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Aanleg glasvezel 
nog deze maand 
van start in 
Bronckhorst

De Tante van Charlie” is een avond 
ouderwets lachen om de hilarische si-
tuaties bij de rijke familie Van Aerden-
hout. Rogier, de zoon des huizes en 
zijn vriend Charlie hebben namelijk 
een afspraakje met twee aantrekke-
lijke jongedames. Helaas kan dat niet 
zonder chaperonne gebeuren. Geluk-
kig komt Charlies tante uit Brazilië 

op bezoek. Maar als tante verhinderd 
is, zien de beide heren hun afspraak 
in het water vallen. Snel verzinnen ze 
een list....... 

Dit gegeven is de aanleiding tot een 
reeks fantastische en komische ge-
beurtenissen. Razendsnel wisselen 
situaties en grappen elkaar af. Re-

sultaat: een dolkomische avond met 
hilarische scènes. Het blijspel wordt 
opgevoerd in het Ludgerusgebouw 
in Vierakker en wel op zaterdag 29 
januari, vrijdag 4 en zaterdag 5 febru-
ari waarbij het doek om 20:00 open 
zal gaan. Op zondagmiddag 30 janu-
ari is er, net als vorig jaar, om 14.00 
uur een matinee voorstelling. 

Kaarten zijn vanaf heden (tijdens 
openingstijden) verkrijgbaar bij het 
Ludgerusgebouw in Vierakker of bij 
Bakkerij Besselink in Wichmond.

‘De Tante van Charlie ‘
Door Toneelgroep Vierakker - Wichmond

Wichmond - Na maanden van oefenen, is het dan zover. Met “De Tante 
van Charlie” hoopt de toneelgroep Vierakker Wichmond, drie avon-
den en één middag het publiek te vermaken met een enorm verma-
kelijk stuk.

Ook zien we de laatste jaren het aan-
tal ongevallen waarbij een beroep op 
de brandweer wordt gedaan dalen. 
Niet alleen het aantal rotondes doen 
het aantal afnemen, ook het drank-
gebruik in het verkeer neemt naar 
ons gevoel af. Wat wel toeneemt zijn 
de hulpaanvragen bij storm en harde 
wind. Deze inzetten blijven in ons 
mooie groene bosrijke gebied deel 

Postcommandant Hekkelman in nieuwjaarstoespraak

Beleid werpt zijn vruchten af

Vorden - Sinds enkele jaren wordt er scherp gekeken naar oorzaken 
van automatische brandmeldingen die bij de Vordense brandweer 
binnenkomen. En dat werpt zijn vruchten af. Ondanks een uitbrei-
ding van het aantal aansluitingen daalt het aantal loze meldingen 
drastisch, aldus de Vordense postcommandant Bennie Hekkelman 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hadden we in 2009 al een daling van 
30 procent, vorig jaar daalde het aantal nog verder. Over heel 2010 
kwamen er slechts 10 automatische meldingen binnen die achteraf 
loos alarm bleken te zijn. Wellicht nog te veel maar door verkeerd 
menselijk handelen bijna niet te voorkomen maar wie weet …

uit maken van onze taak. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie waren er ook 
weer de gebruikelijke uitreikingen 
van behaalde diploma’s; Sven Toebes, 
Ruud Huntink en Dennis Hekkelman 
mochten het diploma en een aanstel-
ling als Brandwacht in ontvangst ne-
men, terwijl Ivo Somsen, Arnold van 
Zeijst en Leon Ruumpol het diploma 
Brandweerchauffeur overhandigd 
kregen. Voor Robert Dijkman werd 
zijn afronding van de opleiding On-
derbrandmeester beloond met een 
aanstelling als Bevelvoerder. 

Afscheid werd er genomen van de 
Bronckhorster commandant J. Wesse-
link en plv. commandant J. Veldman. 
Door de clustervorming heeft per 1 
januari jl. de nieuwe clustercomman-
dant die taken overgenomen. Beide 
heren blijven zich binnen het brand-
weercluster verdienstelijk maken, 
echter nu in andere rollen.

Het nieuwe jaar zal in het teken staan 
van verdere samenwerking binnen de 
brandweercluster Achterhoek West. 
Alleen door deze samenwerking zal 
er een operationeel goede en betaal-
bare brandweer kunnen blijven be-
staan. Een organisatie die de financi-

eel zware wind die over de gemeentes
gaat waaien moet kunnen trotseren.
Ook Connexxion die in ons gebied de
ambulancezorg regelt heeft te maken
met bezuinigingen. 
De geplande nieuwbouw van de
24uurs ambulancezorg bij de Vor-
dense kazerne zal een stuk soberder
worden uitgevoerd. Als alles meezit
zullen nog dit jaar de eerste ambulan-
cemedewerkers intrek in hun nieuwe
onderkomen kunnen nemen, aldus
Hekkelman.
 
Tot slot sprak Hekkelman zijn dank
uit voor de ondersteuning door het
Bronckhorster gemeentebestuur.
Door het beschikbaar stellen van goed
materieel toont men haar waardering
voor de vrijwilligers. 

Goede brandweerzorg zonder deze
vrijwilligers is ondenkbaar en onbe-
taalbaar. Daarom blijven we op zoek
op nieuwe vrijwilligers, speciale aan-
dacht gaat daarbij uit naar personen
die in de daguren regelmatig in Vor-
den zijn. Ook dames zijn zeer welkom
bij deze uitdagende taak. 

Wilt u meer lezen? Kijk dan op 
www.brandweerbronckhorst.nl

Dit is een avondvullend programma 
door 5 dames en 1 heer, met onder 
andere voordrachten, gedichten, een 
stukje film over het slachtgebeuren, 
zoals het vroeger op de boerderij de 
gewoonte was.

Tussendoor proeven ze het één en 
ander. De avond begint om 19.45 
uur in Triangel.

Passage Warnsveld 
buiten
Warnsveld - Op de bijeenkomst 
van donderdag 13 januari a.s. 
houden ze een z.g. “slachtvisite”.

DE VALEWEIDE 
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (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.

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

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

• Heeft u kleding over? 
Het Leger des Heils Zut-
phen haalt het graag bij u 
op. 0575-512296 b.g.g. 06-
20560271.

• Boedeldag + rest partij-
en. Schilderijen met lichte 
schade + div. deco art. 
enz. enz. Vr. 14 jan. 13.00-
17.00 uur en Za.15 jan. 
10.00-16.00 uur Nijver-
heidsstraat 3 te Ruurlo.

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

• Ouder echtpaar zoekt 
een schoonmaakhulp voor 
1 ochtend of middag per 
week. Wij wonen in een 
mooi verbouwd huis in 
het buitengebied van Ma-
rienvelde. Goede beloning 
en benzinevergoeding. 
Tel. 0573 - 46 11 99

• Vrouw 61 zoekt zelfst. 
woonruimte met tuin bui-
tenaf rondom Zutphen (20 
km) 06-40013700.

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

Alleen op afspraak.

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

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 16 januari Raad van kerken, Dienst van de Eenheid 
10.00 uur in de Gereformeerde Kerk, ds. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 januari Raad van kerken, Dienst van de Eenheid 
10.00 uur in de Gereformeerde Kerk, ds. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 januari geen opgave. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 januari 10.00 uur Oecumenische viering. Dienst 
voor de Eenheid, m.m.v. Vokate in de Gereformeerde kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 januari 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang. 
Zondag 16 januari 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
15 en 16 januari geen opgave. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Vol smaak
Dagvers uit eigen snijkeuken

op alle rauwkosten 2e bakje halve prijs                
De lekkerste Clementine mandarijnen 
 20 voor 2,98               

Stunt aanbieding!!!!
Bloemkool p.st. 0.99               
Heerlijke zoete XL blauwe druiven

500 gram 1,99              
Uit eigen warme keuken

Gekookte krieltjes + groente garnituur 
en een gegrild half haantje + GRATIS 
bakje aardappelsalade samen 5,95

Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 januari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Dagmenu’s
12 t/m 18 januari

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

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

Woensdag 12 januari
Champignonsoep / Varkensmedaillons met pepersaus, 
aardappelkroketten en sla.

Donderdag 13 januari
Boerenkool met rookworst, zuurgarnituur en jus / Tiramisu.

Vrijdag 14 januari
Uiensoep / Zalmfilet met dillesaus, rijst en groente.

Zaterdag 15 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en sla / IJs met slagroom.

Maandag 17 januari
Wildbouillon / Spies de Rotonde met kruidenboter, aard-
appelen en groente.

Dinsdag 18 januari
Wiener Schnitzel met frieten en sla / IJs met slagroom.

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

 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

  1 stuks € 1,00
 1/2 Vicorn  € 1,00
   Multivitamine meergranenbrood
   Nu met gratis lippenbalsem 

Aanbiedingen geldig van do 6 t/m za 22 januari

Gezondheidstest in praktijk 

overgangsconsulente 
op 18 januari, 0575-560381, 

Jose la Croix 

Tekencursus: chakra’s tekenen. 
Start eind januari 

Inl. en opgave: Bertha Ruesink 
Tel. 0575 - 46 33 85



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze 
prachtige zoon en ons lieve broertje 

Melle
Frederik Marius

Melle is geboren op 2 januari 2011, weegt 3230 gram 
en is 48 cm lang.

Ronny Blom & Annemieke Eggink
Thijmen en Simon

Het Cornegoor 24
7232 GG  Warnsveld
Tel. 0575 - 47 71 45

Voor bezoek graag even bellen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Er is een licht dat ver boven
alle dingen op aarde schijnt,
ver boven ons allen, ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel.
Het is het licht, dat schijnt in ons hart.

Na een lange zoektocht hadden we elkaar gevonden. 
We hebben 35 gelukkige huwelijksjaren lief en leed 
met elkaar gedeeld en intens van elkaar genoten.
Samen waren we één.

Vandaag moet ik u tot mijn groot verdriet meedelen 
dat mijn allerliefste vrouw

Josina Jantine Vreeman-Dekker
~ Jo ~

op 85 jarige leeftijd is overleden en nu moet ik verder
zonder haar… alleen.

Gerrit Vreeman

Vorden, 8 januari 2011
Zutphenseweg 10
7251 DK Vorden

Jo is thuis.
Er is hier gelegenheid om afscheid van haar te    
nemen op dinsdagavond 11 januari van 19.00 
- 20.00 uur en woensdagmiddag 12 januari van 
17.00 - 18.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 13 januari om 12.00 uur in de grote aula  
van crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29, 
7431 PA Diepenveen (Deventer).
Voorafgaand aan de dienst is er in de aula ook nog 
gelegenheid van 11.45 - 11.50 om Jo een laatste 
groet te brengen.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd in de kof-
fiekamer van het crematorium. Tevens is hier de 
gelegenheid om Gerrit te condoleren.

Een bijzonder woord van dank aan al het perso-
neel van het Gelre Ziekenhuis te Zutphen en alle 
medewerkers van Sensire voor hun geweldige 
hulp, inzet en goede verzorging.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve 
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Een mens gaat vaak zo op de rand...
van welbewust te leven, dat toekomst

snel verleden is...en duurt vandaag maar even.

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn 
optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en 
oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve vader, trotse opa en vriend

Gerard de Vries

echtgenoot van Wil de Vries - Nieuwland
† 22 januari 2009

in de leeftijd van 64 jaar.

 Sandy en Matthijs
  Damian
  Amber
  Valentijn
  Charger

 Liesbeth
  Jurre
  Merle

4 januari 2011
het Vaarwerk 10
7251 DE Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Zaterdag 8 januari 2011 ontvingen wij het bericht 
van het overlijden van ons erelid de heer

G. Stegeman

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

 Bestuur en leden
 Biljartver. KOT Wichmond

Wichmond, januari 2011

Een mens gaat vaak zo op de rand … 
van welbewust te leven,

dat toekomst snel verleden is … 
en duurt vandaag maar even.

Op 4 januari 2011 hebben wij, na een periode     
van ziek zijn, helaas afscheid moeten nemen van 
onze buurman:

Gerard de Vries

Wij wensen Sandy, Matthijs, Liesbeth en hun kin-
deren veel sterkte toe met het verwerken van dit 
verlies.

De Vaarwerkers.

 “...Gij
  zijt
   bij
    mij...”

Psalm 23:4

Dankbaar voor haar zorgzame leven delen wij u 
mede dat in vrede is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maagje Kool-van der Grift
(Magda)

sinds 25 augustus 1992 weduwe van
Abraham Kool

op de leeftijd van 87 jaar.

Onze welgemeende dank gaat uit naar de
medewerkers van de Wehme in Vorden, die haar 

de afgelopen 5 jaar liefdevol verzorgden.

 Vorden: Jan en Giselle Kool-Snoek
  Eva-Linde
  Emma-Lotte
 Wageningen: Matthijs
 Utrecht: Erik
 Rotterdam: Joost

Vorden, 9 januari 2011
De Wehme

Correspondentieadres:
De Nieje Wehme
Deldenseweg 2
7251 PN Vorden

De gedachtenisdienst zal in besloten kring gehou-
den worden op zaterdag 15 januari in de kapel 
van de Algemene Begraafplaats Zoelen en Kerk-
Avezaath, waarna zij aldaar ter aarde besteld zal 
worden.

CURSUS - BEELDEN MAKEN. 
Abstract of realistisch! 
Met mes en rasp is alles 
mogelijk met de mooie en 
zachte steensoort speksteen. 
In 8 lessen leert u alle vaar-
digheden. Start: maandag-
middag 24 januari. 
Ervaren docent. 
Ruurlo (0573) 45 04 52. 
Website: www.hugopos.nl
E-mail: hpos@live.nl

40% jubileum kor�ng
op schilderijen van

Ellen van der Meij
zie: www.zonnegloed.nl

Henrie�e Polaklaan 26
Zutphen 

0575 529227/0644578602
Kom kijken!

Bel voor afspraak!

Verlicht uw leven 
met meditatie. 
Op woensdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur geef ik meditatie 
op een mooie lokatie in het 
buitengebied van Vorden. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Ter kennismaking kunt u een 
keer gratis meedoen. 
Voor informatie www.luciebartel.nl 
of bel 06-53627192.



Behalve leden nodigen zij ook da-
mes uit die geïnteresseerd zijn in de 

streektaal, volksgebruiken, geschie-
denis, natuur en landschap van de
Achterhoek. De heer Grit van het
welbekende Staringinstituut uit Doe-
tinchem zal hierover vertellen. Ook
als men, vrijblijvend, wil kennisma-
ken met de vereniging is deze bijeen-
komst een uitstekende gelegenheid. 
Tot ziens in Withmundi!

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Oecumenische Vrouwengroep
Wichmond - De traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst met zoet, 
hartig en een drankje zal woens-
dagavond 12 januari in gebouw 
Withmundi in Wichmond plaats-
vinden.

Hiermee luidt zij traditioneel het 
nieuwe jaar muzikaal in. Vanaf de 
zomervakantie is er door het harmo-
nieorkest en de slagwerkgroep weer 
hard gerepeteerd om het publiek een 
muzikaal en gevarieerd programma 
voor te kunnen schotelen. Het har-
monieorkest zal het publiek onder 

andere meenemen naar de sprook-
jesachtige wereld van Aladdin en in
Rapunzel zal de Vordense kinderboe-
kenschrijfster Martine Letterie haar
medewerking verlenen met het ver-
tellen van het verhaal. 

De drumband brengt Zuid-Ameri-
kaanse ritmes ten gehore, maar heeft
daarnaast ook weer andere verrassen-
de werken op het programma staan. 

Het concert begint om 11.30 uur (zaal
open 11.00 uur).

Nieuwjaarsconcert Concordia
Vorden - De muziekvereniging 
Concordia Vorden houdt zondag 
23 januari in het dorpscentrum 
haar jaarlijkse nieuwjaarscon-
cert.

PROGRAMMA WEEK 3
Di 11-1-2011 
20:00 Dash DS 6 - Victoria DS 3
20:00 Actief ‘81 DS 1 - Dash DS 4
Do 13-1-2011 21:00 
Voorwaarts HY 3 - Dash HY 1
Vr 14-1-2011 
19:30 Dash DY 1 - S.c. Wesepe DY 1
21:00 Dash DY 2 - Keizersprong DY 2
Za 15-1-2011 
11:30 Dash MI 1 - WSV MI 3
11:30 Tornado La... MI 4 - Dash MI 4
13:30 Dash MI 3 - Tornax MI 3
14:00 Halley DS 2 - Dash DS 3
15:30 Dash DS 6 - SV Loil DS 2
15:30 Dash HS 2 - D.V.O. HS 2
15:30 D.V.O. DS 2 - Dash DS 2

Dash

Voorafgaand aan het werken is er 
een ontspannende meditatie. Deel-
nemers laten in het hier en nu in de 

zachte speksteen ontstaan wat er van
binnen uit gevormd wil worden. Er-
varing is niet nodig, de deelnemers
worden vakkundig begeleid door
Pauline Becking van Leliebel. Wel
vooraf tijdens de kantooruren van de
bibliotheek aanmelden of e- mailen
naar p.wekking@bibliotheekwest-
achterhoek.nl

Workshop speksteen 
bewerken in bibliotheek
Vorden - Vrijdag 4 februari wordt 
er van 14.30 tot 17.00 uur in de 
Vordense bibliotheek een work-
shop over het bewerken van spek-
steen gehouden.

Het Oranjefonds heeft onlangs het 
(reeds) aangekondigde buurtcadeau 
uitgereikt aan John Bos, beheerder 
van het dorpscentrum. 

Inmiddels is er van het cadeau (een 
cheque ter waarde van 3000 euro), 
een beamer, geluidsinstallatie en een 

projectiescherm aangeschaft. Zo kun-
nen er met regelmaat voor jong en
oud, films worden vertoond. Inmid-
dels zijn er al een aantal filmmidda-
gen geweest. Direct na de uitreiking
van het cadeau werd er voor de jeugd
al een film vertoond, waarbij de aan-
wezige kinderen zich de door John
Bos gebakken oliebollen goed lieten
smaken. 

Binnenkort verschijnt er in Contact
een aankondiging voor de volgende
film.

Uitreiking Oranjefonds 
Buurtcadeau
Vorden - Het Oranjefonds heeft 
onlangs het (reeds) aangekon-
digde buurtcadeau uitgereikt 
aan John Bos, beheerder van het 
dorpscentrum. 

Vorden - BC Vorden heeft alweer 
de derde periode van het bridge-
seizoen 2010/2011 afgesloten.

De periode bestaat uit 5 speelavonden. 
Dit gebeurt zowel op de maandag-
avond als op de woensdagmiddag.

OP DE MAANDAGAVOND: 
in de A-lijn                   
1. Hertog Enthoven en Hans Jansen 
56,46%; 2. Gertie Hissink en Peter  
den Elzen 54,27%; 3. Kitty en Ab 
Vruggink 52,13%

in de B-lijn:      
1. Max Maas en Sjoerd Tichelman          
61,27%; 2. Piet den Ambtman en Her-
man Kip 55,94%; 3. Wim Schipper en 
Jan Veenhuis 55,13%

OP DE WOENSDAGMIDDAG: 
in de A-lijn
1. Nel Hendriks en José Walter Kilian 
57,10%; 2. Dinie Hoftijzer en Kitty 
Vruggink 53,50%; 3. Hertog Entho-
ven en Ab Vruggink 50,77%

in de B-lijn
1. Rina den Ambtman en Ankie van 
Manen 55,39%; 2. Wil Warnaar en 
Pauline Gasseling 54,11%; 3. Peter 
den Elzen en Gertie Hissink 53,11%

Mocht u ook interesse hebben om een 
keer te komen spelen kunt u contact 
opnemen met onze wedstrijdleiders; 
van de maandagavond dhr. H. Kip, 
tel. 552997; voor de woensdagmiddag 
dhr. J. Koekkoek, tel. 441970.

B r i d g e n

In zijn tijd, de 16e eeuw, was Latijn 
de kerktaal. Luther pleitte voor het 
gebruik van de eigen volkstaal in 
de kerk, zodat gewone mensen ook 
konden begrijpen wat er gezegd, 
gelezen en gezongen werd. Voor 
Luther was de volkstaal het Duits, 
voor velen van ons is dat niet het 
Nederlands, maar de streektaal. 

Iemand die zelf streektaal spreekt 
verwoordde het eens als volgt: “door 
in de kerk streektaal te gebruiken 
komt het voor mij veel dichter bij 
dan in het Nederlands: woorden 
rechtstreeks naar het hart”.

Zondag 16 januari kan men om 
10.00 uur terecht in de Her-
vormde kerk aan de Dorpstraat te 
Wichmond voor een kerkdienst in 
de streektaal.  
Er worden liederen gezongen op be-
kende melodieën, maar met teksten 
in de streektaal. Voor de schriftle-
zingen wordt gebruik gemaakt van 
de Biebel in de Twentse Sproake, de 
Bijbelvertaling van Prof. Anne van 
der Meiden. Voorganger is ds. J. Hin-
kamp uit Lichtenvoorde.

Kerkdienst in de streektaal
Wichmond - God aanspreken 
met ‘iej’. Dat zijn we niet ge-
wend, maar is het zo vreemd? 
Velen van ons spreken in het da-
gelijks leven streektaal, ook wel 
dialect genoemd. Eigenlijk is 
het gebruik van streektaal in de 
kerk niets anders dan het door-
trekken van de lijn die o.a. met 
kerkhervormer Luther begon.

Men begint met de algemene ver-
gadering. Na het algemene gedeelte 
zal mevr. F. de Heus vertellen over 
de geschiedenis van het huishoud-
textiel.

Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdagavond 19 ja-
nuari is er weer de maandelijkse 
bijeenkomst in de Herberg.

Rol van voeding binnen de kal-
veropfok
Kalveren vormen de toekomst binnen 
de veehouderij. In de eerste levens-
weken zijn deze dieren zeer vatbaar 
voor diarree met groeiachterstand tot 
gevolg. Een goed voerbeleid helpt dit 
voorkomen. Onbeperkt voeren met 
aangezuurde melk geeft bemoedigde 
resultaten en is een veilig alterna-
tief voor de kalverdrinkautomaat. 
De jonge kalveren krijgen meerdere 
malen per dag kleine porties. Dit 
wordt veel beter verdragen door het 
jonge maag-darmstelsel dan twee 
maal daags een grote hoeveelheid. 
Bij aangezuurde melk wordt de kal-
vermelk behandeld om een lagere 
zuurtegraad te bereiken waar bac-
teriën slecht tegen kunnen. De melk 
bederft hierdoor veel minder snel. 
Wilt u meer weten over deze manier 
van voeren en diarree/voeding pro-
blematiek bij kalveren? Meldt u zich 
dan aan voor de lezing ‘opfok van 
kalveren’ gegeven door dierenarts 
Jan Dijkhuizen. Deze lezing wordt op 
drie verschillende momenten aan-
geboden: woensdag 12 januari, 26 

januari en 9 februari van 14.00 tot 
16.00 uur.

Als je begrijpt wat ik bedoel!
Mijn hond wil niet luisteren, hij is 
dominant! Een veel gehoorde kreet 
in de spreekkamer, maar is de hond 
werkelijk dominant? Of begrijpt hij 
of zij gewoonweg niet wat wordt 
bedoeld? Op 14 maart 2011 om 
20.00 uur wordt door kynologisch 
gedragstherapeute Miriam Kafoe 
een informatie avond gehouden over 
communicatie en gedrag bij honden. 
Naast het geven van praktische infor-
matie wordt aandacht besteed aan 
uw eigen ervaringen en het beant-
woorden van vragen. De lezing is 
met name bedoeld voor eigenaren 
met een jonge hond  (tot ongeveer 
één jaar leeftijd). Heeft u een oudere 
hond en bent u ook geïnteresseerd? 
Dan bent u ook van harte welkom! 

Aanmelden? 
De lezingen worden gegeven op de 
kliniek te Vorden. U kunt zich opge-
ven via het e-mailadres graafschap@
dgdierenartsen.nl met daarin uw 

naam, adres, het aantal deelnemen-
de personen en telefoonnummer. Ook 
kunt u zich telefonisch aanmelden 
op nr: 0575-587880. Wees er snel 
bij, want het aantal deelnemers is 
beperkt! Meer informatie over inhoud 
en kosten van de lezing kunt u terug-
vinden op onze website.

De Graafschap
Dierenartsen 

wenst u en uw dier 
een gezond 2011!

Actueel
www.degraafschapdierenartsen.nl

• Lang leve(n) een gezonde voeding

Contactinformatie

Gezelschapsdieren
0575-587888

Landbouwhuisdieren 
0575-587877

Paard
0575-587870

Binnenkort lezingen bij De Graafschap Dierenartsen

Eerbeek  •  Hengelo  •  Ruurlo  •  Steenderen  •  Vorden  •  Zutphen Centrum  •  Zutphen Leesten



Kees Koolen: ‘Het is bijzonder vreemd 
dat het hoofdkwartier van de Dakar 
Rally in Parijs via de satelliet telefoon 
heeft gezegd hoe wij vrijdag in de 
vijfde etappe naar het bivak konden 
rijden. Dakar- directeur Etienne La-
vigne heeft mij zelfs voor de start van 
de zesde etappe nog veel succes toe 
gewenst. Dan hadden zij mij in die 
zesde etappe ook niet moeten laten 
starten’, aldus een zwaar teleurge-
stelde Kees Koolen. Hij heeft nog wel 
een officieel protest ingediend, waar-
aan de jury overigens geen gehoor 
gaf. Voor teamgenoot Jurgen van den 
Goorbergh was het doek sowieso al 
gevallen. Hij kon de zesde etappe van 
Iquique naar Arica niet afmaken.

Sommige mensen houden ervan om 
zo nu en dan ‘af te zien’. Gaan tot 
het ‘gaatje’ en vooral niet zeuren. 
Gewoon doorgaan. Vordenaar Kees 
Koolen is zo iemand. Dat bleek bij-
voorbeeld afgelopen woensdag (3e 
etappe). Dat was typisch zo’n dag van 
veel afzien. Maar wat zei Kees Koolen 
toen hij de finish bereikte? ‘Het was 
vandaag een leuke dag’. Hij reed die 
dag 340 kilometer zonder remmen, 
‘donderde’ vervolgens van een kleine 
afgrond. Verder reed hij kilometers 
lang in het donker, nagenoeg zonder 
licht. Bij aankomst in het bivak bleek 
er bovendien een grote slang onder 
de vrachtwagen van de Super B te 
zitten. Kees twijfelde niet, pakte zijn 
schep van de buggy en ging daarmee 
de slang te lijf. Het dier overleefde 
het niet ! Het ging voor Kees Koolen 
in deze merkwaardige etappe tot 44 
kilometer in de ‘special ‘ heel goed.

‘Ik dacht toen dat ik door de mulle 
ondergrond heen was. Niet dus, ik 
reed de buggy hartstikke vast in het 
cement poederachtige spul. Ik heb 
een half uur staan graven, maar 
kwam er op eigen kracht niet uit. 
Gelukkig was er een jeep die mij er-
uit trok. Daarna ging het eigenlijk 

wel goed tot er 160 kilometer in de 
proef een stuk kwam, waardoor een 
stuurkogel afbrak en de remleidin-
gen werden vernield. Doordat de 
buggy onbestuurbaar was geworden, 
ging deze rechtdoor, ongeveer 4 me-
ter de afgrond in. Daarna heb ik gere-
pareerd wat ik kon repareren, echter 
de remmen kon ik niet repareren. 
De rest van de ‘special ‘ heb ik 340 
kilometer zonder remmen gereden. 
Eigenlijk heb ik de gehele dag zitten 
‘karten’, trouwens best wel leuk’, zo 
sprak Kees aan de finish nadat hij het 
laatste stuk van de etappe in het don-
ker, ook nog nagenoeg zonder licht 
reed.

Het ging teamgenoot Jurgen van den 
Goorbergh al niet veel beter. Ook hij 
moest deze dag verschrikkelijk afzien; 
gebroken gaspedaal. Toen Jurgen het 
enigszins provisorisch had gerepa-
reerd, kwam hij keer op keer vast 
te zitten, omdat het gas niet werkte. 
Over de laatste 45 kilometer deed hij 
uren. Aan het eind van de dag kwa-

men Jurgen en Kees tot eenzelfde 
conclusie: ‘We weten dat Dakar af-
zien is, maar om alles op één dag te 
krijgen, is toch wel wat al te gortig’! 
Na een paar uur slapen stond de vol-
gende etappe op het programma, een 
554 kilometer lange verbinding over 
de Paso de Jama op 4000 meter hoog-
te, waar de grens met Chili ligt.

Overigens kwam Kees Koolen zonder 
noemenswaardige problemen door 
de eerste twee etappes heen. De Da-
kar Rally begon voor het GoKoBra 
team prachtig. De dag na de keuring 
stond er in een Argentijns dagblad 
namelijk een grote foto met de bug-
gy’s van beide coureurs. Dus beiden 
natuurlijk apetrots. Een dag later (za-
terdag 1 januari) vertrok de karavaan 
van Buenos Aires naar Victoria (een 
verbindingsroute van 334 kilometer). 
In Victoria was zondag 2 januari de 
start van de eerste etappe. Over de 
tweede etappe met onderweg hevige 
stortbuien, waren Kees en Jurgen 
meer dan tevreden. ‘We hebben van-
daag lekker in de modder gespeeld’, 
zo werd die etappe omschreven.
Afgelopen vrijdagochtend (lokale tijd) 

kwamen de coureurs in het bivak van 
Iquique aan. Jurgen op sleeptouw bij 
Kees, allebei wit van de stof en tot op 
de draad versleten van vermoeidheid. 
Beide mannen weigerden om op te 
geven, hoe ze er ook doorheen zaten 
en hoe slecht de buggy ’ s eraan toe 
waren. 

Met maar twee uur tijd om te repa-
reren, wat te eten en heel even te 
slapen, was er toch geen paniek. Het 
maakte niet uit hoeveel straftijd ze 
zouden krijgen, of ze pas als aller-
laatste zouden mogen starten, als ze 
maar van start gingen! 
De auto van Kees Koolen zat in een 
deuk, waardoor zijn stuurstang brak 
en er weer problemen met de rem-
men waren. Kees en Jurgen hadden 
tot zaterdagavond 18.00 uur (lokale 
tijd) de gelegenheid om het bivak te 
bereiken. Uitrusten, slapen en ver-
volgens vol goede moed beginnen 
aan de zesde etappe. Voor zowel Kees 
als Jurgen de laatste dag in de Dakar 
Rally 2011, zo bleek.

Omstreden jurybeslissing

Kees Koolen uit de Dakar Rally

Vorden - De jury in de Dakar Rally heeft afgelopen zondagmorgen 
bepaald dat Kees Koolen niet meer in de zevende etappe mag starten. 
De Vordenaar kreeg deze onheilstijding zaterdagavond te horen. De 
reden die werd opgegeven was, dat Kees Koolen en ook zijn teamge-
noot Jurgen van den Goorbergh niet de volledige vijfde etappe had 
afgemaakt. Het ‘gekke ‘ was dat de Vordenaar wel gewoon in de zesde 
etappe mocht starten en die hij ook uitreed !

Buenos Aires

vriendendienst in de Dakar Rally: Kees neemt Jurgen op sleeptouw        foto Rallymaniacs

FLASH 1
Het eerste team van Flash heeft af-
gelopen zondag gespeeld tegen en 
in Doesburg. Vooraf was bekend 
dat het een belangrijke wedstrijd 
was tussen de nummer 2 (Flash) en 
nummer 3 (Doesburg). Flash speelde 
met Chjehrando Gasper, Niels Lijf-
togt, Geeske Menkveld en invalster 
Anne van Eeuwijk. Chjehrando 
speelde de eerste enkelpartij. De 
gehele eerste set stond hij achter 
maar op het laatst kwam hij op 
voorsprong en wist de set met 22-20 
binnen te halen. De tweede set ging 
ook gelijk op tot 14-14. Hierna zette 
Chjehrando er een tandje bij en won 
met 21-14. Niels begon de wedstrijd 
ijzersterk, de eerste set won hij met 
21-5. De tweede set was veel span-
nender. Niels won met 21-18. Anne 
moest eerst wennen aan het veld en 
de shuttle. Hierdoor werd de eerste 
set heel erg spannend. Anne won 
wel met 21-19. De tweede won ze re-
delijk makkelijk. Geeske verloor de 
eerste set, in de tweede set kwam ze 

halverwege een aantal punten voor. 
Helaas kon ze dit niet volhouden en 
verloor de tweede set nipt. In het 
herendubbel wonnen Chjehrando 
en Niels de eerste set makkelijk met 
21-7. De tweede set ging ook naar de 
heren van Vorden. Geeske en Anne 
maakten samen een aantal zeer 
mooie punten maar de tegenstand-
sters bleken sterker. De eerste mix 
werd door Anne en Niels gespeeld. 
Ze wonnen redelijk makkelijk met 
21-13 en 21-17. Chjehrando en Gees-
ke wonnen de eerste set van hun 
mixedpartij met 21-13. De tweede 
set werd slecht begonnen en dit 
slechte begin kwamen ze niet te bo-
ven. De set werd verloren. In de der-
de set werd het vizier weer scherp 
gezet en met name door een aantal 
mooie punten van Geeske werd deze 
set met 21-15 gewonnen. Door deze 
overwinning met 6-2 heeft het eer-
ste team de tweede plek in de poule 
verstevigd. 
Doesburg 3 - Flash Vorden 1: 2-6

UITSLAGEN ANDERE TEAMS:
Flash 2 - Phido 7:  7-1
Poona 6 - Flash 3:  4-4
Lochem jeugd 1 - Flash jeugd 1:  1-7
Flash jeugd 2 - Varsseveld 2:  3-5
Pluumke 3 - Flash jeugd 2:  8-0
Flash jeugd 4 - LBC jeugd 7:  7-1

Flash
Vorden - Bijna alle teams had-
den zo vlak na de jaarwisseling 
al weer direct een wedstrijd op 
het programma staan. Over het 
algemeen waren de resultaten 
goed.

Onder het motto “ Trouw en Toe-
gewijd” zullen christenen over de 

hele wereld samen bidden in kerken,
scholen of gewoon thuis.  Het is goed
om alles wat ons bezig houdt in Vor-
den maar ook wereldwijd in gebed
bij God te brengen. In deze week is er
afwisselend in de drie Vordense ker-
ken steeds een gebedsuurtje tussen
19 en 20 uur. Voor de locaties: Let op
de posters bij de kerken. Voor info:
0575-551060 of 0575-842858

Week van gebed
Vorden - In de week van maan-
dag 17 tot en met vrijdag 21 janu-
ari is er  weer de jaarlijkse Week 
van Gebed georganiseerd door de  
Evangelische Alliantie in samen-
werking met de landelijke Raad 
van Kerken.

We komen dus als Vordense kerken 
samen in één gezamenlijke viering in 
de Gereformeerde Kerk en op deze 
dondag zijn er geen diensten in de 
Dorpskerk en de Christus Koning-
kerk.
De voorganger in deze oecumenische 
viering is ds. J. Kool en er is muzikale 

medewerking van “Vokate” en Ra-
chel Wichers (dwarsfluit). Het orgel 
wordt bespeeld door dhr. W. Kuipers 
uit Apeldoorn. 
Het thema is: “Trouw en toegewijd”. 
Er is ook medewerking van de litur-
gische commissie van de Raad van 
Kerken.
Ook voor de kinderen is er van alles 
te beleven, want voor hen is er een 
apart programma in “Het Achter-
huus”.
Deze  dienst is dus voor een ieder van 
jong tot oud zeer de moeite waard 
om erbij te zijn.
Na afloop is er koffie en fris in “Het 
Achterhuus” en kan er nog gezellig 
nagepraat worden.

Raad van Kerken dienst 
in de Gereformeerde Kerk
Vorden - Zondag 16 januari a.s. 
om 10.00 uur is er in de Gerefor-
meerde Kerk een dienst vanwege 
de Raad van Kerken. Deze feeste-
lijke dienst zal in het teken staan 
van de week van gebed voor de 
eenheid van de christenen die elk 
jaar rond deze tijd wereldwijd ge-
houden wordt.

JANUARI
12. ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
12. Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de 
Wehme

13. Klootschietgroep de Vordense Pan
19. ANBO klootschieten, ’t Olde Lettink
20. Bejaardenkring Vorden
20. Klootschietgroep de Vordense Pan
26. ANBO Klootschieten, ’t Olde Lettink 
26. Handwerkmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
27. Klootschietgroep de Vordense Pan
27. PCOB jaarvergadering in ‘t Stamper-

tje, dhr. Sterringa “ Bijbelse bloe-
men en planten”

29. ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 
70-plussers info 55 20 03

Agenda 
Vorden

Boeiende cursus 
brengt de Romeinen dichterbij!

Waar en wanneer?

De docent

Meer weten?

www.cursusoudheid.nl
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NIEUWE STAND MET 
MEDEPARTICIPANTEN
De nieuwe stand van het ABT kent 
een oppervlakte van liefst 56 m2. 
Rondom de stand zijn grote banie-
ren aangebracht die een sfeerbeeld 
van de Achterhoek presenteren. 
Centraal bevindt zich de opslag-
ruimte waarop aan de buitenzijde 
grote fotopanelen zijn aangebracht 
met opnieuw kenmerkende beelden 
van de Achterhoek. Langs de bui-
tenzijde van de stand bevinden zich 

acht balies, waarop beeldschermen 
zijn geplaatst met telkens een dia-
presentatie. Zes van de acht balies 
zijn gehuurd door medeparticipan-
ten uit de regio: Marveld, De Twee 
Bruggen en de vier lokale toeristi-
sche platforms van de gemeenten 
Bronckhorst, Lochem, Montferland 
en Winterswijk. 

PRIJZENFESTIVAL
Bezoekers van het Achterhoek-pa-
viljoen maken iedere dag kans op 
bijzondere prijzen. Het enige wat 
hoeft te worden gedaan is het invul-
len van naam en e-mailadres. Iedere 
dag is er een trekking. Niet alleen 
ABT geeft prijzen weg, ook de zes 
medeparticipanten hebben tal van 
kampeerweekenden, hotelover-
nachtingen, dinercheques, boeken 
en kortingscheques In de verloting. 
Een bezoek aan de Achterhoek-
stand is dan ook dubbel en dwars 
de moeite waard!
De Vakantiebeurs is open van 
woensdag tot en zondag. De Ach-
terhoek-stand is te vinden in hal 11 
waar ook de andere binnenlandse 
vakantiebestemmingen zich pre-
senteren.

ABT presenteert nieuwe stand
Achterhoek pakt fors uit 
op vakantiebeurs
Achterhoek - Het Achterhoeks 
Bureau voor Toerisme (ABT) is 
nadrukkelijk aanwezig op de a.s. 
Vakantiebeurs die van woens-
dag 12 tot en met zondag 16 ja-
nuari in de Jaarbeurs in Utrecht 
wordt gehouden. Daar heeft het 
ABT namelijk een forse stand ge-
huurd om de verwachte 130.000 
bezoekers over de vakantiemo-
gelijkheden in onze streek te 
informeren. Bijzonder is, dat de 
stand volledig nieuw is ontwor-
pen. De stand is bovendien een 
platform waarbinnen zes mede-
participanten uit de Achterhoek 
zich presenteren.

Wat is: A. Pork, Porrek.

 B. Zeel.

 C. Slok.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

De verhalen uit de succesvolle kin-
derboekenserie van Fred Diks zal in 
2011 in de Achterhoek worden opge-
nomen. De AVRO zendt in 2012 acht 
afleveringen uit op zaterdagavonden, 
voorafgaand aan de EK die dat jaar 
wordt gehouden. 
Omroep Gelderland heeft produc-
tiemaatschappij De Grote Jongens 
inmiddels opdracht gegeven om vier 
afleveringen te maken van de serie 
Op zoek naar Koen Kampioen.
Fred Diks is er nog steeds een beetje 
beduusd van. ´Het is geweldig als je 
eigen boeken worden verfilmd. Dit 
heb ik nooit durven dromen. Ik ben 
er ook trots op dat de opnames in de 
Achterhoek worden gehouden. Dat 
is een geweldige promotie voor deze 
streek. Ook is het fantastisch dat Ach-
terhoekse kinderen over een poos na-
tionaal bekend zullen worden. En dan 
te bedenken dat de serie ook naar het 
buitenland verkocht gaat worden. 
Wel is het zo dat we nog steeds op 
zoek zijn naar regionale sponsoren, 
zodat de kwaliteit nog hoger kan 
worden.´
Annemarie Mooren van AMP is zeer 
ervaren op filmgebied. Zo was zij 
ondermeer de regisseuse van Goede 
Tijden Slechte Tijden en werd ze be-
kroond met de Cinekids publieksprijs 
voor haar jeugdserie Puppy Patrol, 
die werd uitgezonden door Nickelo-
deon. Zij benaderde Fred Diks vorig 

jaar met haar voornemen om van 
Koen Kampioen een televisieserie te 
maken.
Op 15 januari is de aftrap van de cas-
ting in cultureel centrum De Gruit-
poort in Doetinchem. Daar kunnen 
kinderen van 8 tot en met 13 jaar 
workshops volgen. Het belooft een 
volle bak te worden. Naast Freestyle 
voetbal en karikatuurtekenen, kun-
nen de toekomstige acteurs ook leren 
om voor de camera te acteren. Wel-
licht kunnen de deelnemers zich al 
in de kijker spelen.
De Koen Kampioendag wordt van 
13.30 tot 17.00 uur gehouden. De 
inleiding wordt gehouden door Fred 
Diks. Via de site van de Gruitpoort 
kan men zich aanmelden, maar het 
is niet verplicht.

Belangstellenden kunnen die dag de 
inschrijfformulieren voor de audities 
meenemen. Kinderen, die die dag 
verhinderd zijn kunnen via Omroep 
Gelderland, de Gelderlander, de site 
van AMP en via www.koenkampioen.
nl inschrijfformulieren downloaden.
Uit de naar verwachtingen honder-
den aanmeldingen zal Annemarie 
Mooren samen met de castingdirec-
tor Jeanette Snik uit Amsterdam half 
februari honderd kinderen uitzoe-
ken. Met dat honderdtal gaat Omroep 
Gelderland aan de slag voor Op zoek 
naar Koen Kampioen. 

AMP wil naast hoofdrolspeler Koen 
Kampioen ook zijn ploeggenoten 
Gijs, Tarkan, Niels, Aukje en Renske 
casten. Verder zullen figuranten het 
elftal compleet gaan maken.
Naast de voorbereidingen voor de 
jeugdserie wordt de boekenreeks 
weer uitgebreid door uitgever Kluit-
man uit Alkmaar. Vanaf half februari 
komt, naast een nieuwe Kameleon, 
Koen Kampioen gaat internationaal 
op de markt. ´Dat boek is voor kin-
deren van 9 jaar en ouder. Naast de 
reguliere serie van 10 boeken voor 
7 plus, is Koen Kampioen gaat inter-
nationaal het tweede deel in de serie 
voor wat oudere lezers. Er was name-
lijk veel vraag van oudere Koen Kam-
pioenfans om nieuwe boeken voor 
hun leeftijd te schrijven,´ legt Fred 
Diks uit.
Van de Koen Kampioenserie zijn in-
middels al meer dan 230.000 boeken 
verkocht. Grote kans dat de nieuwe 
Koen Kampioen wederom een best-
seller wordt.

Kinderboekenserie Koen Kampioen wordt verfilmd

Acteren voor de camera 15 januari 
in De Gruitpoort
Hengelo - De kogel is eindelijk door de kerk. De AVRO, Annemarie 
Mooren Productions afgekort AMP, uitgever Kluitman en de Achter-
hoekse auteur Fred Diks staan volledig achter de verfilming van Koen 
Kampioen.

Op de drie zogeheten Open Thuis-bij-
eenkomsten zullen zij voor het eerst 
afzonderlijk letterlijk en figuurlijk 
uit de verf komen. Ouders en basis-
schoolleerlingen zijn daar expliciet 
voor uitgenodigd. Zij staan voor de 
keuze van een middelbare school en 
kunnen tijdens het Open Thuis aan 
de weet komen waar ieder van de 
drie scholen met hun nieuwe naam-
geving en kleuren voor staan. 

We zien op voorlichtingsavonden 
dat de algemene sleutelwoorden van 
Het Stedelijk zoals kleinschaligheid, 
geborgenheid, warmte, herkenbaar-
heid, “thuisgevoel” al aardig ingebur-
gerd raken. 
In advertenties en in flyers klinkt 
vaak het motto “Voel je thuis op het 
Stedelijk Lyceum”; op vergelijkbare 
wijze wordt gesproken over het Ste-
delijk Mavo en het Stedelijk Vakcol-
lege. 

Het thuisgevoel sluit aan bij de per-
soonlijke benadering die hoort bij de 
Daltonpedagogiek waarbij kinderen 
ieder in eigen tempo geleidelijk leren 
om te gaan met zelfstandig werken, 
samenwerken en verantwoordelijk-
heid nemen voor het eigen resultaat. 
Wij gaan voor optimale resultaten.

Afzonderlijk bekeken blijkt dat het
Stedelijk Lyceum de nadruk legt op
traditie, kwaliteit en op zijn keuze-
mogelijkheden. Ondanks de kleine
schaal kunnen leerlingen kiezen voor
een aparte Gymnasium-brugklas,
voor cultuur- en scienceprofielen in
de onderbouw, en met ingang van
2011-2012 voor een tweetalig onder-
wijsprogramma. 

Het Stedelijk Lyceum is bovendien
aangewezen als de begaafdheidspro-
fielschool voor de regio. 

Het Stedelijk Mavo is een categoriale
school voor Mavo en biedt met een
verzwaard mavo-plusprogramma op-
timale kansen om door te stromen
naar havo 4 of niveau 4 van het Mbo.
Verder kunnen leerlingen ook hier
kiezen voor science-profiel en een
musicalstroom. 

Het Stedelijk Vakcollege is de school
die zich richt op beroepen en waar
leerlingen leren met hun hoofd, hart
en handen. 

De school profileert zich als enige in
de regio met een aansprekende mix
van richtingen op het gebied van
Bouwtechniek, Instalektro, Grafime-
dia, Voertuigentechniek, Handel &
Administratie, Horeca, Toerisme en
Voeding, Zorg & Welzijn.

Tot ziens op Het Stedelijk Zutphen!
De tijden en locaties van het Open
Thuis op 14 januari vindt men in de
advertentie van Het Stedelijk elders
in deze krant.

Open Thuis maakt de drie scholen 
van Het Stedelijk zichtbaar
Zutphen - Zij worden op de 14 
januari voor het grote publiek 
zichtbaar: die drie mooie scholen 
van Het Stedelijk. Het Stedelijk 
Lyceum, Stedelijk Mavo en Stede-
lijk Vakcollege vormen samen de-
ze “scholengroep voor openbaar 
voortgezet Daltononderwijs”.

‘Om dit voor mij heuglijke feit te vie-
ren heb ik hier een actie aan gekop-
peld. Iedereen die in de periode van 
15 januari t/m 31 januari 2011 één af-
spraak maakt krijgt van mij een mas-
sagebon. Deze kun je gebruiken voor 
een korting op een massage maar is 
natuurlijk ook leuk om cadeau te ge-
ven’, aldus Marjan. 

Voor informatie over haar praktijk 
kun je terecht op de website 
www.massagetherapietewalvaart.nl

Marjan vervolgt: “Op deze dag wil ik 
ook aandacht schenken aan een goed 
doel dat ik een warm hart toedraag 
namelijk: Stichting Coach4AllThe-
Kids. 

Tijdens het Open Huis staan vrijwil-
ligers van Coach4AllTheKids er met 
mooie en betaalbare edelstenen. 

De opbrengst en eventuele giften zijn 
bestemd voor het project “Geef het 
kind een rugzak”.”

KORTE UITLEG VAN DE STICHTING
Stichting Coach4AllTheKids is in 2007 
door Erna Rensen opgericht om de 
kansarme kinderen in de Domini-
caanse Republiek (DR) te ondersteu-
nen in hun zelfredzaamheid voor de 
toekomst. 
Het project `Geef het Kind een Rug-
zak` richt zich op de Binnenlanden 
van de DR en ondersteunt er de plaat-
selijke schooltjes in het bouwen cq. 
verbouwen van de school. Zij zorgen 
er onder andere voor dat er drink-
watervoorziening, toiletten, elektra 
en ventilatoren komen. Dit jaar (juni 
2011) ondersteunen zij een verpau-
perde school in de bergen nabij Punta 
Cana en het doel van de stichting is 
om de kansarme kinderen een kans-
rijke toekomst te bieden.

Massagetherapie te Walvaart:

Open Huis

Lievelde - Op 1 november 2010 is Marjan te Walvaart met haar praktijk 
Massagetherapie te Walvaart gestart op een nieuwe locatie op de Bree 
1 in Lievelde. Nu de praktijkruimte helemaal haar plek is geworden 
vindt ze het tijd om Open Huis te houden en nodigt ze u uit om kennis 
te komen maken en de praktijkruimte te bekijken. U bent van harte 
welkom op zaterdag 15 januari 2011 van 14.00 tot 18.00 uur.
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Wet milieubeheer

Gronddepot Baak te Baak 

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 
bekend dat zij de beschikking hebben 
vastgesteld op de aanvraag om vergunning 
van Aviko Potato B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning 

ingevolge de Wet milieubeheer voor het 

veranderen van de inrichting of de werking 

daarvan. De verandering betreft een uitbreiding 

van de opslagcapaciteit van Gronddepot Baak 

voor de duur van maximaal één jaar van 12.000 

ton naar 20.000 ton. 

De inrichting is gelegen aan de Rozenstraat 5 

te Baak.

De beschikking houdt in dat de gevraagde 

vergunning wordt verleend onder voorschriften 

en beperkingen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, 

liggen ter inzage van 13 januari 2011 tot en met 

23 februari 2011 bij:

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

–  de provincie Gelderland, in het Informatie-

centrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te 

Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

De beschikking is tevens in te zien via internet: 

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de 

beschikking ingevolge de Wet milieubeheer 

kunt u contact opnemen met de heer 

T. Achterkamp T (026) 359 85 68 van de afdeling 

Vergunning verlening.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 

de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

hiertegen beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Onder belanghebbenden wordt verstaan 

degenen die naar aanleiding van het 

ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben 

gebracht en degenen die aantonen 

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig 

zienswijzen naar voren te brengen.

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak een 

verzoek indienen om een voorlopige 

voorziening te treffen. Als gedurende de 

beroepstermijn om een voorlopige voorziening 

is verzocht, wordt het besluit niet van kracht 

voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en 

voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige voorziening wordt griffierecht 

geheven.

Arnhem, 10 januari 2011,

zaaknummer 2010–013225 / MPM20393

Gedeputeerde Staten van Gelderland  

15 januari

in het café

DOGZ
in de discotheek

Flirtnight

OOK WIJ RUIMEN OP:
Dames: blouses  v.a.  15,=
 rokken  v.a. 15,= / 25,=
 pantalons (rondom elastiek) v.a. 25,=
 pullovers v.a. 15,=
 T-shirts v.a. 5,=
 Derofa setter (sets) v.a. 55,=

Ach: kom gewoon even rond snuffelen.

Bij: 
Spalstraat 13
Hengelo Gld.

GRATIS 
PARKEREN 

VOOR DE DEUR

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE

CARBONE

50%
KORTING

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S
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Enkele honderden mensen waren 
woensdag 5 januari in het gemeen-
tehuis aanwezig op de nieuwjaars-
receptie van de gemeente Bronck-
horst. In zijn nieuwjaarstoespraak 
keek burgemeester Henk Aalderink 
niet alleen terug maar vooral voor-
uit. In de nog jonge historie van de 
gemeente Bronckhorst was 2010 een 
bijzonder jaar. Op 4 januari ging het 
gemeentehuis open voor het publiek 
en op 20 februari was er Open huis 
met meer dan vierduizend bezoekers. 
Op 3 maart waren de verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad. In 
Bronckhorst kwamen dertien nieuwe 
raadsleden en drie nieuwe wethou-
ders. Na de gebruikelijke coalitieon-
derhandelingen was er op 29 april 
een nieuw college. 

ZINLOOS GEWELD 
“Ook werden we in 2010 geconfron-
teerd met zinloos geweld. Emiel Par-
dijs werd daarvan het slachtoffer, dit 
heeft ook mij zeer geschokt. We moe-
ten stil blijven staan bij het leed voor 
familie en vrienden opdat wij ons 
beseffen wat dit zinloze geweld aan-
richt. Indrukwekkend was de stille 
tocht waar zoveel ook jonge mensen 
bij aanwezig waren. Ik hoop dat dit 
bijdraagt tot het besef dat we zinloos 
geweld echt moeten uitbannen!”.
“In juni 2010 gingen we weer naar de 
stembus, nu de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer
De signalen zijn niet goed uit het 

Haagse. We moeten samen 18 mil-
jard gaan bezuinigen. Een voorlopige 
schatting leert dat dit voor Bronck-
horst ongeveer 6 miljoen euro is of-
wel 10 procent van onze begroting. 
Inmiddels constateerden we ook een 
behoorlijke overschrijding van het be-
schikbare budget voor de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) 
en de Wet Werk en Bijstand (WWB). 
Ook werden we zeer nadrukkelijk 
geconfronteerd met de mogelijke ge-
volgen van de demografische ontwik-
kelingen voor Bronckhorst, maar ook 
voor de Regio Achterhoek”.

TOEKOMST BESTENDIG 
BRONCKHORST (TBB) 
“De toekomstvisie in 2010 geeft aan 
dat we in Bronckhorst zo rond 2020 – 
2025 15% minder inwoners hebben, 
25% minder kinderen en meer dan 
32% van onze inwoners is 65+. Maar 
we hebben natuurlijk ook ambities. 
We willen het coulisselandschap be-
houden en willen samen met de regio 
kansen pakken voor nieuwe werkge-
legenheid met duurzaamheid en in-
novatie. 
Ook rekening houdende met de eer-
der genoemde bezuinigingen heeft de 
raad en het college niet gekozen voor 
de eenvoudigste weg! De eenvoudig-
ste weg is, maak een lijst van 6 mil-
joen en zeg: dat doen we niet meer 
en laat iedereen dan maar inspre-
ken en demonstreren. De gemeente 
Bronckhorst kiest ervoor om samen 

met haar inwoners, Dorps Belangen 
Organisaties, maatschappelijke orga-
nisaties en bedrijven het proces naar 
een Toekomst Bestendig Bronckhorst 
te doorlopen. Wij willen weten welke 
taken u zelf ter hand wilt nemen, 
wat anders of minder kan, wat gaan 
we niet meer doen of wat moeten we 
nieuw oppakken. Steekwoorden bij 
dit proces zijn: samenwerking, meer 
met minder, eigen verantwoordelijk-
heid en initiatief, multifunctioneel 
gebruik, maar ook zorg op maat, 
meer voorzieningen voor ouderen, 
kwaliteit voor kwantiteit. Een zeer 
belangrijk uitgangspunt, dat raads-
breed wordt onderschreven, blijft dat 
de zwakkeren in onze samenleving 
niet de dupe mogen worden”.

Tijdens de jaarwisseling is er in de 
gemeente Bronckhorst voor 17.000 
euro schade aangericht. De vernielin-
gen werden vooral gepleegd in de vele 
kinderspeelplaatsen. Vooral de speel-
plaatsen in Keijenborg, Hummelo en 
Keppel was de schade groot.”Heel erg 
triest dat dit gebeurd is. Ik ga analy-
seren hoe dit ontstaan is. In Vorden 
is er een feest georganiseerd en daar 
is het rustig gebleven. Daarom wil ik 
weten wat we tegen vandalisme kun-
nen doen”. 

VEEL UITDAGINGEN
“We staan aan het begin van 2011. 
Een nieuw jaar een jaar met opnieuw 
vele uitdagingen. 
De grootste uitdaging zal zijn om het 
proces Toekomst Bestendig Bronck-
horst (TBB) samen met u uit te voeren 
waar we de basis gaan leggen voor een 
gemeente waar het ook na 2020 nog 
goed wonen, werken en recreëren is. 
Waar nog steeds zorg op maat is te 
krijgen en waar ook de zwakkeren in 
onze samenleving op een waardige 
wijze kunnen meedoen.
Zoals reeds aangegeven zullen we 
u gaan benaderen om de gesprek-
ken met u aan te gaan over uw vi-
sie op Bronckhorst. Nu geen nota’s 
waar u op mag reageren, maar u staat 
samen met ons aan het roer om de 
toekomst te bepalen! Een werkwijze 
die ook voor ons als raad, college en 
medewerkers nieuw is. 
Naast de Toekomst Bestendigheid 
moet ook de financiële huishouding 
op orde zijn en blijven.
Dat kunnen we niet alleen. We heb-
ben daar de Regio Achterhoek, de Eu-
regio, Provincie, Rijk en ook Europa 
bij nodig. Met een paar voorbeelden 
wil ik aangeven waar we dan aan 
denken.
Allereerst samen met de Regio Ach-
terhoek twee zaken, te weten: Aan-
passen woningbouw programma en 
Uitvoeren project Achterhoek 2020. 
U heeft allemaal via de media mee-
gekregen dat we 14.000 woningen 
in de planning hadden zitten en dat 
er maar 6000 nodig zijn. Dit moeten 

we regionaal aanpakken, anders krij-
gen we ongewenste situaties zoals 
nu al in Sluis en Parkstad Limburg. 
Daar stond een woning te koop voor 
120.000 euro, de prijs zakte naar 
60.000 euro en uiteindelijk bracht de 
woning op een veiling 19.000 euro 
op. Dit willen we dus niet! Achter-
hoek 2020 biedt ons de kans, als re-
gio, om samen een nieuwe duurzame 
innovatieve economie op te zetten die 
nieuwe werkgelegenheid, ook voor 
jonge mensen gaat opleveren en dus 
een zekere rem op de krimp zal kun-
nen veroorzaken”. 

KEUZES MAKEN
“Ook spannende tijden komen er aan 
voor het nieuwe brandweerkorps Ach-
terhoek West. Kunnen we de kwali-
teitsverwachting waarmaken samen 
met een forse kostenbesparing vanaf 
2013. Blijft de politie op sterkte of 
komen er zelfs agenten bij. We gaan 
definitieve keuzes maken voor ons 
nieuwe aangepaste woningbouwpro-
gramma. Welke geplande projecten 
gaan wel en niet door? De waarde van 
woningen zal ondanks onze maatre-
gelen verder gaan dalen maar zeker 
niet zo drastisch als ik u in een eerder 
voorbeeld heb geschetst. Dit jaar zul-
len ook de geactualiseerde bestem-
mingsplannen buitengebied Zelhem, 
Steenderen en Hummelo en Keppel 
aan de raad worden voorgelegd. Ze 
zullen dan ook gedigitaliseerd zijn 
zodat ze voor u eenvoudiger in te 
zien zijn. De OZB voor burgers en de 
afvalstoffenheffing zijn gelijk geble-
ven de rioollasten zijn iets gestegen. 
We willen de belastingen op het hui-
dige prijspeil houden, dit is ook een 
streven uit het coalitieakkoord. We 
gaan verder met de uitbouw van de 
digitale dienstverlening en verminde-
ring van regels en procedures. Door 
deze maatregelen samen met de revi-
talisering van bedrijventerreinen en 
het uitvoeren van centrumplannen, 
moet het ook voor de ondernemers 
en middenstand interessant blijven 
om in Bronckhorst te blijven en naar 
ons toe te komen. 
Maar 2011 zal vooral in het teken 
staan van het proces naar een Toe-
komst Bestendig Bronckhorst. Een 
groot project waar alle medewerkers 
bij betrokken zijn en hopelijk ook 
veel inwoners”, aldus burgemeester 
Aalderink. 

Vooraf aan de bekendmaking ‘Vrij-
williger van het jaar 2010’, werd van 
de drie genomineerden een kort film-
presentatie getoond van hun vrijwil-
ligerswerk. Wethouder Paul Seesing 
ging in op het belang van het vrijwil-
ligerswerk. “Met deze verkiezing wil-
len we als gemeentebestuur alle vrij-
willigers eren. Vrijwilligerswerk zit 
in de totale samenleving”, aldus de 
wethouder die vervolgens de uitslag 
bekend maakte. De titel ging naar 

Harry Somsen. 

Flophouse in Toldijk was een van de
genomineerde. Flophouse bestaat
sinds 1970 en is een soos met louter
vrijwilligers. Een plek voor en door
jongeren. In Flophouse worden een
kinderclub, tienerclub, soosavonden,
activiteiten van de volksdansclub en
de Line Danceclub georganiseerd.
Vijf keer per jaar is er een groot eve-
nement (concerten van Normaal (HØ-
KEN in Toldiek)) en maandelijks is er
livemuziek. Ook is de uitluiweek aan
het einde van het jaar zeer succesvol.
Zonder Flophouse was er geen plek
waar jongeren uit Toldijk en verre
omgeving zichzelf kunnen zijn, waar
gezelligheid is, waar zij leren wat or-
ganiseren is, de handen uit de mou-
wen steken, elkaar helpen en opko-
men voor elkaar! 
De andere genomineerde was de
Stichting Vrijwillige Palliatieve Ter-
minale Zorg in Zelhem/Halle. De
stichting is sinds 1997 actief. Van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat,
gemiddeld 49 weken per jaar, staan
de vrijwilligers van de stichting klaar
voor ondersteuning, begeleiding en
verzorging van terminaal zieken.
Voor de naasten van de zieke zijn zij
de ‘extra steun in de rug’. Dit vraagt
een groot empatisch vermogen, want
je mag er als vrijwilliger voor een zie-
ke zijn, op misschien wel het moei-
lijkste en meest intieme moment in
iemands leven. De stichting verricht
belangeloos bijzonder zwaar en goed
werk! 

 Harry Somsen (64) uit Zelhem is een
gedreven en zeer gemotiveerde vrij-
williger die multi-inzetbaar is. Zo is
hij de drijvende kracht binnen de
activiteitencommissie van museum
Smedekinck. Verder is hij actief bij
veel evenementen en activiteiten in
Zelhem en Bronckhorst, onder an-
dere voor het Toeristisch Platform
Zelhem, VVV Bronckhorst, de Kunst-
10Daagse, het Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst (TROB), Boele-
kearlspad en de Kinderactiviteiten
Bronckhorst (Smoks Hanne Dag en
Ot en Sien Dag). Altijd zie je Harry.
Hij heeft een tomeloze inzet, enorme
betrokkenheid bij de gemeenschap, is
organisatorisch sterk en nooit te be-
roerd om de handen uit de mouwen
te steken! 
Somsen was niet alleen blij maar ook
verrast dat hij als vrijwilliger van het
jaar werd gekozen. “De andere kandi-
daten waren natuurlijk ook heel sterk
en die had ik het ook wel gegund”,
zegt Somsen na de uitreiking van de
prijs. “De andere twee waren groepen
en dan is het extra verrassend dat je
er als eenling uit gehaald wordt”.
Zo’n acht jaar geleden is Somsen be-
gonnen met vrijwilligerswerk. 

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie Bronckhorst

Harry Somsen vrijwilliger van het jaar 2010

Het Broek - Zelhemmer Harry Somsen is gekozen tot vrijwilliger van 
het jaar 2010 in de gemeente Bronckhorst. De andere genomineer-
den waren de vrijwilligers van Flophouse in Toldijk en de Stichting 
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Zelhem/Halle. Somsen kreeg 
voor de titel een oorkonde en 250 euro. De twee andere organisaties 
kregen eveneens een oorkonde en 50 euro. De verkiezing werd bekend 
gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Verder werden er 
inwoners gehuldigd die individueel of als team minimaal Nederlands 
kampioen zijn geworden in 2010.

Prijswinnaar Harry Somsen en de overige genomineerden werden in de bloemen gezet. De kampioenen van 2010.

Er werden veel handen gedrukt op de nieuwjaarsreceptie. Lees verder op de volgende pagina         >>
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Al snel wisten veel organisaties en 
stichtingen hem te vinden. Van het 
een kwam het ander en inmiddels 
doet hij vrijwilligerswerk voor veel 
stichtingen. Het liefst is hij bezig met 
de organisatie van activiteiten en eve-
nementen. “Vooral kijken hoe je alles 
bij elkaar krijgt. Aansturen daarbij is 
belangrijk. Dat is denk ik ook de re-
den dat ik bij zoveel stichtingen zit. 
Je kunt dan ook heel veel combineren 
en linken leggen met elkaar. Het gaat 
erom dat je verenigingen of stichtin-

gen bij elkaar kunt brengen om geza-
menlijk dan weer iets nieuws te ont-
wikkelen”. 
Somsen doet het vrijwilligerswerk 
met plezier. Hij vindt het vooral 
leuk en hoort vaak interessante din-
gen. “Bij vrijwilligerswerk gaat het 
er ook om de dagen zinvol door te 
brengen. Dat maakt het voor mij ook 
zo moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Ge-
raniums zijn mooi in de tuin, maar 
niet om erachter te zitten”, zegt hij 
lachend. Eén van de leukste dingen 

vindt Somsen het werk bij Stichting 
Oud Zelhem. Vooral om uit te zoeken 
wie er allemaal in Zelhem gewoond 
hebben in de periode van 1829, van 
de eerste kadasterkaarten, tot heden. 
“Dat is een namen- en boerderijen-
onderzoek. We zoeken dan naar in-
formatie over de boerderijen en wie 
daar allemaal hebben gewoond. Al die 
gegevens proberen we op de website 
van Oud Zelhem te laten zien”, legt 
Somsen uit. 
Een ander belangrijk moment was de 

huldiging van de kampioenen 2010 
in de gemeente Bronckhorst. Van de 
sporters werden beelden getoond van 
wedstrijden en hoe ze met hun sport 
bezig zijn. Vervolgens werden de 
kampioenen door wethouder Seesing 
naar voren gehaald en in de bloemen 
gezet. De volgende kampioenen van 
Bronckhorst van 2010werden gehul-
digd: 
Luke Arends, 17 jaar uit Hengelo: Ne-
derlands kampioen Libre jeugd (bil-
jart). 

Henrie Mulder, 46 jaar uit 
Toldijk:OpenNederlands Kampioen 
NABBA open lengte (body building).
Bo Kleinhesselink, 24 jaar uit Hen-
gelo: Europees kampioen fietscross 
cruisers 17 t/m 24 jaar.
VAMC clubteam enduro uit 
Vorden:Nederlands kampioen club-
team enduro (5 personen) (motor-
cross).
Joyce Seesing, 20 jaar uit Velswijk: Eu-
ropees kampioen fietscross BMX elite 
Women Cruiser.

Er was veel animo voor de huldigingen. Veel spanning bij de bekendmaking van Vrijwilliger van het Jaar.

Na eindeloos covers’ te hebben ge-
speeld van bands als Blink-182, Jim-
my Eat World & Red Hot Chili Pep-
pers, gooiden de leden van de band 
‘Sixty-Nine’ de handdoek in de ring. 
Tim Knubben (gitaar/vocals), Daan 
Metsemakers (guitar/vocals),Rob Ver-
koelen (bass/backingvocals)en Nino 
Sarkol (drums) wildenmeer uit hun 
muzikale leven halen en kozen er 
voor om ieder hun eigen weg te gaan. 
Jaren later vonden de Limburgers el-

kaar terug om de band ‘Dantety’ op 
te richten. 
Op dit moment is de band bezig om-
deze gelukkige reünie te bezegelen 
met hun eerste demo. Voorproefje 
daarvan is de single ‘The Bittersweet-
Truth’, waarin het nieuwe elan dui-
delijk te horen is. De sound is fris,à la 
de alternative rock van Anberlin en 
Funeral For A Friend, gecombineerd 
met de dubbelzang van bands als Ta-
king Back Sunday. Het moet uitein-

delijk leiden tot het ontwikkelen van 
een eigen stijl en het creëren van een 
nieuw geluid. 
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 ko-
men spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar 
Ideaal Radio, Televisie & Internet, 
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 
7020 AB, Zelhem.

Dantety bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdag 19 januari speelt de band ‘Dantety’ tussen 20.00 
en 22.00 uur een aantal nummers live in het radioprogrammalive@
ideaal.org, dat vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezon-
den.

De Stichting Reanimatie Zelhem 
werd in december 1986 opgericht 
door dr. Johan de Boer, die als huis-
arts te Zelhem te maken kreeg met 
een hartstilstand bij de tennisclub 
van Zelhem. Als huisarts had hij in de 
vakliteratuur gelezen over de reani-
matiemogelijkheden om de gevolgen 
van een hartstilstand te verminderen. 
Met behulp van de GGD-Doetinchem, 
de Nederlandse Hartstichting en de 
gemeente Zelhem werd een bestuur 
gevormd en werd er een begin ge-
maakt met het geven van cursussen 
reanimatie met informatie over de 
werking van het hart en het belang 
de bloedvoorziening (aanvoer van 
zuurstof) naar de hersenen in stand 
te houden. Voor de werking van 
het hart moest de borstkast in een 
bepaald ritme ongeveer 4 à 5 cm 
worden ingedrukt en voor de zuur-
stofvoorziening werd mond op mond 
beademing geleerd. In de loop van de 
jaren zijn daarin steeds verbeterde 
richtlijnen gekomen door inzichten 
vanuit de wetenschap en later door 
de voorschriften vanuit de Europese 
Unie (Gemeenschap). 
Cursisten, die regelmatig (éénmaal 
per jaar) de herhalingslessen volgen, 
weten hiervan. Er volgden een aantal 
vereenvoudigingen, waardoor meer 
mensen de cursussen konden en gin-
gen volgen en er meer uniformiteit 
kwam. Per september 2008 kwam 
daar, voor wat betreft Zelhem en om-
geving, het leren gebruiken van de 
AED (Automatische Externe Defibril-
lator) bij. Een AED-apparaat kan door 
een elektrische schok een hart weer 

(in een goed ritme) op gang helpen.
In de loop van de tijd is het aantal be-
stuursleden verminderd. Een aantal
bestuursleden met een lange staat
van dienst heeft afscheid genomen.
Deze vermindering van bestuursle-
den (het is niet eenvoudig nieuwe be-
stuursleden te vinden) en de toename
van het aantal cursussen vroeg om
een oplossing. Daarnaast werd het
ook als positief gezien dat beide orga-
nisaties gingen samenwerken.
De Stichting Reanimatie Zelhem is
dan ook dankbaar dat ze deel is gaan
uitmaken van het Nederlandse Rode
Kruis, afdeling Bronckhorst en ziet
de toekomst tegemoet als een tijd
met nieuwe uitdagingen. De afde-
ling blijft reanimatiepartner van de
Nederlandse Hartstichting, waardoor
u verzekerd bent van goed onderwijs
dat gegeven wordt door gecertificeer-
de instructeurs en volgens de laatste
richtlijnen. Er is voldoende aandacht
en tijd voor de praktijk van het reani-
meren. Als u nu een basiscursus of
reanimatieles volgt krijgt u na afloop
een briefje mee met de uitnodiging
u als gastvrouw/gastheer voor (een
of meer) avonden op te geven. Ook
zal het promotiemateriaal van de
Nederlandse Hartstichting opnieuw
worden ingezet om het belang van
de reanimatie te benadrukken.
Voor vragen en opmerkingen over de
Stichting Reanimatie Zelhem kunt
u contact opnemen met dhr. Hans
Bruin, secretaris Reanimatie afdeling
Bronckhorst van het Nederlandse
Rode Kruis, tel. 06-22315754 (tussen
18.30 en 19.30 uur).

Stichting Reanimatie wordt 
onderdeel Rode Kruis
Zelhem - De stichting Reanimatie Zelhem is per 1 januari van dit jaar
opgegaan in de afdeling Bronckhorst van het Nederlandse Rode Kruis.
De naam om de reanimatieactiviteiten aan te duiden wordt ‘Reanima-
tie afdeling Bronckhorst van het Nederlandse Rode Kruis’. Na bijna 25
jaar als zelfstandige stichting te hebben bestaan, is het samengaan een
gevolg van een proces dat al een aantal jaren geleden in gang is gezet
en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij
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De leerling wordt op het AOC inge-
deeld in een groep die past bij zijn of 
haar niveau. Naast de algemene vak-
ken Nederlands, Engels, wiskunde, 
natuurkunde, bewegingsonderwijs, 
economie, techniek, verzorging, mu-
ziek, beeldende vorming en biolo-
gie oriënteert de leerling zich in de 
groene vakken. Dat gebeurt tijdens 
de lessen agrarische oriëntatie. In 
leerjaren 3 en 4 maken de leerlingen 
kennis met de vakrichtingen Dier-
verzorging, Bloemschikken, Groene 
Ruimte, Groentechniek en Verwer-
king Agrarische Producten.

Opleidingsmogelijkheden
Na de twee brugjaren maken de 
leerlingen een keuze uit één van de 
leerwegen, passend bij hun capacitei-
ten. Ze kunnen kiezen uit de Basis-
beroepsgerichte leerweg, de Kaderbe-
roepsgerichte leerweg of de Gemengd 
leerweg. De Basisberoepsgerichte 
leerweg is meer praktisch ingesteld 
dan de Kaderberoepsgerichte leer-
weg, terwijl de Gemengde meer theo-
retisch is. Als er aanleiding toe is, kan 
een leerling tussentijds overstappen 
van de ene naar de andere leerweg.
Het diploma van elke leerweg biedt 

weer verschillende mogelijkheden 
om door te stromen naar het Mid-
delbaar Beroeps Onderwijs of Havo. 
Daarnaast kan de leerling binnen de 
Gemengde Leerweg een extra vak kie-
zen, zodat het diploma Theoretische 
leerweg behaald wordt.

Extra aandacht
Leerlingen die meer individuele aan-
dacht nodig hebben kunnen geplaatst 
worden in kleinere groepen binnen 
het LWOO. De docenten kunnen dan 
extra aandacht geven aan de begelei-
ding van elke leerling. Om de LWOO-
groepen meer tot hun recht te laten 
komen starten ze in de dependance, 
naast het hoofdgebouw. De LWOO-
leerling behaalt een regulier VMBO 
diploma Basisberoepsgerichte Leer-
weg, Kaderberoepsgerichte Leerweg 
of Gemengde Leerweg.

Sfeer op school
AOC vindt het belangrijk, dat leerlin-
gen (en docenten) elkaar met respect 
behandelen en hun schoolse zaken 
goed voor elkaar hebben. Leerling en 
docent moeten prettig met elkaar sa-
menwerken in een veilige omgeving. 
Met toezicht tijdens de pauzes in de 

kantines op de pleinen en in de gan-
gen en een absentencontrole, blijft 
de leerling in beeld. De leerlingen 
blijven tijdens de pauzes op school en 
tussenuren worden opgevangen door 
docenten.

Werken aan competenties
Om de leerlingen te trainen in de be-
langrijkste competenties kennis, vaar-
digheden en houding wordt er steeds 
meer aandacht geschonken aan as-
pecten als samenwerken, onderzoe-
kend bezig zijn, groepsopdrachten 
uitvoeren, het samen verslagen ma-
ken en presenteren. Zo gaan de leer-
lingen in leerjaar 3 tijdens het pro-
ject ‘Groen, anders dan gedacht’ in 
groepsverband voorlichting geven op 
een basisschool met behulp van een 
zelfgemaakte PowerPointpresentatie. 
Ook introduceren ze een groenbedrijf 
in school en laten ze de basisschool-
leerling praktisch ervaren wat het is 
om ‘groene’ vingers te hebben.

Het Groene Lyceum
In augustus 2008 is het Groene Ly-
ceum van start gegaan. Het is een 
zelfstandige school (niet gekoppeld 
aan het VMBO) die zich op een spe-
ciale doelgroep richt. Leerlingen met 
een cito-score van 537 of hoger, zijn 
in het Groene Lyceum op hun plek. 
Naast het theoretisch leren wordt er 
veel aandacht besteed aan buiten-
schools leren in de praktijk. Dat be-
gint al in het eerste jaar. Na 6 jaren 
zijn de leerlingen klaar om in het 
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) in te 
stromen, met als voordeel, dat ze dit 
HBO in drie jaren succesvol kunnen 
afronden.
Nadere informatie vindt u op de web-
site www.hetgroenelyceum.nl.
Voor vragen kunt u een mailtje stu-
ren aan
doetinchem@hetgroenelyceum.nl.
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Open dag AOC Oost, VMBO-Groen

Doetinchem - Woensdag 26 januari laat ‘de Groene Campus’ tijdens 
de Open Dag zien wat ze allemaal in huis heeft om daarmee de leer-
lingen van groep acht van de basisschool te helpen bij hun keuze voor 
het vervolgonderwijs. Daarbij richt het AOC zich vooral op het leren 
in een combinatie van theorie en praktijk met veel aandacht voor de 
individuele leerling. Leren gebeurt op het AOC in een veilige en pret-
tige omgeving. Leerlingen die extra zorg nodig hebben om beter tot 
hun recht te komen, worden opgevangen in een kleinere groep. AOC 
vindt het erg belangrijk, dat leerlingen het naar de zin hebt. Daarbij is 
er, op het gebied van opleidingen, veel mogelijk. De schoolgebouwen 
zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer. Bus- en spoorstation 
liggen op 7 minuten lopen. Via school kunt u korting krijgen op be-
paalde vervoerstrajecten. U bent woensdag 26 januari tussen 14.00 en 
16.30 uur en tussen 18.00 en 21.00 uur welkom in het gebouw aan de 
Gezellenlaan 14 in Doetinchem. Voor vragen kunt u het AOC telefo-
nisch bereiken op tel. 0314-375980 of via de email op doetinchem@
aoc-oost.nl. Op de website www.aoc-oost.nl vindt u alle informatie 
over de school.

In deze winkelwedstrijd wordt zeer 
kritisch gelet op: Aanzicht winkel - 
Hygiëne om de winkel - Winkelbeeld 
- Presentatie - Promotie - Klantvrien-
delijkheid - Vertaling folder - Hygi-
ene in de winkel - Lokale activiteiten 
- Proeverijen - Sfeer.

Inmiddels zijn er al twee rondes ge-
weest en staat Super de Boer Yvonne 

en Wilbert Grotenhuys op een prach-
tige 1e PLAATS.

‘In totaal doen er 146 Super de Boer
supermarkten mee. Een fantastisch
resultaat waar we nu staan en waar
we “SUPER” trots op zijn, maar we
zijn er nog lang niet, er komen nog
twee rondes, maar we gaan ervoor!’
aldus Wilbert Grotenhuys.

Landelijke winkelwedstrijd 
Super de Boer: 
Super naar de finish!

Vorden- Super de Boer houdt in de toekomst op te bestaan, vandaar
dat er nog één spectaculaire winkelwedstrijd wordt georganiseerd!
Deze winkelwedstrijd wordt genoemd: Super naar de finish.

De uitreiking van de 1e plaats door de directie van Super de Boer met een hele trotse me-
dewerkers groep.

Administratiekantoor

DE  WENDING

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN

ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

Zondag 16 januari
Nieuwjaarsconcert

Aanv. 16.00 uur, Optreden
Bogey & the Longhorn
Live-muziek elke laatste woensdag van de maand

(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de
2e zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE

SANDWICH

50%
KORTING

ADVERTORIAL

Klachten? Reiki helpt!
Reiki komt uit Japan en betekent: “Universele Levensenergie”: de oer-
kracht die in alles wat leeft aanwezig is. Dr. Mikao Usui ontdekte begin 
20ste eeuw een manier om gebruik te maken van deze energiestroom, 
met als doel genezing tot stand te brengen. De toepassing is simpel: 
Reiki wordt gegeven door je handen neer te leggen. Dit kan een behan-
delaar doen, maar u kunt het ook zelf leren!

Over de hele wereld zijn er miljoenen beoefenaars van deze eenvoudige 
vorm van zelfheling. Ook in Vorden is een Reiki praktijk gevestigd. 
U kunt hier terecht voor een informatiebijeenkomst op 26 janu-
ari a.s., behandelingen, verschillende traditionele Reiki cursussen en 
oefenavonden. Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl, of 
neem vrijblijvend contact op via email of telefoon. Graag tot ziens bij 
Reiki Vorden!

Reiki Vorden
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden.
Mail naar: leijten@reiki-vorden.nl of bel met 0575-553528.
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VakantieXperts Avanti

Stationstraat 7 Dorpsstraat 5-7

7021 CJ Zelhem 7261 AT Ruurlo

tel.: 0314-626171 tel.: 0573-454680

zelhem@vx.nl ruurlo@vx.nl

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed 

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

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

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

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

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 2
van 10 t/m 15
januari 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HAMSTERAANBIEDINGEN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 2, 11 januari 2011

Het kan soms knap lastig zijn om ie-
dere maand rond te komen. Zeker als 
u een laag inkomen heeft en extra 
kosten moet maken. Bijvoorbeeld 
omdat het lidmaatschap van de 
sportvereniging weer moet worden 
betaald of uw kind voor school een 
computer nodig heeft. De gemeente 
kan dan uitkomst bieden. Inwoners 
van Bronckhorst met een inkomen 
tot 120% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen (voor de 
bedragen zie onder inkomens- en 
vermogenseis) kunnen in aanmer-
king komen voor:

• Deelname aan maatschappelijke, 
culturele en sportactiviteiten

 per gezinslid  € 120,-

• Schoolgaande kinderen van 4 tot 
18 jaar

 per kind €   55,-

• Computer voor kinderen in de 
brugklas

 maximaal € 750,-

• Collectieve aanvullende zorgver-
zekering voor verzekerden bij 
Menzis

 Op grond van de collectieve aanvul-
lende zorgverzekering bestaat er 
zonder premieverhoging recht op 
extra vergoedingen van Menzis.

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitke-
ring, alimentatie of heffingskorting. 
Per 1 januari 2011 gelden de volgen-
de netto norminkomens exclusief
vakantietoeslag per maand:

• Personen tot 21 jaar: 
Gehuwd/samenwonend
zonder kinderen € 518,-
Gehuwd/samenwonend
met kinderen € 817,-
Alleenstaande ouder € 558,-
Alleenstaande € 259,-
(let op: voor gehuwden/samenwo-
nenden waarvan de partner ouder is 
dan 20 jaar gelden andere bedragen)

• Personen van 21 tot 65 jaar: 
Gehuwd/samenwonend € 1.497,-
Alleenstaande ouder € 1.348,-
Alleenstaande € 1.048.-
(let op: voor personen die medebewo-
ner zijn of in een inrichting wonen 
gelden andere bedragen)

• Personen ouder dan 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend, beiden
ouder dan 65 jaar € 1.583,-
Alleenstaande ouder € 1.446,- 
Alleenstaande € 1.149,-

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen minus schul-

den. Voorbeelden van bezittingen 
zijn: bank- en spaargelden (ook van 
kinderen), eigen woning, auto, boot, 
caravan, aandelen of lijfrente. Het 
vermogen mag niet meer bedragen 
dan:
Gehuwd/samenwonend en alleen-
staande ouder € 11.110,-
Alleenstaande €    5.555,-

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de gemeente 
ontvangt (bijvoorbeeld WWB, IOAW of 
IOAZ) dan krijgt u automatisch een 
aanvraagformulier toegestuurd. An-
dere inwoners kunnen het aanvraag-
formulier:
• downloaden van www.bronckhorst.

nl (te vinden onder Infobalie → Digi-
taal loket → Formulieren) en opstu-
ren

• aanvragen met onderstaande ant-
woordcoupon 

• aanvragen via tel. (0575) 75 02 50 
of ophalen bij het gemeentehuis

DOEN!

Bewijsstukken
Als u van de gemeente geen uitkering 

ontvangt, dan moet u bewijsstukken 
van uw inkomen (bijvoorbeeld loon-, 
uitkeringspecificatie) en vermogen 
(bijvoorbeeld bankafschriften van be-
taal- en spaarrekening: ook van kin-
deren) van de laatste drie maanden 
bijvoegen. Als u een eigen woning 
heeft, dan dient u het hypotheekover-
zicht per 31 december 2010 in te le-
veren.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bij ons 
terecht via tel. (0575) 75 02 50. U kunt 
ook www.bronckhorst.nl raadplegen.

Minimaregeling Bronckhorst 2011

BON
Ik verzoek om een aanvraagformulier voor de minimaregeling 2011:

Naam: ...................................................................................................................................................................................M/V

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

Postcode en woonplaats: .........................................................................................................................................

Sturen naar Gemeente Bronckhorst o.v.v. minimaregeling 2011,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

Ondanks dat de media meldden dat 
de jaarwisseling in Nederland rustig 
is verlopen, was er in Bronckhorst 
toch veel schade. Waar in 2010 nog 
voor 8.000 euro schade was aange-
richt, is het deze jaarwisseling he-
laas verdubbeld. We zijn daar zeer 
teleurgesteld over! Dit betekent dat 
we 45 straatnaamborden moeten 
vervangen, 12 nieuwe afvalbakken 
moeten plaatsen en op 16 speelter-
reinen vernielingen moeten repare-
ren, toestellen compleet vervangen 
of zelfs verwijderen. Vooral in
Hummelo en Keppel en Keijenborg 
is veel schade aangericht op speel-
plaatsen. In Zelhem was algemeen 
gezien de meeste schade. In Vorden 
waar de meeste mensen op de been 
waren in verband met een groot 
feest in de sporthal is oud en nieuw 
rustig verlopen; een compliment 
voor de aanwezigen daar. Ook bij 
andere horecagelegenheden in 

Bronckhorst waar feesten waren, is 
het rustig gebleven. De gemeente 
gaat een aantal schades op korte 
termijn herstellen en we overleggen 
onder andere met onze jongeren-
werkers wat we kunnen doen om 
volgend jaar minder problemen 
achteraf te ondervinden. Voor het 
herstellen van een aantal vernielin-
gen op met name de speelterreinen, 
hebben we echter geen budget. Dit 
betekent dat enkele toestellen niet 
terug zullen komen. Erg jammer 
voor de kinderen. Vuurwerkschade 
is zonde van het geld en je dupeert 
er anderen mee! Het duurde even 
voor we de schades in kaart hadden, 
want gebleken is dat maar van wei-
nig schadegevallen melding is ge-
maakt bij de politie. We begrijpen 
dat het soms moeilijk is om anderen 
aan te geven, maar dit kan ook ano-
niem via Meld Misdaad Anoniem (tel. 
0800 70 00). Dat kan ook nu nog!

Teleurgesteld!
Oud en nieuw-schade verdubbeld

Milieucentrum De Kaardebol uit
Zutphen geeft boerderijlessen aan 
basisschoolleerlingen op een aantal 
scholen in Zutphen en Bronckhorst.
B en w besloten vorige week een sub-
sidie van 5.000 euro te verstrekken 
voor de inzet van deze activiteit, 
waarmee dit voor scholen goedkoper 
wordt om in te kopen. We hopen hier-
mee dat meer Bronckhorster scholen 
dit aan hun leerlingen gaan aanbie-
den. We vinden dat de jeugd de toe-
komst heeft en dit onderwijs de inte-
resseafname kan stoppen bij jongeren 
voor vraagstukken over natuur, milieu 
en duurzaamheid. Door deelname aan 
het boederijonderwijs is het de bedoe-
ling dat hun belangstelling juist wordt 
gewekt. Het lespakket bestaat uit 

verschillende interactieve praktijk-
lessen op de boerderij over planten, 
dieren, voeding en biologie. Deze on-
derwijsactiviteit draagt bij aan de 
doelstellingen uit ons Landschaps-
ontwikkelingsplan om inwoners nog 
meer te betrekken bij het platteland 
en om de toegankelijkheid van het 
platteland te vergroten. Bij de ge-
meenten Zutphen en Lochem waar-
mee we nauw samenwerken aan 
plattelandsontwikkeling, ligt eenzelf-
de voorstel op tafel. Ook de provincie 
en het rijk worden gevraagd het pro-
ject te ondersteunen. Het is de bedoe-
ling dat met dit geld in 2011 en 2012 
extra boerderijonderwijs gegeven 
wordt.

Subsidie voor boerderijonderwijs aan 

basisschoolleerlingen



Nu de weeromstandigheden zijn ver-
beterd, is aannemer Klink-Nijland 
GWW Raalte bv op 10 januari weer 
gestart met de werkzaamheden aan 
de Ruurloseweg. Als eerste worden 
de voetpaden van de Ruurloseweg 
herstraat en daarna is het bestraten 
van de rijbaan aan de beurt.
Ook zullen we aan het eind van deze 
week starten met het verleggen van 
de waterleiding in de Kervelseweg. 

De aangepaste planning is als volgt: 
• Ruurloseweg, 10 tot 20 januari 
• Kervelseweg, 10 januari tot 4 

maart (Vitens start met verleggen 

waterleiding)
• Synagogestraat/parkeerplaats,
 10 januari tot 4 februari
• Bleekstraat, 24 januari tot
 25 februari
• Veemarkstraat, 14 februari tot
 25 maart
• Raadhuisstraat, 14 februari tot
 22 april  
• Kerkstraat, week 25 april tot 24 juni
• Spalstraat, week 23 mei tot 1 juli

Als de weersomstandigheden ver-
slechteren en we daardoor de plan-
ning opnieuw moeten aanpassen, dan 
melden wij dat opnieuw.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamhe-
den in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij ons 
langs in de informatieruimte in het 
voormalige gemeentehuis. We zijn er 
van 15.30 tot 16.30 om uw vragen te 
beantwoorden.

U kunt ons ook bellen, tel. (0575) 75 
02 50 of mailen: info@bronckhorst.nl 
(vermeld svp centrum Hengelo in het 
onderwerp van uw mail).

De gemeente markeert op 17 januari 
samen met omwonenden, Goldewijk 
Projectontwikkeling en Esprit Ma-
nagement de start van de werk-
zaamheden van het plan Ruurlose-
weg-Enkweg in Vorden. Wethouder 
Baars onthult om 16.00 uur het 
bouwbord op de hoek van de Ruurlo-
seweg en Enkweg. Op deze locatie 
komen woningen en een zorgcom-
plex. Binnenkort wordt het terrein 
bouwrijp gemaakt. De bouwwerk-
zaamheden starten in het voorjaar. 

Type woningen
Het plan bestaat uit negen starters-
woningen en twee seniorenwonin-
gen. De verhuur en verkoop van de-
ze woningen voert ProWonen uit. 

Daarnaast staan vijf geschakelde 
luxe woonhuizen in de koopsector 
gepland, die uitkijken op de groene 
binnenruimte van het plan. Aan de 
oostelijke rand van het plan komen 
31 zorgappartementen, die worden 
verhuurd aan GGNet. Wij startten af-
gelopen najaar de verkoop van de 
vier bouwkavels voor vrijstaande 
woningen, waarvoor vrije keuze van 
architect en aannemer geldt. 

De gemeente heeft het initiatief geno-
men voor de ontwikkeling van deze 
locatie. Wij vinden het belangrijk dat 
er gebouwd wordt voor starters, dat 
er ruimte is voor zorgunits en dat er 
gelegenheid is om kavels uit te geven 
voor particulier opdrachtschap.

Welkom!
U bent van harte welkom om bij de 
onthulling van het bouwbord aanwe-
zig te zijn. We verzamelen bij eetcafé 
De Slof in Vorden (Dorpsstraat 34). 
Koffie en thee staan klaar vanaf 
15.15 uur! Om 15.45 uur wandelen 
we vervolgens gezamenlijk naar het 
bouwterrein.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te op 5 januari jl. in het gemeentehuis 
werd met ruim 300 bezoekers druk 
bezocht. Voor de zesde keer zijn ver-
schillende Bronckhorster kampioe-
nen gehuldigd. Zij ontvingen uit
handen van wethouder Seesing een 
oorkonde, een bloemetje en een
cadeaubon. Wethouder Seesing 
maakte ook de Vrijwilliger van het 
jaar 2010 bekend. Deze eer valt toe 
aan de heer Harry Somsen uit
Zelhem.

Harry Somsen is een gedreven en 
zeer gemotiveerde vrijwilliger die 
multi-inzetbaar is. Zo is hij de drij-
vende kracht binnen de activiteiten-
commissie van museum Smedekinck. 
Verder is hij actief bij veel evenemen-
ten en activiteiten in Zelhem en 
Bronckhorst, o.a. voor het Toeristisch 
Platform Zelhem, VVV Bronckhorst, 
de Kunst10Daagse, het Toeristisch 
Recreatief Overleg Bronckhorst 
(TROB), Boelekearlspad en de Kinder-
activiteiten Bronckhorst (Smoks
Hanne Dag en Ot en Sien Dag). Altijd 
zie je Harry! 

Naast Somsen was Flophouse uit 
Toldijk genomineerd voor de titel. 

Flophouse is een soos met louter vrij-
willigers. Een plek voor en door jon-
geren. In Flophouse worden een Kin-
derclub, Tienerclub, soosavonden, 
activiteiten van de Volksdansclub en 
de Line Danceclub georganiseerd. Vijf 
keer per jaar is er een groot evene-
ment (concerten van Normaal (Høken 
in Toldiek)) en maandelijks is er live-
muziek. Zonder Flophouse was er 
geen plek waar jongeren uit Toldijk 
en omgeving zichzelf kunnen zijn, 
waar gezelligheid is, waar zij leren 
organiseren, de handen uit de mouwen 
steken, elkaar helpen en opkomen voor 
elkaar!

De andere genomineerde was Stich-
ting Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in Zelhem/Halle. Van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat, gemiddeld 49 
weken per jaar, staan de vrijwilligers 
van de stichting klaar voor ondersteu-
ning, begeleiding en verzorging van 
terminaal zieken. Voor de naasten van 
de zieke zijn zij de ‘extra steun in de 
rug’. Dit vraagt een groot empathisch 
vermogen, want je mag er als vrijwilli-
ger voor een zieke zijn, op misschien 
wel het moeilijkste en meest intieme 
moment in iemands leven.

Kampioenen 2010
De volgende kampioenen van Bronck-
horst van 2010 zijn gehuldigd: 
• Luke Arends Nederlands Kampioen 

Libre jeugd
• Henri Mulder Open Nederlands 

Kampioen NABBA open lengte
• Bo klein Hesselink Europees kam-

pioen fietscross cruisers 17 t/m 24 
jaar

• VAMC clubteam enduro Neder-
lands kampioen clubteam enduro 
(5 personen)

• Joyce Seesing Europees kampioen 
fietscross BMX elite Women Crui-
ser

Vrijwilligers en kampioenen onder grote belangstelling gehuldigd

Harry Somsen uit Zelhem winnaar
Sinds mei 2010 huurt stichting Woon-
zorg Lojal uit Doetinchem het pand 
aan de Brinkweg 54 in Zelhem met de 
bedoeling hier twee woongroepen te 
huisvesten voor in totaal 12 cliënten. 
Het betreft jongeren tussen de 16 en 
26 jaar met een (lichte) verstandelijke 
beperking en/of problemen op psy-
chiatrisch vlak. In het bestemmings-
plan voor Zelhem heeft het pand de 
bestemming wonen. Naast zelfstan-
dige bewoning door een gezin kunnen 
hier minder traditionele woonvormen 
onder vallen, mits sprake is van na-
genoeg zelfstandige bewoning. Hier-
van is geen sprake als 24 uur per dag 
begeleiding aanwezig is, zoals bij de 
Lojal groepen. Overigens is in de eer-
ste plaats de inzet hier gericht op de 
ontwikkeling van de cliënten tot men-
sen die met voldoende bagage weer 
een plek kunnen innemen in de maat-

schappij. Het voorgenomen gebruik 
past hiermee echter niet in het huidi-
ge bestemmingsplan. 
Lojal heeft gevraagd om het pand 
toch voor dit doel te mogen gebrui-
ken. Hieraan kunnen wij medewer-
king verlenen door af te wijken van 
het bestemmingsplan. B en w hebben 
hiertoe vorige week in principe beslo-
ten, omdat wij dit zien als een goede 
invulling van dit pand en er op voor-
hand geen planologische bezwaren 
zijn. Lojal zal nog wel een aantal par-
keerplaatsen op eigen terrein moeten 
aanleggen. Door het besluit van b en 
w kan Lojal nu een omgevingsver-
gunning aanvragen. Tegen het verle-
nen van deze omgevingsvergunning 
kan bezwaar worden gemaakt. Wij 
hebben Lojal geadviseerd omwonen-
den zo spoedig mogelijk te informe-
ren over hun plannen.

B en w van plan medewerking te verlenen 
aan Lojal voor twee woongroepen in pand 
op Brinkweg in Zelhem

Op 5 januari jl. was weer de inzame-
ling van kerstbomen en vuurwerkaf-
val door de Bronckhorster jeugd, die 
hiermee een extra zakcentje kon ver-
dienen. Er is goed ingezameld! Ruim 
2.000 kerstbomen kregen we binnen 
en 630 vuurwerkzakken.

Kerstbomen- en vuurwerkafvalinzame-
ling goed verlopen

 kerstbomen kerstbomen vuurwerk vuurwerk

  Locatie aantal 2011 aantal 2010 aantal 2011 aantal 2010

  Zelhem werf 228 247 38 33

  Zelhem stationsplein 578 619 68 57

  Halle 68 82 25 25

  Velswijk 40 40 48 26

  Baak 29 41 27 35

  Hoog-Keppel 68 84 10 12

  Keijenborg 100 66 55 28

  Toldijk 48 46 20 30

  Voor-Drempt 78 60 85 41

  Vorden 340 451 45 57

  Wichmond 100 58 19 10

  Steenderen 157 153 55 96

  Hummelo 108 115 39 42

  Hengelo  94 85 98 99

 TOTAAL 2036 2147 632 591

Start werkzaamheden plan 
Ruurloseweg-Enkweg in Vorden

Sneeuw en kou weg, werkzaamheden 
centrum Hengelo weer van start

Mededelingen van de Stichting 
Programmaraad Oost-Gelderland
De programmaraad adviseert de
kabelexploitanten namens de kabel-
abonnees in alle 13 gemeenten in de 
Achterhoek en De Liemers en in de 
gemeente Brummen. De program-
maraad is een wettelijk advies-
orgaan, gestoeld op de Mediawet. Zij 
adviseert over 15 televisie- en 25 ra-
diozenders, het zogenaamde basis-
pakket, die door de kabelexploitan-
ten in principe in het programma-
aanbod moeten worden opgenomen. 
Van de 15 televisiezenders zijn er 
zeven wettelijk bepaald en van de 25 
radiozenders zijn er negen wettelijk 
voorgeschreven. Slechts om zeer 
zwaarwegende redenen kan een
kabelexploitant hiervan afwijken. 
Naast dit basispakket adviseert de 
programmaraad ook vrijblijvend 
over de overige zenders die u via de 
kabel zou moeten kunnen ontvan-

gen. In de vergadering van 6 januari 
jl. is een conceptadvies voor de peri-
ode 2011-2012 voor zowel de radio 
als de televisie opgesteld, waarna in 
de vergadering van 17 februari a.s. 
de definitieve besluitvorming plaats-
vindt. De vergaderingen van de pro-
grammaraad zijn openbaar en vin-
den plaats in centrum ‘Ons Huis’ op 
de Beukenlaan 30 in Hengelo, aan-
vang 19.30 uur. Het adres van het 
secretariaat van de Stichting Pro-
grammaraad Oost-Gelderland is 
Garsenshof 33, 7231 LA Warnsveld.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. wegrace, 15 april t/m 6 juni 2011, Hamove
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, Rijnweg, Venneweg, Varsselseweg, wegraces, afsluiten diverse 

wegen en instellen stopverbod op en rondom Varsselring, 2, 4 en 5 juni, terrein aan de Varsselse-
weg, ontheffing groepskamperen, 1 t/m 7 juni 2011, Hamove

• Zelhem, eetcafé De Groes, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 
2011 t/m 31 december 2013, T.O.R. Dorst

• Zelhem, Stationsplein en rondom De Brink, Koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, dans-
 demonstratie, tent met live-muziek en minivoetbaltournooi, 30 april van 09.30 uur tot 24.00 uur, 

diverse verkeersmaatregelen, afsluiten parkeerplaats Stationsplein van 29 april 12.00 uur tot
 30 april 2011 24.00 uur, stichting Zelhem en oranje

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

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 5 januari 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclame ter promotie van een concert in Zevenaar, 2 weken 

voor het concert op 6 februari 2011, Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikant
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclame ter promotie van een concert in Zutphen, 2 weken 

voor het concert op 20 maart 2011, Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikant

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 13 december 2011:
• Vorden, Wildenborchseweg 9, aanleggen amfibieënpoel
Ontvangen op 22 december 2010:
• Halle, Bielemansdijk 32A, bouwen woning
Ontvangen op 23 december 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 33, bouwen woning met bijgebouw
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 4, slopen en bouwen woning
• Vorden, Insulindelaan 60, verbouwen woning 
Ontvangen op 27 december 2010:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, bouwen berging/carport
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, slopen woning
• Hummelo, Dorpsstraat 1, verbouw horecagelegenheid
Ontvangen op 28 december 2010:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 18, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 15, kappen notenboom
• Vorden, de Steege 2, bouwen schuur
Ontvangen op 30 december 2010:
• Drempt, Dreef 40, kappen diverse bomen
Ontvangen op 31 december 2010:
• Zelhem, Everhardinkweg 3A, bouwen woning
• Zelhem, Terborgseweg 3, bouwen woning
Ontvangen op 4 januari 2011:
• Halle, Veengoot, kappen houtsingel
Ontvangen op 5 januari 2011: 
• Hengelo (Gld), Middenweg 27, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 18, vergroten woning
Ontvangen op 6 januari 2011:
• Vorden, Dorpsstraat 8, veranderen indeling winkelpand

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.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 30 december 2010:
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van erwtensoep op 4  februari en 

venten met erwtensoep op 5 februari 2011, projectgroep Wereldkinderen
Afgegeven op 6 januari 2011:
• Baak, parkeerplaats achter café Herfkens, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op 

dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Halle, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m
 31 december 2011, vishandel Hengel
• Hengelo (Gld), parkeerplaats tussen Raadhuisstraat 51 en 61, standplaats voor de verkoop van 

vis, wekelijks op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishan-
del Hengel

• Keijenborg, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op donderdagen, 1 januari t/m
 31 december 2011, vishandel Hengel
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op dinsdagen,
 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Toldijk, parkeerplaats bij de Welkoop, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op vrijda-

gen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Wichmond, parkeerplaats voor pand Dorpsstraat 22, standplaats voor de verkoop van vis, weke-

lijks op dinsdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Zelhem, Markt tegenover Aldi, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op dinsdagen,
 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 3 januari 2010: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 85, vergroten woning

Gehandicaptenparkeerplaats
• Zelhem, gehandicaptenparkeerplaats aan de Jan Steenstraat 48, D.A. Smeenk-Hendriksen

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 23 december 2011:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 27, plaatsen voeropslagplaats
• Vorden, Doeschot 38, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Goeman Borgesiusstraat 3, plaatsen dakkapel 
Verzonden op 3 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 71, veranderen in/uitrit
• Hengelo (Gld), Het Karspel/Sarinkkamp, dunnen bomenstans
• Vorden, De Voornekamp 6, verbreden uitrit
• Vorden, Ruurloseweg/Enkweg, kappen 14 kastanjebomen, 2 amerikaanse eiken, 2 esdoorns
• Vorden, Schimmeldijk 1, milieuneutraal veranderen inrichting
• Vorden, Zutphenseweg 32, verplaatsen in/uitrit
• Zelhem, Kruisbergseweg 11A, bouwen dakkapel
Verzonden op : 5 januari 2011:
• Vorden, Het Hoge 36, aanleggen twee inritten

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere on-
derdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of 
het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn ver-
gunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen 
hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt 
u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt 
u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 3 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Leliestraat ongenummerd, tijdelijk plaatsen twee woonunits, verleend met een
 instandhoudingtermijn ( tot 1 december 2011)

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handteke-
ning. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van 
een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het 
griffierecht van de gemeente terug.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 10 januari 2011:
• Kranenburg, Ruurloseweg 101, voor de aanpassing van het bankenplan en het herstel van het 

hekwerk

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift inge-
diend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inspraak bestemmingsplan ‘Vorden Dorp’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vorden Dorp’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
van 13 januari t/m 23 februari 2011 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel geldende  bestemmingsplan-
nen door middel van het opstellen van één bestemmingsplan voor het dorp Vorden. In het bestem-
mingsplan wordt met name de bestaande situatie vastgelegd en wordt de bestemmingsregeling 
aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00924-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00924-/NL.IMRO.1876.BP00924-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb) 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Baak, Langendijk 3, tijdelijk plaatsen stacaravan
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, interne verbouw bestaande zolderruimte tot drie nieuwe hotelkamers
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, het tijdelijk plaatsen van een caravan

De stukken liggen van 13 januari t/m 23 februari 2011 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen. 

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Geurkenweg 1 Vorden’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Geurkenweg 1 Vorden’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 13 januari t/m 23 februari 2011 tijdens openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van een melkveebedrijf aan de Geurkenweg 1 in het 
buitengebied van Vorden.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij b en w.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Zelhemseweg 33 Hengelo’
B en w van Bronckhorst hebben op 4 januari 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Zelhemseweg 33 Hengelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar wonen. De 
agrarische bebouwing wordt gesloopt en er vindt vervangende nieuwbouw plaats in de vorm van 
twee vrijstaande woningen met bijgebouwen.

Het wijzigingsplan ligt van 13 januari t/m 23 februari 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale tele-
foonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, het Stroo 16, vergroten woning, ontheffing omdat het bouwplan in strijd is met het be-

stemmingsplan ‘Vorden west en zuid 1992’

Het bouwplan ligt van 13 januari t/m 23 februari 2011 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op 
de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 12 januari t/m 24 februari 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Ericaweg 14, voor Melding 8.40 waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer van toepassing is
• Toldijk, Lamstraat 16A, voor het veranderen van een veehouderij waarop het Besluit landbouw 

milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht 
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 12 januari t/m 23 februari 2011 tijdens de 
openingstijden het volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Steenderen, Eekstraat 5, een oprichtingsvergunning voor het oprichten van een melkrundvee-

houderij
• Toldijk, Lamstraat 16A, voor het intrekken van de milieuvergunning

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

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons 
worden ingediend vóór 24 februari 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 12 januari t/m 23 februari 2011 tijdens de
openingstijden het volgende besluit ter inzage:

• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-
ning voor het inwerking hebben van het in werking hebben van een drinkwaterpompstation

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

 Mogelijkheden voor beroep
 Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
 • de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
 • belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
 • enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 24 februari 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de 
beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bo-
vengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een 
niet meteen van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzit-
ter is beslist. 

Wet Milieubeheer

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan 
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. 
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

15 januari

in het café

DOGZ
in de discotheek

Flirtnight
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De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 januari

AARDBEIEN-
BAVAROISE 

VLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

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

WINTEROPRUIMING
HALVE PRIJZEN
50% korting
op bijna alle dames- en heren mode
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 Maandag Kozijnen, Veranda’s & Serres
 Dinsdag Rolluiken & Screens
 Woensdag Carports & Garagedeuren
 Donderdag Knikarmschermen & Terras
 Vrijdag Raamdecoratie & Horren
 Zaterdag Zonwering Totaaldag!

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

samen met ons te vieren.

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

Zonwering & Veranda

Knikarmschermen & Terraswereld

Zonwering & Rolluiken

Motoren & Afstandsbesturing

Kozijnen,
Hout, Aluminium & Kunststof

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

foto www.yvonnevruggink.com

GIGA aanbiedingen tot wel 25% korting!

Elke dag van
10.00 tot 16.00 uur

geopend!

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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

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



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

Elk onderwerp wordt behandeld op 
een theorieavond gevolgd door een 
excursie. De cursus wordt gegeven 
door deskundige docenten. 

De excursies vinden zoveel mogelijk 
plaats in onze mooie omgeving, waar 
door de prachtige landgoederen met 
oude bomen de Achterhoekse beken 
stromen, waar de in mei de mooiste 

bloemen bloeien die bezocht wor-
den door een veelheid van insecten, 
waar paddenstoelen verschijnen in 
de lanen en waar de zoogdieren een 
eigen plek innemen. 

Kortom een uitgebreide cursus over 
veel facetten in de natuur op ver-
schillende momenten in het jaar. 

Alle theorieavonden vinden plaats 
in dorpshuis ‘t Onderschoer in Bar-
chem van 19.30 tot 22.00 uur. Alle 
excursies worden gehouden op za-
terdag van 9.30 tot 12.00 uur op een 
locatie dat bekend gemaakt wordt 
door de docent. De cursus start op 
donderdag 24 februari.

Opgave voor deelname bij Klaske 
ten Grotenhuis: e-mailadres kgro-
tenhuis@solcon of telefonisch 
(0573) 401077.

IVN afdeling Noord - Midden - Achterhoek
Cursus ‘Natuur door de 
seizoenen heen’
Barchem - IVN afdeling Noord 
- Midden – Achterhoek organi-
seert binnenkort de cursus ‘Na-
tuur door de seizoenen heen’. In 
deze cursus komen acht aspec-
ten van de natuur aanbod: ge-
ologie en landschap, bomen en 
struiken in het voorjaar, beken 
in de Achterhoek, wilde plan-
ten, insecten, zoogdieren, pad-
denstoelen en bomen en strui-
ken in het najaar.

Logisch dat het Wereld Natuur Fonds 
een natuurwandeling naar dit gebied 
gaat verzorgen en wel op zondagmid-
dag 16 januari a.s. Reden voor deze 
periode is dat er op dit moment van 
deze rijkdom nog niet veel te zien 
is en dat we daardoor kunnen door-
stappen. Uiteraard zal de ervaren na-
tuurgids wel het e.e.a. vertellen over 

de historie, waarbij niet alleen de
hessenwegen aan bod komen, maar
evenzeer de Hanzesteden langs de
IJssel en de economie in de Middel-
eeuwen. Het ontstaan van de Biesbos
is ook van belang geweest al is de re-
latie met onze omgeving voor velen
niet geheel duidelijk.

Start van de wandeling is bij de par-
keerplaats aan de Werkseveldweg.
Deze weg is als volgt te vinden: op de
grote kruising in de weg Warnsveld
- Lochem neemt men de afslag naar
Vorden en meteen na enkele meters
linksaf, het klinkerweggetje. Men
bereikt dan vanzelf de parkeerplaats
aan de rechterhand. Deze weg heet
ondertussen Heidepolweg. 

Aan de deelnemers wordt ten be-
hoeve van natuur- en landschapsbe-
scherming een bescheiden bijdrage
gevraagd. Voor eventuele nadere in-
fo: Job Teeuwen, Velhorst 1, Lochem,
(0575) 43 11 98

Wereld natuur fonds
Vorden - Sinds het verschijnen 
van het boek “Op en rond het 
Groote veld” is de belangstelling 
en de waardering van dit groot-
ste aaneengesloten bosgebied 
in de Achterhoek toegenomen. 
Velen zijn ervan overtuigd dat 
dit gebied -zoals alle natuurge-
bieden- behouden moet blijven. 
Het gebied heeft zo zijn eigen 
waarden: wordt doorsneden door 
een eeuwenoude hessenweg, kent 
vele rustige plekjes en is een goed 
studieterrein voor plantenlief-
hebbers die de flora van schrale 
gebieden willen bestuderen.

Dit jaar doen ze dat op twee plaatsen: 
op 19 januari in ‘de Keurhorst’ te Var-
sseveld/Sinderen, Sinderenseweg 61, 
en op 20 januari in het ‘Achterhuis’ 
van de Geref. Kerk aan de Zutphen-
seweg 13 in Vorden. Het thema van 
de gebedsweek is dit jaar: trouw en 
toewijding.

Ds. M.J. Kooistra uit Aalten en Ds.
C.Ferrari -van Schuppen uit Hengelo
(G) zullen spreken over de verregaan-
de betekenis van gebed. Daarna is er
de mogelijkheid om in groepjes uit-
een te gaan om samen voor diverse
onderwerpen te bidden. Beide avon-
den beginnen om 20 uur. Vooraf is
er gelegenheid om koffie te drinken
en elkaar te ontmoeten. De toegang is
vrij en iedereen is hartelijk welkom.
Op de website staat alle informatie:
www.ewv.nl/regio/achterhoek.

Twee avonden over gebed 
in de regio Achterhoek
Elk jaar organiseert de regio-
werkgroep Achterhoek ( REWA)
een avond over het gebed in de 
nationale week van gebed.

Later werd de naam veranderd in 
Rejoice. Rejoice betekent verheugen, 
verblijden, feestvieren. In 1996 werd 
het 25-jarig jubileum groots gevierd, 
met een prachtig jubileumboek, een 
mooie eucharistieviering en een ge-
zellig samenzijn in Dorpshuis “De 
Horst” met ook een reunie van vele 

oud-leden. De repetitieruimte is nog 
steeds “Dorpshuis De Horst”, waar ze 
repeteren op de woensdagavond. 

De doorstroom van de kinderen die 
het kinderkoor en ook de lagere 
school verlaten is nog steeds erg be-
langrijk voor het koor. Maar iedereen 

die kan zingen en het leuk vind om 
zich aan te sluiten bij een koor, zijn 
van harte welkom. Op zondag 30 ja-
nuari a.s. vieren zij hun 40 jarig ju-
bileum. Deze dag willen zij feestelijk 
beginnen met een eucharistieviering 
om 11.00 uur in de R.K. kerk St. Jan 
de Doper te Keyenborg. 

Deze viering willen ze afsluiten met 
een gezamenlijk lied, waarbij ze alle 
aanwezige oud-leden uitnodigen dit 
samen met alle aanwezigen in de 
kerk te zingen. Aansluitend geven zij 
een receptie in Dorpshuis de Horst.

Rejoice voorheen De Keirakkers 
bestaat 40 jaar

Keijenborg - Op 21 januari 1971 werd een jeugdkoor opgericht, be-
doeld voor kinderen die na de lagere school de school en dus ook het 
kinderkoor verlieten. De repetities waren nu in de aula van de nieuwe 
school op maandagmiddag direct na school. De naam “De Keirakker-
tjes” (later De Keirakkers) werd middels een wedstrijd bedacht door 
een lid van het koor.

Op maandag 17 januari zal dhr. Wim 
Scheerder uit Doetinchem aan het 
programma meewerken. Mw. Dora 
Legters uit Halle zal enkele gedich-
ten voordragen in de uitzending van 
maandag 24 januari. Pastoraal wer-
ker Mw. Marga Peters uit Baak zal 
de studio-gaste zijn op maandag 31 
januari. Zij zal een overdenking ver-
zorgen. 

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.
 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: 
FM 91.1 of 94.00. 

De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en internet: www.ideaal.org

Kerk en Radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting” 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten  uitgenodigd.

Om antwoorden te geven op deze 
vragen of om zomaar eens kennis te 
maken met alle facetten van bouwen 
organiseert T2 op zaterdag 15 januari 
aanstaande een inloopochtend, men 
is van harte welkom. Zeker weten dat 

er tijd voor u is? Neem vooraf contact 
op met T2 (telefoon 0575-461921) 
en er wordt een afspraak ingepland. 
Wilt u zich niet vastleggen, loop dan 
gerust eens binnen zodat u onder 
genot van een kopje koffie in ieder 

geval het monumentale pand aan de 
Kruisbergseweg 9 in Hengelo (G) eens 
van binnen kunt zien. Medewerkers 
van T2 zullen proberen uw vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 

Meer informatie over bouwen en ver-
bouwen vindt u op de website van T2, 
www.t2groep.nl

Inloopochtend bij T2

Hengelo - Bouwen en verbouwen: beide beginnen met vragen. Wat kan, 
wat mag, waar moet ik allemaal rekening mee houden, wat kost het?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De 47-jarige Vordenaar die zijn da-
gelijkse boterham al bijna 25 jaar 
verdient bij de Sorbo in Duiven (voor-
heen in Vorden, red.), is een verwoed 
amateur fotograaf met één grote pas-
sie, ‘gek van de wegracerij’. Er is geen 
land in Europa te bedenken of Henk 
Teerink en echtgenote Carla hebben 
er wel een paar dagen doorgebracht. 
‘Korte trips en uiteraard was er tij-
dens dat bewuste weekend wel een 
wegwedstrijd in de buurt. Dus gelijk 
de camera ‘in de aanslag’’, zo zegt 
Henk Teerink lachend. Hij heeft in 
de loop der jaren duizenden foto’s ge-
maakt die keurig netjes, gerangschikt 
op plaats, datum e.d. met een onder-
schrift door Carla, in fotoboeken zijn 
geplakt.

De passie voor het bezoeken van weg-
races begon in 1975. Henk: ‘ Mijn va-
der en moeder namen mij toen dik-
wijls mee naar een tante die aan de 
Varsselring woonde. Daar werden (en 
nog steeds) wegwedstrijden gehou-
den. In die jaren in de maand augus-
tus. En daar zag ik mijn grote favoriet 
Wil Hartog rijden. Wat kon die man 
racen, zeg. Op gegeven moment leek 
Wil Hartog aspiraties te hebben om 
de wereldtitel te pakken. Toen de mo-
tor het echter liet afweten (snelheid 
tekort, red.) stopte Wil Hartog met de 
wegracerij. Toen ik dat hoorde, kwa-
men bij mij de tranen in de ogen’, zo 
kijkt Henk terug.

In 1982 kocht hij een oude camera 
(Praktica) en begon Henk voor de lol, 
met het maken van foto’s van een ‘en-
kele‘ wedstrijd. Een hobby die steeds 
grotere vormen aannam. Henk: ‘In-
middels had ik via Frans Geurts, die 
bij de KNMV werkte, een perskaart 
(fotograaf) gekregen en kon ik overal 
naar toe. 

Samen met Carla naar wegwedstrij-
den in Nederland zoals in Assen, 
Raalte, Hengelo, Twello, Oss, Eems-
haven, noem maar op. Foto’s maken, 
foto’s inplakken en ons weekend was 
weer goed’, zo zegt hij. Ook had Henk 
een voorliefde voor het fotograferen 
van zijspanduo’ s en dan de motoren 
op volle snelheid. Nog altijd staat de 
overwinning van de Nederlanders Eg-
bert Streuer en Bernard Schnieders 
tijdens de TT in Assen op zijn net-
vlies.

De TT in Assen, Henk Teerink kan er 
uren over vertellen. Sinds 1979 heeft 
hij de wegraces in de Drentse hoofd-
stad slechts één keer gemist! Carla en 
Henk hebben één zoon, de tienjarige 
Damon. ‘Wij hebben hem naar Da-
mon Hill genoemd, de Engelsman die 
één keer wereldkampioen is geweest 
in de Formule 1 en op de motor kam-
pioen van Engeland. Een fantastische 
coureur. Ik weet trouwens nog heel 
goed: onze Damon is op een zaterdag 
geboren, zondagmorgen daarna zat 

ik al heel vroeg in mijn pyjama naar 
de formule 1 te kijken. Die bewuste 
zondag werd Michael Schumacher in 
zijn rode Ferrari wereldkampioen’, 
zo zegt Henk Teerink.

Terug kijkend op zijn grote hobby, 
het fotograferen zegt hij: ‘Ik sta er 
bij de wedstrijden altijd ‘bovenop’. 
Het geeft een geweldige kick om op 
het juiste moment en het liefst in 
een bocht, de juiste foto te maken’, 
zo vertelt hij. Henk Teerink doet zelf 
niet aan sport. 

‘Heel vroeger toen ik klein was, was 
ik op gymnastiek en voetballen op 
het schoolplein. Nee zelf motorrijden 
heb ik nooit gedaan. Wat ik trouwens 
wel hartstikke leuk vind, onze zoon 
Damon rijdt op een kleine crossmo-
tor (65 CC) bij de VAMC De Graaf-

schaprijders. Daar geniet ik erg van
en natuurlijk ook om Damon op de
foto te zetten’, zo zegt Henk met een
grote grijns op zijn gelaat.

Was hij ooit gecharmeerd van het
rijden van Wil Hartog en Damon
Hill, zijn absolute ‘kanjer‘ is toch wel
Franco Uncini, de man die in 1982 in
de 500 CC klasse, wereldkampioen
werd. ‘In mijn ogen de beste cou-
reur die ik ooit gezien heb’, zo zegt
Henk die ons vervolgens op het com-
puterscherm prachtige foto’s van de
Italiaan laat zien. Henk heeft ook de
andere kant van de racerij gezien en
verhaalt hij over enkele ongelukken
met dodelijk afloop die hij van nabij
heeft meegemaakt. ‘En dat hakt er
natuurlijk behoorlijk in’, zo zegt hij
tot slot.

In de ban van de ‘wegracerij’!

Fotograaf Henk Teerink maakte duizenden foto’s
Vorden - Zijn naam staat regelmatig in alle edities van weekblad Con-
tact. Bij wegwedstrijden van het Performance Racingteam Achter-
hoek, het MRTT Huger team. Bij wedstrijden op het circuit in Varssel 
de (‘Hengelse TT‘), de TT in Assen, de talrijke wedstrijden om het Ne-
derlands kampioenschap in Assen, maar ook wedstrijden van enduro-
rijders van bijvoorbeeld de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden en 
motorclub Hamové uit Hengelo. Bij de uitslagen, wedstrijdverslagen 
e.d. staat het heel vaak rechts onderaan: ‘foto Henk Teerink’!

Henk Teerink geconcentreerd in actie.

Franco Uncini blijft de held van Henk Teerink.

Thijs van Amerongen was zondag-
middag na afloop flink teleurgesteld. 
In de derde ronde was hij nog volop in 
de race en kon hij vrij gemakkelijk in 
het wiel van Lars Boom blijven. Thijs: 
‘ Eigenlijk was er niets aan de hand 
totdat ik even niet oplette en ten val 
kwam. Gewoon eigen schuld. Echter 
bij die valpartij ging mijn stuur kapot 
zodat ik van fiets moest verwisselen 
en bovendien had ik een wond aan 
mijn knie. Dat alles kostte tijd. Tot 
die valpartij had ik goede hoop dat 
een tweede plaats haalbaar zou zijn. 
Meer zat er niet in, Lars Boom was ge-
woon de sterkste en de terechte win-
naar ‘, aldus Thijs. Gerben de Knegt 
legde beslag op de tweede plaats. 
Wel ontspon zich een felle strijd om 
het brons en wel door drie teamge-
noten van de wielerploeg AA Drink/ 
Leontien.nl. te weten Thijs Al, Eddy 
van Ijzendoorn en Thijs van Ameron-
gen. Thijs: ‘ Het was op dat moment 
natuurlijk ‘ieder voor zich’. Dat was 
trouwens voor de start ook zo afge-
sproken. Geen bepaalde ploegentac-
tiek maar ieder mocht zijn eigen 
koers rijden. Ik finishte in de eind-
sprint voor Thijs Al maar wel achter( 
drie seconden red. ) Eddy van IJzen-
doorn, waardoor ik met de vierde 
plek genoegen moest nemen. Nog-
maals jammer van de valpartij, maar 
zoiets kan gebeuren’, zo sprak Thijs.
Een week geleden zag het er ove-

rigens niet naar uit dat Thijs in St. 
Michelsgestel fit aan de start zou ver-
schijnen. Thijs: ‘ Ik had maagklach-
ten, waarschijnlijk een soort virus 
waardoor ik enkele dagen niet heb 
kunnen trainen’. Thijs merkte dat al 
op 1 januari tijdens een veldrit in het 
Belgische Baal. Toen bleek al dat hij 
een virus onder de leden had. Thijs: 
‘ Toen ik in deze wedstrijd al direct 
in het begin een keertje flink moest 
‘doortrekken’ , moest ik overgeven. 
De kracht vloeide uit mijn lichaam 
en na één ronde kon ik al weer gaan 
douchen. Doorrijden zou namelijk 
meer kapot maken dan goed doen en 
met het oog op de NK de enige juiste 
beslissing’, aldus sprak Thijs toen. 
Afgelopen woensdag moest Thijs van 
Amerongen zich met zijn team ( AA 
Drink Cycling Team ) in een hotel in 
Ridderkerk melden. Daar werd na-
melijk voor het komende seizoen de 
nieuwe wielerploeg gepresenteerd en 
wel onder de naam ‘ AADrink/ Leon-
tien.nl. Een fusieteam met AA Drink 
Cycling waaraan Leontien van Moor-
sel haar naam heeft verbonden. 
Een ploeg die zowel veldrijders als 
weg- en baanrijders telt. Wat be-
treft de veldrijders hetzelfde team 
als voorheen met de coureurs Thijs 
Al, Eddy van Ijzendoorn, Thijs van 
Amerongen en de Belg Tom van der 
Bosch. Danny Stam is de ploegleider 
van de crossploeg. Daarnaast heeft 

Thijs van Amerongen in de persoon 
van Merijn Zeeman een persoonlijke 
trainer. Thijs: ‘ Ik heb veel contact 
met Merijn. Hij geeft aan wat voor 
mij ( qua training) het beste is. De sa-
menwerking verloopt goed’, aldus de 
Vordense veldrijder die er van uitgaat 

dat hij binnenkort bij AA Drink/Leon-
tien.nl voor het seizoen 2011/2012 
een nieuw contract kan tekenen . De 
komende twee weken staan er voor 
Thijs van Amerongen twee wereldbe-
kerwedstrijden op het programma. 
Momenteel staat hij in dat klasse-

ment op de 13e plaats .Hij hoopt aan
het eind van het seizoen op een plek
bij de eerste tien. Eind januari neemt
Thijs in Duitsland deel aan het we-
reldkampioenschap veldrijden.

‘Door stomme valpartij geen podiumplek ‘

Thijs van Amerongen vierde tijdens NK veldrijden
Vorden - Thijs van Amerongen heeft zondagmiddag tijdens het Neder-
lands kampioenschap veldrijden in het Brabantse St. Michelsgestel 
beslag gelegd op de vierde plaats. Lars boom werd voor de vijfde keer 
in successie Nederlands kampioen. Lars Boom was heer en meester. 
Hij had aan een enkele versnelling genoeg om vijftien seconden voor-
sprong te nemen. De concurrentie was niet in staat om ook maar iets 
op de Brabander in te lopen. Integendeel, Lars Boom liep verder uit en 
werd de terechte kampioen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Wij wensen u een goed en gezond 2011

voor al uw stoffeerwerkzaamheden!

Nieuwjaarsactie: EETKAMERSTOELEN
 4x zitting, incl. stof à  40,- p/m

 Totaal 
 incl. nieuw schuim   185,-

Patronaatsstraat 33 * 7131 CE  Lichtenvoorde * 0544 - 373499
www.aalberts-stoffeerderij.nl

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  42,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

RESTANTEN

NU 70%
KORTING

OP ALLE MERKEN

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST Bel gebr Waenink:  0575 462050 

  06 12785493

Ook voor kleine voetpaden en uitri�en.
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De aanleg van glasvezel naar wonin-
gen in een aantal kernen in de ge-
meente Bronckhorst gaat beginnen. 
Tijdens de ‘Kick-off FttH Bronckhorst’, 
gehouden bij Arendsen Installatie-
techniek in Hengelo Gld. gaf salesma-
nager Henk Holtrigter het startsein. 
Aanwezig waren werkgroepleden 
van de verschillende Bronckhorster 
kernen, directieleden van Reggefiber 
en VolkerWessels Telecom en onder-
aannemers. 
Henk Holtrigter verwelkomde alle 
betrokkenen van het glasvezelproject 
en blikte terug op het jaar 2010. Een 
jaar waar tijdens de informatieavon-
den de inwoners van de kernen Hen-
gelo Gld., Vorden en Zelhem, met kort 
daarop Keijenborg en nog later Vels-
wijk, werden geïnformeerd over de 
voordelen van glasvezel, voorgesteld 
aan de providers en op weg geholpen 
naar de servicepunten met medewer-
kers van Glashart, onder welke vlag 

het project vanuit Reggefiber werd 
gelanceerd. De verschillende acties, 
georganiseerd om de minimaal beno-
digde 40% aan contracten te behalen, 
wierpen hun vruchten af. “En nu zit 
mijn werk erop,” lacht Henk Hol-
trigter. “Ik draag het stokje over aan 
Janroel Salomons. Hij is verantwoor-
delijk voor de bouw.” 

Janroel Salomons, projectmanager 
van Reggefiber is als opdrachtgever 
aan het project verbonden. Volker-
Wessels Telecom zal de bouw van 
het glasvezelnetwerk op zich nemen. 
Hiervoor is bij Arendsen Installatie-
techniek aan de Nijverheidsweg in 
Hengelo een projectlocatie ingericht. 

Jos Brunninkhuis vertelde over Vol-
kerWessels Telecom dat vaste, mobie-
le en draadloze netwerken ontwerpt, 
realiseert, onderhoudt en beheert. 
Een van de onderdelen is VolkerWes-

sels Telecom FttH. Dit is een professi-
onele speler in de Fiber-to-the-Home 
markt. “In Nederland zijn we begon-
nen in Nuenen met 8.000 woningen. 
Daarna werden onder andere Portaal, 
Geldrop/Mierlo/Best, Veghel, Amers-
foort Nieuwland en Rijssen/Holten/
Enter aangesloten. In Hilversum, En-
schede en Amersfoort Noord zijn de 
werkzaamheden nog aan de gang.” 

In Bronckhorst wordt nog deze maand 
gestart met de graafwerkzaamheden. 
Er zijn verschillende partijen betrok-
ken bij het glasvezel project. Dit zijn 
de gemeente Bronckhorst zelf, Reg-
gefiber, die nu nog onder de project-
naam Glashart werkt, Infra Concepts 
– Fiber Optic Solutions, VolkerWes-
sels Telecom en de providers Com1, 
KickXL, Concepts ICT en Lijbrandt. 
Graafwerkzaamheden starten op twee 
locaties tegelijk, namelijk Vorden en 
Hengelo en wel in week 3. Daar zijn 
per locatie vier civiele ploegen werk-
zaam, elk van zo’n zeven mensen. 
“De omvang van het werk in de ge-
meente Bronckhorst is in totaal 7873 
woningen, waarbij 100 kilometer zal 
worden gegraven,” vertelt Jo Stinis-
sen van VolkerWessels Telecom. “In 
Vorden worden 2427 woningen aan-
gesloten, in Hengelo 2096, Keijenborg 
470, Velswijk 129 en Zelhem 2751 
woningen.” 

Het wijkdistributiehuisje wordt in 
Vorden geplaatst in week 6, in Hen-
gelo in week 2 en in Zelhem in week 
12. Per 40 woningen zal eveneens 
een Distributiepunt, DP, worden ge-
plaatst. Het blazen en lassen in deze 
kernen start vervolgens in week 8 en 
eindigt in week 25. In Zelhem gaan 
de werkzaamheden beginnen zodra 
Hengelo klaar is. De eerste aanslui-
ting wordt opgeleverd in week 13, op 
vrijdag 1 april. 

“Gedurende het werkproces is er 
voortdurend overleg met overheids-
instanties, de gemeente en de bewo-
ners,” aldus Stinissen. “Er zullen per 
distributiepunt werkmappen aan-
wezig zijn en het schouwen vooraf 
zal heel precies worden uitgevoerd. 
Daarnaast voeren we een adequate 
controle op de uitvoering en levering 
en is veel aandacht voor kwaliteit, 
afspraken en veiligheid. De overlast 
voor de gemeente en haar bewoners 
moet zoveel mogelijk beperkt wor-
den. Tenslotte zal iedereen blij zijn 
met het FttH glasvezelnetwerk.” 

Janroel Salomons, projectmanager 
van Reggefiber memoreerde nog even 
kort over het Reggefiber ttH BV. De 
eigenaren Reggeborgh en KPN bou-
wen passieve netwerken, waaraan 
tot nu toe ruim 600.00 aansluitingen 
zijn aangelegd. “We bouwen nu nog 
onder de naam Glashart, maar dat 
zal toch op termijn verdwijnen en zal 
als Reggefiber worden gewerkt,” legt 
Janroel Salomons uit. “Reggefiber 
blijft eigenaar van de netwerken en 
verhuurt de lijnen aan de providers. 
Het is een OPTA gereguleerd Open 
Netwerk, waar voor de gemeente 
Bronckhorst Concepts ICT, Com1, Lij-

brandt en KickXL hun diensten aan-
bieden.” 

De aanleg van glasvezel neemt een
enorme vlucht. “Het duurde voor de
radio 38 jaar om 50 miljoen gebrui-
kers te krijgen,” vertelt Salomons.
“De televisie deed daar 13 jaar over,
het internet 4 jaar en de iPod 3 jaar.
Binnenkort hebben vele gebruikers
het TV mozaïek op hun scherm
staan.” Nieuw is een slank model van
de Fiber Termination Unit, FTU, het
kastje in de meterkast. 
“Naar de bewoners toe zullen we
goed communiceren. Als eerste komt
er een aankondigingbrief, worden in-
formatiepakketten bezorgd en volgen
graafbrieven en informatiekranten,”
vervolgt Janroel Salomons. “De bewo-
nerskick-off zal per kern plaatsvinden
om de planning te publiceren.” 

De inloopavond in Vorden vindt
plaats op dinsdag 18 januari 2011,
van 19.00 - 21.00 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden. De
inloopavond voor bewoners van Hen-
gelo wordt gehouden op woensdag 19
januari 2011, van 19.00 - 21.00 uur,
in Langeler Partycentrum, Spalstraat
5 te Hengelo. 
Tijdens deze inloopavond komt de
bouwer van het glasvezelnetwerk
met de meest recente planning en
kunnen bewoners zien wanneer
hun woning wordt aangesloten op
dit glasvezelnetwerk. Naast de bou-
wer zullen ook de service providers
aanwezig zijn. Wie nog vragen heeft
over de diensten, kan bij hen terecht.
Het is eveneens nog mogelijk op deze
avond in te schrijven voor een dienst
bij een provider naar keuze en dus
een gratis aansluiting op het glasve-
zelnetwerk.

Aanleg Glasvezel nog deze maand van start

Bronckhorst - In 2010 hebben inwoners van Hengelo Gld., Vorden, 
Zelhem, Keijenborg en later ook Velswijk massaal ‘Ja’ gezegd tegen 
glasvezel. Het jaar 2011 zal in het teken staan van de bouw van het 
glasvezelnetwerk, ofwel: De spade gaat de grond in! Om te beginnen 
kwamen betrokkenen van Reggefiber, VolkerWessels Telecom, werk-
groepleden, onderaannemers en leveranciers donderdag 6 januari bij-
een voor de officiële Kick-off van het glasvezelproject. Voor de inwo-
ners van de kernen Vorden en Hengelo Gld. waar de spade als eerste 
de grond ingaat, worden op dinsdag 18 en woensdag 19 januari start-
avonden gehouden.

Jos Brunninkhuis vertelde over VolkerWessels Telecom.

Henk Holtrigter (r.) draagt het stokje over aan Janroel Salomons.

MAXXIS SCANCOVERYTRIAL
De Maxxis ScanCoveryTrial is een 
autotoertocht waarbij door het 
navigeren op coördinaten men de 
meest prachtige maar ook extreme 
kant van Scandinavië zal ziet. Tij-
dens de rit wordt er geld opgehaald 
voor goede doelen. De heren van 
Team4CC zijn afgelopen zaterdag 
in Soesterberg gestart met het rij-

den van hun toertocht door Scandi-
navië. Aanstaande zaterdag zullen 
zij weer terugkeren op Nederlandse 
bodem.

STEUNEN VAN GOEDE 
 DOELEN
De organisatie van de toertocht 
doneert standaard 10% van de in-
schrijfgelden aan KWF Kankerbe-

strijding. In de afgelopen twee jaar 
hebben initiatiefnemers in totaal al 
28.000 euro ingezameld voor KWF 
Kankerbestrijding.

Team4CC heeft er voor gekozen om 
de CliniClowns tijdens het evene-
ment te steunen. Alle opbrengsten 
van Team4CC worden geheel aan 
dit goede doel gedoneerd. Over een 
paar weken zal de totale opbrengst 
bekend worden gemaakt en aan de 
CliniClowns worden overhandigd.

GELD DONEREN
Het is nog steeds mogelijk om 
Team4CC, die in een Dacia Duster 

van Herwers Scandinavië onveilig 
maakt, te steunen door een bedrag 
te doneren. Vrije giften voor Clini-
Clowns kunnen worden gestort op 
8871.10.39.55 t.n.v. Dijon Hansen 
Beek. Vermeld wel uw naam en 
adresgegevens.

De verslagen van Team4CC zijn te 
lezen op zowel  www.herwers.nl als 
op www.team4cc.nl. Daarnaast is 
de rit te zien bij RTL Autowereld op 
30 januari, 6 en 13 februari 2011. 

In de Autoweek zal een artikel wor-
den geplaatst over de Scan Covery 
Trial.

Naar Scandinavië met de Dacia Duster van Herwers Dacia

Team4CC vertrokken voor de Maxxis ScanCoveryTrial
Het Gelderse team4CC (Dijon Hansen en Gerben Weulen Kranen-
barg) rijden op dit moment kris kras door Scandinavië met de 
Maxxis ScanCoveryTrial, een autotoertocht opgezet om geld in te 
zamelen voor goede doelen. Er wordt gereden in een splinternieuwe 
Dacia Duster welke speciaal voor dit autosportevenement volledig 
beschikbaar is gesteld door Herwers, Dacia dealer te Doetinchem.

Chakra’s zijn energiecentra in ons li-
chaam. Het zijn krachtcentra die de 
levenskracht overbrengen naar elk 

deel van ons lichaam. Ze zijn nauw 
verbonden met o.a. het voortplan-
tingssysteem, voedingssysteem, de 
bloedsomloop en het zenuwstelsel. 
Als de chakra’s voldoende ontwik-
keld zijn zeggen we dat we lekker in 
ons vel zitten. Omgekeerd geldt ook, 
we voelen ons minder fijn als één of 

meerdere chakra’s niet goed functio-
neren. Door met een chakra intensief 
bezig te zijn leer je meer over jezelf, 
je ziet je kwaliteiten en kunt beter 
met je zwakkere punten omgaan. Je 
chakra’s worden door het tekenen en 
kleuren gestimuleerd om optimaal te 
functioneren. In deze cursus worden 
de zeven hoofdchakra’s op een groot 
vel papier getekend en ingekleurd. 

Voor elke chakratekening ligt een ba-
sispatroon ten grondslag die naar ei-
gen inzicht uitgewerkt kan worden. 
De technieken leert men in de cursus 
en er is vier weken tijd om de teke-
ning thuis verder uit te werken. Voor 
inlichtingen en opgave: Bertha Rue-
sink, De Heurne 18 in Hengelo Gld. 
Tel. 0575-463385. Of per e-mail: bert-
haruesink@hetnet.nl

Cursus chakra tekenen
Hengelo - Eind januari start Bert-
ha Ruesink weer met een nieuwe 
tekencursus en dit keer gaat het 
over chakra’s.
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Marijke Fast met bloemstukken in
pastel en schaaltjes, vazen en beeld-
jes in keramiek. Hans van de Burgt
met schilderijen van Griekse kerken
en kloosters in alle kleuren van die
streek, in zorgvuldig zelfgemaakte
verven. De expositie is alleen op af-
spraak geopend (0575-555783).

Expositie Amare geprolongeerd
Vorden - De tentoonstelling van 
Marijke Fast (pastels/keramiek) 
en Hans van de Burgt (olieverf-
schilderijen), die momenteel 
bij Galerie Amare aan de Kom-
vonderlaan 6 in Vorden wordt 
gehouden, is geprolongeerd tot 
eind februari.

Met Bas Kleine & His Harmaniacs 
op het kleine podium in het café al-
leen al kun je een avondje genieten 
van onvervalste blues. Met een con-
trabas, een snaredrum, een mond-
harmonica en gitaar en een goede 
song trekt een blueswereld aan het 
publiek voorbij. ‘Let the good timer 
roll’ is hun motto.

In de zaal opent de ‘Tinez Roots 
Club’ om ongeveer 21.30 uur en 
‘de beentjes kunnen gelijk van de 
vloer’, want Tinez ‘jumpt en jivet’ 
van begin tot eind.

Vervolgens betreedt Dede Priest 
het podium. Dede is geboren in 
Dallas en werd opgevoed door een 
‘jonge’ moeder, die haar leerde van 
het leven te genieten en er voor te 
gaan, zowel in opleiding als in pas-
sie. Vanaf haar jongste jeugd leerde 
ze viool spelen, maar toen ze één-
maal haar stem als instrument ont-
dekte, wist ze dat dit haar hoofd-
instrument was. Met de slang van 
oma’s stofzuiger als microfoon, 
oefende ze urenlang. Toen ze voor 
haar studie filosofie naar Austin in 
Texas verhuisde, kwam ze in een 

centrum van live-muziek terecht, 
waarin ze al snel haar brood kon 
verdienen met optreden. Tegen-
woordig trekt ze door Amerika, 
Europa en komt ze overal waar de 
muziek haar roept. Door haar stem 
wordt de blues een combinatie van 
blues, soul en jazz.
David Gogo is een relatief jonge 
Canadeese bluesgigant die, bege-
leidt door Nederlandse muzikan-
ten, door Europa trekt. In Canada 
werd hij meermalen gehuldigd als 
‘Guitarist of the Year’ en kreeg hij 
de ‘Canadian Blues Award’ voor 
zijn aandeel in de blues in Canada. 
Deze gitaarvirtuoos zal de Wes-
tendorpse bluesliefhebber versteld 
doen staan.

21e BluesNight Westendorp
Westendorp - Wie de poster van de 21e Westendorpse BluesNight 
in zaal ‘de Vos’ bestudeert en bluesliefhebber is, weet dat er weer 
veel te genieten valt op de laatste zaterdag van de maand januari.

Op 2 maart 2011 zijn er verkiezingen 
voor de leden van Provinciale Sta-
ten. Deze volksvertegenwoordigers 
worden rechtstreeks (direct) door de 
bevolking gekozen, net als de leden 
van de gemeenteraad en de Tweede 
Kamer. Maar het bijzondere van de 
leden van Provinciale Staten is, dat zij 
op hun beurt de leden van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal kiezen. Dit 
noemt men getrapte verkiezingen en 
is een overblijfsel uit vroegere tijden 
waarin een beperkt aantal mensen de 
‘macht’ had. Pas in 1464 riep Filips 
de Goede voor het eerst alle graven 
en hertogen bijeen en was er sprake 
van een vergadering van de Staten 
Generaal der Nederlanden. Uiteraard 
moest hier ook wel iets geregeld wor-
den, maar er was weinig ruimte voor 
debat. Pas in maart 1796 werden, na 
moeizaam discussiëren over wie het 
kiesrecht mocht hebben, de eerste 
nationale verkiezingen gehouden. 
Nederland werd verdeeld in 126 kies-
districten en uit elke district kwam 
een afgevaardigde naar de Nationale 
Vergadering. De onderwerpen wa-
ren verrassend actueel; de vrijheid 
van meningsuiting, de scheiding van 
Kerk en Staat, de Trias Politica en de 
rechten en plichten van de burger. Al 
deze principes werden in de ‘Staatsre-
geling voor het Bataafsche Volk’ van 
1798 voor het eerst geformuleerd. 
Deze staatregeling kan dan ook ge-
zien worden als de oergrondwet van 
ons land. De tekst die op de rood-wit-
blauwe banen van afbeelding van 
deze week staat is: “Vrij leeven of 
Sterven”. Na de Franse overheersing 
en de terugkomst van prins Willem 
I in 1813 biedt Van Hogendorp hem 
de ‘Schets van een eerste grondwet’ 
aan. Maar de nieuwe koning Willem 
I paste deze schets aan en presen-
teerde deze op 29 maart 1814 aan 
de ‘volksvertegenwoordiging’ die be-
stond uit 600 notabelen uit alle de-
partementen. Er waren 474 ’aanzien-
lijken’ aanwezig en zij stemden met 
448 vóór het voorstel. Diezelfde dag 
wordt de Grondwet afgekondigd en 
Willem I regeerde tot 1840 verder als 
ondernemende ‘Koning-Koopman’. 

In 1848 waren er echter in verschei-
dene Europese landen revoluties uit-
gebroken en zijn zoon Willem II was 
zo geschrokken van deze politieke 
woelingen in het 
buitenland, dat 
hij koos voor een 
diplomatieke op-
lossing om een 
revolutie in ons 
land te voorko-
men. Ondanks 
het feit, dat hij 
in de voorgaande 
periode openlijk 
sympathiseerde 
met Frankrijk en 
hij bijvoorkeur 
in de Zuidelijke 
Nederlanden ver-
bleef en dit hem 
zelfs ruzie met 
zijn vader Wil-
lem I opleverde, 
riep hij zich zelf 
tot ‘liberaal’ uit. 
Hij liet toe dat 
onder leiding 
van Thorbecke 
een nieuwe 
grondwet werd 
geschreven. In 
1848 werd deze 
Grondwet ingevoerd en Nederland 
werd een constitutionele monarchie 
met rechtstreekse verkiezingen van 
de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en de gemeenteraden. Verder 
werd toen vastgelegd, dat de leden 
van de Eerste Kamer gekozen werden 
door Provinciale Staten en dat alle 
vergaderingen van vertegenwoordi-
gende lichamen openbaar moesten 
zijn. Ook werd de ministeriële ver-
antwoordelijkheid ingevoerd. Dit 
betekende dat de koning aan macht 
inboette, maar in ruil daarvoor wel 

onschendbaar is en de ministers ver-
antwoordelijk zijn voor hun beleid. 
Daarnaast kwam er vrijheid van on-
derwijs, vrijheid van vereniging en 
vergadering, van meningsuiting en 
drukpers en van godsdienst. Het ging 
bij deze hervormingen dus vooral om 
meer invloed van de Tweede Kamer 
op ‘s lands bestuur en de koning 
stond niet langer boven de regering 
maar werd daar een onderdeel van. 
Opvallend tot de dag van vandaag is, 

dat de Nederlandse Koning(in) geen 
kroon meer draagt.
 
Bron: Historische Canon Zelhem 
(Project voor het basisonderwijs) en 
internet.
 
Wilt u reageren op deze rubriek of 
heeft u een oude foto of een verhaal 
uit de gemeente Bronckhorst om te 
publiceren? Stuur of mail uw reactie 
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH te Zelhem. E-mail: rdh@
contact.nl

Rondom de Hessenweg (153) Veel mensen komen, als familielid of 
bekende, in aanraking met deze pro-
blematiek. 
Mevrouw van der Woude geeft een 
voorbeeld: Toen vader nog goed was, 
heeft hij vaak gezegd: “Als ik zover 
ben, geef me dan maar een spuitje”. 
Nu vader dement is, geeft zijn dochter 
hem geen spuitje. Maar ze vraagt zich 
af: “Heeft het leven van mijn vader 
nog kwaliteit? Hoe lang kan dit nog 
duren?” Ze voelt zich soms net een 
schatgraver, op zoek naar kleine mo-
menten van geluk. Die zijn er: “Dag 
lieve prinses”, zei vader gisteren toen 
hij afscheid van zijn dochter nam. En 
zij zelf; welke keuze zou zij maken 
als ze dement wordt? Heeft de Bijbel 
haar iets aan te reiken bij het zoeken 

naar een antwoord op deze vragen? 
Het gaat deze avond over de waarheid
van een kwetsbaar en geschonden le-
ven: voor de dementerende persoon,
voor zijn of haar dierbaren, in onze
maatschappij, in de kerk. 

Annemarieke Van der Woude, pre-
dikant- geestelijk verzorger van
Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord
in Renkum, verzorgt een inleiding.
Daarna is er volop gelegenheid om
met elkaar van gedachten te wisse-
len. De Werkgroep Inspiratie en Ont-
moeting van de gezamenlijke kerken
in Hengelo is initiatiefnemer voor
deze avond en nodigt alle belangstel-
lenden van harte uit. De toegang is
gratis, inclusief koffie of thee. Er is
gelegenheid voor een vrije gift. Wan-
neer: Dinsdag 18 januari om 20.00
uur. Waar: Ons Huis, Beukenlaan 30
in Hengelo. Inleider: mevrouw Ds. A.
van der Woude. Contactpersonen:
Betsy Besselink, tel. 0575-462046 en
Aleida Blanken, tel. 0575-461224.

‘Dag lieve prinses’

Avond over dementie en 
euthanasie
Hengelo - Op dinsdag 18 januari 
komt Annemarieke van der Wou-
de uit Nijmegen in Hengelo spre-
ken over de praktijk en de vragen 
rond de kwetsbare laatste levens-
fase van dementerende ouderen.

Ooit waren ze met z’n drieën, 3 cow-
boys met hun gitaren, op zoek naar 
de zin van het leven. Zelf hadden ze 
niet veel meegemaakt, maar met over-
gave bezongen zij de ellende van hen 
die wel van alles was overkomen.
Al gauw sloten medemuzikanten 
zich aan. “We hebben landelijk veel 
succes gehad, maar we willen terug 
naar de basis, het begin, the roots!”, 
riepen die in koor als motivatie om 
mee te mogen spelen en toen ‘het le-
ger’ compleet was en de band klaar 
was om ten strijde te trekken, begon 
de tocht langs kroegen en zalen om 
elk stukje land met zweet en tranen 

te veroveren. Een weg langs schiet-
grage desperado’s, ladderzatte dixie’s,
be- en onbetaalbare vrouwen, ‘van-
avond even niet’-vrouwen, corrupte
rechters, dito sherrifs en vooringeno-
men jury’s vervolgden zij hun weg,
als ‘hobo’s on the train’.

Het verhaal van Bogey & the Long-
horn, een 7-koppige formatie, geïn-
spireerd door de grote troubadours
als Steve Earle, Neil Young, Willie
Nelson en Johnny Cash. De weg van
de Americana is lang en veelzijdig
maar spannend en bewandelbaar.
Bogey & the Longhorn bestaat uit
Niek Stok- drums en percussie, Bar-
bera Hof-Kroon-zang, accordeon,
percussie, Richard v/d Zee-zang en
contrabas, Foppe Hof-gitaar, dobro
en mandoline, Edwin Hagedoorn-
zang, gitaar en mondharmonica, Jan
Joustra-zang, gitaar, banjo en bas en
Alex Hagedoorn-zang. Harry Hof zit
achter de knopjes van licht en ge-
luid.

Bogey & The Longhorn in 
‘de Tol’
Wittebrink - Zondag 16 januari 
verzorgt de band ‘Bogey & the 
Longhorn’ het nieuwjaarsconcert 
in café ‘de Tol’ in de Wittebrink. 
Het optreden beging omstreeks 
16.00 uur en in een aantal sets zal 
het optreden tot 20.00 uur duren. 
De entree is, zoals gebruikelijk, 
gratis.

Onlangs wist Dogz de nationale me-
dia nog te halen met hun ‘Hoor wie 
rockt daar..’ Sinterklaas CD. Natuur-
lijk blijven ze ook doen waar ze be-
kend om staan: feesttenten, schuur-
feesten, braderieën en kroegen op 
de kop zetten met hun aanstekelijke 

muziek, energieke podiumpresenta-
tie en doldwaze acties. 

Op zaterdag 15 januari zal Dogz de
zomertoer van 2011 aftrappen in café
De Zwaan in Hengelo. Met een nieu-
we verfrissende act is dit café aan de
beurt om op de kop gezet te worden.
De aanvang is om 21.30 uur dus zorg
dat je erbij bent. Zie ook de adverten-
tie elders in de krant.

Dogz bij café De Zwaan
Hengelo - Op zaterdag 15 januari 
zal de gezelligste band van Hen-
gelo optreden in café De Zwaan.

Uitslagen Noord Show Zuid Laren
HOENDERS:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
1xG
Wyandotte: H. Berenpas 3xZG, B. 
Wassink 1xG

DWERGHOENDERS:
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 
1xF, 4xZG, 1xG

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 

3xZG
Franse Hangoor: R. Bruinsma
3xZG,2xG, J. Agterkamp 2xG
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 2xZG, 1xG
Wener: H. Nijenhuis 1xF,2xZG
Hollander: T. Zevenhoeken 3xZG,
1xG

CAVIA:
Borstelhaar: M. Zevenhoeken 2xZG,
1xG

P.K.V. Nieuws

EEN PERSOONLIJK CADEAUTJE 
Klanten ontvangen de kalender uit 
handen van hun vertrouwde mede-
werker van Sensire. 
Op de eerste pagina kunnen de me-
dewerkers, in een witte ster, bijvoor-
beeld hun naam of een persoonlijk 
woordje kwijt. Dit maakt de kalender 
nog persoonlijker. 

Willeke Suurland, thuishulp bij Sen-
sire: “Ik vind het leuk om de klanten 
iets van Sensire te kunnen geven. De 
foto’s zijn prachtig en de uitspraken 
herkenbaar. De klanten reageren erg 
enthousiast, ik zie de kalenders in 
veel huizen al aan de muur hangen. 
Geweldig toch!” 

VOOR IEDERE KLANT EEN 
KALENDER
De kalender wordt overhandigd aan 
alle thuiszorgklanten, klanten van de 
thuiszorgwinkels, het cursusbureau, 
specifieke diensten en aan de bewo-
ners en bezoekers van onze verpleeg- 
en verzorgingshuizen. Natuurlijk 
krijgen ook de klanten van thuishulp 
een kalender. “Met de kalender heb-
ben klanten de gegevens van Sensire 
het hele jaar binnen handbereik. 
Waardoor ze ons makkelijk en snel 

dag en nacht kunnen bereiken.” zegt 
Willeke. Klanten kunnen de kalender 
gebruiken als verjaardags- of activitei-
tenkalender. 

HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Wanneer men door lichamelijke be-
perkingen het huishouden niet goed 
meer kan doen en deze taken kun-
nen gezinsleden, vrienden of familie 
niet overnemen, dan is thuishulp er 
voor mensen. Een hulp bij het huis-
houden ondersteunt bij de huishou-
delijke werkzaamheden. “Niet alleen 
het werk, maar juist de aanwezigheid 
waarderen klanten heel erg. Wij bie-
den een luisterend oor en zijn aanwe-
zig. Die dankbaarheid van klanten, 
maakt dat dit werk heel leuk is,” zegt 
Willeke.

Kalender voor klanten Sensire
Mensen willen zo lang mogelijk 
hun eigen leven blijven leven, in 
hun eigen huis of in een verzor-
gings- of verpleeghuis. Sinds jaar 
en dag kunnen mensen die daar-
bij ondersteuning nodig hebben, 
een beroep doen op Sensire. In 
december en januari krijgen de 
klanten van Sensire een cadeau-
tje; een kalender. Op deze manier 
wil Sensire haar klanten een goed 
en gezond 2011 wensen.
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Kerstpuzzel
1e prijs á € 45,00
Mevrouw E. Buunk  Koopmanstraat 16  Ruurlo

2e prijs á € 22,50
A. Berends  De Horsterkamp 7  Vorden

3e prijs á € 12,00
R. Jonker  Heisterboomsdijk 4  Zelhem

Kerstkleurplaat
1e prijs á € 15,00
Shanella  Sarinkkamp 37  Hengelo

2e prijs á € 10,00
Kasper Weenk  Hoetinkhof 265  Vorden

3e prijs á € 7,50
Esmee Aaldering  Koepelweg 4  Keijenborg

4e t/m 15e prijs á € 5,00
Elke Hilderink  Bronkhorsterweg 53  Steenderen
Rie Schuurman  Kaaldijk 15  Ruurlo
Merle Hiddink  De Boonk 33  Vorden
Emma Boitelle  Fokkinkweg 19  Hengelo
Wout Ridderbos  Berghegelaan 15  Zutphen
Elsa  Kloetschup 52  Warnsveld
Laura Burghout  Hoetinkhof 104  Vorden
Melanie Loskamp  Schooltinkweg 11ª  Velswijk
Claudia  Möldershöfken 1  Zelhem
Laure Wolf  Loverendale 37  Zutphen
Yom Leegstra  De Boonk 51  Vorden
Lisanne Bruil  Ruurloseweg 81ª  Hengelo

Prijzen zijn af te halen tot en met 1 februari 2011 bij 
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag 
weekblad Contact drukkerij

Wat is: A. Pork, Porrek: 
  1. Pudding. 
  2. Peuter: “Wat ne porrek.”

 B. Zeel: 
  Stroband om de roggegarven (ook haver, gerst of tarwe). 
  “’t zeel van de garven zit te slok.”

 C. Slok: 
  1. Slap. “’t Töw hönk slok, trek ‘t ‘s wat an.”
  2. Zacht weer: “Slok weer” (voor de tijd van het jaar).
  3. “Slok volk”: mensen zonder ruggengraat.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Veel mensen komen, als familielid of 
bekende, in aanraking met deze pro-
blematiek. Mevrouw van der Woude 
geeft een voorbeeld: ‘Toen vader nog 
goed was, heeft hij vaak gezegd: “Als 
ik zover ben, geef me dan maar een 
spuitje”. Nu vader dement is, geeft 
zijn dochter hem geen spuitje. Maar 
ze vraagt zich af: “heeft het leven van 
mijn vader nog kwaliteit?’”Hoe lang 
kan dit nog duren?” Ze voelt zich 
soms net een schatgraver, op zoek 
naar kleine momenten van geluk. 
Die zijn er: “Dag lieve prinses’zei va-
der gisteren toen hij afscheid van zijn 
dochter nam. En zij zelf; welke keuze 
zou zij maken als ze dement wordt? 
Heeft de Bijbel haar iets aan te reiken 

bij het zoeken naar een antwoord op
deze vragen?’ 
Het gaat deze avond over de waarheid
van een kwetsbaar en geschonden le-
ven: voor de dementerende persoon,
voor zijn of haar dierbaren, in onze
maatschappij, in de kerk. 
Annemarieke Van der Woude, pre-
dikant- geestelijk verzorger van
Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord
in Renkum, verzorgt een inleiding.
Daarna is er volop gelegenheid om
met elkaar van gedachten te wisse-
len. De Werkgroep Inspiratie en Ont-
moeting van de gezamenlijke kerken
in Hengelo is initiatiefnemer voor
deze avond en nodigt alle belangstel-
lenden van harte uit. Toegang is gra-
tis, inclusief koffie/ thee. Gelegenheid
voor een vrije gift. Wanneer:  Dins-
dagavond 18 januari 20.00 uur in Ons
Huis, Beukenlaan 30. Inleider: mw.
Ds. A. van der Woude. Contactper-
sonen: Betsy Besselink, tel. 46 20 46
en Aleida Blanken, tel 46 12 24.

“Dag lieve prinses” 
Avond over dementie en 
euthanasie
Hengelo - Op dinsdag 18 januari 
komt Annemarieke van der Wou-
de uit Nijmegen in Hengelo spre-
ken over de praktijk en de vragen 
rond de kwetsbare laatste levens-
fase van dementerende ouderen.

Henk Lacet, Leo Eykelkamp en Johan 
Bobbink hebben om gezondheidsre-
denen afscheid van het koor geno-
men. Met alle wisselingen is het koor 
in aantal ongeveer gelijk gebleven en 
is er aan de bassen- en bariton kant 
een vernieuwde basis gelegd. Echter 
door het wegvallen van voornamelijk 
tenoren, wordt er wel een extra in-
spanning van de huidige tenoren ver-
wacht en is het van groot belang dat 
er aan die kant spoedig versterking 
komt. De leden werd gevraagd om uit 
te kijken en vooral te luisteren naar 
mooie tenorstemmen in hun omge-
ving en ze er dan op te wijzen hoe 
mooi en gezellig het is om te zingen 
bij het Vordens Mannenkoor. Bent u 
iemand die graag wil zingen? Kom 
gerust op de repetitie op maandag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
het Dorpscentrum te Vorden of neem 
contact op met één van de leden. En 
juist in het jaar dat het koor haar 
75-jarig bestaan viert, is het volgens 
het bestuur een mooi moment om bij 
het koor te komen. Zie ook website 
www.vordensmannenkoor.nl.

Muzikaal begon het jaar 2010 vrij 
rustig. Het eerste optreden was tij-
dens de dodenherdenking op 4 mei, 
daarna werd een steentje bijgedragen 
aan het benefietconcert voor Haïti, 
samen met gospelkoor Inspiration. 
Rond de vakantieperiode zongen en-
kele leden zich nog in het zweet met 
Gregoriaans gezang tijdens een snik-
hete Berenddag. In oktober was er de 
geslaagde Achterhoekse avond met 
medewerking van Hans Keuper en in 
december de verschillende optredens 
rond de kerst met als hoogtepunt het 
eigen Kerstconcert met medewerking 
van vrouwen barbershopkoor Njoy en 
Martje en Bregje van Damme. 

Voor het jaar 2011 staan ook al weer 
en aantal optredens gepland zoals 
de medewerking aan het jubileum-
concert van Muziekvereniging Jubal 
uit Wichmond op 23 januari in de 
kerk te Baak, een koffieconcert in de 

Westerholtzaal van kasteel Hackfort 
op 6 maart en medewerking aan het 
jubileumconcert van het Hengelo’s 
Gemengdkoor op 9 april in de Willi-
brorduskerk te Hengelo.

In mei zal het koor een tegenbezoek 
brengen aan Mannenkoor St Ceacillia 
in Linne (Limburg). Het jaar zal afge-
sloten worden met een jubileumcon-
cert op 29 oktober en het Kerstcon-
cert eind december. Na deze terug- en 
vooruitblik werden enkele personen 
bedankt voor hun inzet voor het koor, 
waaronder dirigent Frank Knikkink 
en solist Ludo Eykelkamp. Ook was 
er een bloemetje voor Annie Schepers 
die er elk jaar weer voor zorgt dat het 
koor netjes gekleed voor het voetlicht 
treedt.

Hierna werden de jubilarissen Wim 
Olthuis, Leo Bleumink, Willy Win-
kelman en Ludo Eykelkamp met hun 
partners naar voren gevraagd. Willem 
Olthuis is 25 jaar lid en begon 1985 bij 
het koor. Hij was kort hiervoor van-
uit Bredevoort naar Vorden gekomen 
waar hij benoemd werd als beheer-
der van de algemene begraafplaats. 
Daarvoor had hij al gezongen bij een 
jongerenkoor, een kerkkoor en een 
oratoriumvereniging. Hier werd hij 
door Berend Bekman en Leo Wester-
hof gevraagd of hij er niet voor voelde 
om bij het Vordens Mannenkoor te 
komen zingen. Aan dit verzoek heeft 
hij graag voldaan. Wim is degene die 
de laatste tijd als voorbereiding op de 
repetitie even kijkt of de stoelen goed 
staan. Hij zorgt er tevens voor dat het 
koor over een keurig aangeharkte 
begraafplaats mag lopen tijdens de 
jaarlijkse dodenherdenking. Zijn fa-
voriete nummers om te zingen zijn 
vooral de Russische liederen.
Leo Bleumink is 40 jaar lid en begon 
al in 1963 bij het Vordens Mannen-
koor maar is een aantal jaren door 
studie weggeweest waarna hij in 
1970 definitief bij het koor kwam. 
Hij is door zijn broer gevraagd om lid 
te worden omdat het koor in die tijd 

nog maar bestond uit ongeveer 20 le-
den en het dus hard nodig was dat er 
nieuwe leden bij kwamen. Leo heeft 
na zijn terugkomst en de komst van 
Bert Nijhof als dirigent de groei en 
vooruitgang van het koor van dicht-
bij meegemaakt. Op de vraag van de 
voorzitter of hij onderweg naar huis 
,na afloop van de repetitie, nog wel 
eens wat zingt in de auto, antwoord-
de hij dat het meestal het laatste 
nummer is van de repetitie. Favoriete 
nummers heeft hij niet maar de vari-
atie in het repertoire vindt hij mooi.
Willy Winkelman is eveneens 40 jaar 
lid. Hij heeft samen met zijn zwager 
Ludo Eykelkamp hun dubbele wo-
ning verbouwd. Als tegenprestatie 
moest hij dan na de verbouwing mee-
gaan naar het Vordens Mannenkoor 
waar hij tot op heden nog met veel 
plezier zingt. Willy is begonnen bij 
de eerste tenoren maar in de loop der 
jaren, door het dalen van zijn stem 
afgezakt naar de baritons. De voorzit-
ter vertelde dat hij had gehoord dat 
Willy de liefde voor het zingen van 
zijn moeder had meegekregen en 
vroeg hem daarop hoe hij dit weer 
doorgaf aan de volgende generatie. 
Willy antwoordde dat hij graag met 
de kleinkinderen met een cd mee-
zingt. Naast het zingen bij het koor is 
Willy ook een trouwe supporter van 
voetbalclub de Graafschap.

Ludo Eykelkamp werd gehuldigd 
vanwege zijn 50 jaar lidmaatschap 
van het Vordens Mannenkoor. Ludo 
komt uit een zingende familie en was 
dus aan zijn stand verplicht om bij 
een koor te gaan. Omdat er al fami-
lieleden bij het Vordens Mannenkoor 
zongen was de keuze snel gemaakt. 
Op die jeugdige leeftijd was hij ook 
met andere dingen bezig zoals de 
eerste danslessen en de meisjes die 
daar waren en vooral het bezoekje 
aan ‘Piele Patat‘ na afloop. Dat zin-
gen voor Ludo niet weg is te denken 
steekt hij niet onder stoelen of ban-
ken. Hij grijpt bijna elke gelegenheid 
aan om zelf te zingen of anderen met 
hem te laten zingen. De voorzitter 
bedankte Ludo voor wat hij al die 
jaren voor het Vordens Mannenkoor 
heeft betekend, met name als solist. 
Alle jubilarissen kregen de speld van 
het K.N.Z.V. opgespeld en de bijbeho-
rende oorkonde uitgereikt. Voor hun 
partners was er een bloemetje. Tot 
slot werden de jubilarissen door de 
overige koorleden toegezongen.

Start jubileumjaar 
Vordens Mannenkoor

Vorden - Het Vordens Mannenkoor is het jaar van haar 75 jarig be-
staan begonnen met de nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Theo Frenc-
ken gaf in zijn toespraak een terugblik op het afgelopen jaar. In 2010 
heeft een groot aantal wisselingen binnen het koor plaatsgevonden. 
Er traden vijf nieuwe leden tot het koor toe, maar ook nam het koor 
afscheid van een aantal leden. Vincent Eykelkamp die eind 2009 al was 
gestopt met zingen en in januari 2010 nog werd gehuldigd vanwege 
zijn 40-jarig jubileum, overleed in augustus. Het koor heeft bij zijn 
uitvaart zingend afscheid van hem genomen.

De jubilarissen v.l.n.r : Leo Bleumink, Wim Olthuis, Willy Winkelman en Ludo Eykelkamp.



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

Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV 
40PFL5625. Met 1920 x 1080 pixels, LED technologie, 100 Hz, HD Natural Motion, Pixel Plus HD, 

Expert begint het nieuwe 
jaar opgeruimd!

De extra’s van Expert:
assortiment!

MET GRATIS PHILIPS 
BDP5100 BLU-RAY 
SPELER

 T.W.V. 

199.-

PRIJSKNALLER!
845.-

VANAF 47.-

FREECOM 
320 GB HD

PRIJSKNALLER!
395.-

CANON digitale camera
IXUS107KIT. Met 12,1 megapixels, 4x optische 

SD en SDHC

BOSCH vrieskast 289.-125.-

MEENEEMPRIJS

INCLUSIEF ORIGINELE
LEDEREN IXUS TAS

T.W.V. 29.95

SIEMENS 1400 toeren 
wasautomaat 

SAMSUNG 82 cm 
Full HD LED-TV
UE32C5100. Met 1920 x 1080 pixels, Wide Color 

TOSHIBA 15,6” notebook497.- 397.-

1
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

TE HUUR: 
Opslag/bedrijfsruimte

84 m2 in Vorden
met grote overheaddeur, 

loopdeur, verlich�ng
en ruime parkeer-

gelegenheid

Tel.: 06-10433358
E-mail:

info@teeuwenopslag.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE

NOT THE SAME

50%
KORTING

“Geen klus is te 
hoog gegrepen”
           

Voor 
al uw: 

- snoeiwerk
- schilderwerk
- onderhoudswerk

is deze hoogwerker 
te huur (ook evtueel 
met bestuurder)

Voor informatie kunt u 
bellen: Harrie Nijkamp, 
06-53678815

Gehele wintercollectie
Kortingen vanaf 40%
Enkele spijkerbroeken 2=1

O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

 Schildersbedrijf

 PETERS
 Ruurloseweg 35

 7251 LA  Vorden

 Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.
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Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Het Stedelijk

Stedelijk Lyceum Isendoornstraat 3

Stedelijk Mavo Isendoornstraat 3

Stedelijk Vakcollege Wijnhofstraat 1
Ook voor instroom leerlingen bovenbouw

OPEN THUIS 14 JANUARI

16.30 UUR TOT 20.30 UUR

OPEN HUIS
Zaterdag 15 januari 2011

van 14.00 - 18.00 uur

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

MEDEWERKER TECHNISCHE 
 DOCUMENTATIE M/V
VIO796165

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het samenstellen, 
controleren en toesturen van bedrijfshandleidingen voor de 
klanten van onze opdrachtgever. Je houdt je bezig met het in-
winnen van informatie bij de Project Engineer en Orderplanner 
over het project of de installatie. Aan de hand van de aangele-
verde informatie stel je de bedrijfshandleiding samen. Je bent 
verantwoordelijk voor het ordenen en indelen van het digitale 
archief en het samenstellen en branden van reserve onderdelen 
van een installatie op cd voor de klant. Je onderhoudt contacten 
met het vertaalbureau betreffende het vertalen van handleidin-
gen en neemt contact op met klanten als er vragen zijn over de 
werking van de CD.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde MTS 
opleiding en enige jarig relevante werkervaring. Je dient te be-
schikken over een goede beheersing van de Engelse en Duitse 
taal vanwege het onderscheiden en plaatsen van stukken tekst 
in de juiste volgorde en opmaak. Je beschikt over goede schrif-
telijke uitdrukkingsvaardigheden in verband met het opstellen 
van vertaalstukken voor het vertaalbureau.

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CALLCENTER MEDEWERKERS M/V
Omgeving Vorden - Fulltime- vacaturenummer; VCP00INT

Werkzaamheden:
Voor een nieuw te starten callcenter in Vorden zijn wij op zoek 
naar callcentermedewerkers.
Het uiteindelijke doel is het maken van afspraken voor de buiten-
dienst. Werktijden zijn flexibel in te delen, werken op schooltijden 
is dus mogelijk. Ben je tussen de 12 en 24 uur per week beschik-
baar en ben je een doorzetter die zich niet snel uit het veld laat 
slaan? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren.

Functie eisen:
- Goede telefoonstem;
- 12-24 uur per week beschikbaar;
- ervaring in telefonische acquisitie.

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

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

ANTENNEBOUWER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenr. VCP799491

Werkzaamheden:
Als antennebouwer verbind je verschillende schotels/sites met el-
kaar voor de mobiele telefonie, waardoor verbindingen ontstaan. 
Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van installatie- 
 onderhoud- en hijswerkzaamheden. Je verricht deze werkzaam-
heden in teamverband. Het betreft een fulltime functie.

Functie eisen:
-  Lbo Techniek;
-  tekeningen kunnen lezen;
-  geen hoogtevrees;
-  in bezit van rijbewijs B;
-  VCA diploma is een pré;
-  ervaring in antennebouw is een pré.

TEAMLEIDER LOGISTIEK M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenur. VMK793741

Werkzaamheden:
Je bent medeverantwoordelijk voor de aansturing van een team 
van logistieke medewerkers.
Je functioneert als verlengstuk van het logistieke management. 
Anders gezegd: jij bent de persoonlijke schakel tussen werkvloer 
en logistiek management. We zoeken een sterke persoonlijkheid, 
met een natuurlijk overwicht, die staat voor zijn zaak. Daarnaast 
moet je het leuk vinden om meewerkend te zijn, maar ook om aan 
te sturen, te plannen (personeel) en om alles administratief juist, 
compleet en tijdig te verwerken.

Functie eisen:
-  MBO werk- en denkniveau;
-  minimaal 3 jaar werkervaring;
-  leidinggevend ingesteld;
-  groot verantwoordelijkheidsgevoel;
-  flexibele instelling;
-  administratief onderlegt (Microsoft Office).

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenr. VIO802858

Werkzaamheden:
Je hebt ruime ervaring als tekenaar in de machinebouw, bijvoor-
keur 3D. Tevens heb je ervaring op het gebied van inkoop, plan-
ning en werkvoorbereiding. Het is een pré als je ook kennis hebt 
van elektrotechniek en pneumatiek. 

Functie eisen:
-  Afgeronde MTS opleiding richting werktuigbouwkunde;
-  ruime ervaring in de machinebouw.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 10 januari 2011 t/m zondag 16 januari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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  Bijv.: Knakworsten, 
2 blikken à 400 gram
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  Bijv.: Shampoo levendige kleur 
en shampoo perfecte puntjes
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Bijv.: Luchtig toetje 
aardbei smaak en 
Vla & Fruit halfvol 
rum & rozijnen
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Super de Boer Stein
Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576
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  Bijv.: Jong belegen, pakje 190 gram
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