëren is. 
Ook al doen we dingen anders en 
minder dan nu en kan dat per dorp 
verschillen.

Voor meer informatie kijk op 
www.bronckhorsthorst.nl → Bestuur 
en organisatie → Vergaderstukken → 
Gemeenteraad.

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van 
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

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

bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis.

Uit de raad

In 2011 wordt de kerstboominzamelingsactie 
weer gecombineerd met een vuurwerkafvalin-
zameling. Ook dit jaar vragen wij weer de me-
dewerking van de schoolkinderen in Bronck-
horst. Jullie ontvangen € 0,50 per ingeleverde 
kerstboom. Ook voor elke volle zak vuurwerk-
afval, die ingeleverd wordt, ontvang je € 0,50. 

De speciale vuurwerkafvalzakken zijn dit jaar 
weer te krijgen bij de basisscholen en de vuur-
werkverkooppunten.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling 
op 5 januari 2011

Jeugd van Bronckhorst: 

kom helpen en verdien een extra zakcentje!
Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, 
financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat 
huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen 
lichamelijke mishandeling. Over huiselijk ge-
weld praten mensen liever niet. Als slachtoffer 
schaamt u zich, bent u bang of wilt u de ander 
niet in problemen brengen. Als pleger bent u 
bang voor de gevolgen als u hulp zoekt. Maar 
huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste 
stap naar een oplossing is erover praten met 
bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt 
Huiselijk Geweld. 

Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe moeilijk het is 
om de eerste stap richting hulp te zetten. David 
heeft uit woede zijn vriendin meerdere malen 
geslagen. “Elke keer had ik achteraf spijt. Ik hou 
veel van haar, maar ik kon mezelf niet beheer-
sen. Nadat het weer was misgegaan, heb ik al 
mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan 
naar hulp. Voor ons allebei. 

Op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl vond 
ik informatie over het Steunpunt Huiselijk 
Geweld en heb ik hen gebeld. De mensen van 
het Steunpunt hebben ons samen weer op weg 
geholpen.”

Steunpunt Huiselijk Geweld
Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of 
vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap 
naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt 
Huiselijk Geweld te bellen: (0900) 12 62 626 
(vijf cent per minuut).

De hulpverleners van het Steunpunt kunnen 
inschatten wat in een bepaalde situatie de beste 

aanpak is. Als u belt, geven zij direct telefonisch 
advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder 
te kunnen. Maar soms is advies alleen niet vol-
doende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan 
het Steunpunt ervoor zorgen dat hulpverleners 
of soms zelfs de politie worden ingeschakeld. 

Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan helpen 
om geweld te laten stoppen. Maar u neemt de 
eerste stap. Bel (0900) 12 62 626 of kijk op 
www.s-hg.nl, mailen kan ook naar: info@s-hg.nl. 
Daarmee helpt u uzelf. En ook de ander!

Zet zelf de eerste stap om huiselijk geweld 
te stoppen

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!

Op 5 januari a.s. kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de kerstbomen en 
de zakken vuurwerkafval brengen naar:

Baak :  speelplaats Bobbinkstraat

Halle :  speelplaats Abbinkskamp

Hengelo :  parkeerplaats oude gemeentehuis Raadhuisstraat/Schoolstraat

Hoog-Keppel :  zwembad Hessenhal, Monumentenweg

Hummelo :  parkeerplaats, Dorpsstraat 1

Keijenborg :  parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat

Steenderen :  Burgemeester Buddinghplein

Toldijk :  nabij speeltuin, Russerweg

Velswijk :  speelplaats de Boomgaard

Voor-Drempt :  parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86

Vorden :  gemeentewerf, Het Hoge 65A

Wichmond :  evenemententerrein, Baakseweg

Zelhem :  stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige gevallen 
de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen groot is. 
Wellicht zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.



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
• Bronckhorst, Achterhoekse Wandelvierdaagse op meerdere wegen in de gemeente, 16 en 
 17 augustus, afsluiten van de IJsselweg en de Jonker Emilweg, 16 augustus 2011 van 08.00 tot 

14.00 uur, stichting Achterhoekse Wandelvierdaagse
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het Mega piraten festijn, 

4 t/m 18 april 2011, Mega Mensink B.V.
• Drempt, café de Boerderie, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, B.G. Swinkels-Nijkamp
• Halle, café Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari 2011 t/m 
 31 december 2013, C. Hitpass
• Halle, parkeerplaats café Nijhof, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten 

en fruit, wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2011, P. van Aalten
• Hengelo, café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, J.M.H. Wolbrink
• Hengelo (Gld), gemeentehuis, vrijwilligersdag, 12 maart 2011 van 10.00 tot 14.00 uur, gemeente 

Bronckhorst
• Hummelo, Van Heeckerenweg, innemen standplaats voor de verkoop van frites en snacks, 
 wekelijks van dinsdag t/m zondag, 1 maart t/m 31 december 2011, Nova catering
• Keijenborg, Booltinkplein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en 

fruit, wekelijks op donderdagen van 09.30 tot 18.00 uur, P. van Aalten
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, wekelijks 

op vrijdagmiddag, 1 januari t/m 31 december 2011, bloemenhandel Stanly
• Vorden en omgeving, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal ‘t Jebbink, 6 maart van
  08.00 tot 17.00 uur, afsluiten het Jebbink tussen de Boonk en de Steege, 6 maart van 10.00 tot
  16.30 uur, afsluiten van de Almenseweg tussen Mispelkampdijk en de Heijendaalseweg, 6 maart 2011 

van 12.15 tot 12.30 uur, AV Hanzesport
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen van een standplaats voor de verkoop van vis, 

wekelijks op woensdag en donderdag, Roelofs vis
• Vorden, Onsteinseweg 2, Medler lente fair, 27 maart 2011 van 10.00 tot 16.00 uur, tijdelijke gebruiks-

vergunning bestaand gebouw, stichting Oranjefeest Medlertol
• Wichmond, D’n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, J.B. van Herwaarde
• Zelhem, café De Mallemolen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, R.W.H. van Gurp
• Zelhem, De Smoks, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari 2011 t/m 
 31 december 2013, G. Groeskamp
• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega piraten festijn, ontheffing art. 35 Drank- en 

Horecawet, 7 mei 2011 van 18.30 tot 01.00 uur, Mega Mensink B.V.
• Zelhem, sporthal de Pol, rommelmarkt op 6 februari, 20 maart, 9 oktober en 27 november en Halle, 

de Kappenbulten, kofferbakmarkt op 17 april 2011, alle dagen van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai 
producties

• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdag, 
 1 januari t/m 31 december 2011, H. Nagel

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 27 december 2010:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclame ter promotie van openluchtspel Baak, 26 mei t/m 
 juni 2011, stichting Openluchtspel Baak
• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden 

gemeente Bronckhorst 22 mei 2011 aan te wijzen als koopzondag in verband met de kunstmarkt, 
stichting kunstenaarsnetwerk het Web

• Voormalige gemeente Hengelo (Gld), op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden 
 gemeente Bronckhorst 13 maart, 17 en 25 april, 14 augustus, 18 september, 9 oktober, 20 november, 

11 en 26 december 2011 aan te wijzen als koopzondagen, Hengelose ondernemers vereniging
• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden 

gemeente Bronckhorst 10 en 25 april, 1, 8, 15 en 22 mei, 13 juni, 2 oktober, 4, 11, 18 en 26 decem-
ber 2011 aan te wijzen als koopzondagen, ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt

• Voormalige gemeente Vorden, op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente 
Bronckhorst 2 en 30 januari, 13 en 27 maart, 25 april, 5 en 13 juni, 11 september, 23 oktober, 

 6 november, 11 en 26 december 2011 aan te wijzen als koopzondagen, Vordense ondernemers 
vereniging

• Voormalige gemeente Zelhem, op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente 
Bronckhorst 10 en 25 april, 2 en 13 juni, 4 september, 9 en 16 oktober, 6 november, 11, 18 en 

 26 december 2011 en de zondag van de Achterhoek Spektakel Toer (wanneer deze in Zelhem komt) 
aan te wijzen als koopzondagen, ondernemers vereniging Zelhem

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening.

Verleende vergunningen

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 23 december 2010:
• Voormalige gemeenten Vorden en Steenderen, plaatsing tijdelijke reclame, 23 december 2010 

t/m 7 januari 2011, Driehoek buitenreklame Benelux B.V.
• Bronckhorst, plaatsing tijdelijke reclame voor vuurwerkverkoop, 22 december 2010 t/m 
 4 januari 2011, Bizon buitenreclame
• Bronckhorst, plaatsing tijdelijke reclame ter promotie van evenement in Dieren, 2 tot 4 weken 

voor het evenement (4 en 5 februari 2011), T. van Hameren
• Hengelo (Gld.), perceel aan de Kruisbergseweg nabij Kroezerijweg 6, plaatsing van een tijdelijk 

reclame object, medio december tot eind januari, Eugelink
• Wichmond en Vorden, plaatsen driehoeks-/sandwichborden ter promotie van open-huizen-route, 

18 t/m 26 maart 2011, CBM printing

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.

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%

Koud hè!
Kloofmachine

nodig?
0575-559223
www.party-service-achterhoek.nl

Open Huis
Na een periode van bouwen en verbouwen geven wij 
‘Autobedrijf Langwerden’ een open huis. U bent van harte welkom 
om het resultaat te bekijken en het glas te heffen op:

Zaterdag 15 januari 2011 van 11.00 uur tot 17.00 uur

bij ons aan de Lankhorsterstraat 28 in Wichmond.

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond
0575-441621
info@autolangwerden.nl
www.autolangwerden.nl

Gladheid, deuk of kras
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3  7251 JT  Vorden  0575-555204  info@classicenko.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 1
van 3 t/m 8

januari 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HAMSTERAANBIEDINGEN
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Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  42,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 
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Dick ging in Doetinchem naar de 
Technische school en volgde de op-
leiding landbouwwerktuigen en elek-
trotechniek. Daarna ging hij naar de 
Streekschool in Doetinchem en De-
venter voor vervolgopleiding in elek-
trotechniek. Na zijn militaire dienst-
tijd werkte hij een jaar bij een bedrijf 
dat stellingen maakte. Bij AHC CAWI 
ging Mulder aan het werk in de mon-
tage. Dit werk heeft hij altijd gedaan. 
De laatste tien jaar is zijn takenpak-
ket uitgebreid en is hij breed inzet-
baar onder meer als servicemonteur 
en meewerkend uitvoerder van pro-
jecten. Ook storingsdienst valt onder 
zijn werkzaamheden. Het hoofdwerk 
is vooral het installeren van voersy-
stemen en de daarbij behorende au-
tomatisering in de agrarische sector. 
Bijna altijd werkt Dick aan projecten 
in Duitsland. Het belangrijkste ge-
bied daarbij is Nordrhein-Westfalen. 
Hij werkt zelfstandig op karwei en 
meestal alleen. Soms helpt een col-
lega mee wanneer het werk op tijd 
klaar moet zijn. Gemiddeld werkt 
Dick één maand aan een project. Het 
langst dat hij op een klus heeft geze-
ten, was driekwart jaar. 

De afwisseling vindt Dick het mooi-
ste aan zijn werk. “Iedere keer kom 
je weer andere dingen tegen. Het zoe-

ken naar oplossingen vooral bij sto-
ringswerk, blijft een uitdaging. Erva-
ring en inzicht is daarbij belangrijk”, 
zegt de jubilaris. Volgens Dick is de 
laatste tijd wel het één en ander ver-
anderd. De technische ontwikkeling 
gaat heel snel. “Maar je gaat daarin 
mee. Het werk moet je ook liggen”, 
weet hij uit ervaring. “Er is ook geen 
specifieke opleiding voor. In de prak-
tijk leer je het beste en blijf je op de 
hoogte van de nieuwste technieken. 
Daarom moet je er ook in blijven 
werken en gevoel voor dit soort werk 
hebben. Ik denk, dat wanneer je er 
één jaar uit bent, je heel veel mist. De 
ontwikkeling gaat heel snel”. 
Dick Mulder heeft veel plezier in het 
werk. Heb je nooit eens gedacht om 
van werk te veranderen? “Nee niet 
echt”, zegt hij. “Het bevalt me hier 
goed. Bij een ander bedrijf moet je 
ook maar afwachten of het bevalt”. 
In zijn vrije tijd gaat Dick vaak skiën. 
Een andere hobby is voetballen. Als 
supporter van De Graafschap zit hij 
vaak op de tribune. Collega’s vinden 
Dick een fijne collega die altijd voor 
een ieder en het bedrijf klaar staat. 
Diezelfde collega’s weten ook te mel-
den dat Dick een man is met ‘hart’ 
voor de zaak! Het feest van Dick 
wordt binnen het bedrijf gevierd met 
collega’s.

Dick Mulder 25 jaar bij 
AHC CAWI Staltechniek

Hengelo - Dick Mulder uit Steenderen is 25 jaar in dienst bij AHC CA-
WI Staltechniek in Hengelo. Op 3 januari 1986 begon de toen twintig-
jarige Dick bij het Hengelose bedrijf. Dick Mulder (45) heeft het goed 
naar zijn zin mede door zijn afwisselende werkzaamheden.

Dick Mulder.

Volgens Martial Oorthuis was het dan 
ook een logische stap om het nieuwe 
pand in Zelhem te betrekken: ‘’ Wij 
vinden dat de klant voorop moet 
staan. We willen onze klanten graag 
goed en snel kunnen helpen, vandaar 
dat we halverwege vorig jaar hebben 
besloten om per 4 januari in Zelhem 
open te gaan.’’ Volgens Jeroen Be-
rends is de kracht van Business Point 
Telecom dat ze geheel onafhankelijk 
zijn en ook veel naar haar klanten toe 
gaat: ‘’Service is voor ons enorm be-
langrijk. Klanten willen niet meer in 
de wachtrij bij een telecomprovider 
als ze een probleem hebben. Bij ons 
kunnen ze hun vraag ‘’over de schut-
ting’’ gooien, en wij pakken het dan 
voor de klant op. Onze drie pijlers 
zijn service, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid. Doordat de klant 
bij ons terecht kan voor Vodafone, 
Hi, KPN en Telfort kunnen wij, van 
1 tot 1000 abonnementen, bekijken 
wat het beste is voor de klant. Veel 
klanten betalen namelijk nu een veel 

te hoog bedrag en dat iedere maand 
opnieuw. Ook de providers zien het 
belang in van de dienstverlening zo-
als wij die hooghouden. Zo heeft KPN 
vorige maand besloten om ons te 
benoemen tot officiële I-Phone part-
ner. Het voordeel voor de klant is dat 
hij bij ons, voor dezelfde prijs, meer 
service en aandacht krijgt. Ook een 
kleine ondernemer heeft geen zin en 
tijd om voor elk wissewasje naar de 
stad te rijden en daar in een winkel 
te gaan staan wachten. Bij ons belt de 
klant, als hij bijvoorbeeld een defect 
toestel heeft, gewoon naar kantoor 
en wij komen hem binnen 1 dag kos-
teloos ophalen en zorgen voor een tij-
delijke vervanger totdat de reparatie 
is uitgevoerd of een besteld toestel 
binnen is. Dat zijn punten die van be-
lang zijn als het gaat om service’’
Business Point Telecom levert en in-
stalleert ook telefooncentrale’s van 
onder meer Siemens en Panasonic. 
Volgens Oorthuis is Business Point 
Telecom een totaalpartner en kijkt ze 

behalve naar de mobiele telefonie ook
naar vaste telefoonlijnen en bijvoor-
beeld ADSL oplossingen. Naast mo-
biele en vaste telefonie kan Bronck-
horst bij Business Point Telecom ook
terecht voor toestellen (Apple, Nokia,
Samsung, HTC en Sony Ericsson),
accessoires en navigatie + carkits.
‘’maar wij leveren bijvoorbeeld ook
laptops en Ipads’’ aldus Berends. 

Daarnaast werkt Business Point Tele-
com ook samen met onder meer een
alarmleverancier en een ICT-bedrijf.
‘’op deze manier worden de verschil-
lende eilanden samengebracht en
profiteert de klant van de synergie
tussen deze productgroepen. Het is
toch vreemd dat je soms voor een
abonnement het internet op gaat,
een toestel los in een winkel koopt,
de carkit bij leverancier X haalt en
dan maar moet kijken wie hem voor
je in de auto gaat bouwen. ‘’Bij ons
zitten dat soort trajecten allemaal on-
der 1 dak’’ aldus Berends.

Business Point Telecom is geopend ie-
dere werkdag van 08:30 tot 17:00 en
op afspraak. Meer informatie kunt
u vinden op www.businesspointtele-
com.nl

Vodafone, KPN, Hi en Telfort onder 1 dak

Business Point Telecom open in 
Zelhem

zelhem - Sinds 4 januari heeft Bronckhorst een volwaardig telecom-
bedrijf binnen haar gemeente grenzen. Jeroen Berends en Martial 
Oorthuis, eigenaren van Business Point Telecom, hebben hun bedrijf 
verplaatst van Doetinchem naar Zelhem. Business Point Telecom was 
in Doetinchem uit haar jasje gegroeid en kreeg steeds meer klanten 
uit de gemeente Bronckhorst.

De Koninklijke harmonie Concordia 
is nauw verbonden met Hengelo Gld. 
en zijn inwoners en ze leggen dan 
ook bij de start van het jubileumjaar 
de fotoboeken op de keukentafel. Ze 
nemen samen met u een kopje koffie 
en een drankje en schuiven gezellig 
aan bij 150 jaar Concordia. Vanzelf-
sprekend zijn dit fotoboeken met 
veel muziek, maar ook met bijzonde-

re foto’s, filmbeelden en dans waar-
van zij denken dat ze ook bij u mooie 
herinneringen oproepen aan het ver-
leden. In de Achterhoek zijn dit soort 
momenten natuurlijk niet compleet 
zonder mooie verhalen en anekdotes 
en hiermee zal Eddy Geurtsen op ge-
heel eigen wijze de geschiedenis gaan 
verbinden. Om de betrokkenheid van 
Concordia met Hengelo Gld. te bena-
drukken zal hij dit doen in de streek-
taal. Concordia is trots op het verle-
den en weet dat dit verleden de ver-
eniging gemaakt heeft tot wat ze zijn 
bij de start van dit jubileumjaar: een 
vereniging die leeft in al zijn geledin-
gen. Kent u een mooier moment om 
het levend fotoboek open te slaan? 
Tot ziens op 9 januari.

Koninklijke Harmonie 
Concordia bestaat 150 jaar
Hengelo - Een muzikaal/levend 
fotoboek op zondagmorgen 9 
januari in sporthal De Kamp te 
Hengelo Gld. 150 jaar is wel een 
heel bijzonder jubileum voor een 
vereniging en ze zijn dan ook erg 
blij dat ze dit samen met u kun-
nen vieren op 9 januari.

Een computer die het gewoon 
altijd doet
De Sensire thuiszorgwinkels orga-
niseren regelmatig demonstratie-
dagen voor allerlei hulpmiddelen. 
Dat er nu gekozen wordt voor een 
demonstratie van de SimTouch 
heeft alles te maken met de voorde-
len van dit systeem. De SimTouch 
is een eenvoudig te bedienen
computer die werkt met een (full 
HD) aanraakscherm. Vooral voor 
mensen die nog nooit met een 
computer hebben gewerkt is het 
intuïtief om het beeldscherm aan 

te raken. SimPC heeft gezorgd 
voor eenvoudige bediening mid-
dels grote knoppen. Het is vrijwel 
onmogelijk om iets verkeerd te 
doen want alles wijst zichzelf. De 
SimTouch is helemaal aangepast 
op de onervaren computeraar. Zo 
is er een functie die e-mails kan 
voorlezen en is het heel eenvoudig 
om een videobericht te versturen 
naar bijvoorbeeld de (klein)kinde-
ren. Op deze manier helpt de Sim-
Touch om mensen uit een digitaal 
isolement te halen. 
Dankzij een service abonnement 

hoeft de gebruiker niet meer om 
te kijken naar onderhoud, bevei-
liging of het maken van kopieën. 
Hij heeft gewoon een computer die 
het altijd doet, zonder ‘toeters en 
bellen’. De SimTouch is daardoor 
een uitstekende aanvulling op het 
uitgebreide assortiment comfort-
artikelen van de Sensire thuiszorg-
winkels.

Inloopdemonstratie
Iedereen kan op donderdag 13 ja-
nuari binnen lopen bij het Sensire 
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 
om kennis te maken met de Sim-
Touch. Aanmelden is niet nodig. 
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke 
computer bekijken of zelf achter 
de SimTouch plaatsnemen om te 
ervaren hoe eenvoudig het is. Er 
zijn experts aanwezig die alle vra-
gen kunnen beantwoorden.

Demonstraties gebruiksvriendelijke 
 computer met aanraakscherm
Vorden - Op donderdag 13 januari vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers plaats. Het zijn niet zomaar com-
puters, maar zogenoemde SimTouch computers. Een eenvoudig 
bedienbare en veilige computer met full-HD aanraak-scherm, zeer 
geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van 
een computer, maar opziet tegen installatie, onderhoud en het 
risico van virussen. De thuiszorgwinkels laten op 13 januari zien 
dat dankzij de vooraf geïnstalleerde programma’s en een service 
abonnement het gebruik van de SimTouch  volledig zorgenvrij is.

Men kan dan de mening geven over 
zaken, die de gemeente betreffen. 
Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de 
raadsvergadering staan, maar men 

kan ook nieuwe onderwerpen aan-
snijden.
Om te voorkomen dat men moet 
wachten én om ervoor te zorgen dat 
de fractieleden met de juiste speci-
alisme aanwezig zijn, wordt men 
vriendelijk verzocht om vooraf aan 
te melden bij de fractiesecretaris, 
Jannie Rexwinkel.
Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur CDA Bronckhorst
Bronckhorst - De fractie van het 
CDA nodigt de inwoners van 
Bronckhorst opnieuw uit voor 
een spreekuur op dinsdagavond 
11 januari a.s.
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Teamgenoot Jürgen v.d. Goorbergh 
rijdt met startnummer 396. Zo zijn 
beide de heren makkelijker tijdens de 
TV uitzendingen te herkennen. Op de 
motor meedoen aan de Dakar Rally 
was een droom die voor Koolen al 
een paar jaar geleden is uitgekomen. 
In 2009 volbracht hij die klus samen 
met ex Moto GP coureur Jurgen v.d. 
Goorbergh. Beide mannen vormen 
al een paar jaar een team. Vorig jaar 
gingen ze een nieuwe uitdaging aan 
met een eenpersoons buggy. Die po-
ging liep uit op een teleurstelling 
bij deze zwaarste rally ter wereld. 
Al na drie dagen lagen beide man-
nen uit de race. De buggy van vorig 
jaar was geen succes auto en daarom 
werd een nieuwe buggy ontworpen. 
Vordenaar Henk Hellegers deed dit 
samen met Roel Brussen uit Vars-
seveld in nauwe samenwerking met 
Koolen en v.d. Goorbergh. De keuze 
viel op een 1300cc Suzuki Hayabusa-
motorblok dat dik 200 pk levert,een 
handgeschakeld versnellingssysteem 
en voor andere aandrijfassen. Beide 
heren hebben bewust gekozen voor 
een klein team (Koolen en v.d. Goor-
bergh) met in de bivaks de backup 
van een 6x6-assistentietruck met vier 
monteurs waaronder ook Vordenaar 
Gerben Vruggink.

De Buggy heeft de naam ‘GoKoBra’ 
gekregen,een combinatie van Goor-
bergh-Koolen-Brussen. Het team is 
ingeschreven als ‘Team GoKoBra 
Super-B’ dankzij de hoofdsponsoring 

van de fabrikant van een nieuw type 
accu’s gebaseerd op Litium-ion tech-
nologie.(www.super-b.com) Koolen 
vertelde dat de buggy ten opzichte 
van vorig jaar meer auto was gewor-
den. Alles is wat zwaarder en steviger 
uitgevoerd,maar het totale gewicht is 
toch lager geworden. De combinatie 
van gewicht,vermogen en bestuur-
baarheid is goed. In de duinen blijft 
de buggy mooi ‘drijven’ op het zand 
en kun je veel koppel rijden,terwijl hij 
op een harde ondergrond goed wend-
baar is. Beide heren hebben de buggy 
een paar maanden geleden uitvoerig 
getest in Tunesië. Een kapotte velg en 
een losse blokbout was het enige dat 
bij deze test gebeurde.
Koolen liet weten dat ze niet echt zui-
nig met het materiaal waren omge-
gaan in Tunesië. Daar is een test ook 
voor en het ging boven verwachting 
goed.

Het enige zwakke punt is misschien 
de hoge verwachtingen die beide he-
ren hebben voor de komende rally. 
Zuinig zijn op het materiaal is wat 
Koolen en v.d. Goorbergh tijdens de 
Dakar Rally wel doen. Beiden hebben 
ruime ervaring met enduro’s op de 
motor en weten hoe belangrijk het 
is om goed met het materiaal om te 
gaan. Voor Koolen is ‘uitrijden’ het 
eerste doel. ‘ Ik ben een motorrijder 
in hart en nieren,maar ik kan beter 
autorijden. De Dakar is een geweldig 
evenement,maar de stof is zo gemeen 
dat het op de motor te gevaarlijk is’, 

aldus Koolen. Met de buggy is het 
overdekt motorrijden;een stuk veili-
ger en comfortabeler.

Men kan het GoKoBra team goed vol-
gen via facebook.com door te zoeken 

naar GoKoBra.Op facebook kan men 
ook vragen stellen aan beide heren 
die beantwoord zullen worden als 
ze daartoe in de gelegenheid zijn. De 
verwachting is ook dat ze op RTL7 
in beeld zullen komen. Die doen da-

gelijks verslag van de rally in Zuid-
Amerika. Daarnaast kan men ook op
www.dakar.com het team volgen. Te-
vens zal Eurosport veel tijd besteden
aan de rally.

Vordenaar Kees Koolen in Dakar Rally gestart
Vorden - Vordenaar Kees Koolen is met startnummer 377 op nieuw-
jaarsdag in Buenos Aires van start gegaan voor zijn derde Dakar Ral-
ly.

Kees Koolen in nieuwe buggy

Alle aanwezigen werden tijdens de 
bijeenkomst in de kantine van het 
zwembad getrakteerd op oliebollen 
en champagne. Normaal gesproken 
mogen de kinderen die hun zwem-
diploma hebben behaald, op het po-
dium staan. Dit keer verscheen on-
der luid applaus iedere medewerker 
op het podium, waarna Wolter Zig-
gers hun en een medaille en een at-

tentie overhandigde. Wolter Ziggers: 
‘Het bestuur van ‘In de Dennen’ wil 
hierbij tevens iedereen die heeft mee-
geholpen aan de verkiezing ‘beste 
zwembad van het jaar’ bedanken’. 
Tijdens de opening van het zwemsei-
zoen 2011 wordt in breder verband 
speciale aandacht geschonken aan 
het behalen van de titel.

Ter gelegenheid behalen titel!

Personeel zwembad 
 gehuldigd

Vorden - Het bestuur van de stichting zwem- en recreatiebad ‘In de 
Dennen ‘ heeft op Oudejaarsdag het personeel van het zwembad, ter 
gelegenheid van het behalen van de titel ‘Beste zwembad van Neder-
land 2010’, in het zonnetje gezet. Voorzitter Wolter Ziggers: ‘Zonder 
de inzet en het enthousiasme van de medewerkers zou het ‘In de 
Dennen‘ nooit zijn gelukt om de vakjury te overtuigen van de vakbe-
kwaamheid en gastvrijheid van het zwembad. Het bestuur is dan ook 
bijzonder trots op deze medewerkers die onder de bezielende leiding 
van Timme Koster elk zwemseizoen weer tot een succes maken’, zo 
sprak hij.

Bestuur en medewerkers zwembad.

De band met leden afkomstig uit 
Doetinchem, Doesburg en Arnhem 
ontstond in januari 2007 en bracht in 
datzelfde jaar twee demos uit. Daar-
naast werd er regelmatig opgetreden. 
Cold-Fire speelt uitsluitend eigen 
werk, waarin invloeden van AC/DC, 
Therapy? en Danko Jones hoorbaar 
zijn. Het is rauw, hard en ‘straight in 
your face’.

Cold-fire (foto boven) bestaat uit 
Rob Becking (vocals and guitar), Rik 
Krahmer (guitar and backing vocals), 
Willem Schuizeman (drums and per-
cussion) en Ivo Menzen (bass).

De week erop, op woensdag 12 janu-
ari, komt de band ‘Buddy Friends’ 
naar café ‘de Mallemolen’ in Zelhem 
wordt uitgezonden. 
Buddy Friends (foto rechts) bestaat uit 
vier volhardende ouwe kameraden 
uit het Arnhemse Classicrock circuit 
die onvervalste Blues, Soul en Rock & 
Roll spelen. Rinus Ouwehand - zang 

& bluesharp, Martin Krasenberg - gi-
taar en zang, Eerde Kalsbeek - drums 
en zang en Ton Tacke - basgitaar en 
zang hebben daarvoor songs uit de 
jaren 60 en 70 stevig opgevoerd. Op 
het repertoire staan opzwepende co-
vers van o.a Muddy Waters, Stones, 
J.Geilsband en Wilson Picket.

U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Cold-Fire  bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 5 januari zal de metal/hardrockband Cold-
Fire. tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.
org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.



Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

WINTEROPRUIMING
HALVE PRIJZEN
50% korting
op bijna alle dames- en heren mode

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

0575-559090
Voor wie graag op reis wil………

Z.V.V. 
Velocitas
organiseert het

Zaalvoetbal kampioenschap
van Vorden

Zaterdag 8 januari 2011 aanvang 12.00 uur

Zondag 9 januari 2011 aanvang 10.00 uur

Locatie: sporthal ’t Jebbink Vorden

Zaterdag 8 januari wordt vanaf 16.30 uur het

30-jarig jubileum
gevierd.

U bent van harte welkom

om dit met alle leden, oud-leden,

sponsoren en toernooideelnemers

mee te vieren.

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst

vraagt enkele

BEZORGERS(STERS)

Reacties uitsluitend schriftelijk.
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Dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
vonden er tijdens de verschillende 
wedstrijden geen incidenten plaats. 
Zowel bij de Elite/Beloften als bij de 
Masters stonden er veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond aan het 
vertrek. Bij de Elite/Beloften wist Rens 

te Stroet uit Keijenborg naar een 9e 
plek te rijden. Jan Weevers uit Henge-
lo eindigde op de 13e plaats. RTV´ers 
Simon Bargeman en Joost Berentsen, 
beiden rijdend voor het Kanjers voor 
Kanjers Cyclingteam, passeerden de 
meet als 17e en 22e. De winst ging 

naar de Brabander Roy van Heeswijk. 
Door de winst van de Amerikaan Pe-
ter Webber in de wedstrijd voor Mas-
ters kreeg de Vordense Kasteelcross 
zelfs een internationaal tintje. Peter 
Makkink uit Hengelo werd in deze 
categorie 27e. Rudi Peters eindigde 
op plek 34. Erik Bouwmeester, Hans 
Reintjes en Bert Kromkamp reden in 
hun thuiswedstrijd naar een 40e, 47e 
en 56e plaats. Frans de Wit uit Zut-
phen werd 58e.

Kasteelcross ondanks gladheid 
groot succes

VORDEN - De jaarlijkse Kasteelcross in Vorden is vorige week on-
danks de gladheid succesvol verlopen. De organisatie, RTV Vierakker-
Wichmond, werkte in de aanloop naar het evenement met man en 
macht aan het parcours.

Met dit kampioenschap hebben zij 
een felbegeerd ticket voor de Gel-
derse Kampioenschappen  weten te 
bemachtigen. Ook Ottelien Mol heeft 
zich met haar pony Rebel in de klasse 
B weten te plaatsen voor het Gelders 
Kampioenschap.

Ook bij de paarden was er succes voor 
leden van de Graafschap.
Inge Regelink wist haar paard Viper 
zo goed door de parcoursen van de 
selectiewedstrijden te sturen dat dit 
haar uiteindelijk het kampioenschap 
opleverde in de klasse L. Ook voor haar 

betekend dat dat ze de Graafschap 
mag gaan vertegenwoordigen tijdens 
de Gelderse Kampioenschappen. Bart 
Hartman mag met zijn paard Zaniek 
ook deelnemen in de klasse L op het 
Gelders Kampioenschap.

Voor de paarden worden de Gelderse 
Kampioenschappen in Gorssel op 12 
februari gehouden terwijl de Gelder-
se Kampioenschappen voor pony’s 
plaatsvindt op 19 februari in Brum-
men.

Succes op kringkampioenschappen 
springen voor de Graafschap

Vorden - De afgelopen maanden is er weer volop gestreden om de 
kringkampioenschappen springen. Ook de ruiters en amazones van 
r.v. en p.c. de Graafschap streden mee in deze wedstrijden. Dit is niet 
zonder succes geweest. Bij de pony’s wisten Ilse Lindeschot met Nikita 
in de klasse B en Sietske Rouwenhorst met Sandor in de klasse M kam-
pioen van de kring Berkel-IJssel te worden.

Sietske en Ilse.

De inwoners van Vorden en omstre-
ken zullen van 7 tot 12 februari be-
stelboekjes aan huis bezorgd krijgen. 
In dit boekje staan alle planten die zij 
aan kunnen bieden op kleurenfoto’s. 
Hierbij is ook een bestellijst waarop 
aangegeven kan worden wat er be-
steld kan worden. Van 14 tot 19 fe-

bruari worden de bestellijsten weer
aan huis opgehaald. De bestelde plan-
ten en het potgrond worden op 28 en
29 april aan huis bezorgd.  
De opbrengsten van deze plantenac-
tie worden gebruikt om faciliteiten
voor het paardrijden op de vereni-
ging te verbeteren of te vernieuwen.
Zo hebben zij de afgelopen jaren de
bakrand kunnen vernieuwen en heb-
ben zij een nieuwe omheining om de
buitenbak kunnen plaatsen.
Dus wil men eenjarige bloeiers van
een goede kwaliteit thuis bezorgd
krijgen en vindt men het bovendien
leuk om de vereniging te steunen?
Vul dan de bestellijsten in en geniet
in het voorjaar van de plantjes.

Voorbereiding plantenactie 
r.v. en p.c. de Graafschap 
gestart
Vorden - De voorbereidingen van 
de jaarlijkse plantenactie van r.v. 
en p.c. de Graafschap zijn weer 
gestart. Tijdens deze actie bieden 
zij eenjarige bloeiers en potgrond 
aan. Deze planten zijn van zeer 
goede kwaliteit. Bovendien krijgt 
men de planten die men bestelt 
gratis thuis bezorgd.

Op schema
Paul Geessinck, voorzitter van Stich-
ting Survival Beltrum kijkt tevreden 
terug op de voorbereidingen. ‘Alles 
verloopt volgens schema. De laatste 
hindernissen hebben we afgelopen 
week opgebouwd. Dat hebben we op 
een doordeweekse dag gedaan omdat 
we door de kerstdagen en nieuwjaar 
enkele zaterdagen misten om op te 
bouwen. Prachtig dat opbouwers 
hier dan vrije dagen voor opnemen. 
Leuk dat visboer Hans Fentsahm uit 
Eibergen de vrijwilligers als waarde-
ring voor hun inzet gratis gebakken 
vis aanbood.’ De hindernissen zien 
er prachtig uit, ze zijn degelijk en 
ogen spectaculair. ‘Marcel Scholten 
en Arjan Tragter, de grote jongens 
van het parcours, en bedenkers van 
de hindernissen hebben prima werk 
verricht,’ steekt Geessinck hen een 
pluim op de hoed.

Proefdraaien
Afgelopen zondag werd proef ge-
draaid en werd het parcours door 
zowel een groep van 30 deelnemende 
jeugdleden als wel 30 senioren ge-
lopen. ‘Ieder liep zijn eigen parcours. 
Dat hebben we gedaan om te kijken 
of de hindernissen te doen zijn voor 
de deelnemers en of we er nog iets 
aan moeten veranderen of aanpas-
sen. Het was zwaar maar het verliep 
goed en slechts op een paar plekken 
moet iets aangepast worden. Het is 
belangrijk dat de hindernissen veilig 
zijn. Aanstaande zaterdag worden ze 
allen nog aan een officiële keuring 
onderworpen.’

Meer deelnemers 
Dat de survivalrun van Beltrum een
speciale status heeft blijkt ook uit de
inschrijvingen. ‘We hebben dit jaar
weer meer deelnemers dan afgelopen
jaar, en het loopt nog steeds door,’
aldus een verheugde Paul Geessinck.
‘Tot op de wedstrijddag kunnen deel-
nemers zich nog inschrijven, maar
vol is vol.’ Geessinck hoopt tevens dat
het evenement wederom veel publiek
zal trekken. ‘We doen er alles aan om
het ook de toeschouwers goed naar
de zin te maken. 
De hele run is te volgen en elke hin-
dernis is vanaf de weg goed te zien.
Niemand hoeft iets te missen. 
Bij de finish hebben we een verwarm-
de tent waar de deelnemers ook bin-
nenkomen, en als ze over de meet
zijn gaat iedereen over een platte
wagen heen, zodat het publiek alles
goed kan bekijken, en na de prijsuit-
reiking is het nog niet afgelopen. Dan
is er muziek bij Spilman.’ 

Gratis routekaart
Voor mensen die de route willen vol-
gen zijn in de tent gratis route kaar-
ten af te halen. Geessinck verheugt
zich enorm op het evenement van
het jaar in Beltrum. Ook hij neemt
deel, al geeft hij aan totaal niet bezig
te zijn met zijn eigen wedstrijd. ‘Je
bent onderweg toch onbewust bezig
om te kijken of alles zo loopt zoals je
vooraf bedacht hebt en hoopt, en of
we sommige dingen misschien toch
iets anders moeten doen volgend
jaar,’ lacht hij. ‘Zelf lopen is voor mij
bijzaak. De prioriteit ligt bij het totale
gebeuren.’

Weer meer deelnemers aan 
Survival Beltrum

Beltrum is er helemaal klaar voor. Alle hindernissen zijn opgebouwd
en de laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan kan het start-
schot gegeven worden voor de 22e Survivalrun van Beltrum, de baker-
mat van heel survivalminnend Nederland en Vlaanderen. De survival
lijkt er uitgevonden, en de afgelopen 21 edities hebben aangetoond
dat Beltrum ‘the place to be’ is voor iedereen die deze sport beoefent
of een warm hart toedraagt. Prachtige sport in de natuur, strijdend
tegen de elementen en je zelf, en ondertussen genieten van de typi-
sche Beltrumse sfeer. Het kan allemaal in Beltrum. De Survivalrun
in Beltrum is zowel voor de deelnemers als toeschouwers een feest 
om mee te maken. Voor elke survivalsporter geldt eigenlijk wel dat
als Beltrum niet op je Survival-CV staat, dat je niet ‘de survival aller
survivals’ niet gelopen hebt.
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Wat is: A.  Schoer: 
 A1:  Onweersbui. “Der zit ‘n schoer.”
 A2:  Donderwolk. “Schoer an de loch.”
 A3:  Een hoop in de broek. “Een schoer in de bokse.”
 A4:  Een groot aantal kinderen. “Een schoer blagen.”
 A5:  Straf krijgen. “’n Schoer kriegen.”
 B.  Trao: “Trao keren.” (Met een bezem) een pad in de sneeuw 

maken. “Krieg i’j de barkenbessem ‘s effen en gao buten 
maor ‘s trao keern.”

 C.  Too-Tas: “’n Too Tas wark.” Een licht karwei, een fluitje 
van een cent.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

In de kleine zaal speelde jongeren 
onder de 16 jaar, en in de grote zaal 
speelde de 16 + jongeren, het bijzon-
dere van het toernooi was dat er geen 
officiële scheidsrechters aanwezig 
waren, en dat er behalve de organi-
satoren geen extra begeleiding was 
voor de 70 jongeren die meededen. 

Het was de bedoeling dat de jongeren 
zelf scheidsrechter waren bij bepaal-
de wedstrijden die zij zelf niet speel-
de. De jongeren hebben laten zien 
dat ze hier zeer goed mee om konden 
gaan, er werd goed geluisterd naar de 
scheidsrechter, en vaak was er geen 
fluitsignaal nodig, dan gaf bijv. een 

team aan dat de tegenstander een 
corner had verdient.
Dit wil niet zeggen dat er geen strijd 
was! In een zinderende finale tussen 
jongeren uit Steenderen en Vorden, 
waren het de jongens uit Vorden die 
er met de hoofdprijs vandoor gingen 
(zie foto) 

Ondanks dat alle teams erg sportief 
waren, was het team uit Zelhem de 
uitblinker. Zij kregen dan ook de 
sportiviteit beker.

Bronckhorst jeugd toernooi zeer 
geslaagd

Op 28 December hebben Paul koopman (jongerenwerker) en Peter 
Muileman (sportbuurtwerker) een Bronckhorst zaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd voor jongeren van 12 tot 23 jaar uit de hele gemeente. 
Het toernooi was bedoeld om “hang” jeugd bij elkaar te brengen om 
te strijden om de Bronckhorst bokaal.

Deze vijfmansformatie bestaat sinds 
2004 en speelt al sinds die tijd in 

dezelfde bezetting, wat garant staat 
voor een goed op elkaar ingespeeld 
band. Schimanski kenmerkt zich 
door het coveren van songs van de 
beste rockbands maar doet dat wel 
met een eigen geluid. De playlist 
loopt van Nirvana, Pearl Jam, Queens 
of the Stoneage en The Foo Fighters 
tot aan Cheap Trick en The Roman-
tics.

Zaal Heezen Steenderen

SCHIMANSKI op podium
Steenderen - Zaterdag 8 januari 
luidt Café Zaal Heezen 2011 mu-
zikaal in met een ouderwets goe-
de rockband. De band Schiman-
ski staat dan op het podium in 
Steenderen. Aanvang 21.30 uur, 
entree gratis.

Kasteel Hackfort is al bekend vanaf de 
14e eeuw. De bekendste bewoner was 
Berend van Hackfort (1475-1557) die 
in dienst van Hertogdom Gelre streed 
tegen keizer Karel V. Het landgoed is 
375 jaar in bezit geweest van familie 
Van Westerholt. 

De laatste familieleden stierven kin-
derloos en per testament is het land-
goed in 1981 overgegaan in handen 
van Natuurmonumenten. Zij hebben 
het landhuis gerestaureerd en behe-
ren het landgoed. Tijdens de wande-
ling steekt men de Veengoot over en 
langs een groep lindebomen en via een 
eikenlaantje loopt men buurtschap 
Delden in. De wandeling voert verder 
over in ere herstelde kerkenpaden 
en de Deldensebroekweg. Broek wil 
zeggen laag gelegen grond waar zeer 
waarschijnlijk oer in de grond zit. Ver-
volgens komt men op de Polweg uit 
waar boerderijen staan met namen 
zoals Groot- en Klein Ockhorst. De Ok 
of Ock komt van Okkernoot of Wal-
noot. Het woord horst is afkomstig 
van het Germaanse woord hursti dat 

beboste verhoging in moerassig ter-
rein betekend. Via Wichmond loopt
de wandeling naar Vierakker. Rond
het jaar 800 is de Achterhoek vanuit
Wichmond door Ludger gekerstend.
In het Ludgerusgebouw wordt een
lunch gebruikt waar men zicht heeft
op de kerk van Vierakker die in 1870
gesticht is door de Baron van Suderas
met zijn best bewaarde neogotische
interieur. Het landgoed Suderas ligt
aan de andere kant van de weg. Bij
de stuw komen de Baakse Beek en de
Veengoot bij elkaar. De Baakse Beek
gaat verder via Wichmond naar de
IJssel. Bij overvloedig veel wateraan-
voer gaat er water via het afleidings-
kanaal (Groene kanaal) naar de IJssel.
Via het coulisselandschap gaat het
weer terug naar de startlocatie waar
men tussen 15.00 en 16.00 uur weer
arriveert. De wandeling is gratis. 

Een vrije gift is welkom. Voor meer
informatie: Gerard Wesselink, tele-
foon 0575-441489 of het e-mailadres
g.wesselink@hetnet.nl

Vanaf Kasteel Hackfort in Vorden

Lange afstands-
wandeling IVN
Vorden - Gidsen van IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek begelei-
den de jaarlijkse lange afstandwandeling die zondag 9 januari om
11.00 start vanaf de parkeerplaats van kasteel Hackfort in Vorden.

WAT KAN MEN HIERVAN 
VERWACHTEN? 
Bepalen welke nog goed passende kle-
ding up to date is. Uitzoeken welke 
kledingstukken vermaakt dienen te 
worden. Welke kleding weg kan (bijv. 
naar Vintage, verkoop op 50/50 basis).
Welke schoenen naar de schoenmaker 
kunnen. Welke kleding naar de stome-

rij wordt gebracht. Wat naar de bont-
werker gaat. Welke kleding met pa-
rels, strass en/of pailletten, of kleding
van bont en/of suède, op de juiste wijze
gereinigd kunnen worden. Belangrijk:
Avondkleding bestaat vaak uit bijzon-
dere en feestelijke stoffen, versiert
met parels, strass en/of pailletten. Dit
soort kleding is niet geschikt voor de
reguliere stomerij. Voor bont en suède
geldt hetzelfde. Met uiterste zorg en
met precies de juiste chemicaliën wor-
den alle extra luxueuze kledingstuk-
ken op perfecte wijze gereinigd. Deze
service kan worden uitgebreid met een
persoonlijk stijladvies. Samen aan uw
(nieuwe) ‘look’ werken met behulp van
een professionele visagiste, manicure,
pedicure en/of kapper? 
Monique van Zuylen, 
canedonna@gmail.com / 0646495908.

At your Service! 
by Cane Donna
Vorden - Een nieuw jaar, een 
nieuwe service. Lijkt het u niet 
fijn als iemand op professionele 
wijze, samen met u, twee keer per 
jaar, uw kledingkasten doorloopt 
en er voor zorgt dat uw kleding 
weer up-to-date is voor de daarop 
volgend periode? Dat alles met 
het juiste oog op allure en stijl 
want zoals Chanel al zei” Mode 
gaat, stijl blijft”.

Er zijn vijf deelnemende teams in de 
A-groep, te weten Arci, Jos Reclame/
Gotink Installatie, Autobedrijf Nies-
sink, Donderwinkel Transport en 
HC’03. Deze teams spelen zaterdag 8 
januari vanaf 15.30 uur en zondag 9 
januari vanaf 16.30 uur. De B-groep 
bestaat uit twaalf teams. In Poule A 
spelen de teams Café Heezen, Klus-
team, Regio Bank, The A-Team, His-

sink en Garritsen Fruit. In Poule B 
komen Jos Autoschade, Heitkönig, 
Timmerbedrijf Pelgrom, De Koet aan 
kantinezijde, Sportcafé Het Hooge 
Wessel en Hardeveld uit. De eerste 
wedstrijden werden al gestreden op 
woensdagavond 29 december jl. Op 
zaterdag 8 januari vanaf 12.00 uur 
en zondag 9 januari vanaf 10.30 uur 
worden de wedstrijden in de B-groep 

vervolgd, met vanaf 15.00 uur de fi-
nales. 
De damesteams zijn Arci 1, HC’03, 
Colors@Home Gosselink, Arci 2, 
Kilder, Baakse Boys en Warnsveldse 
Boys. Zij spelen zaterdag 8 januari 
vanaf 17.30 uur. 
In jubileumpoule De Oudjes spelen 
drie teams op zondagmiddag vanaf 
14.00 uur. Dit zijn Hoogkamp, Pisa 
en Concordia. 
De wedstrijden worden geleid door 
KNVB zaalvoetbal scheidsrechters en 
S.V. Steenderen zorgt voor EHBO en 
verzorging. In Sportcafé Het Hooge 
Wessel is er zaterdagavond 8 januari 
bij Bennie en Contance Bouwmeister 
een gezellige avond.

Jubileum in Sporthal Het Hooge Wessel Steenderen

Het 25ste zaalvoetbaltoernooi

Steenderen - S.V. Steenderen organiseert voor de 25ste keer Het Hooge 
Wessel zaalvoetbaltoernooi met een aantrekkelijk deelnemersveld. 
Werd op woensdagavond 29 december al een aanvang gemaakt op het 
toernooi, op zaterdag 8 en zondag 9 januari zijn nog twee wedstrijd-
dagen gepland. Er zijn voor de A-groep vijf teams geselecteerd, voor de 
B-groep maar liefst twaalf en in de Dames-poule spelen zeven teams. 
Speciaal voor deze jubileumeditie schitteren de voetbalgoden van het 
eerste uur op de zondagmiddag in poule De Oudjes.

Na een sportieve wedstrijd een sportieve groet tijdens Het Hooge Wessel Zaalvoetbaltoernooi.



Op 30 januari komt hij naar Ruurlo. Om te im-
proviseren, te begeleiden en in samenwerking 
met het publiek aan een nieuw muzikaal hoog-
tepunt te werken. 

Zelf relativeert Jan Vayne dat optreden voor 
Clinton.  “Ach, een hoogtepunt. Anderen lijken 
dat belangrijker te vinden dan ikzelf. Het was 
een optreden als elk ander. Het maakt mij niet 
uit waar en voor wie ik speel. De entourage en 
de sfeer moeten goed zijn. Als de mensen dan 
ook nog leuk reageren, dan bepaalt dàt of het 
een hoogtepunt wordt”. 
Dat kan dus ook in Ruurlo? “Of ik nu optreed 
voor Clinton of voor muziekliefhebbers in de 
Achterhoek, het moet gewoon altijd goed zijn. 
Ik zie ernaar uit om samen met het Vocaal 
Kwartet Ruurlo en bariton Rob van Surksum 
de bezoekers een heel inspirerende middag te 
bezorgen”. 

Jan Vayne verzorgt concerten in samenwerking 
met symfonieorkesten, ensembles, individuele 
musici, vocalisten, harmonieorkesten en koren. 
Hij speelt in huiskamers en stadions, in kleine 
kerkjes en grote concertzalen. Of het daarbij 
gaat om klassiek repertoire of populaire heden-
daagse muziek is Jan Vayne om het even. Jan 
brengt alle muziek onder één noemer. Dat zul-
len de bezoekers bij zijn concert in de Dorps-
kerk te Ruurlo ook ervaren. 

IMPROVISATIE
Improvisatie is voor Vayne en sleutelwoord. Hij 
gebruikt het woord vele malen. “Op uitnodiging 
van het publiek ga ik ook in Ruurlo improvise-
ren. Ik werk zelden volgens een vast program-
ma. Als het goed gaat, kiezen het publiek en ik 
samen wat we gaan doen. Ik houd van spontani-
teit. Voor mij geen strakke regie. Ik doe wat in 
me opkomt. De sfeer en de interactie met mijn 
gasten zijn daarbij bepalend.”

KERK
Vaak treedt hij op in kerken. Heeft hij iets met 
kerken? “Ik heb wat met oude gebouwen. Hoe 
oud is die kerk in Ruurlo? 700 jaar? Dan komt 
het goed. Oude gebouwen inspireren mij. De 
historie van zo’n gebouw, de ambiance, die wer-
ken inspirerend. In kerken heb je vaak ook nog 
eens een heel goede akoestiek. Daarom speel ik 
dus vaak in een kerk.” 
De Dorpskerk in Ruurlo heeft maar zo’n 300 
zitplaatsen. Vaak treedt Vayne op in schouw-
burgen en concertzalen met een veel grotere ca-
paciteit. Is dat optreden in Ruurlo nog wel een 
uitdaging? Jan Vayne daarover: “Ik denk niet in 
termen van big is beautifull. Weet je wat vaak 
heel leuk is? Optreden in een huiskamer waarin 
je de aanwezigen meesleept in je muziek. Ik 
geef vaak salonconcerten voor niet meer dan 10 
mensen. Dan heb je intensief contact, er is geen 
afstand. Dat is de sfeer waar ik van houd.”

BEGELEIDEN
Vayne heeft dus geen blauwdruk voor zijn optre-
den in Ruurlo. Hij komt samen met een goede 
vriend, de bariton Rob van Surksum. “We bren-
gen muziek in de breedte, klassiek, opera, mu-
sical en pop. Welke nummers? Nog geen idee, 
dat zien we dan wel. Ik zei toch dat ik graag im-
proviseer. Dat kan heel goed met een veelzijdig 
zanger als Rob.” 
Hij zal ook het Vocaal Kwartet Ruurlo begelei-
den. Nooit eerder werkten ze samen. Vayne: 
“Begeleiden is vaak veel leuker dan soleren. 
Het is toch geweldig dat je anderen kunt on-
dersteunen! Dat je ze met jouw begeleiding nog 
beter tot hun recht kunt laten komen. Ik ben 
heel  benieuwd naar de samenwerking met dat 

 kwartet van Ruurlose bodem. We maken er
 samen vast iets moois van!”

KAARTVERKOOP

14.30 uur in de Dorpskerk aan het Kerkplein
te Ruurlo. De entreeprijs bedraagt € 25.- per
persoon, incl. een consumptie. De kassa is
open vanaf 13.30 uur.

 

via www.kunstkringruurlo.nl, bij Alex Schoen-
mode, Dorpsstraat 21 in Ruurlo, bij Groot Jeb-
bink Bloemen, Dorpsstraat 57 in Ruurlo en
bij Masman Haarmode, Borculoseweg 2 in
 Ruurlo.

Het Vocaal Kwartet Ruurlo (VKR) 
heeft in korte tijd een reputatie 
opgebouwd met het brengen van 
mooie, veelal a-capella koormuziek. 
Op 30 januari worden de vier zan-
gers begeleid door Jan Vayne. 

Carina Numan (sopraan), Rita Eriks (alt), 
Arjen van Gijssel (tenor) en Hans Sportel 
(bas) begonnen in 2006 als gelegenheids-
formatie. Sindsdien heeft het kwartet op-
getreden tijdens een keur aan bijzondere 

gelegenheden en kerkdiensten. Sinds 
2010 worden ook eigen composities ten 
gehore gebracht. 
Het grootste project tot dusverre is de 
productie van de eigen cantate ’De Jonker 
en het Jodenmeisje’ die in samenwerking 
met Jan Vayne zijn ‘wereldpremière’ be-
leeft. 
Dit unieke project is gebaseerd op de    
gelijknamige Ruurlose sage. Het muziek-
stuk biedt een keur aan modern-klassiek 
pianospel, solo’s en koorzang. 

Pianist Jan Vayne heeft al op vele plaatsen opgetreden. Zijn concert in 1997 in de Shake-
speare Library in Washington, tijdens het inauguratiebal van President Clinton, was 
natuurlijk een hoogtepunt in zijn carrière. Het gaf een versnelling aan Jan Vayne’s in-
ternationale doorbraak. 

Pianoconcert Jan Vayne op 30 januari in Ruurlo

“Na Washington komt Ruurlo”

Vocaal Kwartet 
Ruurlo

€ 10,- korting op 30 januari
Bezoekers van het concert van Jan Vayne profiteren van een unieke aanbieding: 

de CD Romantic Popsongs voor € 8,50 in plaats van € 18,50. 
Op deze CD speelt Jan Vayne onder meer nummers van Elton John, The Beatles, 

John Lennnon, Brian Adams, Billie Joel en Marco Borsato. 
Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt! 

Voor wie kaarten bestelt in de voorverkoop via www.kunstkringruurlo.nl wordt deze CD 
tegen de speciale prijs van € 8,50 gereserveerd.

Jan Vayne improviseert op zondag 30 januari in de Dorpskerk te Ruurlo.
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 Maandag Kozijnen, Veranda’s & Serres
 Dinsdag Rolluiken & Screens
 Woensdag Carports & Garagedeuren
 Donderdag Knikarmschermen & Terras
 Vrijdag Raamdecoratie & Horren
 Zaterdag Zonwering Totaaldag!

Eugelink 25 jaar!
Zaterdag 15 januari bestaan we 25 jaar! 
U bent van harte uitgenodigd om dit die 
dag tussen 10.00 en 16.00 uur, onder het 
genot van een lekker hapje en drankje, 

samen met ons te vieren.

De week van 17 t/m 22 januari gaan we 
volledig uit ons dak!

Zonwering & Veranda

Knikarmschermen & Terraswereld

Zonwering & Rolluiken

Motoren & Afstandsbesturing

Kozijnen,
Hout, Aluminium & Kunststof

U bent van harte welkom! We hopen U een van deze dagen te mogen ontvangen in
onze mooie vernieuwde showroom.

foto www.yvonnevruggink.com

GIGA aanbiedingen tot wel 25% korting!

Elke dag van
10.00 tot 16.00 uur

geopend!

Bleekstraat 12
7255 XZ Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 10
Fax (0575) 46 10 00
info@eugelink.nl
www.eugelink.nl

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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bouwkundig Tekenburo
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 Schildersbedrijf

 PETERS
 Ruurloseweg 35

 7251 LA  Vorden

 Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.

Lekker op 

vakantie...

Op www.WebPaper.nl houden we 

u dagelijks op de hoogte van het 

laatste nieuws uit uw eigen regio. 

Fijne vakantie!  

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl
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wenst u allen
een visvol 2011 toe!

Januari aanbiedingen:
Familiezak kibbeling
+ saus ..............  6,50
4 warme gebakken
lekkerbekken       (  3,25 p.s.)

.....................  11,00
4 haringen .......  5,00
1 gestoomde makreel
........................  2,50
1 kg pangasiusfilet
........................  9,95
U kunt ons vinden op: Dinsdag:
Wichmond Zelhem. Woensdag: Halle. Donderdag: 

Vrijdag:
Zelhem Toldijk. Zaterdag:

VISHANDEL “HENGEL” 

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946
Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl
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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

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken Bel gebr Waenink:  0575 462050 
  06 12785493

Ook voor kleine voetpaden en uitri�en.

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

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

www.schefferkeukens.nlIk hou van lekker, en van Scheffer.

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 A.S.  

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!   

DE REGERING STIMULEERT DE VERBOUW VAN UW 

% BTW6OP UW KEUKEN 

NIEUW BIJ SCHEFFER

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR



Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-allergi-
sche afdeklaag. 5 jaar garantie.
80-200 van 189,- nu 149,-
90-200 van 199,- nu 159,-
90-210/220 van 221,- nu 179,-
140-200 van 309,- nu 269,-
160-200 van 363,- nu 319,-
180-200 van 390,- nu 339,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder -
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80-200 van 269,- nu 219,-
90-200 van 289,- nu 229,-
90-210/220 van 339,- nu 249,-
140-200 van 449,- nu 359,-
160-200 van 519,- nu 429,-

Matras Platinum
Super comfort matras met  geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en 
7 comfortzones
80-200 van 869,- nu 699,-
90-200 van 869,- nu 699,-
90-210/220 van 995,- nu 829,-
140-200 van 1325,- nu 1095,-
160-200 van 1589,- nu 1325,-

COMFORT LEDIKANT
90/200 cm. 
alpinewit 

incl. lattenbodem

NU 399,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200 
incl. 2 spiralen 

incl. 2 dorminette matrassen

nu 1495,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met COOL
TOUCH jersey stretch tijk doorgestikt
met wildzijde. 
In 3 hardheden.
80-200 van 795,- nu 699,-
90-200 van 749,- nu 749,-
90-210/220 van 975,- nu 859,-
140-200 van 1319,- nu 1179,-

Pocketvering matras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80-200 van 819,- nu 679,-
90-200 van 871,- nu 729,-
90-210/220 van 999,- nu 835,-
140-200 van 1359,- nu 1129,-
160-200 van 1559,- nu 1299,-

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comfortabel
en drukver lagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden. 
80-200 van 689,- nu 569,-
90-200 van 729,- nu 609,-
90-210/220 van 849,- nu 699,-
140-200 van 1139,- nu 949,-
160-200 van 1299,- nu 1089,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring 

combinatie 
incl. pocketvering matrassen, 

hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 160x200. 
Ook leverbaar in 

vele andere afmetingen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen 
worden evt. retour genomen.

Showroommatrassen
90-200

nu met 
50% korting

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort de luxe’ 
1 persoons vanaf 299,-

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer
in eiken, beuken, noten 

of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen. 

80/200 van 799,- nu voor 699,-

Showroom
Bedden

HALVE PRIJS

Ledikant Allure
Alpinewit mdf

180/200 cm

NU 495,-

VOUWBED 
Antraciet met 

dwarsgespannen spiraal

80/200 cm. 

NU 399,-

Bed 
woodstock

180/200 cm. 

NU 1195,-
Nachtkastjes

per stuk

NU 295,-



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 3 januari t/m zondag 9 januari 2011. 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!

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

per kilo

3.19Extra mager 
rundergehakt
voordeelpak 6.39

Mona Boordevol yoghurt    
alle soorten, 2 bekers à 
500 gram naar keuze

96.1   sjirpolik-eitca  3.38

2 stuks

1.69

0.59
Boerenkool

zak 250 gram
sjirpolik-eitca  

 63.2  
1.19

Rookworst
alle soorten, 2 zakken à 200-350 gram 
naar keuze

2 stuks*

1.993.99

Verse Hollandse 3-vaks maaltijd    
bloemkool met gehaktbal, 
rode kool met hachee of 
stoofperen met runderlap, 
bak 500 gram 

Rijstwafels    
2 rollen à ca. 13 stuks 1.38

2 stuks

0.69

Ambachtelijk 
Kloosterbrood volkoren

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

1.79

heel brood

0.89
Edet toiletpapier soft    
promopak 16 rollen 
OP=OP

8.49

+2 gratis
ZEGELS

5.99im
en

im
en

ecim
en

specicim
en

sspec

Braad- of 
sukadelappen
  voordeelpak  6.4912.99

per kilo

Nicola aardappelen

zak 5 kilo
05.0 sjirpolik-eitca  

4.992.49

5.52Koffiepads
alle soorten, 2 zakken à 36 pads naar keuze 2.76

2 stuks

Boeren- of 
elzasser cervelaat    
vers van het me

  Bijv.: Elzasser cervelaat 1.55

per 100 gram

0.77

Dommelsch 
of Jupiler*
krat à 24 flesjes 
x 25-30 cl

10.39/11.19 +1 gratis
ZEGEL

8.99
ecim

en

specicim
en

sspec

2.29/2.39

Goudse kaas plakken 30+    
jong belegen of belegen, 
pakje 190 gram

ecim
en

specicim
en

sspec

Bij 
1 pakje
+1 gratis

ZEGEL

Dash of Dreft wasmiddel

alle soorten, 2 stuks naar keuze

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

2 stuks*

Deze week: dubbele zegels

bij elke 
  10.-!

ecimen
speciimen
spspec

ecim
en

speccim
en

spspec

Deze week: dubbele zegels
bij elke   10.-!
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Maître Paul luxe schnitt    
slagroom, mokka of schwarzwalderkirsch, 
per stuk 400 gram

2.89 1.44


