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Dinsdag 8 januari 2013
74e jaargang no. 44

Om een voortvarende start te kunnen 
maken in het nieuwe jaar krijgen we van 
Jan Gerritsen, accountant en eigenaar  
van JG Accountancy en Advies BV, een fi-
nanciële en fiscale update zodat we het 
komende jaar weer beslagen ten ijs komen.

Vanuit de welbekende BOX’en 1/2/3 en 
jawel 4? worden verschillende thema’s 
toegelicht zoals bijvoorbeeld, hypotheek-
rente aftrek, kapitaalverzekering, de flex 
BV werkkosten-regeling, factuurvereisten 
e.d. Tevens krijgen we diverse tips, trucs en 
do’s en don’ts.  Het is daarnaast een unieke 
kans ook zelf de nodige (lastige) vragen te 
stellen zodat uw eigen onderneming er een 
succesvol 2013 van kan maken. 

Opgave via 
vordensondernemerscafe@gmail.com

Wie niet vraagt wie niet wint?

Vorden - Op donderdag 17 januari 2013 vanaf 18.00 uur bij Bras-
serie Lettink te Vorden begint de eerste van de nieuwe serie 
bijeenkomsten.

Daarbij zijn ook niet-leden wel-
kom. Diny Zimmer zal de aanwe-
zigen die avond vertellen over het 
onderwerp ‘Humor en Ernst in de 
trouwzaal’. Aanvang 19.30 uur.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Vorden - De Oecumenische 
Vrouwengroep Wichmond- 
Vierakker houdt woensdag-
avond 9 januari in het gebouw 
Withmundi de eerste bijeen-
komst in het nieuwe jaar.

Vanuit de de gemeenschap was er 
behoorlijke weerstand tegen het 
verwijderen van de bomen. De ge-
meente Bronckhorst paste het plan 
nog aan, maar ook daarmee ging 
de Bomenstichting Achterhoek niet 
akkoord. Ze liet de zaak voor de de 
voorzieningenrechter komen, maar 
die wees de voorlopige voorzienin-
gen half december af, waardoor de 
weg voor de gemeente vrij was om 

verder te gaan met de uitvoering van 
het plan. In het centrum van Vorden 
komt een eenduidige laanbeplanting 
met lindebomen.

Inmiddels is ook de aanbesteding ge-
sloten voor de werkzaamheden die 
nodig zijn om het centrumplan Vor-
den uit te voeren. B en W besluiten 
medio januari welke aannemer de 
klus krijgt. Volgens plan kan dan in 

februari/maart gestart worden met 
de werkzaamheden. Betrokken zul-
len tijdens een informatieavond op 
de hoogte wor-
den gesteld over 
de fasering en 
uitvoering van 
de werkzaam-
heden. 
In het voorjaar 
van 2014 moet 
de herinrichting 
voltooid zijn.

Bomen in centrum Vorden 
gekapt

Vorden - De bomen in het centrum van Vorden die moesten wijken 
vanwege de realisering van herinrichting, zijn maandag allemaal ge-
kapt. Dit betekent dat binnenkort gestart kan worden met de uitvoe-
ring van het centrumplan Vorden.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

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

De laatste weken van het jaar staan 
er altijd veel wedstrijden op het 
programma voor de veldrijder en 
door de vele, vele regen in de afge-
lopen weken waren de wedstrijden 
extra zwaar met heuse modderba-
den.Op zaterdag 22 december was 
er de Grote Prijs Rouwmoer Essen, 
een wedstrijd die meetelt voor de 
Bpost bank Trofee. Thijs deed het 
daar erg goed en kwam na de win-
naar Jan Denuwelaere als 7de over 
de finish. 
Een dag later stond de volgende 
wedstrijd op de kalender: de Uci 
World Cup de Citadelcross van 
Namen, ook hier kwam Thijs als 
7de over de streep terwijl Kevin 
Pauwels de wedstrijd won.Op 
Tweede Kerstdag wilde het niet 
zo goed lukken met Thijs, hij had 
moeite met de wedstrijd en finiste 
als 18de. Twee dagen later kon hij 
weer laten zien wat hij kan. In 
de Azencross in Loenhout kwam 
hij als 6de aan. De winnaar was 
daar Niels Albert.Thijs doet het 
dus erg goed in het veldrijden, het 
lukt hem bijna elke wedstrijd om 
voorin te eindigen, vaak als beste 
Nederlander tussen de Belgen.

Thijs van 
Amerongen 
doet het goed
Vorden - De Vordense wielren-
ner Thijs van Amerongen, rij-
dend voor AA-drinks en RTV 
Vierakker-Wichmond heeft 
drukke weken achter de rug 
met heel veel modder.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen 
Tulpen

voor € 5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (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.

Creatief bezig zijn voor

kinderen en volwassenen.

Kijk op www.zocrea.nl

Dagmenu’s 9 t/m 15 januari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 9 januari
Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, 
aardappelen en groente
Donderdag 10 januari
Hutspot met hachee, jus en zuurgarnituur / Tiramisu met 
slagroom
Vrijdag 11 januari 
Uiensoep met kaascroutons / Zalmfilet met mosterdsaus, 
aardappelen en groente
Zaterdag  12 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus met aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom 
Maandag 14 januari
Bospaddenstoelensoep / Duitse biefstuk met geb. uien, 
aardappelen en groente
Dinsdag 15 januari
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel 
of dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team!      Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Dorpskerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur, RvK ’Dienst van de eenheid’ in de 
Gereformeerde kerk, pastor J. van Kranenburg.
Zondag 13 januari 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
Nieuwjaarsbegroeting, mevr. H.M. Luesink-Mombarg, Hengelo 
Gld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur, RvK ’Dienst van de eenheid’ in de 
Gereformeerde kerk, pastor J. van Kranenburg.
Zondag 13 januari 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
Nieuwjaarsbegroeting, mevr. H.M. Luesink-Mombarg, Hengelo 
Gld.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 januari 10.00 uur, dhr. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 13 januari geen viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt.

Tandarts
12 - 13 januari G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 24 uur 
per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl. 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 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. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) inza-
meling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg 
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen,
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u. 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u telefonisch 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

frieslander of bildtstar 
aardappelen   5 kilo € 2.99
jonagold appelen  kilo € 0.99
zuurkool uit het vat  500 gram € 0.69
zoet sappige hand 
sinaasappelen   kilo € 1.99
2e kg voor de halve prijs

op ons gehele assortiment dag vers 
gesneden groenten iedere 2e zak naar
eigen keuze voor de halve prijs

Te huur vanaf 1 februari

een ruime 2/1 kap woning

aan “de Fluite” in Warnsveld.

Deze woning heeft een

g a r a g e , u i t g e b o u w d e

woonkamer, grote dakkapel

op 2e verdieping en staat op

een kavel van 316 m2

Gevraagde huurprijs € 700,-

excl.  per maand. Inlichtingen

bel 06-53687946 of

06-22105718

Gezocht: krachtige

bestuurssecretaris voor het

Dierencentrum Achterhoek.

Info onder www.

dierencentrumachterhoek.nl
Jachthondentraining voor

Puppy's en Jonge honden!

KNJV Zwiep start het nieuwe

seizoen op 28 januari 2013.

Voor informatie en

aanmelden kijk op onze

website: www.knjvzwiep.nl

baak, te koop

kleine hooi balen.

tel 0614512997

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
Hausen, tel (0575) 55 29 16, 

�

Vlaai van de week

Boerenjongensvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Humpkeskoek  4 stukken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za. 19 januari

TE HUUR vrijstaand woon-
huis (tijdelijk) te WICHMOND
alles begane grond 170 m2,
intree, hal, gang, 2 slaapka-
mers, badkamer, berging, 
woonkamer 41,5 m2, grote
keuken 27,5 m2, vlizotrap 
naar bergzolder. Inl. 06-
21580650.

�



Contactjes
vervolg

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Alleen op afspraak.

Trots, dankbaar en intens gelukkig;
Noah heeft een zusje!

Eden
Maria

31 december 2012

Jeroen, Evan en Noah Vos-Rondeel

Almenseweg 10
7251 HR  Vorden

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Vijf jaar geleden ben ik gestart als 
uitvaartbegeleider in de gemeente 
Bronckhorst e.o. Op de afgelopen 
vijf jaren kan ik met een goed ge-
voel terugkijken. Dat is natuurlijk 
op de éérste plaats mogelijk ge-
maakt door de families die de uit-
vaart van een dierbare aan mij heb-
ben toevertrouwd. Voor dit 
vertrouwen wil ik iedereen hartelijk  
bedanken. Ook de goede samen-
werking met de vele instanties is 
zeer belangrijk voor mij geweest. 

Afscheid nemen is een bijzonder moment. De afgelopen vijf 
jaren heb ik mij op vele manieren ingezet om de uitvaartbe-
geleiding onder de aandacht te brengen. Door duidelijk te
maken dat een persoonlijke aanpak, een luisterend oor of
door er alleen maar te zijn een uitvaart ook anders en wel heel
persoonlijk kan. De vele reacties die ik heb ontvangen zijn een
teken dat mijn werk wordt gewaardeerd. Door mijn inzet, de
toewijding en het plezier in dit werk hoop ik het komende ja-
ren ook weer voor vele families een steun te kunnen zijn in
moeilijke tijden.

Marion Polman
uitvaart begeleiding

www.marionpolman.nl
 06-55916250

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini varkensrollade met 
champ. saus

per stuk 549

SPECIAL

Jambon bonbon

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Spianata, parmaham en 
soprese

samen 180 gram 498

MAALTIJDIDEE

Lasagna

500 gram 550

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Schnitzels

4 stuks 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Geleefd, gewerkt en gestorven
op zijn dierbare en geliefde plek
“De Kleine Sticht” te Delden. 

Liefdevol omringd door ons allen is onze lieve pa, 
opa en mijn overgrootvader rustig ingeslapen

Johannes Albertus Eulink 
Jan

weduwnaar van Fien Eulink 

* Hengelo Gld.,  † Vorden, 
22 maart 1923 4 januari 2013

Vader, opa en overgrootvader van: 

Annelies en Wim
   Patrick en Laura 
   Marissa en Martijn

Lidy en Willem
   Marjel en Robert, Kees

Jan en Joke
   Nick en Maarten
   Roy en Majlen

José en Jan
   Anne
   Joost

Marion en Hans
   Maartje en Thijs
   Gijs

Yvonne en Ed
   Jop
   Teun

Bernadeth en Erik
   Pim
   Cato   

Deldensebroekweg 11a, 7251 PW Vorden.

Pa is bij ons thuis.

Op woensdag 9 januari om 19.00 uur zal er een 
avond wake voor pa worden gehouden in de Sint 
Willibrorduskerk te Vierakker. Na de wake is er aan de 
Deldensebroekweg 11a gelegenheid om afscheid 
van pa te nemen en de familie te condoleren. 

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 10 januari om 
10.30 uur in bovengenoemde kerk waarna wij pa te 
ruste leggen op het R.K. Kerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

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

gevr.Nederlandse en bui-

tenlandse munten en biljet-

ten dekeizerin@zonnet.nl

0630373477

Te huur aangeb. boven-
woning in buitengebied van
Vorden (eigen douche,wc en
keuken) Tel.0653558239.

�

Voor de vele blijken van medeleven, zowel per-
soonlijk als schriftelijk, na het overlijden van onze 
lieve vader en opa

Gerrit Berenpas

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Fam. J.A. Berenpas

„Koning”
Vorden, januari 2013

’t Geet zoas ’t mot goan
’t is good zo…

Omringd door allen die hem lief hadden is rustig 
ingeslapen mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa, broer en zwager

Derk Steege
- Derk van ’t Walterslag -

echtgenoot van Hendrika Regelink

* 12 mei 1929 † 6 januari 2013

 Baak: Hennie Steege-Regelink

 Ede: Ria en Bert
     Niels, Marloes

 Keijenborg: Marja en Bennie

 Vreden-Ammeloe: Gerrit en Hester
     Dirk-Jan, Willem

 Hengelo Gld.: Drika en Gerrit † Straatman

Walterslagweg 6
7223 KB Baak.

Derk is bij ons thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op zaterdag 12 januari om 
11.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16  
te Wichmond. Voorafgaand is er gelegenheid tot  
condoleren en afscheid nemen van 10.20 tot  
10.50 uur.

Aansluitend willen we Derk begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats  
te Wichmond.

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een samenzijn 
in Witmundi, achter de kerk.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Gerda Gotink-Wenneker

betuigen wij u onze oprechte dank.

Dinie en Jan van Ark
Henk en Willy Gotink
Annie en Tonnie de Goijer

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, januari 2013

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR 

Bedrijfsruimte 96 m2, incl. kantoorruimte 28 m2, voorzien 
van o.a. toilet, keuken en grote overheaddeur. Zeer represen-
tatieve ruimte op goed bereikbare locatie in Vorden. 

Ook voor kleinere opslagruimtes voor het opslaan van o.a. 
inboedel en voorraden bent u bij ons aan het juiste adres.

Tel.nr.: 06-10433358
(b.g.g.: 06-50411844)
E-mail: info@teeuwenopslag.nl
Website: www.teeuwenopslag.nl

Verdrietig, maar met mooie herinneringen hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze zwager

Derk Steege

Annie
Adriaan †

Mimi
Gert

Wim
Reina

Neven en nichten

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van 
mijn schoonzus en onze tante

Berendina Verstege-Wullink

 Arnhem: Gerrie Verstege-Meenink
  Neven en nichten

Hengelo Gld., 2 januari 2013



Op het Nederlands kampioenschap 
stuurden 450 kwekers maar liefst 
4300 vogels in. De uitslagen van de 
Vordense kwekers op een rij. Geert 
Janssen 1e prijs stam kleurkanaries 
zwartrood intensief met 372 punten 
en een 3e prijs stam kleurkanaries 
zwartrood schimmel met 368 pun-
ten. 

Ben Horsting 1e prijs stel kleurkana-
ries agaat topaas geel mozaïek type 2 
met 180 punten, 1e prijs enkel met 
een kleurkanarie agaat topaas geel 
mozaïek type 1 met 94 punten en 
een 2e prijs met dezelfde vogel maar 
dan type 2 met 92 punten.  Tonnie 
Bielderman 2e prijs stel Barmsijs 
bruin met 183 punten, 3e prijs en-
kel Rheinlander kuif met 90 punten 

en een 2e prijs enkel Scotch Fancy
met 91 punten.  Wim Berendsen 2e
prijs stel Gloster consort lipochroom
met 187 punten en een 2e prijs en-
kel Gloster consort melanine met 93
punten. Jan Berendsen 1e prijs stel
Rijstvogels bruin isabel met 183 pun-
ten en een 3e prijs enkel Rijstvogel
opaal wildkleur met 89 punten. Evert
van der Wal 1e prijs stel Driekleur-
glansspreeuw met 185 punten en 1e
prijs enkel met dezelfde vogel met 92
punten. 

Kees Bink 2e prijs stam Agapornis ro-
seicollis opaline groen met 362 pun-
ten, 1e prijs enkel met dezelfde vogel
met 94 punten en 2e prijs enkel Aga-
pornis roseicollis opaline cinnamon 
met 93 punten.

17 keer prijs op NK 
in Zutphen

Vorden - Leden van vogelvereniging De Vogelvriend Vorden wisten 
maar liefst 17 keer beslag te leggen op de prijzenpot tijdens het Neder-
lands kampioenschap van de ANBvV in Zutphen. Van de elf leden die
het afgelopen weekend vogels hadden ingestuurd, wisten er zeven met
prijzen naar huis te gaan. Ben Horsting en Evert van der Wal wisten

Autobedrijf Groot Jebbink is alle vijf 
decennia nauw betrokken geweest 
bij de Vordense gemeenschap. Na-
tuurlijk ziet Groot Jebbink ook dat de 
overheid de subsidiekraan steeds ver-
der dichtdraait, waardoor verenigin-
gen het moeilijker krijgen. Daarom 
wil hij graag wat doen voor vereni-
gingen. Omdat 2013, gezien de vijf-
tigste verjaardag, een bijzonder jaar is 
voor het autobedrijf, stelt autobedrijf 
Groot Jebbink 5.000 euro beschikbaar 
voor het Vordense verenigingsleven. 
Iedere vereniging kan hiervan mee 
profiteren.

VERDELING
Hoe de verdeling van die 5.000 euro 
zal zijn, bepalen de klanten van het 
autobedrijf. Alle klanten aan het 

tankstation of de werkplaats kunnen
aangeven welke Vordense vereniging
zij een warm hart toe dragen. Deze
vereniging krijgt vervolgens een aan-
tal punten toebedeeld, dat gelijk staat
aan het bedrag dat de klant besteedt.
Aan het einde van het jaar krijgt ie-
dere vereniging een percentage van 
5000 euro dat gelijk is aan het per-
centage van de punten. 

“Dus penningmeesters van Vorden,
motiveer uw leden om de bestede
omzet bij autobedrijf Groot Jebbink
toe te wijzen aan uw vereniging”,
roept Jan Groot Jebbink op.

TOTAALMOBILITEIT
Autobedrijf Groot Jebbink staat voor
‘totaalmobiliteit’. “Wij kunnen elke
auto leveren, verhuren en leasen”, be-
looft Jan Groot Jebbink. Tevens kunt
u hier terecht voor onderhoud, repa-
ratie, apk en advies bij de aankoop
van een nieuwe of gebruikte auto.
Het autobedrijf en het Shell tanksta-
tion zijn gevestigd aan de Rondweg 2
in Vorden.

Penningmeesters van Vorden opgelet
Jubilerend Autobedrijf 
Groot Jebbink Vorden 
stelt 5000 euro beschikbaar 
voor verenigingen
Vorden - Penningmeester van 
Vorden opgelet, want Autobe-
drijf Groot Jebbink stelt 5.000 
euro beschikbaar voor het Vor-
dense verenigingsleven. Dit ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum van het autobedrijf.

Aanvang.14.30 uur; zaal open 14.00 
uur. Naast enkele sprekers (voorzit-
ters en wethouder) zal medewerking 
worden verleend door het bekende 
Vrouwenkoor “Malle Babbe” uit 

Haarlem onder leiding van Leny van
Schaik. Het belooft een belangrijke 
bijeenkomst te worden. Ook bestaat
er gelegenheid het bestuur geluk te
wensen.

Vooraankondiging 
zilveren Jubileum PCOB 
afdeling Vorden
Vorden - Op donderdag 24 januari 2013 vindt in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat 6) het 25-jaar Jubileum van
de PCOB afdeling Vorden plaats.

TRIO
Samen met haar begeleiders Tom 
Klein (gitaar) en Arie den Boer (per-
cussie)vormt zij een hecht trio dat 
met buitengewone klasse een uitge-
breid repertoire beheerst. Jazz, luis-
terliedjes en heel veel daar tussenin.

OMROEP GELDERLAND
Naast muziek heeft Marlies Claasen 
een tweede passie. Dat is presenteren. 
Al meer dan 11 jaar presenteert zij 
programma’s voor Omroep Gelder-
land. En zó dat kijkers en jury’s dat 
weten te waarderen. Voor “De Ge-
schiedenisbus” werd ze onderschei-
den met de NL-award voor het beste 
regionale Tv-programma. 

Voor het programma “Vrouwen in 
Oorlogstijd” wist ze de 92-jarige ve-
dette Vera Lynn, icoon van de Tweede 
Wereldoorlog, te verleiden om met 
haar het beroemde lied”We’ll meet 
again” te zingen. Met dit programma 

scoorde ze zelfs een Europese onder-
scheiding voor Beste Europese Regio-
nale televisieprogramma.

CD
Na spelen met verschillende bands en 
jazzformaties bracht Marlies in 2003 

de cd “Painting the Sun” uit. Het suc-
ces was zo groot dat het haar optre-
dens in België en Italië opleverde.
Cultuurfonds Vorden is blij dat Mar-
lies, zangeres van buitengewone klas-
se op komt treden voor het Vordens 
publiek.

Nieuwjaarsconcert cultuurfonds 
Vorden
Linde - Veelzijdige Marlies Claa-
sen uit Zutphen verzorgt het 
nieuwjaarsconcert dat plaats-
vindt in de Lindesche Molen op 
zondagmiddag 20 januari.

Van 17 tot en met 21 december werd 
door Radio Veronica de Vuurwerk 
Vijfdaagse gehouden, met mede-

werking van goedvuurwerk.nl. Radio 
Veronica gaf gratis vuurwerkpakket-
ten weg. 

Vijf dagen lang, ieder uur, een vuur-
werkpakket van 10 kilo ter waarde 
van 100 euro!

In Vorden was uit Vorden de geluk-
kige Rick Bier. Wim Weenk van Wel-
koop Vorden overhandigde op 29 
december 2012 het vuurwerkpakket.

Winnaar ‘Radio Veronica Vuurwerk 
Vijfdaagse’ bij Welkoop Vorden

Vorden – Bij goedvuurwerk.nl, de vuurwerkwebshop van Welkoop, 
werd het vuurwerk het afgelopen jaar weer volop verkocht. De popu-
laire vuurwerksite kende ook in 2012 weer een forse stijging in de ver-
kopen. Oud & Nieuw werd dus weer een vuurwerkfestijn als vanouds.

Dat hun muziek en filmpjes aanslaan blijkt uit het feit 
dat zij op 8 december, mét band, als ‘Lieve Bertha’ in Pa-
radiso Amsterdam de publieksprijs wonnen in de Grote 
Prijs van Nederland. Echte muzikanten, live on stage 
met hun eigen muziek, daar draait het om bij de Grote 
Prijs, de grootste competitie voor livemuziek in Neder-
land. Tijdens de spetterende finale gaf het publiek aan 
dat Rens en Koen de winnaars waren. Ook via internet 
was er veel op hen gestemd. 
Op 19 december speelden zij op een door henzelf geor-
ganiseerd benefietconcert voor Serious Request samen 
met meerdere vrienden van de Grote Prijs in Arnhem.  
Op dit moment werken ze aan het uitbrengen van hun 
eerst singel. Wat de titel wordt, blijft nog even een ver-
rassing… Hou deze mannen in de gaten, want ze gaan 
knallen in dit nieuwe jaar!

Lieve Bertha gaat ‘knallen’ in 2013
Vorden - Zo’n 15 jaar geleden ontmoette Koen 
Brouwer en Rens Polman elkaar op de Vordense 
Basisschool het Hoge. Vrienden vanaf het eerste 
uur, delen hun liefde voor muziek, ontwikkel-
den zich tot professionele muzikanten, vol lef en 
doorzettingsvermogen.
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De winnaars werden ontvangen in de prachtige locatie 
aan de Tramstraat 4 in Hengelo.

De cheque die door Jan Marinissen van Weevers Grafime-
dia werd uitgereikt, biedt de heer Broshuis het vooruit-
zicht op een verblijf in deze bed and breakfast. Ook in 
2013 maken deelnemers weer kans op een mooie prijs bij 
Winnen met Weevers.  Dit jaar wordt er elke maand een 
mand met (h)eerlijke streekproducten uit de Achterhoek 
verloot.

Ga naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken 
op zo’n mand.

Winnaar Winnen met Weevers 
december

Hengelo – De heer Michel Broshuis, de winnaar 
van Winnen met Weevers in december, heeft 
op donderdag 7 januari de prijs in ontvangst 
genomen. Hij won het laatste Bed and Breakfast-
arrangement van 2012. Hij ontving de cheque in 
B&B ‘de Haas in de bedstee’ in Hengelo.

De kracht van vriendschap. 
Misschien wel het belangrijkste 
dat er bestaat. Alleen samen 
lukt het ons om de oorlog uit 
een kind te halen. Dat is de 
´The Power of Friendship´. 
Doe mee. Word Friend.

De kracht van vriendschap is misschien wel het belangrijkste dat 
er bestaat. Vriendschap geeft zekerheid. Voor oorlogskinderen 
zijn vrienden dan ook van enorm belang. War Child biedt hen 
die vriendschap. Door zoveel mogelijk mensen en middelen te 
activeren. Om deze kinderen scholing, veiligheid en psycho-
sociale hulp te kunnen bieden. Daar hebben we de hulp van 
anderen hard bij nodig. Die van jou.

Alleen met elkaar lukt het ons om de oorlog uit een kind te halen. 
Zoveel mogelijk kinderen. Want honderdduizenden kinderen 
zijn het slachtoffer van oorlog. Help daarom mee het verhaal van 
War Child te vertellen. Net als de friends in de commercial van 
War Child. Word friend van War Child op Facebook of volg ons 
op Twitter, deel The Power of Friendship en doneer: voor 12 euro 
help jij 1 oorlogskind.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl



In plaats van zijn agenda, kantoor-
spullen en zijn boterham met kaas 
en tomaat, zit er € 2.755.000,- in 
het koffertje. Wanneer de eigenaar 
van het ‘verwisselde’ koffertje dood 
uit de Maas wordt gevist ontwik-
kelt zich een komisch blijspel met 
persoonsverwisselingen en ondui-
delijke vliegbestemmingen. Met de 
klucht ‘Tel uit je winst’ geschreven 

door Ray Cooney en bewerkt door 
Jon van Eerd, zal Toneelgroep Vier-
akker Wichmond, bovenstaande uit 
de doeken doen. Men is al vroeg be-
gonnen met repeteren en bouwen. 
Dit alles om het stuk op de planken 
van het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker te brengen, zoals het publiek dat 
inmiddels van toneelgroep Vierakker 
Wichmond gewend is.

De uitvoeringen vinden dit jaar plaats 
op vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en 
zaterdag 9 februari en beginnen om 
20.00 uur. Daarnaast is er wederom 
een matineevoorstelling op zondag 
10 februari die om 14.00 uur begint. 
De zaal gaat een half uur voor de 
voorstelling open. 

Kaarten voor de voorstelling kan men 
vanaf 15 januari in de voorverkoop 
verkrijgen in het Ludgerusgebouw in 
Vierakker of bij Bakkerij Besselink te 
Wichmond. Zie voor meer informatie 
www.toneelvierakkerwichmond.nl

Doldwaze intriges Toneelgroep 
Vierakker Wichmond

Vorden - Het jaar 2013 is nog maar net begonnen, de € 30.000.000,- in 
de Staatsloterij is niet gevallen maar het geluk kan zomaar uit een an-
dere hoek komen. Zo ook voor de kantoorbediende Harrie Vermeulen, 
die op zijn verjaardag thuis komt met het verkeerde koffertje.

Op zaterdag 5 januari werd de Heren 
A-Jeugd wedstrijd Tyfoon HA1 tegen 
Quintus HA1 gespeeld in Sporthal de 
Marke in Hattem. Goed spel tijdens 
deze wedstrijd, al was Quintus een 
maatje te groot voor Tyfoon. Uitslag 
14-32.

Zondag 6 januari werden in Sporthal 
de Kamp drie thuiswedstrijden ge-
speeld. Het jeugdteam Winter Quin-
tus D2 beet het spits af in de wed-
strijd tegen FBC D1 uit Herwen. De 
eerste wedstrijd van dit Quintusteam. 
In het begin waren de kids wel wat 
zenuwachtig en kwamen ze achter 
met 0-1. De tweede helft hebben ze 
lekker gebald en kunnen trots zijn 
dat de punten verdiend in eigen huis 
zijn gebleven, uitslag 3-2. Toppers 
zijn het!

Het C-Jeugdteam Winter Quintus 
GC1 trof Grol H.V. GC1. Er werd goed 
samengespeeld, de verdediging zat 
goed dicht en de keeper stond goed 
zijn mannetje. Ze hebben echt ver-
diend gewonnen met 9-3.

De Heren Senioren Quintus HS2 nam 
het op tegen Achilles/Unive HS4. Een 
goede wedstrijd door goed positiespel. 
Veel kansen werden gecreëerd en be-
nut. De tegenstander werd echt over-
lopen. Collectief een erg goede pot 
handbal neergezet, leuk voor het pu-
bliek om naar te kijken. Uitslag 22-11.

De Dames Senioren speelden in de 
Van Pallandthal in Varsseveld tegen 

Reflex DS2. De eerste 10 minuten 
ging gelijk op, maar daarna liepen de 
Quintus dames iets uit. Na een goede 
eerste helft, werd de tweede helft 
echt top gespeeld. Paulien en Anita 
hebben veel gescoord en waren toch 
wel de Woman’s of the Match. An-
nette Kok miste twee maal een opge-
legde kans, maar nam goed revanche 
en pikte toch nog een goaltje mee. 
Echt een super wedstrijd, met prima 
uitslag: 8-14.

Eveneens in de Van Pallandthal in 
Varsseveld speelde het eerste Heren 
Seniorenteam van Quintus tegen Re-
flex HS1. De Hengelose heren waren 
niet echt tevreden over het spel, maar 
konden de wedstrijd wel omzetten in 
winst, 11-15.

Het Quintus Gemengd C2 team ging 
naar Sporthal de Pol in Gaanderen 
voor hun wedstrijd tegen Minerva 
GC1. De eerste helft moesten beide 

teams nog even wakker worden, 
maar in de tweede helft nam Quintus 
de overhand en deed goede zaken. 
Uitslag 3-7.

Het programma van Handbalver-
eniging SV Quintus van aankomend 
weekend. In Sporthal de Kamp wordt 
zaterdag 12 januari om 13.00 uur de 
wedstrijd Quintus HB1 tegen Achil-
les/Unive HB2 gespeeld. Om 14.30 
uur is de wedstrijd Loo D1 - Quintus 
D2 in Sporthal Triominos veld 1 En-
desprong in Duiven. 

Op zondag 13 januari zijn de wedstrij-
den in Sporthal de Kamp in Hengelo: 
09.00 uur Quintus D1 - Udi ‘96 D1; 
09.45 uur Quintus GC2 - Erix GC2; 
10.30 uur Quintus GC1 - UGHV GC1; 
11.15 uur Quintus DS1 - Erix DS3; 
12.20 uur Quintus HS1 - Erix HS2; 
13.25 uur Quintus HS2 - Reehorst 
HS2; 14.30 uur Quintus HA1 - Flyers, 
the HA2.

Daverend debuut voor D2-jeugd 
Hengelo
Hengelo - Op zaterdag 5 en zon-
dag 6 januari stonden de eerste 
wedstrijden in de tweede compe-
titiehelft op het programma. Het 
was een fantastisch begin van 
het jaar voor SV Quintus. Alle 
gespeelde wedstrijden werden 
met dikke cijfers gewonnen! Dat 
smaakt naar meer....

Een prima aanval van Quintus.

Dat blijkt uit de onlangs verschenen 
derde editie van het gelijknamige 
boekje, waarin de makers van de 
hardloopsite Keep-on-Running.nl. 
weer 100 spraakmakende hardloop-
evenementen in ons land selecteer-
den. Dat hardlopen goed is voor lijf 
en leden,  stressverminderend werkt 
en je uit de waan van de dag haalt is 
genoegzaam bekend. Het enige wat 

nodig is, naast een paar goede hard-
loopschoenen en een setje kleding
voor elk seizoen, is een mooi loopdoel
in de vorm van een inspirerend eve-
nement. In de selectie zijn grote ma-
rathons en kleine landschapslopen, 
tot in alle uithoeken van ons land op-
genomen. Aan de loper de uitdaging
de keuze te maken. 
Voor de Achtkastelenloop op 3 maart
is de voorinschrijving op 22 decem-
ber 2012 al gestart. Voor de City-Han-
zeloop, die op 26 mei wordt gehou-
den is inschrijven al mogelijk vanaf
1 februari 2013. Voor beide lopen is
dit mogelijk via www.hanzesport.nl
of www.inschrijven.nl

Hanzesport met twee loop-
evenementen in tophonderd
Vorden - De door de atletiek-
vereniging Hanzesport georga-
niseerde  Achtkastelenloop in 
Vorden en de City-Hanzeloop- 
Zutphen horen bij de leukste 100 
loopevenementen van Nederland.

De Open Lesmaand is zaterdag 5 ja-
nuari gestart in Sportcomplex De Kei 
met een Open Dag, een dag vol work-
shops, demo’s en andere activiteiten. 
Er zijn deze maand nog meer dan 
genoeg mogelijkheden om kennis 
te maken met het sportaanbod van 
WSV. Alle lessen zijn namelijk gratis 
toegankelijk. Zelfs aanmelden is niet 
nodig.
WSV heeft een uitgebreid lesaanbod. 
Maar vooral de jazzdansgroepen voor 
jongeren en dames kunnen extra le-
den gebruiken. Jongeren van 12 t/m 
16 jaar kunnen op woensdag tussen 
17.00 en 18.00 uur terecht in De Me-
ne in Leesten. Jongeren van 16 jaar 
en ouder kunnen op maandag van 
18.00 - 19.30 uur lessen volgen in het 
gymnastieklokaal van de Jan Light-
hart school aan de Leeuweriklaan in 
Zutphen. Aansluitend worden hier 
ook de jazzdanslessen voor dames ge-

geven. Natuurlijk is iedereen ook van
welkom bij alle andere lessen.
Wil je de nieuwe Epke Zonderland of
Wyomi Masela worden, kom dan kij-
ken of turnen iets voor je is.
Ben je geïnspireerd geraakt door So 
You Think You Can Dance doe dan
een keer mee met streetdance of 
jazzdans. Maar ook voor kleuterdans,
kleuter- en peutergym, Zumba en ae-
robics kun je bij WSV terecht.

Lijkt het je leuk om deze sporten eens
te proberen?
Kom dan deze maand naar de les.
Kijk voor het complete lesrooster op
de website www.wsv-warnsveld.com

De hele maand januari
Open lessen bij turn- en 
dansvereniging WSV
Warnsveld - Turn- en dansvereni-
ging WSV begint het jaar goed. 
Want januari is omgedoopt tot 
Open Lesmaand. Iedereen, man, 
vrouw, oud en jong wordt uitge-
nodigd om een kijkje te komen 
nemen bij WSV

Trotse turners na een wedstrijd.

DWERGHOENDERS:
Wyandotte kriel: 
 T. Zevenhoeken 2xZG, 1xG
KONIJNEN:
Vlaamse Reus:          G. Reindsen 2xF

Groot Lotharinger: 
H. Borgman-Berenpas 1xG

Witte Nieuw Zeelander: 
H. Bolwiender 3xF, 2xZG

Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 1xF, 2xZG

Hollander:        T. Zevenhoeken 4xZG

U i t s l a g e n  P . K . V .
Vorden - 
Gelderlandshow Wychen.
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De eerste zondag op 13 januari wordt 
het spits afgebeten door Giny Drent 
met het verhaal ‘Leven en Weven’. 
Ze vertelt over het oerbegin, toen 
mensen en verhalen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden waren. Haar 
volgende verhaal gaat over een jonge, 

oosterse tapijtwever en zijn geliefde. 
Ze houden zielsveel van elkaar. He-
laas gooit een wrede sultan met zijn 
handlanger roet in het eten. Waar 
dictators altijd goed in zijn, gebeurt 
ook hier: de sultan eigent zich de jon-
ge vrouw toe en zorgt ervoor dat de 

tapijtwever uit haar leven verdwijnt. 
Hij heeft echter buiten de waard ge-
rekend. Over de dood heen neemt de 
tapijtwever wraak! De begeleidende 
muziek zet vooral bij het derde en 
laatste verhaal de toon. Ook hier 
speelt liefde een grote rol, namelijk 
de liefde tussen moeder en kind. Die 
liefde lijkt niet wederzijds op het mo-
ment dat het kind z’n ouderlijk huis 
verlaat. Na lange tijd te zijn weg ge-
weest, vindt er een hereniging plaats. 
Toch blijkt er iets te zijn veranderd. 
Dankzij de muzikale begeleiding 
door Bert Kock, die gebruik maakt 
van diverse instrumenten, worden 
de verhalen van Giny tot een hechte 
eenheid. 

De tweede vertelling houdt Mirjam 
Mare, met muzikale begeleiding van 
Wolfram Reisiger - op zondag 27 ja-
nuari. Voor de derde vertelling komt 
Anne van Delft op zondag 10 febru-
ari naar TOM. Ze wordt muzikaal 
ondersteund door Karim Eharruyen, 
bespeler van ud en Perzische luit. De 
laatste vertelling is op zondag 24 fe-
bruari door Kees van Wanrooij, met 
Rob Verheul op de hang. Aanvang 
15.00 uur. Alle info en reserveren via 
www.tom-vorden.nl

Vierde Midwintervertellingen in TOM

Vorden - Onder de noemer ‘Midwintervertellingen’ organiseert TOM 
net als vorig jaar in het theater aan de Lindeseweg in het buurtschap 
Linde bij Vorden, vier zondagmiddagen die bol staan van prachtige 
verhalen omlijst door bijpassende muziek.

Wrede Sultan

De filosofische werkplaats start met 
het thema, (loon)arbeid en werk, om 
daarna stil te staan bij de (on)vrijheid 
en autonomie van het arbeidsethos. 

Wat gebeurde er de laatste vierhon-
derd jaar met arbeid en het ontstaan 
van loonarbeid? Hoe verliep de over-
gang van een standenmaatschappij 
naar een consumptiemaatschappij? 
Wat was de invloed van de politiek (li-
beralisme en socialisme) en het chris-
tendom op (loon)arbeid? En offeren we 
onze autonomie op aan het geld, het 
kapitalisme? Het zijn vragen waarover 
wordt gediscussieerd. Elke avond geeft 
Johan Mollenhof van Galerie De Bur-
gerij een korte aanzet. Maximaal tien 
mensen kunnen deelnemen. De data 
zijn 24 januari, 21 februari, 21 maart 
en 18 april 2013. Aanmelden en infor-
matie: deburgerij.vorden@gmail.com 
of 06-54283938.

Filosofische Werkplaats 
in Galerie De Burgerij
Vorden - Eind januari start een 
nieuwe maandelijkse donder-
dagavondcyclus van de ‘Filoso-
fische werkplaats’ in Galerie De 
Burgerij aan de Zutphenseweg 
11. De ‘werkplaats’ is een ge-
sprek met een filosofische inslag 
en vraagt een actieve inbreng en 
luisterend oor van deelnemers. 
Filosofische kennis is niet ver-
eist, nieuwsgierigheid, kritisch 
(mee)denken en ‘het nieuws’ 
volgen des te meer.

De manier waarop deze twee arties-
ten elkaar aankondigden en inspeel-
den op elkaars optreden had iets van 
een nieuw soort cabaret. Yana’s titel 
was: ‘Sprookjes Leven’ en Erik maak-
te daar levende sprookjes van. Yana 
heeft volgens Erik veel gestudeerd 

en schrijft literatuur terwijl hijzelf 
zegt de man van weinig woorden te 
zijn. Het antwoord van Yana daarop 
was weer dat hij gitaar, mondhar-
monica én accordeon kan spelen en 
ook nog eens kan zingen. Yana gaf 
met uitgelezen citaten inzicht in de 
verschillende karakters in haar boek 
Valkhofpark. Naast de serieuze toon 
van het literaire verhaal kreeg Erik de 
lachers op de hand bij het voorlezen 
uit zijn bundel Kotte Riemkes, die als 
zoete broodjes over de toonbank gin-
gen. Het boek Valkhofpark van Yana 
van Tienen ligt in de foyer van TOM 
ter inzage en kan besteld worden.

De kop is er weer af bij TOM
Vorden - Theater Onder de Molen 
had afgelopen vrijdag de eerste 
voorstelling van 2013. Schrijfster 
Yana van Tienen en conferencier 
Erik Knoef traden in de Lindesche 
Molen na en naast elkaar op. Gro-
tere verschillen had TOM nog niet 
eerder op één avond op het podium.

De meesten kozen voor de grootste 
afstand: 14 kilometer. Al direct in 
het begin van de route werden de 
wandelaars bij het koetshuis van het 
kasteel verrast door een optreden van 

het Cannemeier- Consort, dit geheel 
in David Copperfiels style’. Verder
lieten midwinterhoornblazers uit
Geesteren en Ruurlo hun sonore
geluid door de bossen klinken.

Bijna 400 deelnemers winter-
wandeling Wildenborch
Vorden - In het buurtschap Wildenborch zijn ze dik tevreden. De 
winterwandeling die zondag werd georganiseerd, met start en finish
bij de Kapel, trok bijna 400 deelnemers.

De Mindfulness Zaak organiseert op 
16 januari wegens succes wederom 
een inleiding Mindfulness in het 
Dorpscentrum in Vorden. In deze in-
leiding wordt uitgelegd wat er precies 
wordt verstaan onder Mindfulness, 

waar het vandaan komt en vooral wat
het voor je kan betekenen. Naast het
geven van informatie en het stellen
van vragen biedt de inleiding Mind-
fulness ook de mogelijkheid om zelf
Mindfulnessoefeningen te doen en te
ervaren. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: ilsevan-
dijk@demindfulnesszaak.nl, 06 44 
53 88 02, www.demindfulnesszaak.nl

Meer zelfvertrouwen, minder stress!

Inleiding & cursus 
Mindfulness Vorden
Vorden - Wat is dat toch Mindful-
ness? Je leest en hoort er van alles 
over, maar wat is het nou precies?

Onder het genot van een kop koffie werd er lus-
tig bij gepraat door de mannen. De meegekomen 
vrouwen hielden het bij de komende kerst, wat en 
waar er op tafel moest komen Na een goed buffet 

Kampioenen van 2012 
van PV Vorden gehuldigd

Vorden - Zaterdag 8 december was het club-
lokaal van Postduiven Vereniging Vorden 
weer de plaats waar de kampioenen op waar-
dige wijze werden gehuldigd. Om 20.00 uur 
werd een ieder welkom geheten.

Tijdens een gezellige avond werden de kampioenen van PV Vorden gehuldigd.

Het doel van deze cursus is om meer tijd, rust, ruimte en over-
zicht te krijgen. Zo dat u fijner kunt wonen en meer energie over-
houdt voor de leuke dingen in het leven. Bijna iedereen worstelt 
wel eens met stapels en ruimtegebrek in kasten en kamers. Soms 
zijn er een tijdlang andere zaken belangrijker dan opruimen en 
dan kan de chaos in huis je flink boven het hoofd groeien. Het 
bureau is overwoekerd met onduidelijke stapels papieren, de 
voorraadkast moet nodig worden uitgemest, er moeten nog ja-
ren foto’s worden ingeplakt, kledingkasten en lades puilen uit 
en in de garage of de schuur is al jaren geen plek meer voor een 
fiets, laat staan een auto. Dan is het hoog tijd voor de frisse blik 
van een opruimcoach. Iemand die adviseert over een logische 
indeling in kast en archief, die helpt een beslissing te nemen over 
wat weg kan en wat niet. Cursusleidster Jacquelien Koopman is 
binnenhuisarchitect en opruimcoach. Jacquelien: ‘Ons huis is 
de plek waar we onszelf willen zijn en rust willen vinden. We 
willen zeker niet eindeloos blijven zoeken zijn naar belangrijke 

spullen die kwijt zijn of ruzie maken over andermans rommel 
die nog steeds niet is opgeruimd!’ Cursisten leren bewust een 
keuze te maken voor bewaren of niet bewaren.’Soms moeten 
we met pijn in het hart afscheid nemen van spullen. Dat kost 
energie, maar geeft vaak een groot gevoel van opluchting’. Voor 
af te danken spullen wordt een zinvolle bestemming gezocht. 
Deelnemers aan de cursus ervaren het opruimen als een boeiend 
avontuur. Met afwisselende huiswerkopdrachten gaan ze thuis 
direct aan de slag. Ze overwinnen stap voor stap hun weerstand 
en raken steeds meer gemotiveerd omdat ze merken dat ze weer 
toekomen aan die dingen waar ze energie van krijgen. ’Een op-
geruimd huis geeft immers een opgeruimd hoofd’. Er wordt zo 
nodig gesleuteld aan betere opruimgewoontes. Creatieve, maar 
vooral ook haalbare oplossingen worden gezocht, die voor alle 
huisgenoten te doen zijn. Cursisten leren hoe ze achterstallige 
opruimklussen nu eindelijk eens afdoende aan kunnen pakken 
én hoe het zo eenvoudig mogelijk opgeruimd kan blijven. En 
als binnenhuisarchitect laat Jacquelien natuurlijk veel slimme, 
mooie, praktische en ruimtelijk interessante opruimmogelijkhe-
den zien die de cursisten inspireert om ze thuis direct toe te pas-
sen. In een cursusgroepje van maximaal 5 deelnemers is er ruim 
aandacht voor ieders persoonlijke opruimplan-van-aanpak. De 
cursus bestaat uit 6 lessen om de 14 dagen. Cursusdata en tijden 
worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met Jacquelien Koopman, tel. 
0575 – 513426 of haar website bezoeken www.burobinnenkant.
nl.Zie ook de advertentie elders in de krant.

Opruimcursus!
Zutphen - Heeft u het goede voornemen gemaakt om 2013 
goed te beginnen en nu eindelijk eens uw huis en uw ad-
ministratie helemaal op te ruimen? En weet u eigenlijk 
niet waar en hoe u moet beginnen? Dan is meedoen aan 
een opruimcursus voor u een aanrader. Binnenkant start 
nog deze maand opnieuw met de cursus ‘Ruimte maken!’.

verzorgd door Ons Huis, werd het tijd om de kampioenen op ge-
paste wijze in het zonnetje te zetten. Voorzitter Jozef Meijer had
voor een ieder ruim aandacht en met een mooie glazen bokaal
was een ieder dik tevreden. Hierna werd even de gevoelige plaat
geschoten en werd nog doorgefeest tot in de kleine uurtjes. Om
af te sluiten werd met een voorspoedig 2013 afscheid van elkaar
genomen. Ook voor de vaste volgers van de 20 leden van PV Vor-
den de aller beste wensen, met de hoop iedereen aankomend
seizoen weer te mogen begroeten.

EINDSTANDEN PV VORDEN 0838: 
VITESSE AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. R. de Beus; 3.
Marc Tiemessen; 4. D.J. Gotink; 5. H.B.M. Hoksbergen. VITESSE
ON AANGEWEZEN: 1. R. de Beus; 2. Asley Eykelkamp; 3. Marc
Tiemessen; 4. H.J. Stokkink; 5. A. Kappert.
MIDFOND AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. H.J. Stokkink;
3. D.J. Gotink; 4. Marc Tiemessen; 5. H.B.M. Hoksbergen. MID-
FOND ON AANGEWEZEN: 1. H.J. Stokkink; 2. D.J. Gotink; 3. As-
ley Eykelkamp; 4. Marc Tiemessen; 5. E. Bruinsma.
EENDAAGSE FOND AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. 
H.B.M. Hoksbergen; 3. T. J. Berentsen; 4. A. Kappert; 5. Comb.
J. Meijer en Zoon. EENDAAGSE FOND ON AANGEWEZEN: 1. T.
J. Berentsen; 2. A. Kappert; 3. H.B.M. Hoksbergen; 4. Comb. J.
Meijer en Zoon; 5. Asley Eykelkamp.
OVERNACHT FOND AANGEWEZEN: 1. Comb. J. Meijer en Zoon;
2. H.J. Stokkink; 3. Marc Tiemessen; 4. F.T Hummelink. OVER-
NACHT FOND ON AANGEWEZEN: 1. Comb. J. Meijer en Zoon; 2.
H.J. Stokkink 3. Marc Tiemessen; 4. F.T Hummelink.
JONG AANGEWEZEN: 1. H.B.M. Hoksbergen; 2. R. de Beus; 3. 
Asley Eykelkamp; 4. Marc Tiemessen; 5. T. J. Berentsen. JONG
ON AANGEWEZEN: 1. H.B.M. Hoksbergen; 2. R. de Beus; 3. Asley
Eykelkamp; 4. T. J. Berentsen; 5. D. J. Gotink.
NATOUR AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. H.B.M. Hoksber-
gen; 3. Marc Tiemessen; 4. Roy Schipper; 5. D.J. Gotink. NATOUR
ON AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. Marc Tiemessen; 3.
H.B.M. Hoksbergen; 4. Roy Schipper; 5. D.J. Gotink.
GENERAAL AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. H.B.M. Hoks-
bergen; 3. Marc Tiemessen; 4. D.J. Gotink; 5. R. de Beus. GENE-
RAAL ON AANGEWEZEN: 1. Asley Eykelkamp; 2. Marc Tiemes-
sen; 3. R. de Beus; 4. H.B.M. Hoksbergen; 5. D.J. Gotink.



GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen
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50% KORTING
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Dicht bij mens en natuur
Bijzonder door eenvoud

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Hof van Kettelerij 2
7251 DS  Vorden

Tel. 0575-551508 
website: www.kettelerij.nl
e-mail: info@kettelerij.nl

Openingstijden: 
Ma.  x
Di.  x
Wo. 10.00 - 18.00 uur
Do.  10.00 - 18.00 uur
Vr.  10.00 - 18.00 uur
Za.  10.00 - 17.00 uur

Buiten deze tijden om zijn wij uitsluitend voor opdrachten en 
dringende zaken bereikbaar onder tel.nr. 06-51201343  

Harrie Kettelerij en Gerard Arends

                    
 "EL ENCUENTRO"  

 
- cursussen SPAANS 
  les in kleine groepen of privé. 
- start groepscursussen: week 5 
- gratis proefles: 18, 21 en 22 januari 
 
ook:  
- Nederlands als Tweede Taal 
- (beëdigde) vertalingen:  
    Spaans-Nederlands en  
    Nederlands-Spaans 

          

 

Vordensebinnenweg 19 
7231 BB Warnsveld 
www.el-encuentro.nl 
emilia@el-encuentro.nl 
     0575-571946/  
     06-44192544  

Veel mensen eten eigen-
lijk te weinig. Een lichaam 
heeft de juiste voedingsstof-
fen nodig om te verbran-
den. “Een lichaam kan in 
korte tijd niet veel kilo’s af-
vallen. Een crashdieet waar-
bij in korte tijd veel gewicht 
wordt verloren, is voor het 
lichaam niet goed. Je kunt 

veel beter zorgen dat je per 
week een halve kilo afvalt 
en dat je ook geniet. Je moet 
lekker in je vel zitten en 
genieten van het leven. Je 
mag best wel een keer een 
gebakje eten of een wijntje 
drinken.” Elly werkt niet 
met shakes en voedingssup-
plementen. Alleen een ge-
leidelijke gewichtsafname 
heeft een duurzaam en blij-
vend resultaat en is ook vol 
te houden.

Bij Elly Geurts wordt een 
ander eetpatroon aange-
leerd en een omslag ge-

maakt door alternatieven 
te zoeken voor eten waar je 
lichaam behoefte aan heeft. 
“Dit doe je door niet alleen 
je voedingspatroon te ver-
anderen, maar ook door 
nieuwe keuzes te maken 
en te leren kiezen voor je-
zelf. Maar als je kiest voor 
iets minder gezonds, geniet 
daar dan van,” lacht Elly. 
“Als je een Big Mac neemt, 
eet dan bewust en niet in 
vier happen.” Gezonde voe-
ding staat in de Schijf van 
Vijf van het voedingscen-
trum. “Daar zit alles in. Je 
moet gevarieerd eten, niet 
te veel maar van alles wat,” 
weet Elly. “Groente en fruit 
is altijd goed, neem bij de 
maaltijd wat rauwkost er-
bij. En drink voldoende.” 

Het coachen vindt ze heel 
leuk om te doen. “Dat doe 
ik ook in mijn werk als 
Teamcoach bij Sensire,” ver-

telt ze. Altijd al bezig met
voeding, besloot ze een jaar
geleden de opleiding voor
gewichtsconsulent te gaan
doen. Na een bezoek aan 
een open dag, gaf zich met-
een op en ging een jaar lang
elke week een dag naar Nij-
megen. “Ik heb er geen mo-
ment spijt van gehad.” Elly
gaat uit van het doel dat
de mensen zich hebben ge-
steld, een streefgewicht wat
ze zelf heel graag willen be-
reiken. “Ik richt mij vooral
op het coachen van mensen
om ze inzicht te geven in
hun eigen eetpatronen. Het
is bewustwording,” vult 
Elly aan. “Mensen zijn het
waard! Je moet trots zijn op
jezelf. Ik vind het erg leuk 
om te zien dat mensen zich
op een gegeven moment
lekker voelen in hun eigen
lijf en dat is niet voor ieder-
een maatje 36. Wat jij fijn
vindt, bij jou past, dat is het
uitgangspunt waar ik mee
begin.”

Elly Geurts is aangesloten
bij de Beroepsvereniging
Gewichtsconsulenten Ne-
derland (BGN). “Goede 
voornemens voor 2013.
Start vandaag! en vergeet
niet afvallen is topsport”
Elly Geurts Gewichtscoach,
Toldijkseweg 8, 7221 DD
Steenderen. Voor informa-
tie over de praktijk, haar 
werkwijze, de diverse pak-
ketten en consulten of een
gratis kennismakingsge-
sprek bel (0575) 451 669 of
(06) 531 16 212.

Fit met een gezond gewicht!

Elly Geurts start eigen praktijk 
in Steenderen als gewichtscoach
Steenderen - Op 1 december 2012 opende Elly 
Geurts Gewichtscoach haar praktijk aan de 
Toldijkseweg8 in Steenderen, waar zij mensen 
coacht en begeleidt naar een gezond gewicht. 
Coaching zal helpen in hoe en wat te eten om 
het bij de persoon passende gewicht te berei-
ken en te behouden. Het is mogelijk om met 
vrienden of vriendinnen samen te worden ge-
coacht. “Om elkaar te stimuleren,” vertelt Elly 
Geurts.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

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 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 2, 8 januari 2013

In 2012 is het aantal uitkeringsge-
rechtigden in onze gemeente gelijk 
gebleven ten opzichte van 2011. Eind 
2012 ontvingen 242 huishoudens 
een uitkering, net zoals in 2011 het 
geval was. Wethouder Paul Seesing 
van werk en inkomen is hier tevre-
den over. “Het aantal mensen dat 
werkloos raakt in onze omgeving 
nam en neemt toe door de economi-
sche crisis, maar door onze aanpak 
met vooral maatwerk weten we in-
woners weer aan de slag te krijgen 
en dat is een goede zaak!”

-

gemeente voert een actief reïntegra-
tie en scholingsbeleid om uitkerings-
gerechtigden weer aan het werk te 

-

naar werk en lukt het ons om het 
aantal uitkeringsgerechtigden con-

-
-

moeid. 

Onderzoek CBS

Bureau voor de Statistiek in oktober 

ontvingen 9% in 2011 een baan.
Gemeenten met 10.000 tot 50.000
inwoners, waar Bronckhorst er één 
van is, hebben hierin het grootste 

-
vangers hun uitkering voor een baan. 

Hier vond 16% van de mensen die in 

-
landse gemeenten.

Aantal uitkeringen in 2012 in Bronckhorst stabiel gebleven

Werken op kantoor

Oude en nieuwe bewoners van de 
buurtschappen Heidenhoek, Was-
sinkbrink en Winkelshoek (HWW) 

-
dacht over initiatieven die het karak-
ter van hun woonomgeving verder 

voren gebracht die het essen- en 
kampenlandschap van de streek 
versterken en cultuurhistorie 

-
tief willen nemen verder uitgewerkt 
en opgenomen in de ‘Uitvoerings-
agenda Heidenhoek, Wassinkbrink 
en Winkelshoek 2012-2014’.

van de samenwerkingspartners 

Stichting Landschapsbeheer Gelder-
-

holt. 

Kom d’r in
Op dinsdag 15 januari a.s. organise-

-
-

-
seum Smedekinck aan de Pluimers-

-
bruikt om elkaar te informeren over 

-
schapsbeheer Gelderland geeft een 
presentatie over de cultuurhistorie, 
het ontstaan van het essen- en kam-
penlandschap, typische erfinrichtin-
gen en voorbeelden van inrichtings-

-

-
-

Aanmelden

naam en adres te mailen naar
info@bronckhorst.nl. Graag verne-

ons bellen via tel. (0575) 75 02 50.

15 januari: informatiebijeenkomst buurtschappen Heidenhoek, 

Wassinkbrink en Winkelshoek

-
hof in Arnhem het hoger beroep dat 
de gemeente Bronckhorst aanspan-
de tegen de uitspraak van de recht-
bank Zutphen over de 4 mei herden-

gaat in hoger beroep om een aantal 

-
-

rechter uitspraak doen over het 
-

dens een openbare gelegenheid of 

gemeenteraad? Het belang van een 
uitspraak in hoger beroep ligt met 

-
heid voor de herdenkingen de

Nederlandse gemeenten is het

Gemeenten, het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters en het 

Het is nog onbekend wanneer het 
Hof een uitspraak doet.

Hoger beroep tegen uitspraak

rechtbank over 4 mei herdenking in 

Vorden dient op 28 januari

avondopenstelling in het politiebureau 
in het gemeentehuis in Hengelo. Op

Aangepaste openingstijden politiebureau 

17 en 24 januari

van de schoolkinderen in Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 per ingele-

€ 0,50 -

Op woensdag 9 januari 2013 kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 uur 
en 15.30 uur

Baak : speelplaats Bobbinkstraat
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo
Hoog-Keppel
Hummelo
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk
Velswijk : speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt
Vorden : gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf, Kampweg 2

-
ge gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten afleggen groot is.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 9 januari

Jeugd van Bronckhorst kom helpen en 
verdien een extra zakcentje!



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.

Toon: “We wonen vaak dicht op 
 elkaar. Daardoor kunnen ergernis-
sen, conflicten en ruzies ontstaan. 
Vaak beginnen de irritaties met een 
kleinigheid, maar door er niet met 
elkaar over te praten kan zo’n 
 kleinigheid uit de hand lopen. De 
 politie erbij halen, levert niet altijd 
de verzoening en vrede op die buren 
zich wensen. Het lost misschien wel 
het conflict op, maar de sfeer wordt 
er niet altijd beter op.”

Daan: “De gemeente kan na een 
 gesprek over de situatie een aanbod 
doen voor een buurtbemiddelings-
traject. Inwoners kunnen zich 
 hiervoor ook zelf aanmelden. 

 Buurtbemiddelaars zijn goed ge-
trainde vrijwilligers die bemiddelen 
in huis-, tuin- en keukenconflicten 
tussen buren en wijkbewoners.  
De bemiddelaars spelen niet voor 
rechter en vellen ook geen oordeel. 
Zij proberen de ruziënde partijen 
weer aan de praat te krijgen en hen 
zelf een oplossing te laten bedenken. 
De vrijwilligers hebben geheim-
houdingsplicht en de bemiddeling is 
gratis.

Het voordeel van buurtbemiddeling 
is dat bewoners hun problemen niet 
bij de politie of justitie neerleggen, 
maar proberen er  onderling uit te 
komen onder begeleiding van be-

middelaars. Het doel is tot een op-
lossing te komen die voor beide par-
tijen aanvaardbaar is. Buurtbemid-
deling kan zo een  belangrijke bijdra-
ge leveren aan de leefbaarheid in de 
wijk.”

Toon: “U kunt met verschillende 
soorten conflicten bij buurtbemidde-
ling terecht. U kunt denken aan con-
flicten tussen buren of wijkbewo-
ners over bijvoorbeeld vreemde 
geuren, (sloop)auto’s in de straat, 

pesterijen, roddels, overlast van 
 kinderen, overlast van huisdieren, 
harde muziek, rommel in het trap-
penhuis of het plantsoen en natuur-
lijk geluidsoverlast. Voor conflicten 
waarbij sprake is van buitensporige 
agressie, alcohol en drugsproblema-
tiek kunt u terecht bij de politie 
Noord- en Oost-Gelderland,  
tel. (0900) 88 44.”

Daan: “Is er sprake van een 
 probleem of conflict, zoals bij de 
overburen van Dieke en Thomas, dan 
kunnen de betrokkenen (of de 
 gemeente als de betrokken partijen 
er na een gesprek mee instemmen) 
dat melden bij buurtbemiddeling 
 IJsselkring, MFA De Zonneboom, 
Zonneplein 4, 7004 EL Doetinchem, 
tel. (06) 53 70 32 07 of e-mail: buurt-
bemiddeling@ijsselkring.nl. In het 
geval van Dieke en Thomas hebben 
wij hen aangeraden de familie 
 Korthorst en hun buren te informe-
ren over de mogelijkheid van buurt-
bemiddeling. Ook instanties zoals de 
politie, justitie, woningbouwcorpora-
ties, wijkorganisaties, GGD, gemeen-
ten, scholen, huisarts en andere 
 organisaties kunnen een melding 
doen. Voorwaarde is wel dat de 
mensen die ruzie hebben vrijwillig 
deelnemen aan de buurtbemidde-
ling.”

Vanuit het gemeentehuis...

Deze week:  Aflevering 24

Buurtbemiddeling voor 
 burenruzies
De familie Korthorst zijn de over-
buren en goede vrienden van 
 Dieke en Thomas Westerik. De 
 familie Korthorst is met hun 
 buren in een burenruzie verzeild 
geraakt door geluidsoverlast die 
de zoon van de buren veroorzaakt door te pas en te onpas op zijn drumstel 
te spelen. Ze vragen Dieke en Thomas die die buren ook goed kennen of zij 
eens een gesprek met ze willen aangaan. Maar dat durven ze niet zo goed, 
omdat zij niet bij de ruzie betrokken willen raken, omdat hun dochter 
 bevriend is met de drummende overbuurjongen. Dieke belt de gemeente 
eens om te vragen of wat er in zo’n situatie mogelijk is.

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 producten 
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. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

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. 

Toon en Daan

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
-

heffing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 maart van 16.00 tot 00.00 uur en 17 maart van 09.00 tot 
00.00 uur, ontheffing groepskamperen, 16 en 17 maart, gedeeltelijk afsluiten Wolfersveenweg, 
Priesterinkdijk en Aaltenseweg en gedeeltelijk instellen stop-/parkeerverbod Kuiperstraat,

 Bielemansdijk en Wolfersveenweg, 15 t/m 18 maart 2013, Halmac

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 en 25 augustus van 09.00 tot 00.00 uur, ontheffing 
groepskamperen, 23 t/m 25 augustus, gedeeltelijk afsluiten Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en 
Aaltenseweg en gedeeltelijk instellen stop-/parkeerverbod Kuiperstraat, Bielemansdijk en

 Wolfersveenweg, 23 t/m 26 augustus 2013, Halmac

NK motocross jeugd op 26 mei van 08.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,
 25 en 26 mei van 09.00 tot 00.00 uur, ontheffing groepskamperen, 24 t/m 26 mei, gedeeltelijk af-

sluiten Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg en gedeeltelijk instellen stop-/parkeer-
verbod Kuiperstraat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg, 24 t/m 27 mei 2013, Halmac

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 20 december 2012: 

Aanvragen

Ontvangen op 24 december 2012:

Ontvangen op 27 december 2012: 

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 23 oktober 2012:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 januari 2013:

Bronckhorst 10 en 17 maart, 1 en 21 april, 25 augustus, 15 september, 6 oktober, 17 november,
 22, 26 en 29 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, Hengelose ondernemersvereniging

-
meente Bronckhorst 24 maart, 1 en 28 april, 5, 9 en 20 mei, 22 september, 24 november, 8, 15, 22 
en 26 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, ondernemersvereniging Hummelo, Keppel 
en Drempt

Bronckhorst 22 en 29 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, Steenderense onderne-
mersvereniging

Verleende vergunningen

... en waarmee zij u graag van dienst zijn



Openbare bekendmakingen - vervolg

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Ontheffing verbod motorvoertuigen

Ontheffing aslastbeperking 
-

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Maandaanbieding JANUARI

WINTERAKTIE
ROLLUIKEN!*

Zeer scherpe prijzen!
Isolerend en inbraakwerend.

Informeer bij onze zaak in Hengelo (Gld.)

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
* Aktie duurt t/m 31 maart 2013

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Er zijn weer tulpen!

www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &
opruimcoach

BINNEN K
A

N
T

www.burobinnenkant.nl    0575-513426

Te huur gevraagd:
Landbouwgrond voor de teelt van

aardappelen en/of maïs

Tevens te koop aan huis:

consumptie aardappelen

A. Masselink
tel. 06-53966991
Covikseweg 13
Steenderen

Herkent u dit:
Alsmaar in rondjes blijven denken; malen; 

blijven piekeren? Gedachten beheersen je leven.
Slecht slapen. Vanuit emoties reageren, angsten 

hebben, bijna in paniek raken, enz.

Met de cursus 
Energetisch Mediteren 

leer je dit herkennen én beheersen. 
Zowel je gedachten als je emoties.

25 en 26 januari in Boerderij Overkamp, 
Veldwijkerweg 1, 7251 HE Vorden.

 

Info: www.mesologiemargatump.nl. tel.: 06 22631821



Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Live muziek
Zondag 13 januari

Aanvang: 16.00 uur

Band: ’66 AMAZON
GRATIS ENTREE

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Krulvaren

Nephrolepis exaltata 
‘Green Lady’
Potmaat 17 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

4,99

wk 2. Geldig van 10-01 t/m 16-01. OP=OP

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl, 0314-681378 - Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden, 0575-553006
www.GiesenShoes.nl - info@GiesenShoes.nl - www.facebook.com/GiesenSchoenmode - twitter:@GiesenShoes

Beginnen met hardlopen?
Dat kan op maandagochtend (buitengebied Hengelo) 

of donderdagavond (dorpskern Hengelo)

vanaf eind januari.

10 trainingen, maximaal 16 deelnemers,
1 gediplomeerde trainster.

Meer info op www.fastfoot.nl of mail feikje.breimer@fastfoot.nl

IJssel
computerservice

*

*

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Mach, macht
 B. More
 C. Plas

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Tijdens deze gezellige middag en 
avond stonden Same Old Wings, 
Groove on the Roof, Gravity en Drop 
It! op het podium. De bands speelden 
vol overgave vele bekende en onbe-
kende nummers en het aanwezige 
publiek genoot er vol van. Voor extra 
songs moest wel extra worden be-
taald, maar vanwege het goede doel 
werd gul gegeven.Kinderen brachten 
geld bij elkaar door de verkoop van 
armbandjes, koekjes, cakejes, kaar-
ten en het ophalen van statiegeld-
flessen. Ook werd er tegen betaling 
gemasseerd. Door Joyce Gouda werd 
een schilderij beschikbaar gesteld, 
speciaal voor deze avond gemaakt 

en deze leverde uiteindelijk 310 eu-
ro op.Dit alles is mede mogelijk ge-
maakt door sponsoring van Sporthal
van der Bend, EJ’s Kookfestijn, ProVi-
vre, COOP Aalderink, Café Heezen, 
Fruitbedrijf Horstink, De Tolbrug,
Thea Lebbink en Equi Education. De
opbrengst van alle acties werd over-
gemaakt naar 3FM Serious Request.
DropIt! drummer André Roelofs 
bracht samen met zijn kids de cheque
op zondag 23 december naar het Gla-
zen Huis in Enschede.

3FM Serious Request: Let’s hear it for the babies!

Drop It! actie 
levert 2.200 euro op

Rha - Op 22 december zette de Coverband DropIt! zich in voor 3FM
Serious Request. Door de muzikale medewerking van meerdere bands,
sponsoring van bedrijven en andere initiatieven kwam de totale op-
brengst op 2.200 euro!!!

Coverbandleden van DropIt namen het initiatief voor de Serious Request actie op Rha.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Per uitstapje staat een andere plaats 
centraal, deelnemers dienen woon-
achtig te zijn in die regio. De uitjes 
zijn kortdurend en op een bepaald 
deel van de dag gepland. De groep 

mensen waarmee Kruiswerk op pad 
gaat is klein en bestaat uit maximaal 
acht personen. Een speciale bus haalt 
de gasten op en brengt ze thuis. Er 
gaan vrijwilligers mee voor de extra 

zorg/aandacht. In overleg kunnen de 
gasten ook eigen begeleider(s) mee-
nemen. Leden van Kruiswerk mogen 
een aantal keren per jaar mee tegen 
een aantrekkelijk tarief. Zij ontvan-
gen korting op de reguliere prijs van 
de uitstapjes.

Een overzicht van alle uitjes vind 
je op www.kruiswerk.nl/uitstapjes. 
Aanmelden voor de uitjes is mogelijk 
via telefoon (0315) 64 20 93.

Voor mensen die zorg nodig hebben

Kleinschalige uitstapjes in de Achterhoek
Regio - In samenwerking met Care Travel, organiseert Kruiswerk Sen-
sire in 2013 verschillende uitjes met zorg in de regio. Leden van het 
Kruiswerk profiteren daarbij van een mooi voordeel. Deze uitjes met 
zorg bieden Kruiswerk Sensire-leden die zorgbehoevend zijn, in de 
breedste zin van het woord, een gezellig, kleinschalig middagje weg. In 
kleine groepen trekken de deelnemers er op uit in eigen regio.

De opbrengst van deze marathon 
was € 370,-. Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan het evenement Alpe 
d’Huzes en is bestemd voor het KWF 
kankerfonds.Drie instructeurs van 
Aero-Fitt stonden zondagmorgen ge-
reed om alle deelnemers te ontvan-
gen in de spinningzaal. Deze zaal was 

met een 40 -al fietsen geheel gevuld. 
Eerst werd er een uur RPM training 
gedaan, na heel even wat drinken 
en de rug rechten was het volgende 
uur ingeruimd voor spinning, dit was 
flink afzien bij opzwepende muziek, 
het laatste uur stond in het teken van 
de beklimming van de Alp d’ Hues. 

Met op de achtergrond een film van 
de beklimming werd in 1 uur en 10 
minuten fictief de hele berg beklom-
men. 
Na 3 uur intensief fietsen, liep het 
water van de muren en het zweet 
van de lichamen, maar moe en vol-
daan was er door de deelnemers en 
door de gehele vrijwillige inzet van 
het team van Aeri-Fitt toch weer een 
mooi bedrag ingezameld voor de Alpe 
d’HuZes.

Spinningmarathon succes voor 
Team Bronckhorst

Hengelo - Zondag 30 december hebben een 40-tal deelnemers, waar-
onder het team Bronckhorst, meegedaan met een spinningmarathon 
bij Aero-Fitt in Hengelo.

Fred Diks (1955) is al zijn hele leven 
dol op voetbal. Hij woont in Hen-
gelo Gelderland en heeft meer dan 
25 jaar diverse voetbalclubs in Oost-
Nederland getraind. Verder gaat hij 
elk weekend voor dagblad De Gel-
derlander op pad. Hij bezoekt dan 
voetbalwedstrijden en maakt een 
verslag voor in de krant. Ook houdt 
hij regelmatig interviews met voet-
ballers. De kinderen van de (voor-
malige) gemeente Hengelo kozen 
Koen Kampioen in 2004 uit tot hun 
favoriete kinderboek.
Koen Kampioen werd zelfs zo be-
roemd dat het Achterhoeks Bureau 
voor Toerisme in Hengelo Gelder-
land een pad naar hem heeft ge-
noemd: het Koen Kampioen-pad.

Fred Diks leest 
Koen Kampioen voor
Doetinchem - In 2013 bestaat 
Stichting Lezen 25 jaar, Stich-
ting Lezen & Schrijven 10 jaar, 
De Nationale Voorleeswedstrijd 
20 jaar, De Nationale Voorlees-
dagen 10 jaar en BoekStart 5 
jaar. Aanleiding genoeg om 
2013 uit te roepen tot het Jaar 
van het Voorlezen met als doel 
iedereen te laten ervaren dat 
voorlezen leuk en waardevol is. 
De bekende schrijver Fred Diks 
verzorgt voor kinderen vanaf 7 
jaar de aftrap met verhalen over 
Koen Kampioen! Op zaterdag 26 
januari van 11.00 tot 12.00 uur 
leest hij voor in de bibliotheek 
Doetinchem.

Theo; “Zo lang ik me herinner heb 
ik al interesse gehad voor de natuur 
en ben ik bezig geweest met het te-
kenen en schilderen hiervan. Door 
de drukke werkzaamheden was hier 
niet altijd even veel tijd voor. Maar 
dit werd in de loop der tijd toch be-
ter. Met het oog op het pensioen heb 
ik dit weer intensiever opgepakt. Ik 
heb schilderlessen gevolgd bij Marian 
Merk in de traditionele olieverftech-
niek. Ook ben ik lid geworden van 
een schildersclub “Ars Nostra” die 
onderleiding van Cees Roorda de na-
tuur schildert. Ik schilder dan ook 
afwisselend realistische stillevens in 
olieverf en natuur en vogelportretten 
in olie of acrylverf.” 
De expositie is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek. 
Die kunt u vinden op de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Expositie Theo Stapelbroek in 
bibliotheek Hengelo
Hengelo - In de maand januari 
exposeert Theo Stapelbroek zijn 
werken in bibliotheek Hengelo. 
Theo Stapelbroek is geboren in 
Keijenborg op 8 augustus 1943.

Eén van de werken van Theo Stapelbroek.

Tijdens de dienst zal op gepaste wijze 
afscheid worden genomen van me-

vrouw Ds. E.W.H. Laman Trip – Klein 
Starink uit Warnsveld om haar te be-

danken voor de vele jaren die ze voor-
gegaan is in de dienst in het kerkje 
met name tijdens de eindejaarsdien-
sten. 

Na afloop is er een gezellig samenzijn 
met koffie en/of thee met cake.

Zondag 13 januari

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Mevrouw Marjan Hengeveld uit Eibergen is zondag 13 janu-
ari voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo. De aanvang van de dienst is om 10.30 uur in de kleine 
kerk aan de Banninkstraat.
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A-lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 
60,76 %; 2. Dini Mijnen & Herman 
Stapelbroek 59,03 %; 3. Gerrit Olden-
have & Bert Deunk 58,68 %. B-lijn: 
1. Mien & Gerrit Vorselman 67,08 
%; 2. Annelies Schröder & Jan Ron-
deel 65,00 %; 3. Tiny Kleinreesink & 
Wim Schipper 60,07 %. C-lijn: 1. Ans 
Knaake & Leida Pennekamp 63,17 
%; 2. Wil ten Holder & Leni Lamers 
55,22 %; 3. Paulien Gasseling & Mini 
Peters-Sueters 54,92 %.
Deze derde januari was de Nieuw-
jaars-competitieavond van onze 
bridgeclub. Een ieder was op tijd aan-
wezig om elkaar het beste te wensen 
voor het nieuwe jaar 2013 en zo start-
ten we op de gewone aanvangstijd. 
De uitbater van Den Bremer liet zich 

ook niet onbetuigd en had voor ieder
een Welkom-Nieuwjaarsdrankje in
mooie glaasjes. Bijzonder attent. Ge-
zien de hoge uitslagen bleken veel
spelers in Goede ‘Mood’ te zijn. Met
deze vijfde, nog te spelen ronde, heeft
u uw lot, om van lijn te veranderen
nog in eigen hand. Succes!

Donderdag 10 januari 2013 spelen
we de laatste competitieavond van 
de derde ronde. Zaterdag 26 januari
2013 spelen wij ons Goededoelentoer-
nooi, gaf u zich al op? U bent van
Harte Uitgenodigd! Het schijnt soms
moeilijk om voortijds af te zeggen,
maar ook in dit nieuwe jaar vragen
wij u hier zo goed mogelijk zorg voor
te dragen. Dit graag met een sms, 
door te bellen naar 06-28633453 (in-
spreken lukt niet!) of door te mailen
naar bcbronkhorst@hotmail.nl

Voor alle lezers een Gezond en Gezel-
lig Kaartjaar gewenst.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de vierde 
competitieavond in de derde ron-
de van Bridgeclub Bronkhorst 
gespeeld op donderdag 3 januari 
2013 te Toldijk.

Het Marveldtoernooi, dat dit jaar 
plaatsvindt in het weekend van vrij-
dag 24 t/m zondag 26 mei, kent in het 
totaal 5 nieuwe ploegen ten opzichte 
van 2012. Het bestuur is erin ge-
slaagd om in 2013 een zeer verassend 
en gevarieerd deelnemersveld naar 
Groenlo te halen. Deelnemers uit 8 
verschillende landen en maar liefst 4 
continenten. Voor het eerst een team 
uit Zuid Amerika en Azië. Van de 5 
nieuwe ploegen zijn 3 teams echt 
nieuw: Kashiwa Reysol uit Japan, het 
Nationale team van Mexico en Atle-
tico Paranaense uit Brazilië. Vitesse 
en Paris Saint-Germain uit Frankrijk 
hebben eerder deelgenomen. De or-
ganisatie van het Internationale Mar-
veldtoernooi is zeer blij met dit deel-
nemersveld.

Helaas zal Feyenoord dit jaar niet 
naar Groenlo komen. Zij zijn uiter-
aard uitgenodigd, maar zij willen 
in 2013 slechts twee toernooien in 
drie weken spelen. De timing van 
het toernooi komt daarbij slecht uit. 
Het bestuur gaat er van uit dat Fey-
enoord bij de jubileumeditie in 2014 
gewoon weer van de partij zal zijn. 
Nieuwe teams betekent ook dat een 
aantal teams niet terug zal keren 

naar Groenlo. Het Nationale Team 
USA, Olympique Marseille, Liverpool
en FFFA Ghana zijn niet meer van de
partij. Dit is in goed wederzijds over-
leg gebeurd. Wellicht dat zij in de toe-
komst weer terugkeren in Groenlo.

Verder behoeft Paris Saint-Germain,
de vervanger van Olympique Mar-
seille, nog een toelichting. Paris Saint
Germain is in principe bereid om aan
het toernooi in 2013 deel te nemen.
Er is echter een voorbehoud.  Zij heb-
ben een competitiewedstrijd op zater-
dag 25 mei. Zij hebben toestemming
nodig van de Franse voetbalbond om
deze competitiewedstrijd te mogen
verzetten. Het bestuur Internationaal
Marveldtoernooi hoopt dat dit in ja-
nuari gaat lukken.

De loting voor het 24e Internationale
Marveldtoernooi werd verricht door
drie mensen die voetbaltechnisch erg
nauw bij de s.v. Grol betrokken zijn,
t.w. Kevin Vos (trainer B1), Christian
Pillen (trainer C1) en Jos Heutinck 
(huidige trainer Grol 1). De eerste 
twee overigens ook bij de komende
editie van het Marveldtoernooi en dat
voor de eerste keer als trainers van 
onze eigen Grolteam.

Topbezetting Marveldtoernooi 2013
Maar liefst 5 nieuwe ploegen 
ten opzichte van 2012

Groenlo - In een bomvol sportcafé is tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de s.v. Grol op zondag 6 januari door het bestuur van de Stichting
Internationaal Marveldtoernooi het deelnemersveld van de 24e editie
in 2013 bekend gemaakt.

Miranda:’Onze Jordi kon op gegeven 
moment zijn energie niet meer kwijt. 
Mijn moeder Ada (oma van Jordi) heeft 
toen met hem gepraat en geadviseerd 
dat het wellicht goed zou zijn dat hij 
zou gaan fietsen. Dat heeft Jordi dus 
met medewerking van Annie Niesink 
en de wielerclub RTV gedaan en sinds-
dien is hij thuis een stuk vrolijker. En 
dan nu ook nog een aangepaste fiets, 
helemaal geweldig. Jordi is er heel erg 
blij mee’, zo zegt moeder Miranda een 
paar dagen na de Kasteelcross in Vor-
den. Een cross die mede- organisator 
Rudi Peters op gegeven moment de 
stuipen op het lijf joeg.
Rudi daarover: ‘Toen ik vlak voor de 
huldiging van de prominenten hoor-
de dat één van de renners onderweg 
een hartaanval had gekregen was ik 
behoorlijk van slag. Een dergelijke 
gebeurtenis geeft op dat moment 
een grote domper. Gelukkig gaat het 
thans naar omstandigheden redelijk 
goed met de renner, een pak van 
mijn hart. Ik hou regelmatig contact 
en namens onze club hebben wij een 
fruitmand gebracht die is aangebo-
den door D’n Vierakker van Herman 
Eskes. Ik wil tevens van de gelegen-
heid gebruik maken om de EHBO en 
enkele kordate omstanders bedanken 
voor de snelle en directe hulp. Er werd 
meteen gereanimeerd. Gelukkig maar 
,want het had ook heel anders kun-
nen aflopen. Ook de ambulance was 
snel ter plaatse’, zo zegt Rudi Peters 
‘the day after’. 
Het was overigens de tiende keer dat 
de Kasteelcross in Vorden werd ge-
houden . De cross werd gekenmerkt 
door de uitstekende organisatie van 
de RTV Vierakker- Wichmond, die 
inmiddels al 35 jaar bestaat.Het fiets-
crossen is populair bij de wielrenners 
in de winterperiode. De kasteelcross 

welke verreden wordt op een gevari-
eerd parcours nabij kasteel Vorden, 
is één van de mooiste van Nederland 
en daar komen de renners vanuit 
het hele land dan ook graag naartoe, 
waaronder ook diverse Nederlandse 
kampioenen. Daarnaast waren er ook 
renners uit België en Duitsland.
Als eerste ging de sportklasse van start, 
vanaf het begin reed de Nederlandse 
kampioen Ivar Hartogs aan kop. Hij 
gaf zijn koppositie niet meer op en 
behaalde zijn 20ste overwinning in 20 
wedstrijden, terecht een kampioen. 
Na hem kwamen Peter van den Heu-
vel en Freek de Jonge over de streep.
Bij de klasse Masters 40-50+ kwamen 
5 renners van RTV aan de start; Erik 
Bouwmeester, Peter Makkink, Erik de 
Greef, Jan Weevers en Frans de Wit. 
Jan Weevers startte redelijk achteraan 
en wist elke ronde een paar plekken 
naar voren op te schuiven, hij kwam 
uiteindelijk als 5de over de finish en 
was daarmee de beste van zijn ploeg-
genoten. De wedstrijd werd gewon-
nen door de Nederlands kampioen 

Micha de Vries, nr 2 werd Marcel 
Scheffer en nr 3 Jos Bogaerts.
Bij de dames-klasse stond er ook een 

kampioen aan de start, Annefleur Kal-
venhaar, zij was al Nederlands kam-
pioen Veldrijden en Mountainbiken 
en won ook deze wedstrijd met grote 
overmacht. Vanaf het begin ging ze 
aan de leiding en heeft die niet meer 
uit handen gegeven. Naast haar op 
het podium stonden Anna v.d. Breg-
hen (2) en Bianca van den Hoek (3).

Door de Stichting Kanjers voor Kan-
jers werd s’ middags een clinic gege-
ven voor de jeugd, naast het wedstrijd-
parcours. Daar werd aan diverse jonge 
enthousiaste wielrenners les gegeven 
in het nemen van goede bochten 
en andere technieken. De Stichting 
Kanjers voor Kanjers zet zich in voor 
het mogelijkheden bieden aan zieke 
kinderen om ook te sporten.De reeds 
genoemde Jordi Groot Wassink deed 
ook mee aan de clinic en daarna was 
er voor alle jeugdige deelnemers een 
wedstrijd van 1 ronde over het echte 
wedstrijdparcours. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door Renze Makkink 
met op de tweede plaats Freek Vel-
horst. Na de jeugd was er het ‘Wee-
vers Kampioenschap van Bronck-
horst’. Deze wedstrijd over 2 ronden 
werd gereden door enkele prominen-
ten uit de gemeente, toerrijders uit 
de gemeente en de meeste leden van 
RTV Vierakker-Wichmond. De wed-
strijd werd gewonnen door Ronnie 
Berendsen uit Zelhem maar de echte 
winnaar was Jordi Groot Wassink die 
na afloop van de rit zijn nieuwe fiets 
in ontvangst mocht nemen, in de 
kleuren van RTV.Als laatste onderdeel 
stond de wedstrijd voor elite-beloften 
op het programma. Er was een sterk 
deelnemersveld en het parcours was 
door de vele rijders die er al gefietst 
hadden behoorlijk glad geworden. Jo-
him Ariesen kwam als eerste over de 
finish en won de wedstrijd.

Kasteelcross:Johim Ariesen wint bij Elite/Beloften

Moeder Miranda: 
‘Jordi door het fietsen vrolijker’

Vorden - Moeder Miranda Groot Wassink is ontzettend blij dat de 
wielerclub RTV Vierakker- Wichmond zich, via begeleidster Annie 
Niesink, heeft ontfermd over haar 16 jarige zoon Jordi, een jongeman 
met een beperking.

Rudi Peters (geheel links) wordt geïnterviewd.

Jeugd is er klaar voor.

Jordi tussen de pionnen.

Het bedrag komt ten goede aan de jeugd-
afdeling van de club. In totaal waren
deze morgen 225 jeugdleden betrokken
bij het ophalen van de lege flessen.

Flessenactie bracht 
1.600 euro op
Vorden - De flessenactie die de 
voetbalclub Vorden zaterdag-
morgen in het dorp organiseer-
de heeft 1.600 euro opgebracht.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Mach, macht: Kracht. “Ik bun de mach in de arm kwiet.”

 B. More: Vrouwelijk konijn. “De more doo’k tokken wekke 
weer bi’j, dan mot ze ’t moor können.”

 C. Plas: 
  1. Ven, waterplas. “In een bos he’j vake bulten en pleske.”
  2. Open ruimte rond boerderij of fabriek. “Dee jongens en 

deerntjes van Hendriks en Buitinck spöllen op de plas van 
de botterfabriek.”

Geboren en getogen in Landsmeer, 
volgde Marga na de middelbare 
school in Amsterdam een fysiothe-
rapeutische opleiding, waarna zij 
vervolgens in onze hoofdstad als fy-
siotherapeut in het Emma Kinderzie-
kenhuis aan de slag ging. Vanwege 
het werk van haar man verhuisde ze 
in 1999 naar Vorden. Marga Tump: 
‘Daarvoor had ik in 1998 met goed 
gevolg de opleiding Mesologie ge-
volgd en ben ik in 2001 hier op deze 
plek een eigen praktijk begonnen. Ik 
heb mij in eerste instantie helemaal 
op Mesologie toegelegd. Dat is een ge-
integreerde geneeswijze voor chroni-
sche aandoeningen, gebaseerd op de 
reguliere geneeswijze. Cliënten die 
bijvoorbeeld al langer dan drie maan-
den last hebben van bijvoorbeeld ver-
moeidheid, hoofdpijn, buikklachten. 
Klachten die na de behandeling van 
de huisarts aan blijven houden.
Ik ben heel erg regulier gericht, cli-
enten die door mij behandeld wor-
den komen gewoon in aanmerking 
voor een vergoeding door de zorg-
verzekeraar. Hangt natuurlijk wel af 
welke polis ze hebben’, zo zegt Marga 
Tump. Wanneer een cliënt voor hulp 
bij haar aanklopt gaat Marga niet 
over één nacht ijs. Er wordt eerst een 
intake formulier ingevuld, waarna bij 
het eerste consult allerlei onderzoe-
ken plaats vinden, waarbij Marga op 
zoek gaat naar de dis- functie bij haar 
cliënt. ‘Vervolgens krijgt men van 
mij onder meer een leef- en voedings-
advies. Vier weken later volgt een 
tweede consult met exact hetzelfde 
onderzoek als de eerste keer. Blijkt 
dat er bij het derde consult niets ten 
voordele van de cliënt is gebeurd, is 
het voorbij’, zo zegt Marga Tump.

Ook houdt zij zich bezig met de ge-
neeswijze NAET dat wordt toegepast
bij allergieën. Verder heeft Marga
Tump zich de SiVaS therapie eigen 
gemaakt met andere woorden ‘Hoe 
reageert het lichaam op prikkels van
buitenaf‘. Dat betekent tevens dat ik
mij zelf ook steeds door- ontwikkel.
Mijn cliënten komen uit de gehele
Achterhoek. Velen bereiken mij via
de mond-reclame. Ik hoor bij een
eerste consult heel vaak ‘Ik heb uw
naam en adres van die en die doorge-
kregen’ en dat voelt natuurlijk goed’,
zo zegt ze. Op vrijdag 25 en zaterdag
26 januari geeft zij samen met Astrid
Engels in boerderij Overkamp aan de
Veldwijkerweg 1 in Vorden een twee-
daagse cursus ‘Energetische Medita-
tie’. Tijdens deze cursus leert men 
mentale reacties op een conflict- en/
of confronterende situaties herken-
nen en hanteren. Verder is er nog een
tweede cursus, waar men o.m. leert
om je eigen ‘mind‘ te controleren. Het
denken wordt steeds meer en meer
een bewust gestuurd proces, helder
en effectief. In een eventuele derde 
cursus leert men zich op te stellen 
voor de eigen omgeving. Voor meer 
informatie en aanmelden kan men 
bellen (Marga Tump) 0575-555394 of
06-22631821. Of men kan bellen met
Astrid Engels 024-3231101. 
(Zie ook de advertentie in dit blad).

Leer je eigen reacties en situaties kennen
Marga Tump geeft cursus 
Energetische Meditatie
Vorden - Marga Tump aan de 
Prins Bernhardweg in Vorden, 
heeft al circa 12 jaar een eigen 
praktijk aan huis. Cliënten kun-
nen daar terecht voor de genees-
wijze Mesologie, NAET en SiVaS 
therapie. Binnenkort gaat zij sa-
men met Astrid Engels een twee-
daagse cursus ‘Energetische Me-
ditatie’ geven.

Marga Tump.

Van het helpen bij wassen en aan-
kleden van een cliënt tot gespeciali-
seerde wondverzorging en het bieden 
van huishoudelijke hulp: de organi-
satie waarvan het hoofdkantoor in 
Arnhem staat, biedt zorg thuis in 
alle vormen, 24 uur per dag, 7 da-
gen per week. “We werken voor de 
hulp in de huishouding samen met 
zorginstelling Markenheem”, vertel-
len adviseur Willemien Klein Gel-
tink en regiomanager Karin Reesing. 
Zij werken vanuit de vestiging De 
Achterhoek die te vinden is aan de 
Varsseveldseweg 79 in Doetinchem. 

Persoonlijke en betrokken zorg is het 
uitgangspunt van deze organisatie. 
“Een huisbezoek is bij ons - ongeacht 
de hulpvraag - de standaard.”
Een aanzienlijk aantal mensen in de 
doelgroep van Thuiszorg Groot Gelre 
kampt met dementie. “Eén op de vijf 
mensen krijgt ermee te maken”, leg-
gen de dames uit. “Aangezien de ver-
grijzing en de bevolkingskrimp hier 
in de Achterhoek een feit is, vraagt 
het ons inziens veel aandacht.” 
Thuiszorg Groot Gelre streeft er naar 
mensen zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen. “Wij doen dat door te 

kijken naar wat het beste bij de cliënt 
past, binnen de mogelijkheden van 
wet- en regelgeving, maar met maxi-
male creativiteit. Cliënten vinden het 
fijn de regie zo lang mogelijk in eigen 
hand te houden en dat begrijpen we”, 
vertellen Reesing en Klein Geltink. 
“We gaan naast de mensen staan en 
kijken per fase wat nodig is.”
Dementie is een vreselijke ziekte voor 
de cliënt en zijn of haar omgeving. 
“De familie verliest langzaam maar 
zeker een dierbare, terwijl de cliënt 
vaak contacten en vrienden verliest. 
Dementie is geen ziekte waar de om-
geving makkelijk mee omgaat.”
Om als zorgaanbieder een goede rol 
in dat proces te spelen, is adequate 
kennis en ervaring nodig. “Onze 
mensen worden opgeleid om snel in 
te spelen op situaties die steeds veran-
deren. Onze insteek is: de omgeving 
moet anticiperen op de mens met 
dementie omdat de persoon met de-
mentie het andersom niet meer kan. 
Hiermee probeer je zo lang mogelijk 
‘houvast’ te creëren.”
Deze houvast vindt Thuiszorg Groot 
Gelre erg belangrijk en wil ze bie-
den door met vaste, kleine teams 
te werken. Waarin deze organisatie 
zich echt onderscheidt, is volgens de 
dames Reesing en Klein Geltink het 
zoeken van een goede ‘match’ tussen 
cliënt  en zorgverlener. 
“Neem een cliënt die lijdt aan begin-
nende dementie en zelf vindt dat er 
niks aan de hand is en dus geen zus-
ter nodig heeft. Dat terwijl er wel on-
dersteuning nodig is om de mantel-
zorger te ontlasten. Dan is onze keu-
ze om een mannelijke hulpverlener 
van tegen de zestig in te zetten een 
goede oplossing, omdat de cliënt nu 
het gevoel heeft een maatje te heb-
ben en daar de steun uit put die no-
dig is. Voor cliënten die graag in het 
dialect met de zorgverleners spreken 
hebben we voldoende mensen uit de 
regio in dienst.”
De medewerkers van Thuiszorg 
Groot Gelre stellen samen met de cli-
ent en zijn naaste omgeving een plan 
op. “Ook bij het doorverwijzen naar 
bijvoorbeeld dagvoorzieningen gaan 
wij heel gericht te werk. We werken 
samen met zorgpartners uit de regio 
maar ook met zorgboeren als dat aan-
bod beter bij de cliënt past. Tevens 
maken wij deel uit van het Netwerk 
Dementie in de Achterhoek. Wij vin-
den het ontzettend belangrijk om 
voor de cliënt het maximale mogelijk 
te maken; samen willen we de kwa-
liteit van leven voor mensen met de-
mentie zo goed mogelijk behouden.”  
Voor meer info: www.thuiszorg-
grootgelre.nl

Zie ook de Banencontact-advertentie 
elders in deze krant

Extra aandacht voor mensen met dementie

Thuiszorg Groot Gelre 
slaat vleugels uit in Bronckhorst

Bronckhorst - Thuiszorg Groot Gelre biedt thuiszorg in alle vormen, 
maar biedt als extra hulp begeleiding op maat voor mensen met de-
mentie. Groot Gelre is landelijk en regionaal actief en wil haar vleu-
gels meer uitslaan in de gemeente Bronckhorst. “We onderscheiden 
ons door een goede match tussen cliënt en de zorgverlener te zoeken.”

Willemien Klein Geltink (links) en Karin Reesing voor vestiging De Achterhoek van 
Thuiszorg Groot Gelre in Doetinchem. De zorgaanbieder wil haar vleugels uitslaan in 
de gemeente Bronckhorst.

Mantelzorger worden daar kies je 
niet voor, het komt ineens op je pad. 
Je partner wordt chronisch ziek, je 
vader wordt dement of je krijgt een 
kind met een beperking. Ineens ver-
andert je leven en krijg je te maken 
met de zorg voor een ander. Hoe ga 
je daar vervolgens mee om? Waar 
loop je tegen aan? Welke ondersteu-
ningsmogelijkheden zijn er? Wat is 
respijt en hoe kom ik hiervoor in 
aanmerking? 
De mantelzorgconsulent vertelt 
over de verschillende manieren 
waarop mensen met mantelzorg 
omgaan en de valkuilen. Daarnaast 
krijgt u informatie over de onder-

steuningsmogelijkheden die er zijn 
om de zorg voor de ander zo goed 
mogelijk vol te houden. Ook is er 
gelegenheid om lotgenoten te ont-
moeten en ervaringen of informa-
tie uit te wisselen en aan het einde 
van de bijeenkomst is er de moge-
lijkheid om persoonlijk iets met de 
mantelzorgconsulent te bespreken.
De bijeenkomst begint om 13.30 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur 
en is gratis toegankelijk. De bijeen-
komst is een initiatief van VIT-hulp 
bij mantelzorg. 
Voor meer informatie bel VIT-hulp 
bij mantelzorg 0544-820000 of kijk 
op www.vithulpbijmantelzorg.nl

Omstandigheden en ondersteuning
Zorgen voor een ander
Hengelo - Op dinsdag 15 januari wordt voor mantelzorgers uit 
de gemeente Bronckhorst een informatiemiddag georganiseerd. 
Onderwerp van de middag is de positie van de mantelzorger en 
de ondersteuning bij de zorg voor een ander. De bijeenkomst 
wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in Partycentrum Lange-
ler aan de Spalstraat 5 in Hengelo.

Marten Kamminga werd geboren in 
1949 in Noord-Scharwoude. Van zijn 
vader die zelf organist is, kreeg hij 
de liefde voor de kerkmuziek mee. 
Hij begon zijn loopbaan in het lager 
onderwijs en de muziekschool. Later 
was hij werkzaam in de psychiatrie. 
Als muziekpastor schreef hij liederen 
voor vieringen en kerstmusicals. Zo 
schrijft hij al jaren de liederen voor 
de vieringen op de campings van de 
RCN en voor de Landelijke Diaconale 

Dag. Zijn koren Vox NIO en Quasi 
Modus voeren regelmatig zijn lie-
deren uit. Daarnaast is hij organist 
in een PKN-kerk in Putten en in de 
Engelse kerk aan het Begijnhof in 
Amsterdam en begeleider van onder 
andere de Veluwsche Sanghertjes.  
Vorig jaar verscheen zijn prachtige 
liederenbundel ‘Nader tot jou’. Liede-
ren voor gewone mensen die zoeken 
naar de zin van hun bestaan. Over 
geloven en het gewone leven, over de 

Bijbel, over de Ander, de ander en ons
zelf. De liederen zijn eenvoudig van
taal en toon en raken het hart direct.
Iedereen die van zingen houdt is van
harte uitgenodigd! Maandag 14 janu-
ari zal deze veelzijdig en inspirerende
musicus een inleiding geven over
zijn muziek en vooral ook met ons
zingen. Vanuit het hart! Welkom in
de Willibrord kerk aan de Spalstraat
in Hengelo om 20.00 uur. De toegang
is gratis inclusief koffie of thee; een 
vrije gift bij de uitgang wordt op prijs
gesteld. Contactpersoon: 
ds. Aleida Blanken, tel. 0575-461224,
amh.blanken@hetnet.nl

Een bijzondere muzikale avond

Maandag 14 januari: Zingen vanuit je hart
Hengelo - De Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamen-
lijke kerken in Hengelo is blij met de komst van Marten Kamminga 
voor een bijzondere zangavond in de Willibrord Kerk.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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Het lijkt zo eenvoudig om een orkest 
te leiden, maar je moet over heel wat 
capaciteiten en charisma beschikken 
om een orkest goed door een muziek-
stuk te leiden. Heeft u ook een passie 
voor muziek, grijp dan nu de kans 
om meer te weten te komen over het 
dirigentenvak en wat hier allemaal 
bij komt kijken. De Vordense musi-
cus Joop Boerstoel zal u met veel pas-
sie, filmpjes en enthousiasme hier-

over vertellen. Uiteraard wordt ook
stilgestaan bij de oorsprong en ont-
wikkeling van het beroep. Indien de
mogelijkheid en tijd het toelaat kunt
u nog even de handen uit de mouwen
te steken. Joop Boerstoel is als senior
consulent verbonden aan Biblioser-
vice Gelderland Mui in Arnhem en
is daarnaast dirigent van een drietal
harmonieorkesten.

De interactieve lezing vindt plaats op
woensdag 23 januari van 20.00 tot
22.00 uur in de Bibliotheek Doetin-
chem. Deelname is gratis maar aan-
melden is verplicht in verband met
een maximum aantal deelnemers 
van veertig. Aanmelden kan in de bi-
bliotheek of via de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Interactieve lezing: 
Maestro in de bibliotheek
Doetinchem - Maestro: Een kijkje 
achter de schermen van het di-
rigentenvak. Enige tijd geleden 
streden acht BN’ers in het pro-
gramma Maestro van de AVRO 
om de titel ‘Maestro’. In de show 
ontwikkelen ze zich tot orkestlei-
der van Holland Symfonia.

Sense of Urgency heeft in de afgelo-
pen jaren veel wisselingen doorstaan. 
De band begon als rockcoverband 
met de gebruikelijke covers, maar 
ging al snel over op een andere stijl, 
de symfonische progressieve (hard)
rock. Het toetsenwerk en de vele wis-
selingen in tempo en dynamiek wa-
ren de kenmerken van de muziek. 
Met een andere zanger sloeg de band 
na verloop van tijd weer een andere 
weg in met eigen nummers als Drift 
Away en Ship of Madness als stevige 
grond onder de voeten. Het schrij-
ven van eigen werk kreeg prioriteit 
en er kwam onverwachts bezoek uit 

de klassieke hoek in de vorm van een 
harpiste.
Met de komst van de harp ging de 
band naar Spanje, wonnen ze de ‘Bat-
tle op de Stöppelhaene’ en begon 
het werken aan een eigen cd. Ook 
een videoclip moest er komen, maar 
van dat alles was ineens geen sprake 
meer, omdat de harpiste de band ver-
liet, waarna ook de zanger vertrok. 
De bassist ging hier achteraan en de 
band bleef met lege handen achter.
De strijd werd echter niet opgegeven. 
De band deed zijn naam eer aan en 
ging door met uit de originele bezet-
ting nog de drummer en twee gitaris-

ten, aangevuld met een nieuwe zan-
ger en een nieuwe bassist. Daarmee 
staat de band nu steviger dan ooit op 
het podium. En de eigen nummers 
kregen in de nieuwe stijl hun ver-
diende rauwe randje. Keiharde, on-
vervalste hardrock, afgewisseld met 
ballads.
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.

Sense of Urgency bij live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 16 januari speelt de band ‘Sense of Urgency’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het radioprogrammalive@ideaal, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Zo was er een GOW in Enter, daar 
lukte het Jan Weevers uit Vorden 
om als tweede te eindigen in de cate-
gorie Masters 40+. Zijn ploeggenoot 
Peter Makkink miste het podium en 
kwam als 4de over de streep. Verder 
eindigden Erik de Greef als 8e en 
Martin Weijers als 10e.Bij de Mas-
ters 50+ finishten Erik Bouwmees-
ter en Bert Kromkamp respectieve-
lijk als 7de en 14de.Bij de categorie 
Jeugd reed Renze Makkink naar een 

13de plek.Bij de Kerstcross in Eiber-
gen lukte het Jan Weevers wel de 
wedstrijd op zijn naam te schrijven. 

Jan rijdt een heel goed seizoen en 
heeft al meerdere overwinningen 
op zijn naam staan. In dezelfde wed-
strijd reden nog meer clubgenoten 
mee: Peter Makkink werd 7e, Rudy 
Peters werd 20e en Eddy Heuvelink 
finishte als 40ste.

Op de laatste vrijdag van het jaar 
werd in Almelo de traditionele 
avondcross gehouden. Zeer speciaal 
om in het donker je weg te moeten 
vinden in de modder. Dit keer geen 
podiumplekken voor RTV. In de ver-
schillende categorieen werden Peter 
Makkink 4de, Erik Bouwmeester 
4de en Renze Makkink eindigde bij 
de jeugd als 18de.

Weer staat RTV op het 
podium
Vorden - Er zijn in de laatste we-
ken van 2012 weer verschillende 
wedstrijden gereden in de GOW-
competitie. Ook de mannen van 
RTV Vierakker-Wichmond wa-
ren daarbij vaak van de partij en 
bijna elk weekend lukt het wel 
om een of meer renners van de 
club op het podium te zien.

’66 Amazon is inmiddels aan een 
tweede leven begonnen. De band ont-
stond al in 1994 en trad in de 90er 
jaren veel op. Vervolgens werd het 
een aantal jaren stil rondom de band, 

maar nu, na enkele personeelswis-
selingen en een nieuwe impuls is de 
band sinds 2012 in de nieuwe bezet-
ting bezig om met een vernieuwd 
repertoire de Nederlandse podia te 

veroveren. Het repertoire bestaat uit 
Rock, Rock & Roll en stevige blues, 
waarbij veel bekende klassiekers de 
revue zullen passeren.

In ’66 Amazon spelen Maurice Kloot-
wijk-leadzang, Martin Abbink-gitaar, 
Stefan Mijnders-drums, Franck de 
Leng-bas en Jaap Folkers-toetsen.

’66 Amazon in café ‘de Tol’

Wittebrink - Zondag 13 januari speelt de band ‘66 Amazon vanaf 16.00 
uur in café ‘de Tol’ in de Wittebrink. Het optreden duurt tot ongeveer 
20.00 uur en de toegang is, als altijd, gratis.

Deze cursus is geschikt voor mensen 
die zonder al te veel ingrepen wil-
len weten wat er nog meer kan met 
hun bestaande interieur, maar ook 
voor mensen die gaan (ver)bouwen. 
Een nieuwe keuken uitzoeken of een 
serre aanbouwen kan heel leuk zijn, 
maar ook voor veel hoofdbrekens 
zorgen. Waar moet je beginnen? Wat 
past bij elkaar? En hoe voorkom je 
miskopen en dure ontwerpfouten?

Tijdens de cursus zet u alles op een 
rijtje, leert u uw woonwensen te for-
muleren en maakt u een compleet 
inrichtingsplan dat u stap voor stap 
kunt realiseren. Kleur, verlichting, 
materiaalkeuze, meubelstijlen en 
aankleding komen aan bod. U maakt 
uw eigen keuzes, zoekt uw eigen 
stijl, die precies past bij u én bij uw 
woning. U vindt uw persoonlijke en 
‘eigen’ creatieve oplossingen.

Het resultaat van dit alles is u een 
heerlijk thuis voor uzelf maakt. Pas-
send bij de manier waar op u wilt 
wonen en de manier waarop u wilt 

leven. Het maken van een ontwerp 
voor een kamer of een huis is een 
goed moment om eens bij uzelf stil
te staan om na te gaan hoe u leeft. 
Welke dingen wilt u laten zien (of
juist niet) en wat zegt uw huis over
u? Een fijn ingericht huis is weldadig
en biedt ruimte voor ontspanning en
creativiteit.
Naast het zoeken naar rust, ruimte,
licht en sfeer wordt er ook aandacht
besteed aan heel praktische zaken
zoals het mooi en handig opbergen 
van al uw spulletjes. De uitdaging is
natuurlijk des te groter om met een
beperkt budget toch hele mooie re-
sultaten te bereiken. En soms kunt 
u met een simpele twist bestaande 
spullen zomaar zo ’opleuken’ dat ze
weer jaren meegaan.

Deze cursus is vooral leuk voor die
mensen die het wonen zelf als crea-
tieve uitdaging zien en het fijn vin-
den om zich daarin te ontwikkelen. 
Juist daarom is het prettig dat er alle
mogelijkheid is om met elkaar mee
te denken omdat er in kleine groep-
jes van hooguit 5 personen gewerkt
wordt. Zo is er veel persoonlijke aan-
dacht voor iedere deelnemer. 

Cursusdata en tijden worden in over-
leg vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Jacquelien Koopman 0575-
513426 of kijken op haar website:
www.burobinnenkant.nl
U bent van harte welkom!
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Cursus interieurontwerpen 
bij Binnenkant
Zutphen - Kan uw huis wel een 
oppepper gebruiken? Is uw in-
richting niet meer naar uw zin? 
Kijkt u wel eens rond en verzucht 
u: ‘Dit kan toch écht niet meer!’ 
Dan is het hoog tijd om mee te 
doen met de cursus interieuront-
werpen bij Binnenkant. De cur-
sus bestaat uit 12 bijeenkomsten 
van 21/2 uur en een dagexcursie. U 
leert gaandeweg welke mogelijk-
heden er zijn voor uw eigen huis.

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

Ontdekken, luisteren, in gesprek gaan of juist stil zijn; elke zon-
dagavondontmoeting is anders maar begint om 19.30 uur. Voor 
de liefhebbers is er rond 20.00 uur een kop koffie of thee.Discover 
vindt plaats op de zondagavonden 13 januari, 27 januari, 10 febru-
ari, 24 februari en 10 maart in het Anker. Op de zondagavonden 
14 april, 26 mei en 9 juni heet het team een ieder welkom in het 
koor van de Dorpskerk. Meer informatie staat op www.pkn-sb.nl

Discover Steenderen van start als goed begin 
van de week
Steenderen - Eén maal in de twee weken op 
zondagavond, staan de deuren van het Anker 
open voor een half uurtje ontmoeten, over-
denken en opladen. Een goed begin van de 
nieuwe week! Er is een plek voor iedereen, of 
u nu eenmalig of regelmatig aanhaakt.



Aan het begin werden twee leden 
herdacht, die onlangs zijn overleden, 
nl. mevr. Pieneman-Vos en mevr. 
Den Bakker-Vreeman. Hierna werd 
de liturgie afgewerkt met gedichten, 
Evangelielezing en samenzang. Mevr. 
G. Berg-Laninga hield de meditatie 
vol overgave in dichtvorm over “Ver-
telsel van een kind”. 

Het gedicht eindigde met de oproep 
dat we klein en argeloos als een kind 
moeten zijn. Dit gedicht uit de ja-
ren vijftig was van Dingeman Van 
der Stoep, medewerker van dagblad 
TROUW. Deze journalist stelde zijn 
stukjes samen in het stationsgebouw 
in Baarn. Als hij ze klaar had gaf 
hij ze mee met de machinist van de 
trein, die ze aan de redactie in Am-
sterdam afleverde; zo ging dat in die 
tijd. Na de pauze, waarin de traktatie 
plaatsvond, werd de liturgie vervolgd. 

Hierna vertelde mevr. Berg-Laninga
een kort, maar aangrijpend Kerstver-
haal. Het was een verhaal dat waar 
was gebeurd en zich afspeelde in een
Jappenkamp op Sumatra in 1944. 

Tussen alle ontberingen en honger 
had Willem Brands een kaars. Om
de honger te stillen at hij hiervan.
Maar op een gegeven moment bleek
dat het Kerstavond was. Toen ont-
stak Willem deze kaars en daardoor
was er toch een lichtpunt in deze er-
barmelijk barak. De boodschap was
dat het Licht van het Kerstkind toch
schijnt in de duisternis.

Ds. Berg sloot deze bijeenkomst af 
met dankgebed. Hij vertelde dat hij
in één van zijn gemeenten 16 keer 
Kerstbijeenkomsten had gevierd, 
maar de 17e keer met zijn kinderen
is hem altijd bij gebleven. Voorzitter
Midden bedankte alle medewerkers 
hartelijk, ook de dames die een kerst-
stukje hadden gemaakt. Deze werden
na afloop naar de eenzame en zieke
leden gebracht. Tevens kon men zich
opgeven voor de koffietafel op 28 fe-
bruari 2013, omdat op 24 januari het
25-jarig jubileum wordt gevierd.

Met het zingen van het “Ere zij God”
werd deze fraaie Kerstviering beëin-
digd.

PCOB Vorden hield 
geslaagde Kerstviering
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
hield vrijdagmiddag 21 december 
jl. de jaarlijkse kerstbijeenkomst. 
Voorzitter F. Midden kon een 
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten. In het bijzonder het 
predikanten echtpaar ds.en mevr. 
M. Berg-Laninga uit Barchem, pi-
anist Cees van Dusseldorp en het 
organisatiecomité die een fraaie 
liturgie had samengesteld.

Zaterdag werd er in een poolfase ge-
streden om een plek in de finaleronde 
te bemachtigen. Per poule kwamen de 
twee beste teams daarvoor in aanmer-
king. Beide andere teams werden ver-
oordeeld om te strijden voor de titel 
‘Beste Verliezer’ op zondagmorgen. 
Het ging er in een aantal pools bij-
zonder scherp aan toe. Iets wat zelfs 
leidde tot de eerste rode kaarten, ooit 
gegeven op het Velocitas toernooi. Het 
rare was dat beide ontvangers van de-
ze kaart het er achteraf ook roerend 
mee eens waren en dat daarmee de 
kous ook af was. De uitsluiting voor de 
eerstvolgende wedstrijd werd dan ook 
zonder tegenstribbelen geaccepteerd. 
Ondanks dat de strijd in de poule he-
vig was vielen er niet veel verassingen 
te noteren. Titelverdediger Lubron 
kwalificeerde zich moeiteloos voor de 
winnaars ronde met een indrukwek-
kend doelsaldo. Ook beide teams uit 
de Kranenburg plaatsten zich voor de 
strijd om de Vordense zaalvoetbalti-
tel. Het opvallendste was misschien 
dat O-Oe, een team dat jaren meedeed 
voor de titel zich dit jaar niet kon 
kwalificeren. Ook bij deze jongens 
begint de tand des tijd zijn invloed te 
krijgen. Neemt niet weg dat ze een 
paar prachtige doelpunten scoorden, 
maar dat deze pool te moeilijk was. 
Tijdens de wedstrijden in de laatste 
poule begon DJ Kevin ondertussen 
de uitgespeelde teams te vermaken 
met zijn drive-inn show. Iets wat zijn 
sporen achterliet bij een aantal deel-
nemers die de volgende morgen vroeg 
moesten aantreden!! Zondagmorgen 
kwamen de wedstrijden langzaam op 
gang. De strijd op zaterdag had toch 
voor vermoeide spieren gezorgd. Er 
werd in twee poules gestreden voor 

een plek in de finale. De winnaars van 
de poules streden om de titel ‘Beste 
verliezer’, terwijl de nummers twee 
uitmaakten wie 3e dan wel 4e zou 
worden. De Boonk, met een gemid-
delde leeftijd van ruim boven de 40, 
kwam net te kort tegen de Streekma-
kelaars, zodat deze met de 3e plaats 
aan de haal gingen. O-Oe kwam in de 
finale nog wel op achterstand tegen 
Olvarit United, maar herstelde dit tij-
dens de reguliere speeltijd. Er werd 
met 4-1 gewonnen en zo legde zij 
beslag op de eerste prijs die deze dag 
werd uitgereikt. Tijdens de strijd om 
de Vordense zaalvoetbaltitel waren 
er prachtige staaltjes voetbal te zien. 
Zo was het genieten geblazen van di-
verse technische, maar ook tactische 
hoogstandjes. Het ervaren team van 
Smederij Oldenhave lichtte gelijk in 
de eerste poulewedstrijd titelverdedi-
ger Lubron een beentje. Door compact 
te verdedigen en messcherp te coun-
teren, pakte zij de belangrijke winst 

in een zware poule. Lubron herstelde 
deze misstap wel door de overige twee 
wedstrijden te winnen en op doelsal-
do de 1e plaats te pakken. Oldenhave 
bleef het team van Mullevulle ook op 
doelsaldo net voor en plaatste zich 
zodoende ook voor de kruisfinale. In 
de andere poule ging de winst over-
tuigend naar Broadworst United. Ver-
rassend was de 2e plek voor Ratti, die 
zich hiermee voor het eerst voor een 
kruisfinale plaatste. Overigens was dit 
direct het eindstation, want in deze 
wedstrijd was Lubron toch echt het 
betere team. In de andere wedstrijd 
strafte Broadworst een fout in de ach-
terhoede van Oldenhave direct af en 
mede dankzij goed keeperswerk van 
Niels Siemerink gaven zij deze voor-
sprong niet meer uit handen. De strijd 
in de kruisfinale was uiteindelijk toch 
te zwaar geweest voor dit team. In 
de finale die over 2 maal 10 minuten 
ging was Lubron, met veel jonge voet-
ballers uit de selectie van VV Vorden, 
duidelijk het fittere team. Met een 3-0 
eindstand mochten zij zich terecht 
het beste zaalvoetbalteam van Vorden 
noemen. Het team verdedigde de titel 
van vorig jaar hiermee succesvol. Tij-
dens de prijsuitreiking bedankte orga-
nisator Jeroen Tijssen de deelnemers 
voor de sportieve strijd. Ook werden 
de vele sponsoren niet vergeten, want 
zonder deze bijdrage is het voor Ve-
locitas lastig om het hoofd boven 
water te houden. Door de arbitrage, 
die in handen was van Gerrit Pas en 
Michel Nijdeken, geassisteerd door 
Nick Wenneker, die de wedstrijdlei-
ding voor zijn rekening neemt, werd 
Olvarit United uitgeroepen tot spor-
tiefste ploeg. Zij mocht de fair-playcup 
in ontvangst nemen. Velocitas kan 
terug kijken op een prima verlopen 
toernooi, die een verdiende winnaar 
kreeg. De sfeer en de publieke be-
langstelling was op beide speeldagen 
uitstekend. Volgend jaar zal dan ook 
zeker weer gestreden worden om de 
Vordense zaalvoetbaltitel.

Velocitas toernooi verloopt in prima sfeer
Lubron opnieuw het beste zaalvoetbalteam

Vorden - Afgelopen zaterdag en zondag vond in sporthal Het Jebbink het 
zaalvoetbaltoernooi plaats dat al zo’n kwart eeuw jaarlijks door de zaal-
voetbalclub Velocitas wordt georganiseerd. Zo ook dit jaar, alle 16 teams 
gaven zich supersnel op om zeker te zijn dat men mee mocht doen.

Lubron zaalvoetbalkampioen van Vorden

Faiplaycup voor Olvarit United, geheel rechts organisator Jeroen Tijssen

Na dit algemene gedeelte zal de heer 
Geerdink uit Hengelo ons driedimen-
sionale dia’s laten zien over toptui-
nen in Nederland en mooi Nederland, 
de Betuwe- Veluwe en Achterhoek. 

De avond is bij de Herberg en begint
om 19.45 uur.

OP WOENSDAG 30 JANUARI IS 
ER EEN MIDDAGEXCURSIE.
In De Groene Schuur in Groessen krij-
gen de leden een unieke en leerzame
uitleg over tropische groenten, ver-
geten groenten, pepers, etc. Aanslui-
tend volgt een rondleiding door de 
kassen, waar deze groenten gekweekt
worden. Vertrektijd: 13.00 uur vanaf
het marktplein.

Algemene vergadering 
en excursie Vrouwen van Nu 
Vorden
Vorden - Op woensdagavond 16 
januari houden de Vrouwen van 
Nu afdeling Vorden hun algeme-
ne vergadering, aan de orde ko-
men o.a. allerlei verslagen en de 
bestuursverkiezing, ook worden 
de jubilarissen gehuldigd.

HOENDERS:
Appenzeller Baardhoen: 
H. van Olst 2xF, 1xZG
Wyandotte: 
H. Berenpas 6xZG, B. Wassink 3xZG, 
1xG
DWERGHOENDERS:
Appenzeller Spitskuif: 

H. van Olst 3xZG
KONIJNEN:
Franse Hangoor: 
J. Agterkamp 2xF, 1xZG, 1xG
Witte Nieuw Zeelander: 
H. Bolwiender 2xF, 2xZG
Wener: 
H. Nijenhuis 2xF, 3xZG

P.K.V. Nieuws
Vorden - Uitslagen Noord Show Zuid Laren.

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

Voorganger in deze dienst is dhr. J. 
van Kranenburg (pastoraal werker) 
en er is muzikale medewerking van 
de Christelijk gemengde zangver-
eniging “Excelsior” onder leiding 
van dhr. C. van Dusseldorp die ook 
het orgel zal bespelen. 

Ook voor de kinderen is er genoeg 
te beleven, want voor hen is er een 

eigen programma in ‘het Achter-
huus”. Voor de allerkleinsten is er 
oppas geregeld. Verder is er mede-
werking van de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken die 
samen met dhr. J. van Kranenburg 
het geheel hebben voorbereid. Op 
deze zondag zijn er geen diensten 
in de Dorpskerk en de Christus Ko-
ningkerk.

Oecumenische viering 
Raad van kerken
Vorden – Aanstaande zondagmorgen 13 januari is er om 10.00 uur 
een bijzondere dienst voor jong en oud vanwege de Raad van kerken 
Vorden/Kranenburg. Deze zal gehouden worden in de Gereformeer-
de kerk en zal in het teken staan van de week van gebed voor de 
eenheid van de Christenen, die elk jaar wereldwijd gehouden wordt. 
Het thema deze keer is: “Wandelen met God”.
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 THUISZORG GROOT GELRE

Thuiszorg Groot Gelre is een thuiszorgorganisatie die zorg thuis biedt onder 
andere in de regio Achterhoek. Ons streven is dat de cliënten geholpen 
worden door vaste zorgverleners die nauw samenwerken. 

Voor onze groeiende groep cliënten in de regio Achterhoek zijn wij op zoek 
naar enthousiaste:  
   gediplomeerd helpenden niv. 2
   gediplomeerd verzorgenden niv. 3
   gediplomeerd verpleegkundigen
De meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden in de ochtend en de avond. 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je werken in een vast team
met vaste cliënten dan nodigen we je uit om te solliciteren. Indien je meer
informatie wilt kun je bellen naar: 0314 360285 en vragen naar Karin Reesing.

 Je kunt je sollicitatiebrief richten aan:

Karin Reesing regiomanager Achterhoek
Thuiszorg Groot Gelre, Varsseveldseweg 79, 7002 LJ DOETINCHEM
of mail naar: info@thuiszorggrootgelre.nl

Voor meer informatie bezoek onze website: www.thuiszorggrootgelre.nl 

[
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1086677

Werkzaamheden
Als mechanisch monteur werk je met aandrijftechniek, pompen, 
wassers en mechanische sorteermachines. Je taken zijn het pre-
ventief en correctief onderhoud aan verschillende machines. 

Functie eisen

vanzelfsprekende competenties. 

(JUNIOR) CONCEPT ENGINEER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VAS1076516

Werkzaamheden

Functie eisen

-

is een pré. 

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR
PLAATBEWERKING M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1070161

Werkzaamheden
-

-

pakket producten.

Functie eisen

BEDRIJFSKUNDIG MEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VAS1086881

Werkzaamheden

-

Functie eisen

LIJNOPERATOR
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1062172

Werkzaamheden

Functie eisen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zoeken wij een:

BUSINESS PROCESS CONSULTANT M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1067187

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen 
en maximaal inzetten van SAP. Hierbij ben je gericht op het op-
timaal en integraal laten functioneren van het bedrijfsproces van 
Maintenance, Purchase of Commercie. Je houdt je bezig met het 
functionele beheer van de informatiesystemen en de functionele 
koppelingen van die systemen onderling. Je bent in staat de in-
formatiebehoefte van de organisatie te vertalen in systeem en/
of procesoplossingen systeem en/of proces oplossingen, onder-
steund door procedures. Kortom, als Business Process Consultant 
heb je een spilfunctie op functioneel gebied tussen gebruikers en 
key-users aan de ene kant en de afdeling ICT en externe partijen 
aan de andere kant.

-

-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 2
van 7 t/m 12 januariwww.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 

 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

H a m s t e r é é é é é é n


