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Colofon
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Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
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Oudjaarsdag in Wichmond

Fraaie 4e plaats
NK veldrijden Thijs
van Amerongen

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Jubilarissen
VV Vorden

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Over tien jaar
wereldkampioen
sprint?

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Stripboek
‘Jonker Joost’
verschijnt
Strada Sports zaalvoetbalkampioen
van Vorden

De beste vleesaanbiedingen van Plus:

• Verse worst 750 gr. € 2.99

Nieuwjaarsconcert
Concordia
Vorden. De muziekvereniging Concordia geeft zondag 24 januari in
het dorpscentrum haar traditionele Nieuwjaarsconcert.
Het harmonieorkest en de drumband
brengen een gevarieerd programma.
Voor de pauze wat meer klassieke
werken en ‘vuurwerk‘ door de slagwerkers van de drumband. Na de pauze is er ruimte voor onder meer filmen popmuziek. Dit deel van het programma wordt tijdens het concert
door leden van Jong Gelre met korte
komische stukjes ‘aan elkaar gepraat‘!

Frans Nijenhuis werd dit jaar koning.

(Foto: Ronald Rouwenhorst)

In de buurt de Wogt werd dit het oude jaar goed uitgeknald. Er waren verschillende carbidbussen, een verwarmde tent waar Wichmonders samenstroomden
onder het genot van een borrel en hapje.

DE JUISTE INGREDIËNTEN VOOR EEN GESLAAGDE
OUDJAARSDAG!
Bij de bewoners van de Wogt is het vogelschieten met
behulp van een carbidbus traditie geworden.

Rotaryclub Vorden- Zutphen 'vloert' scoutingclub

Prachtige nieuwe tegelvloer

Het concert begint om 11.30 uur (zaal
open 11.00 uur). De toegang is gratis.

Deze dienst is voor een ieder van
jong tot oud zeer de moeite waard
om erbij te zijn. Voor de jeugd is er
een eigen invulling in de parochiezaal.
Na afloop is er koffie en fris en kan
er dus nog gezellig nagepraat worden.

€ 3.25

• Witlof

500 gr.

€ 0.69

• Vanilleyoghurt,
van melkkan € 0.89
Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Op 3 maart vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. In
uw vertrouwde weekblad Contact vindt u in de aanloop naar deze
verkiezingen informatie over de diverse partijen. Deze artikelen
worden uiteraard ook op onze vernieuwde website www.contact.nl
vermeld. Via onze website is er de mogelijkheid om te reageren op
artikelen.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij een artikel, aarzel dan
niet: meld u aan op www.contact.nl en reageer. Uw mening telt!

Aanstaande zondagmorgen 17
januari is er om 10.00 uur in de
Christus Koningkerk een dienst
vanwege de Raad van Kerken.

We komen dus als kerken van Vorden samen in een gezamenlijke viering. Voorganger is ds. F.W. Brandenburg en er is muzikale medewerking van "Cantemus Domino".
Ook is er medewerking van de liturgische commissie van de Raad van
Kerken die samen met ds. Brandenburg de dienst hebben voorbereid.
Het thema van de viering is "Jij bent
mijn getuige".

500 gr.

Bronckhorst
kiest

Raad van
Kerken-dienst

Deze oecumenische viering zal in
het teken staan van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen die elk jaar rond deze tijd wereldwijd gehouden wordt.

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

• Riblappen

De Rotaryclub Vorden- Zutphen heeft op verzoek van Scoutingclub ‘David
G. Alford- Vorden, volop medewerking verleend bij de realisatie van de
vloer betegeling van de blokhut van de scouting. Beide partijen zijn zeer
tevreden over het resultaat.
Een jaar geleden benaderde Frank
Bloemendaal van de Stichting Scouting Vorden, Joke van KranenburgCribbelier van Rotary Club VordenZutphen met de vraag of Rotary een
rol zou kunnen en willen spelen bij
het betegelen van de vloer van de blokhut. Het ontbrak de scouting zowel
aan de begrote 10 tot 15 duizend gulden als aan de middelen om deze zaak
zelfstandig aan te pakken.
Joke van Kranenburg-Cribbelier legde
dit verzoek voor aan de Rotary Club,
die op dit moment zijn krachten geeft
aan een groots waterproject in Ghana.
Er werd besloten de vloer van de scouting te kiezen als nieuw ‘binnenlands

project ‘. Een ander lid van de Rotary
heeft gezocht naar een alternatief
voor het eigen plan van de scouting en
kwam met een heel goede kwaliteit tegels, die onder leiding van hemzelf
werden gelegd. Daarvan bracht de
scouting zelf 700 euro op door de afgelopen maanden een voorraad serie
kerstkaarten van een voormalige Rotary actie te verkopen.
In 2003 heeft Scouting ‘David G.AlfordVorden’ door zelfwerkzaamheid en
met behulp van vele vrijwilligers een
oude sportkantine omgebouwd tot de
huidige blokhut. Met de nieuwe vloer
heeft het clubhuis van de scouting
thans een extra kwaliteit gekregen.

OPENINGSTIJDEN
MA 8.30 - 18.00 UUR
DI 8.30 - 18.00 UUR
WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 20.00 UUR
VR 8.30 - 20.00 UUR
ZA 8.30 - 16.00 UUR

OOK
ZONDERAK
AFSPRA

VORDEN

Zutphenseweg 1b
T 0575 - 553336

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur dienst van de Eenheid Raad
van Kerken in de Chr. Koningkerk, ds. F.W. Brandenburg.

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur dienst van de Eenheid Raad
van Kerken in de Chr. Koningkerk, ds. F.W. Brandenburg.

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 januari 10.00 uur dhr. H. Dijkman Vorden.
R.K. kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur dienst van de Eenheid Raad
van Kerken, ds. F.W. Brandenburg mmv Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 januari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag17 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.
Tandarts
16-17 januari geen opgave. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s
middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden
en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 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.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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 uur 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.
Eppink & 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) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens 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 info@portaalwegwijzer.nl

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

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

Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Vlaai van de week

Wintervlaai
met zwitserse room,

6-8 pers

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

€

6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

Ontbijtkoek

1 stuk

€

1,00

Krentewegge 5 plakken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 januari.

 Te koop of te huur per direct in Veldhoek, groot huis
met 2x douche, 7 slaapk.
ged. gemeub. en ruime tuin.
Huur 1250,-- ex, koop
325000,00 B Bulten 0573
461255

 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11
 Kamermuz. van Beethoven e.a. comp. door Rubens
kwartet in Kulturhus Ruurlo
17 jan. 15u30. Toeg. à €
15.00 via www.kunstkringruurlo.nl en a.d. zaal.

 Gezocht: Hulp in de huishouding voor 2,5 - 3 uur per
week in Vorden. B.o.nr. 45147 aan Drukkerij Weevers,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

 Te huur per 1 februari tijdelijke woonruimte: comfortabel chalet op rustige lokatie
vlakbij Ruurlo. Huurprijs
€395,- excl. per maand. Voor
meer informatie bel: 0573451441
 12 , 13 en 14 febr. kranenburgs carnaval feesttent
ter. sv ratti vorden
Kranenburg
 Carnaval
Vorden 12 febr playbackshow 13 febr carnavalsbal
met onthulling nieuwe prins
14 febr kinder middag en
kasbendjen en blinde ed

Begin het jaar goed met
pure Aloe vera producten!
Jannie Nijkamp
tel. 0575-521316
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

ERVAREN ALLROUND
KLUSSENMAN
heeft tijd. 25 p.u.
Tel.: 06-51980809
(zie ook advertentie)

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

http://link.marktplaats.nl/220694968

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Gitaarles - Vierakker

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

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG

voor beginners en
gevorderden. 06-51006264
victor macare

Goossens, tel. (0575) 46 37 43.
Alleen op afspraak.

Vol smaak
Clementine Mandarijnen
sappig en zoet
Bildstar aardappelen
Witlof

2,99
10 kilo 2,99
500 gram 0,89
25 stuks

Weekaanbieding
Uit eigen snijkeuken; Gesneden rode-,
groene-, witte-, of spitskool

400 gram

0,99

Uit eigen keuken
Stamppot hutspot + Hachee
Goed gevulde Wrap +
bakje rauwkost naar keuze

6,95
per persoon 4,95
per persoon

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 18 jan.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Dagmenu’s
13 t/m 19 januari
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en 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 13 januari
Wildbouillon / Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en
rauwkostsalade.
Donderdag 14 januari
Hutspot met hachee en zuurgarnituur, jus en mosterd / Vers fruitsalade met slagroom.
Vrijdag 15 januari
Tomatensoep / Pangafilet met mosterdsaus, rijst en rauwkostsalade.
Zaterdag 16 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Saté kipfilet met champignonsaus, aardappelen en groente / IJs
met slagroom.
Maandag 18 januari
Gesloten.
Dinsdag 19 januari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 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 opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Mooi, lief en klein. Wat een wonder.
Van ons twee, dat maakt het extra bijzonder.

Silke
7 januari 2010
3610 gram - 53 cm
Trots, blij en gelukkig!
Martijn Koning en Esther Leegstra
de Bongerd 32
7251 CD Vorden
Tel: 06 - 10 89 96 51
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Vol bewondering voor zijn doorzettingsvermogen
tijdens zijn ziekte is in zijn vertrouwde omgeving,
temidden van zijn dierbaren, overleden mijn innig
geliefde man, onze lieve vader en trotse opa

Jan Hammers
echtgenoot van Jacomina Hendrika Smeenk
in de leeftijd van 65 jaar.

‘Moeilijk gewoon geluk,
klein schijnend maar het meeste’

Ina van der Stroom-Hammers
Arnold van der Stroom
Femke, Thomas

Diepbedroefd geven wij kennis dat in volle vrede
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

Bert-jan Hammers
Coby Hammers-Weenink
Anouk

Bertha Johanna
van Doesburg-van Gijtenbeek

* 31 december 1936

† 4 januari 2010

West Byfleet, UK Ruben en Nanja van Doesburg
Tobias, Florian
Stationsweg 29
7251 EL Vorden

Lankhorsterstraat 19
7234 ST Wichmond.
6UaL ZWLJPHSL KHUR NHH[ \P[ UHHY +Y (SILYZ LU
+Y;HUPZ]VVYHSSLaVYNLUHHUKHJO[
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 9 januari te Wichmond plaatsgevonden.

Lieve Opa,

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
zaterdag 9 januari 2010.

ook:
- Nederlands voor Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:
Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans
Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

Cursus ‘Van ruwe steen
tot glanzend beeld!’

Leer ook beelden maken van
speksteen. Een uitdagende
activiteit. Altijd resultaat.
Start: maandagmiddag 25 januari.
Ervaren docent.
Ruurlo (0573) 450 452.
Website: www.hugopos.nl

Onderbewindstelling

5 januari 2010

Vorden Klaas van Doesburg
Vorden Paul en Ellen van Doesburg
Dagmar, Lars, Kirsten

• cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé.
• start reguliere cursussen:
februari
• gratis proeflessen:
19 en 25 januari

Minie Hammers-Smeenk

J.C. Bloem

Betsie
echtgenote van K.A. van Doesburg

"EL ENCUENTRO"

Bij beschikking van
de Rechtbank Zutphen,
sector kanton,
van 24 december 2009
is over alle goederen
die toebehoren of
zullen toebehoren aan
MARINUS Hendrik
Antoon GARRITSEN,
Veldweg 26,
6996 DA DREMPT
een bewind ingesteld.
Tot bewindvoerder is
benoemd K.R. Rispens,
Tusseler 51,
7241 KB Lochem.

Soms lijkt het of de wereld af is gelopen
maar er is altijd één lichtpuntje
en dat is die ene ster
Wij gaan je ontzettend missen
En houden heel veel van je!

Gewoon gezond! Herbalife

Studiekeuze lastig?
Professionele hulp
in de Achterhoek via
www.keuzecoaches.nl

HANDYMAN biedt
zich aan voor werk op
(zorg)boerderij of tuinderij.
Tel. 06-36588022

Nieske Pohlman, 0654326669.

Heel veel liefs van:
Femke
Thomas
Anouk

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
onze schoonzuster en tante

Betsie
van Doesburg-van Gijtenbeek
echtgenote van K.A. van Doesburg
* 31 december 1936

† 4 januari 2010
schoonzusters en zwagers,
neven en nichten
familie Van Doesburg
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1VO!
Op 91-jarige leeftijd overleed mijn lieve man, onze
geliefde vader en opa

Geldermalsen, 4 januari 2010

Herman Jansen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

* Vorden,
9 oktober 1918

Vorden:

ETJ-Witgoedservice

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

inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Marion Polman
u i t v a a r t b e g el e i d i n g

voor een geheel verzorgde uitvaart

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

/P MAANDAG TM VRIJDAG ZIJN WIJ OPEN
VAN  p  UUR

Jo Jansen-Brinkerink

Haarlem:

Jan Jansen
Frans en Moniek Weber-Vriesema
Laura
Wouter Slotboom
Mark Slotboom

Repareert en verkoopt alle merken!

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete

† Vorden,
10 januari 2010

6ANAF  JANUARI ZIJN DE OPENINGSTIJDEN VAN
-EDIQ !POTHEEK 6ORDEN GEWIJZIGD

Enschede: Bea Jansen en Jan Slotboom

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
Te koop gevraagd: antiek,

7IJZIGING OPENINGSTIJDEN
-EDIQ !POTHEEK 6ORDEN

5W APOTHEEK MET )1

-EDIQ !POTHEEK 6ORDEN :UTPHENSEWEG   $+ 6ORDEN
TEL     EMAIL VORDEN MEDIQ APOTHEEKNL

Vorden, De Wehme kamer 26
Nieuwstad 32
Correspondentieadres:
Warenveldehoek 25
7546 GX Enschede.
Mogelijkheid tot afscheid nemen op donderdag
14 januari van 20.00 tot 20.30 uur in het Monuta
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
De uitvaartplechtigheid is op vrijdag 15 januari om
10.30 uur in de IJsselzaal van het crematorium in
Dieren, Imboslaan 6.
Daar gedenken we hem en danken God voor wie
hij was.
Na de plechtigheid is er gelegenheid voor
ontmoeting in de ontvangstruimte.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 ± 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartverzorgers:

Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve
website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Presentatie op een historische locatie

Stripboek ‘Jonker Joost’ verschijnt
Het jaar 2010 begint met een primeur voor Ruurlo. Zaterdag 16 januari
verschijnt namelijk een historische roman waarin het oude ‘Roderlo’ centraal staat. Een roman in bijzondere vorm: als stripverhaal. Hoofdpersoon is Jonker Joost, de plaatselijke held die regionaal faam verwerft als
erfgoedvertolker van zijn dorp. Joost van Heeckeren (1546-1619) was kasteelheer in de roerige zestiende eeuw. Het belooft een mooi plaatje te worden. Het interieur van kasteel Ruurlo vormt het decor waar het eerste
exemplaar van het boek wordt uitgereikt.
En niemand anders dan Jonker Joost
in hoogsteigen persoon zal het eerste
verhaal overhandigen aan de Ruurlose
basisschooljeugd. En hij zal er misschien ook eventjes trots voor de
jeugd uit voordragen. Want Jonker
Joost is in het verhaal een tienjarig
jongetje dat samen met zijn vrienden
een held wordt door het Kwaad in
Ruurlo te overwinnen. Had hij dat
vierhonderd vijftig jaar geleden niet
gedaan, hoe anders was het dan met
Ruurlo afgelopen? Het stripboek ‘Jonker Joost en de Legende van de Kattenbelt’ verscheen tot september 2009 als
feuilleton in verschillende edities van
Contact, het huis-aan-huis blad van
drukkerij Weevers uit Vorden.
In totaal 35.000 huishoudens konden
de strip wekelijks volgen. Weevers is
nu ook de uitgever van het spannende
avontuur voor kinderen en volwassenen. Speciaal voor het full colour boek
is achterin een uitgebreide toelichting
opgenomen, waarin op toegankelijke
wijze wordt uitgelegd welke (verborgen) historische feiten en locaties in
het verhaal zijn gevlochten. Het verhaal speelt zich namelijk niet alleen
in Ruurlo af, maar ook op locaties als
Vorden, Warnsveld, Hackfort, Zutphen en zelfs Deventer. Daarmee is
het boekje een kleinood geworden
voor iedere streekgenoot of toerist die
van de romantiek en rijke historie van
de Achterhoek houdt. Om zelf te heb-

ben, maar ook om cadeau te doen. Het
eerste exemplaar wordt zaterdag 16 januari uitgereikt aan een delegatie van
kinderen van de vijf Ruurlose basisscholen. Achtergrond is dat Jonker
Joost, gespeeld door troubadour/verhalenverteller Vordenaar Gery Groot
Zwaaftink, in mei 2009 al even terug
was op zijn kasteel tijdens de openbare geschiedenisles voor de achthonderd kinderen van de basisscholen in
Ruurlo. Deze les was destijds de start
van een erfgoedproject van twee weken voor alle klassen. Jonker Joost
stond daarin als verteller centraal. Het
stripverhaal, dat toen nog liep, werd
als lesmateriaal gebruikt. Kinderkoor
Sing a Song uit Ruurlo zal de presentatie opluisteren met het Jonker Joost
lied dat in mei speciaal werd gecomponeerd voor het Jonker Joost project.
VOORINTEKENAARS
Aansluitend op de officiële overhandiging om 10.00 uur zal het auteursduo Arjen van Gijssel (tekst) en Erik
Jan Holleman (tekeningen) een korte
signeersessie houden (tot 11.00 uur).
Vanaf 10.30 tot 12.30 uur kunnen de
voorintekenaars van het stripboek
hun bestellingen tegen contante betaling afhalen (7.50 euro per exemplaar). Overige belangstellenden kunnen het boekje die dag voor 9.95 euro
kopen. Het boekje is dan ook verkrijgbaar bij de Bruna en het VVV- kantoor
in Ruurlo.

Het gezin van Heeckeren in de 16e eeuw.

Jubilarissen VV Vorden

Rustig jaar brandweer Vorden
2009 was een rustig jaar voor de
Vordense brandweer. Afgelopen
jaar hoefden de Vordense vrijwilligers "slechts" 51 maal in aktie te
komen, aldus de Vordense postcommandant B. Hekkelman tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Een daling die volgens hem vooral te
danken is aan het terugdringen van
de automatische meldingen bij bedrijven en instellingen. Maar ook bij het
aantal verkeersongevallen waarbij de
brandweer om hulp wordt gevraagd,
zien we een daling.
Ondanks de vermindering van het
aantal loze meldingen blijven we in
gesprek met onze relaties. Er is voor
onze vrijwilligers en hun werkgevers
niets frustrerender dan huis of werk
te moeten verlaten voor loze meldingen die worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van de brandmeldinstallatie.

Ook werden er tijdens de nieuwjaarsreceptie weer de nodige diploma's uitgereikt. Ivo Somsen, Arnold van Zeijst,
Leon Ruumpol, Robert Dijkman en
Erik Bulten waren de gelukkigen die
een studie hadden afgerond en hiervoor in aanmerking kwamen. Helaas
moest er vorig jaar ook afscheid worden genomen van een tweetal leden.
Herman Eskes en Koen Burkink zette
door drukke privéwerkzaamheden
een punt achter hun brandweercarrière. Een warm welkom was er voor
Sven Toebes, de nieuwste aanwinst
voor het korps.

2010 zal in het teken staan van de clustervorming met de brandweerorganisaties in de gemeenten Doetinchem,
Montferland en Oude IJsselstreek onder de clusternaam Brandweer Achterhoek West. Brandweer Achterhoek
West maakt onderdeel uit van de Veiligheidregio Noord- en Oost-Gelderland. Meer informatie kunt u vinden
op www.brandweerbronckhorst.nl

Nieuwjaarsdiner
Sensire Thuiszorg en Sensire "de
Wehme" organiseren een nieuwjaarsdiner voor senioren uit Vorden.

Tijdens de Nieuwjaars receptie van de voetbalvereniging Vorden werden drie leden gehuldigd.
Rene Nijenhuis (links) en Hans van Dijk (midden) kregen
een speld voor het 25 jarig lid zijn van de club. Rudi Lam-

mers ontving een onderscheiding voor zijn 40 jarig jubileum bij de club. Vorden voorzitter William van der Veen
sprak een woord van waardering uit voor de drie leden, die
allen nog steeds actief zijn bij de club, hetzij als voetballer
of als sponsor.

Men is van harte welkom op donderdag 21 januari 2010 van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur in de grote zaal in de
Wehme. De kosten voor het diner zijn
€ 5,- U krijgt hiervoor een 3-gangen
menu, inclusief 2 consumpties. Naast
het diner, zal er tevens informatie zijn
over activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg o.a. door Stichting

Welzijn Vorden. Coördinator: Louise
van Uden-te Woerd. Mocht u interesse
hebben, geef u dan op voor 14 januari
2010. Men kan zich telefonisch opgeven
bij Nienke Nieuwenhuis, wijkverpleegkundige Sensire, telefoonnummer
(06) 13 75 57 52.

De ruimte bij de Wehme is beperkt. De
aanmeldingen worden daarom behandeld op volgorde van binnenkomst.
Gelnteresseerden worden aangeraden
niet te lang te wachten met zich op te
geven.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 30 - 2009
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij Weevers

1. Herkent u deze boerderij?
Gaarne reactie aan Oud Vorden (zie boven).

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

1

2

2. 28-07-1988. Behendigheidswedstrijd van ponyclub De Graafschap
in de Burg. Galleestraat, die voorzien is van een dikke laag zand.
Achter het touw o.a: mevr. en dhr. Jansen, Joop Oudsen en Jaap Korenblik.

3

3. Wethouder Geerken bij de opening van het onderkomen
van het werklozenproject.

Rondom de Hessenweg (119)

Nieuwe activiteiten Zorgboerderij de Bult in Toldijk

60+ ontmoetingsdagen

Zorg- en recreatieboerderij de Bult, Beekstraat 13 in Toldijk organiseert,
in samenwerking met zorgboerderij de Wilgenhof uit Hengelo Gld. vanaf
7 januari 2010 ontmoetingsmomenten voor 60+’ers met of zonder (CIZ)indicatie, elke donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

In aflevering 117 van deze rubriek
plaatsten we een foto van de leerkrachten en leerlingen van de openbare school te Drempt. Helaas werd deze
wat klein afgedrukt, vandaar een hernieuwde plaatsing.
De foto is afkomstig van de familie
Remmelink van de Malthorst waar hij
vroeger ingelijst aan de muur heeft gehangen. Hermina Willemsen (van
Schemmink) staat er in ieder geval als

zes jarig meisje op. Zij is geboren in
1905. Op de foto ziet u haar ter hoogte
van de schooljuffrouw, op de 3e rij aan
de linker kant, het 1e meisje met halsketting. Verder moeten er volgens een
reactie een aantal kinderen van het
gezin Garretsen op staan.
De namen van Tony en zijn broer Antoon Garretsen zijn in iedergeval genoemd en mogelijk staan er ook nog
een aantal zussen van deze Dremptse
jongens op de prent, die gemaakt is op

8 maart 1911. Weet u hier meer over?
Stuur uw reactie dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl

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

Nieuwe partij voor telecom
Sinds 1 januari 2010 is er in de regio een nieuwe partij op het gebied van
Telecom & Communicatie. Martial Oorthuis en Jeroen Berends, beide jarenlange ervaring in deze sector, zijn in Doetinchem Business Point Telecom gestart. Volgens Oorthuis is de integrale benadering de kracht van de
nieuwe onderneming. '' Doordat wij kijken naar het totale plaatje van mobiele telefonie, vaste telefonie en data kunnen wij de totale communicatie oplossing voor de klant beter op elkaar afstemmen en is het in bijna
alle gevallen mogelijk om de kosten te reduceren en de efficiëntie te verhogen''.
Business Point Telecom werkt geheel
onafhankelijk volgens Oorthuis krijgt
de klant altijd het beste en voordeligste advies. '' Het kan zo zijn dat een
klant op dit moment Vodafone heeft
maar dat blijkt uit onze berekeningen
dat de klant beter zou kunnen overstappen naar KPN of Telfort''. Volgens
de oprichters weet de klant door deze
manier van benaderen dat ze altijd de
beste deal krijgen met de hoogst mogelijke vergoeding.
Business Point Telecom heeft zich gevestigd aan de Logistiekweg 20 - 29 in
Doetinchem. Toch kan Business Point
Telecom volgen Jeroen Berends veel
betekenen voor ondernemers in
Bronckhorst. '' Business Point Telecom
wil graag naar haar klanten toe. Zeker
in Bronckhorst is er op dit moment
nog nauwelijks spraken van zakelijke
dienstverlening op het gebied van Telecom en communicatie.
Wij kiezen er bewust voor om veel
naar onze klanten toe te gaan waardoor ze niet weg hoeven van kantoor
en geen uren in de rij hoeven te staan
voordat ze worden geholpen. Doordat
de klant bij Business Point Telecom 1
vast aanspreekpunt krijgt kunnen ze
met alle vragen bij een telefoonnummer terecht. Bij problemen scheelt het
dus enorm en hoeft de klant niet minuten lang in de wacht te staan bij de
klantenservice van een provider. Het
mooiste voor de ondernemer is: Bij betaald geen euro meer!''
Volgens Jeroen Berends kan een investering van een half uur blijvend voordeel opleveren voor de ondernemer.
''Doordat wij met de klant samen kijken naar de wensen en behoeftes kunnen we de klant een voorstel doen
waarbij hij dus het beste krijgt wat
mogelijk is namelijk: Goede deals en

de best mogelijke service. Business
Point Telecom werkt niet alleen voor

grote bedrijven maar ook bedrijven
met 1 of 2 mobiele abonnementen
kunnen bij ons terecht. Daarnaast is
onze kracht dat wij klanten ontzorgen
als het gaat om mobiele telefonie, vaste telefonie (ook de hardware) en inbouw voor auto's''.
Business Point Telecom kan dus altijd
telefonisch en per mail worden bereikt: 0314 - 36 43 00 of
info@businesspointtelecom.nl

Mede door de ontwikkelingen in de
AWBZ en de verminderde toegang tot
een vorm van dagbesteding, willen de
zorgboerderijen dagen organiseren
voor ouderen op zorgboerderij de
Bult. Zij hebben, als zorgboeren, ervaren dat het verblijf en de activiteiten
op een zorgboerderij heilzaam werken
op de bezoekers. De kleinschalige opzet van de zorgboerderij als traditioneel gezinsbedrijf is een belangrijk
kenmerk: de ondernemer, het gezin
en de onderneming zijn nauw met elkaar verweven. Scheiding tussen privé
en werk is moeilijk aan te geven, liggen vlak naast elkaar en lopen door elkaar heen. Dit is een significant verschil met het leven in dorp of stad
waar privé en werk over het algemeen
gescheiden zijn en gezinsleden niet of
nauwelijks betrokken zijn bij activiteiten ten behoeve van het levensonderhoud.
Daarnaast is de situatie waarin zich
dit afspeelt uniek. De woonruimten
van de boerderij, een plaats waar de familie leeft, maar ook werkt, heeft veelal meer ruimte en andere ruimtes dan
een eengezinswoning in dorp of stad.
Die huizen zijn efficiënt gebouwd,
niet meer ruimte innemend dan
noodzakelijk is.
Om het woonhuis van de zorgboerderij staan de bedrijfsgebouwen met diverse functies en eigen sfeer. Zowel
waar dieren worden gehuisvest als
waar andere materialen staan opgeslagen. Afwisselend, nuttig en soms in
onbruik.
Is de zorgboerderij niet een boerderij
van oorsprong, dan heeft het wel kenmerken daarvan overgenomen. Dit
geldt ook voor het landschap. Bij de
één is er meer land in eigendom dan
bij de ander. Weiland, akkerland,
houtwallen en direct om de boerderij
een gedeelte in gebruik als siertuin of
groentetuin, land waar ook wat moet
gebeuren. De koeien grazen er en worden opgehaald voor het melken, gras
gemaaid, mals gepoot, groente gezaaid, hout gesnoeid.
Uitzicht is er over de weides, je ziet de
boomwallen. Maar er is ook uitzicht
op veranderen, niet alles hoeft te blijven zoals het is, dat er andere mogelijkheden zijn. De combinatie zorgboerderij en zorgboer maken dat er
nieuwe wegen ingeslagen kunnen
worden in uitzichtloze situaties.
Het daadwerkelijk ervaren van ruimte
en toch binnen begrenzing van de
boerderij en de verzorging van de dieren de bedrijfsmatige activiteiten
zien, horen, voelen en ervaren. Het
groen van de wei dat iemand omringt
die erin loopt, tijdens het koeien ophalen of een paard. De pas geploegde akker, waar men bijna niet in kan lopen
en al helemaal niet rennen. Door de
mals lopen, voor wie het durft helemaal tot aan het einde van de rijen.
Het malsland na de oogst waar de kolven liggen. Rechtstreeks contact met

de dieren. Het voeren, verzorgen, trainen en knuffelen van paarden, kippen, koeien, schapen, konijnen of cavia’s. Maar ook de sfeer die de dieren
met zich meenemen. Het ritme, de dagelijkse gang van zaken. De behoeften
waar rekening mee gehouden moet
worden. De gebouwen waar ze in gehuisvest zijn. Ruimte dus. Om ook
weer andere ervaringen op te doen, zoals iets maken om noten mee te rapen,
of hutten bouwen of in een stukje
hout een zwaard herkennen. Maar
ook planten en oogsten en appelmoes
maken. Met elkaar, spelen, leren,
doen, maken, elkaar tegenkomen en
belnvloeden.
Deze heilzame situatie willen de zorgboerderijen ook graag binnen bereik
van ouderen brengen. Daarom worden dagen georganiseerd voor deze
doelgroep op zorgboerderij de Bult.
Zodat ook zij ruimte, buiten en beweging, samen kunnen ervaren. Mensen
laten genieten van de mogelijkheden
die een zorgboerderij biedt, is het uitgangspunt. Hoewel deze voornamelijk
(nog) worden bevolkt door kinderen,
willen zij graag ook iets betekenen
voor ouderen. Zij zijn fysiek en mentaal bezig, stimuleren elkaar en doen
wat ze kunnen/willen. Kernwoorden
zijn: vergroten van het sociale netwerk, geen doorsnee dag, samen zijn,
ontspanning, contact maken, buitenlucht, actief kunnen zijn, aandacht,
kwaliteit.
De dag kent vaste onderdelen: ’s morgens beginnen met koffie en thee,
daarna mogelijkheid ongeveer een
kwartier mee te doen aan gymnastiek,
meer bewegen voor ouderen. En/of er
kan meegedaan worden met een activiteit, zoveel mogelijk gelnspireerd op
het seizoen en de boerderij. De warme
maaltijd wordt voorbereid en wie
daaraan wil meehelpen is van harte
welkom. Samen wordt de maaltijd gebruikt om daarna de gelegenheid te
bieden even te rusten. Er zullen mensen zijn die een kaartje willen leggen,
een puzzel maken, hun breiwerk pakken of even een dutje doen. Daarna is
het tijd voor thee en aansluitend een
activiteit waarbij iedereen de gelegenheid krijgt in de benen te komen, zoals het maken van een wandeling
langs de dierenverblijven. Als afsluiting van de dag is er een (meegebracht) verhaal, gedicht of muziek.

De eerste kennismaking kost de dag
de deelnemer niets. Wie belangstelling heeft, praat verder over de kosten
en worden de belangrijkste gegevens
genoteerd. Wie interesse heeft kan
voor nadere informatie contact opnemen met Harriët Hiddink van zorgboerderij de Bult, telefoon (0575)
451305 of (06) 28568981 of Walda
Schenk van zorgboerderij de Wilgenhof, telefoon (0575) 461539 of (06)
10431150. Opgave graag per omgaande bij Harriët.

Start nieuwe cursus Atelier Kunstzin 27 januari 2010

‘Toe, teken eens een koe!’
Wie graag kunstzinnig bezig
wil zijn, maar nog niet weet welke kunstzinnige teken- en schilder technieken in het bijzonder
aanspreken, kan via de cursus
‘toe, teken eens een koe!’ talenten leren ontdekken.
De deelnemer maakt tijdens deze
cursus kennis met het tekenen
met potlood, pastelkrijt en houtskool, alsmede met het mandalatekenen.
Daarnaast komen er ook technieken zoals ‘nat in nat’ en ‘sluieren’
aan bod. Bij deze technieken gaat
het om het schilderen met aqua-

relverf. De 8-delige cursus start op
woensdagavond 27 januari 2010
en de cursusavonden zijn van
19.30 tot 21.30 uur, om de veertien
dagen. De kosten bedragen 115 euro inclusief alle materiaal.
Wie niet op deze avond kan, maar
wel interesse heeft, kan het Anne
laten weten. Er zijn ook nog op andere dagdelen in de week mogelijkheden.
Atelier Kunstzin, Anne Berenbak von Drehle, Kastanjelaan 11 te
Steenderen, tel. (0575) 45 25 85 of
(06) 46 52 46 64.
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Gratis Horren bij alle
kozijnen
draai/kiep

0575-542983
06-42812803

0575-549935
06-52312655

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl
Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

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)

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch
Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
is een traditierijke onderneming met
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken.
Kunde en kennis over oude en nieuwe
technieken in nieuwbouw, verbouw,
renovatie en onderhoud sluiten soepel
aan bij de specifieke wensen van de
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Anno 1879
Advies voor uw
onderhouds- en/of
restauratieplan

Deze aktie is geldig in de maand: januari.

Nieuwbouw modern

Nieuwbouw karakteristiek

Restauratiewerk

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!
Vakmanschap - passend bij uw wensen

(gratis leenfiets beschikbaar)

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!
FIETSEN • BROMFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN

ACCESSOIRES
HENGELO GLD.

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!
KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

BERENDSEN

Paardentrailers
Aanhangwagens
Omheiningen

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf.
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs?
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwaliﬁceerd, betrouwbaar
en scherp geprijsd!
Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen
te staan
Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

: SERVICE VOOR U

Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
E TUINONTWERP E
E TUINAANLEG (RENOVATIE) E
E TUINONDERHOUD E
E (SIER)BESTRATING E
E VIJVERS E
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen
Dealer van Huzen en Patura.

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
Verkoop • Reparatie
• Vee- en kleinveetrailers
Omheiningen • Paardestallen
• Speciaalbouw
Hoefkensestraat 16a, Drempt.
• Onderdelen
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907 • Reparatie alle merken trailers

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg
38,3,7021
Wisselinkweg
7021 HX
MDZelhem
Zelhem

tel: 0314-622267
fax: 0314-620066
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Twents Bluestalent
JennBBluesband openingsact
Westendorp Bluesnight

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Loa'w den mietzak 's van den brink oflöchten.
B. Too nam-e d'r nog eene en too kreeg-e 't eran.
C. Da's mi'j toch ne blommezeute.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Hanska band(e) gaat weer spelen in Hengelo of Vorden?

Met Hanska de winter deur

Tijdens één van hun voorbereidingsbesprekingen voor de Westendorpse
Bluesnight hadden Gert Lovink en Mario Tenk op de achtergrond ‘Radio
Ideaal’ met het programma live@ideaal.org aanstaan en terwijl ze nog
zochten naar een openingsact, hoorden ze de klanken van de JennBBluesband uit de luidsprekers komen. De keuze was snel gemaakt, want zangeres JennB wist met haar rauwe stemgeluid, de gelouterde bluesoren van
de organisatoren te strelen en te overtuigen.

JennB op haar beurt voelt zich vereerd
om samen met enkele mondiale
blueshelden op één podium te mogen
staan, want hoewel ze nog jong is, ze
kent haar klassiekers en weet dat Ten
Years After één van de groten was van
bijvoorbeeld het Woodstockfestival.
“Een hele eer natuurlijk”, aldus zangeres Jennifer Bomert, “en we willen
goed beslagen ten ijs komen. Daarom
hebben we twee zogenaamde ‘Try-out’
optredens georganiseerd.”
Afgelopen weekend trad de band op
bij café ‘De Stier’ in Eibergen en zondag 24 januari staat de band vanaf
19.00 uur op het podium van café
‘Merleyn’ in Doetinchem.
JenBBlues is geformeerd rond zangeres Jennifer Bomert, bekend om haar
rauwe stemgeluid. De jeugdige zangeres weet zich omringd door een aantal

door de wol geverfde muzikanten. Gitarist Rob Wielens, ook wel bekend
van The Marshalls, zorgt voor de stevige bluesrock en gitarist Egbert Knol
weet steeds opnieuw de gevoelige
bluessnaar te raken. Samen vormen ze
een prima gitaarduo Bassist Erik Leuverink en drummer Gerald van Laarhoven zorgen voor de strakke basis
binnen de band. De leeftijden van de
vijf muzikanten lopen misschien ver
uiteen, maar ze hebben allemaal dezelfde passie en die passie heet ‘Blues’.
De stem van Jennifer Bomert klinkt
als een kruising tussen Koko Taylor, Janis Joplin en Sass Jordan. Ze staat bij
kenners al vermeld in het lijstje van
beste blueszangeressen. “Zo’n stem
vergeet je niet”.
Belnvloed door bands als de Red Devils, Led Zeppelin en The Hoax of ar-

tiesten als Janis Joplin, Stevie Ray
Vaughan en Freddie King. Oude bluesnummers geven ze een eigen draai,
waardoor ze alle leeftijden over de
drempel trekken naar de wereld van
de blues.
Na JennBBluesband speelt ‘Ten Years
After’, de hoofdact van de avond. De
band speelde al op het Woodstockfestival, begin jaren ’70 en toen frontman
Alvin Lee in 1975 solo verder ging, leek
de band ter ziele te gaan. De herleving
van de bluesrock begin deze eeuw,
deed de overige drie leden besluiten
een nieuwe frontman te zoeken en
met Joe Gooch lijken de gouden tijden
terug te keren.
De derde band van de Westendorp
Bluesnight is de Belgische band Fried
Bourbon, die als gast de legendarische
toetsenist Gene Taylor, onder andere
bekend van bands als Canned Heat en
The Fabulous Thunderbirds, meebrengt.
De voorverkoop van de kaarten is inmiddels gestart. Neem voor kaarten
contact op met café ‘de Vos’ in Westendorp, tel. 0315-298410.

Nieuwe gids vol met vakantietips

De Achterhoek: lekker genieten
Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) heeft zojuist een toeristische gids van de Achterhoek op de markt gebracht. Een dikke gids vol met
tips en ideeën voor een vakantie of dagje uit. Geen ellenlange opsommingen of wollige verhalen - nee, juist honderden concrete tips voor een bijzondere ervaring. Leuk is, dat de toerist in de gids zelf aan het woord is.
Aan de hand van hun verhalen krijgt de lezer een bijzondere indruk van
de streek. Ook verschillende toeristisch ondernemers in de streek vertellen wat hun bedrijf zo bijzonder maakt en waarin zij zich hebben weten
te onderscheiden van anderen. Vakantie-ervaringen worden rijk gelllustreerd met pakkende foto's en voorzien van feitelijke informatie. De gids
is voor ¤ 4,25 te koop bij alle VVV's en ANWB-winkels in het land en kan
ook worden besteld via www.vvvachterhoek.nl. Nieuw is dat de gids ook is
toegevoegd aan de leesmap, waardoor vele tienduizenden extra potentiële vakantiegangers in het vakantiegebied worden gelnteresseerd.
JE KOMT OP VERHAAL IN DE
ACHTERHOEK
Rode draad in de gids is 'je komt op
verhaal in de Achterhoek', de kapstok
van de marketing-activiteiten van het
ABT. Als lezer van de gids maak je door
de verhalen van toerist en ondernemer goed kennis met de vakantiestreek. Je merkt al snel, dat je in de
Achterhoek niet alleen goed tot rust
kunt komen, kunt ontstressen, op verhaal kunt komen, maar dat er over
veel onderwerpen net iets extra's valt
te vertellen. De concrete tips met vermelding van websiteadressen, telefoonnummers en prijzen maken dat
je als lezer ook direct van de aanbiedingen gebruik kunt maken.
DIKKE GIDS
De gids telt liefst 166 pagina's en is ver-

deeld in twee stukken. Het overgrote
deel bevat die concrete tips voor die
vakantie of dat dagje uit in de streek.
Verdeeld over een tiental hoofdstukken: zoals kastelen, tuinen, musea,
boerderijen, maar ook fietstips, wandeltips en tips voor een dagje uit met
de kinderen. Middenin de gids is een
katern ingevoegd met namen, adressen en telefoonnummers van de accommodaties in de streek. Zoek je een
vakantieadres in de Achterhoek, dan
heb je aan deze gids een perfecte leidraad. Hotels, campings, groepsaccommodaties of vakantiewoningen?
Er is keus uit meer dan duizend adressen!
VOOR DE GROTE EN KLEINE PORTEMONNEE
De Achterhoek is een gebied vol met

bijzondere vakantiemogelijkheden.
Van overdekte binnenspeeltuinen en
beeldentuinen tot historische stadswandelingen en overlevingstochten.
Interessant voor jong en oud, voor
kleine en grote gezinnen en voor de
smalle en de grote portemonnee. Kortom, voor elk wat wils. De gids 'De Achterhoek: lekker genieten' bevat duizenden adressen om je vakantie door
te brengen of tijdens je vakantie te bezoeken.

Wijlen Hans Wonnink tijdens een optreden van zijn Hanska Duo.

Maar zelfs als je in de Achterhoek of
vlak in de buurt woont, is de gids een
aanrader. Menigeen trekt er immers
ook in de eigen omgeving graag een
dagje opuit. Koop de gids en je krijgt
volop ideeën!

Het management van het legendarische Hanska Duo is op dit moment in
onderhandeling met een kroegeigenaar in de gemeente Bronckhorst. De
doelstelling van cv Hanska Duo is de unieke Hanska sound te blijven supporten van wijlen Hans Wonnink. Hier horen onder andere exclusieve optredens bij. Onder de slogan ‘Met hanska de winter deur’ gaat men een cafeetje in de winterperiode helemaal ‘olderwets platspullen’.

VAKANTIEBEURS
De gids die in een oplage van 40.000
exemplaren is gedrukt, wordt via een
groot aantal adressen verspreid. De Vakantiebeurs in Utrecht (van 13 tot en
met 17 januari) is daarvoor de eerste
gelegenheid. Tijdens die beurs worden
zo'n 120.000 bezoekers verwacht die
zich op een vakantie in binnen- en buitenland oriënteren. Het ABT heeft hier
een fikse stand gehuurd en verwacht
ettelijke duizenden gidsen te kunnen
verspreiden. Speciaal ter gelegenheid
van die beurs is de gids in de Achterhoek-stand gratis verkrijgbaar. Je vindt
de Achterhoek-stand in hal 11.

In de Achterhoek en verre omstreken
is het Hanska Duo bekend. In de jaren
’70, ’80 en ‘90 luisterde het duo in de
Achterhoek en ver daarbuiten vele
feesten, partijen en kermissen met
hun echte meezingers op. In mei 2007
werd de legendarische Tribute to
Hanska gehouden. Binnen enkele weken zal er duidelijkheid zijn, waar wederom een ouderwetse knalfeest in
een bruin Grolsch café gaat plaatsvinden. Uitbater Rudie van café de Zwaan
wil alleen zeggen dat de dakpannen
na de vorstperiode meteen worden
vast gekit om schade te voorkomen.
Waar nu de Hanska bande gaat spelen

is een raadsel aangezien men ook is
gespot bij Café de Herberg in Vorden,
of was dit alleen om een heerlijke uitsmijter te eten?

De kaartjes zullen weer via de grote
landelijke boekingbedrijven en internet verkrijgbaar zijn. Het internetsysteem is al aangepast omdat in het verleden het netwerk plat lag door de
massale belangstelling, aldus een manager van het Hanska Duo. Binnenkort meer informatie, maar dat het
begin maart ergens een avondje echt
olderwets onrustig wordt in de gemeente Bronckhorst is een feit.

Berdy Thuiskapster
Berdy Buunk-Berenpas (34) uit Hengelo Gld. gaat met haar nieuwe bedrijf
Berdy Thuiskapster per 11 januari 2010 officieel van start. Op zaterdag de
9de opent ze het bedrijf met een bescheiden feestje voor familie, klanten
en genodigden.
Berdy wist al vroeg wat ze wilde worden: kapster. Daarom ging ze eerst in
Vorden naar het toenmalige Beeckland en vervolgens naar het Graafschap College om via het leerlingstelsel het kappersvak te leren. Zij ging
een dag naar school en werkte de overige dagen in een kapsalon. Ze was
toen net 16 jaar. Berdy Thuiskapster is
een nieuwe stap in de kapperscarrière
van Berdy Buunk. Zij werkte een aantal jaren in Doesburg en Doetinchem
en vervolgens tien jaar in Ruurlo.
Berdy heeft een koffer vol kappersattributen en producten van Goldwell
waarmee ze naar de mensen thuis
gaat. Zij werkt op afspraak op maandag, woensdag en donderdag. Haar
ruime auto is fraai beletterd, zodat iedereen haar aan ziet komen. Haar
klanten vinden het fijn om te worden
geknipt in hun eigen, vertrouwde omgeving. “Er zijn mensen die geen auto
hebben of de deur niet zo gemakkelijk
uitgaan, bijvoorbeeld omdat ze slecht
ter been zijn,” weet Berdy. “Anderen
vinden het gemakkelijk om de deur
niet uit te hoeven.”
Ook gezinnen met kleine kinderen
vinden het heel prettig dat de kapster
aan huis komt. Berdy heeft hiervoor

een extra hoog kussen laten maken.
“De stoelen hebben tegenwoordig hogere leuningen, vandaar. Spelenderwijs met hun eigen speelgoedje bij
zich, gaat het knippen heel goed en
hebben de kinderen geen last van allerlei indrukken om hen heen.”
In een ontspannen en gezellige werksfeer, met tijd en aandacht voor de
klanten, gaat Berdy aan het werk met
de stoel op een kleed. Alle behandelingen die in een kapsalon worden gedaan, voert zij naar gelang de klant dit
wenst uit. Na het kappen ruimt ze alles netjes op en haalt de stofzuiger
door de ruimte die als kapsalon dienst
deed.
In haar woning in Hengelo Gld. richtte ze eveneens een bescheiden kapsalonnetje in, voor mensen die liever de
rommel niet thuis willen hebben, bijvoorbeeld. “Op maandagavond ga ik
thuis knippen, daar was veel vraag
naar,” legt ze uit. “Voornamelijk heren
denk ik, die overdag aan het werk zijn.
En geen lange wachttijden, want ik
werk uitsluitend op afspraak.”

Berdy Buunk-Berenpas met haar nieuw beletterde auto.

Berdy komt oorspronkelijk uit Hengelo Gld. en gaat ook voornamelijk werken in die regio, aangevuld met Vor-

den, Ruurlo, Zelhem. “Ik vind het kappersvak heel leuk. Ik wil mijn klanten
behandelen zoals ik dat wil. Gemoede-

lijk en een eerlijke prijs,” besluit Berdy
pertinent. Berdy Thuiskapster, Berdy
Buunk-Berenpas, De Heurne 30, Hen-

gelo Gld., telefoon (06) 23 522 522,
email info@berdy.nl, internetsite
www.berdy.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Geschenkenhuis Beuseker Vuurwerk en Oliebollen Knalverkoop

Start PvdA-campagne

Lange rijen aan de Landlustweg

Enkele PvdA -kandidaten verzamelden zich bij de carbidbus om de campagne met een knal in te luiden! Van links
naar rechts: Jan Rensink, Peter Hoogland, Johanna Bergervoet, José la Croix, Dolf Eshuis. Ervoor: Marijke Melsert

De oliebollenverkoop bij Beuseker in Steenderen was een onvoorzien succes.

Veel mensen zeggen: 'De politiek, daar is
geen bal aan'. De PvdA kandidaat raadsleden
van Bronckhorst willen het tegendeel bewijzen! Op 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en om dat te benadrukken is op 31 december met een geweldige knal de PvdA campagne gestart: er zijn 10 rood witte ballen tijdens het Knalbal in Halle gelanceerd! Iedereen kon het horen: de PvdA is een partij met
ballen!
Het Knalbal is een initiatief dat bij uitstek past bij
de het thema van het verkiezingsprogramma:
"Nieuw Noaberschap". Vernieuwende en samenbindende lokale initiatieven die mensen bij elkaar brengen kunnen rekenen op steun van de
PvdA. In de visie van de PvdA betekent Nieuw No-

aberschap dat actieve en betrokken burgers in de
gemeente niet alleen iets komen halen, maar
ook iets te brengen hebben. Dat is mogelijk door
meer initiatief en zeggenschap voor en door de
burgers te stimuleren. De oude waarden van het
Noaberschap- elkaar op tal van manieren steunen in de directe woonomgeving - krijgen vorm
in nieuwe eigentijdse initiatieven waarbij mensen naar elkaar omzien, zorg dragen voor elkaar
en actief vorm geven aan de samenleving.
De kandidaat raadsleden gaan in de komende 10
weken in het kader van de PvdA-campagne tal
van organisaties en personen die bal toespelen.
Daarmee wordt benadrukt dat het werk van die
organisaties en personen in hoge mate bijdragen
aan een aan een betrokken en actieve samenleving.

Ongekende drukte bij Geschenkenhuis Beuseker in Steenderen. Zowel bij de jaarlijkse
vuurwerkverkoop als de dit jaar nieuw gelntroduceerde Oliebollenverkoop stonden drie
dagen lang lange rijen. “Geweldig,” kon Ans
Beuseker tussen de drukke bedrijven door
nog roepen.
Elk jaar is er bij Beuseker een vuurwerkverkooppunt van de vuurwerkexpert. Een deel van de
winkel wordt dan aangepast voor de verkoop van
een uitgebreid assortiment vuurwerk. Maar ook
Carbid is erg gewild. Dit jaar werden vuurwerkafvalzakken van de gemeente Bronckhorst bij Geschenkenhuis Beuseker meegegeven. Elke volle
vuurwerkafvalzak levert een Beuseker Vuurwerk
Kortingsbon 2010 op bij een van de twaalf inleverpunten op woensdagmiddag 6 januari 2010

tussen 13.30 uur en 15.30 uur.
Voor de eerste keer werd dit jaar buiten op de
stoep een oliebollenkraam ingericht. Een initiatief van Kampioensbakker Paul Berntsen uit Didam. Deze enthousiaste bakker is geen onbekende in Steenderen, want zeer regelmatig brengt
hij de door hem gebakken VVV Achterkoekjes bij
Geschenkenhuis en VVV servicepunt Beuseker.
Tijdens de koffie kwam het idee ter tafel om oliebollen te gaan verkopen.
Dat het zo’n succes zou worden, hadden beiden
niet voorzien. Op 29 en 30 december waren de
oliebollen niet aan te slepen, maar ook de 31ste
bleef er veel klandizie. “We hadden vanmorgen
zoveel oliebollen staan, dat we dachten die nooit
meer te kunnen verkopen. Maar om 11.00 uur
moesten we alweer nieuwe laten komen,” vertelt
Ans enthousiast. “Geweldig!”

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

Over tien jaar wereldkampioen sprint?

Schaatser Sander Meijerink
heeft een droom!

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
JANUARI
13 ANBO klootschieten,Olde Lettink

13 Handwerkmiddag / Kraamverkoop
Welfare Rode Kruis in de Wehme
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Bejaardenkring Vorden in het
Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB Jaarvergadering in 't Stampertje mmv Wereldwinkel
KUNST AGENDA VORDEN
13 december t/m 16 januari
Galerie Bibliotheek Overzichtstentoonstelling
Zie door bomen het bos weer.

Politieke Sara!

Bezig met slijpen.
Behalve aanleg en talent is bij het presteren van een sporter, zoals bekend,
ook de ‘outfit’ van groot belang. Kijk bijvoorbeeld naar de discussies
rondom de zwemtenues van onze topzwemsters. De fiets van een wielrenner moet perfect zijn en als het even kan bij een tijdrit, zo licht mogelijk.
En wat te denken van de auto- c.q. motorcoureur, waarbij het ‘talent’ helemaal afhankelijk is van het materiaal. Bij de schaatssport zijn de pakken
ook belangrijk, echter dat staat in geen verhouding tot de ‘ijzers’. Uitermate belangrijke attributen. Zijn ze wel goed geslepen?
Wat dat betreft is de 15-jarige talentvolle schaatser Sander Meijerink maar
wat blij dat hij in de werkplaats van
Free Wheel op het industrieterrein in
Vorden de kans krijgt om het ‘slijpen
van de schaats’, tot in de perfectie te
leren!
Sander: ‘Zover ben ik nu nog niet, iedere dag leer ik meer. Ik studeer op
school ’t Beeckland het vak ‘Handel en
verkoop’. Dan ben je tevens verplicht
om ‘ergens' stage te lopen en dat doe
ik elke donderdag hier bij Free Wheel.
Ik repareer ook wel eens Solexen maar
in deze winterse schaatsperiode hou
ik mij vrijwel uitsluitend met het slijpen bezig. Best leuk werk’, zo zegt Sander die tijdens zijn stage bij Free
Wheel ook regelmatig adviezen krijgt
van marathonschaatser Arjan Mombarg (mede-eigenaar van het bedrijf ).
’En dat is natuurlijk ook mooi meegenomen’, zo zegt hij.
De jeugdige Vordenaar die ondanks
zijn studie ‘Handel en Verkoop’ in de
toekomst toch het liefst wat met zijn
handen wil doen, doet zijn sport dus
met ‘de benen‘. Met een PR op de 500
meter van 39.42 en 1.18.11 op de duizend meter, heeft hij al uitgerekend
dat hij de komende jaren kan doorgroeien tot ‘wereldtijden’! Wanneer je
Sander vraagt naar zijn sportieve ambities dan zegt hij zonder een spoor
van arrogantie: ‘Over tien jaar ben ik
25 en dan wil ik wereldkampioen
sprint worden’. Zijn blik verraadt dat
hij het ook meent. Vanwaar toch dit
optimisme? Sander: ‘In het seizoen

2008/2009 ben ik ‘opgevallen’ door de
KNSB Gewest Gelderland waarna ik
werd geselecteerd.
Het afgelopen zomer heb ik samen
met de selectieploeg keihard getraind,
dat wil zeggen vijf keer per week skeeleren, hardlopen e.d. Daarna vanaf oktober eveneens onder leiding van
trainster Elvira Salet uit Hattem op
het ijs in Deventer. Niet alleen trainen
maar ook wedstrijden gereden. We
hebben een groep van circa veertien
jongens en meisjes. De jongste is 15 (ik
dus) en de oudste 18 jaar. Bij wedstrijden in Heerenveen reed ik de 500 meter in 40.33 seconden en de duizend
meter in 1.20.44.
Inmiddels zijn deze tijden aangescherpt tot respectievelijk. 39.42 en
1.18.11. Daar ben ik zeer tevreden over.
Wanneer deze progressie zich op deze
wijze voortzet dan zou dat in de komende jaren best tot wereldtijden
kunnen leiden’. Sander vertelt het op
een manier waaruit de interviewer alleen maar kan concluderen: ‘geen
speld tussen te krijgen’!
De door Sander Meijerink gereden persoonlijke records werden net voor de
Kerst tijdens een trainingskamp van
het Gewest Gelderland in het Italiaanse Collalbo gerealiseerd. Hij won daar
het klassement junioren B Grand Prix
International. Sander: ‘Het was op deze open kunstijsbaan tussen de besneeuwde bergtoppen een prachtige
belevenis. We zijn er acht dagen geweest. Tweemaal per dag trainen en

Dash
DASH H1 BEGINT 2010 POSITIEF
Dash heren 1 mocht afgelopen zaterdag aantreden tegen Longa H3. Een
team met veel speelervaring (of wat
oudere mannen, zo u wilt), dat het ons
al eerder lastig had gemaakt in wedstrijden. Een spannende wedstrijd
stond op het rooster en in de eerste set
leek dit een terecht uitgangspunt. Het
leek een lange wedstrijd te worden.
Beide teams zochten in die set naar
het eigen ritme en de zwakke punten
van de tegenstander. Dash had het ritme wat eerder gevonden en liep wat
uit, maar nooit ver. Een paar zwakkere
aanvallen en passes aan de zijde van
Dash bracht de stand echter weer op
gelijke voet en zo werd de eindspurt

naar de 25e punt ingezet. Scheffer
Keukens Dash wist de set echter met
28-26 naar zich toe te trekken. Het eerste punt was binnen en de eerste mentale tik uitgedeeld.
Die tik vertaalde zich in de 2e set meteen in het uitlopen van Dash naar een
riante voorsprong, die niet meer werd
weggegeven. De 2e punt werd dan ook
met fors verschil, zonder al teveel
moeite binnengehaald: 25-17.
De derde set kon Longa zich ook niet
hervatten en liet zich volledig leiden
door het spelritme en de variatie die
Dash steeds wist te brengen. Als een
set dusdanig goed loopt, ligt het ge-

tussendoor de wedstrijden’, zo zegt
Sander die behalve de 500 en 1000 meter ook de 1500 meter in een tijd van
2.03.06 op zijn naam wist te schrijven.
Moeder Francien en vader Arie zijn, zo
laat hij weten, zijn grootste fans.
Sander: ‘Toen ik acht jaar was en de ijsbaan in Vorden open ging, mocht ik
met mijn vader mee naar Free Wheel
waar hij een paar schaatsen voor mij
kocht. Het schaatsen ging al meteen
vrij goed en vrij snel daarna ben ik lid
geworden van de ijsclub Lochem. En
van daaruit (en nog steeds) trainen in
Deventer’, zo zegt Sander.
Zijn grote voorbeeld is de Canadees Jeremy Wotherspoon. Een fantastische
sprinter, nog onlangs vestigde hij op
de 500 meter een nieuw wereldrecord
(34.03)’, aldus een enthousiaste Sander. Wat betreft de Nederlandse
schaatstop heeft hij een ‘zwak’ voor
Stefan Groothuis en Ronald Mulder.
Het selectiebeleid van de KNSB rondom de afvaardiging van de rijders naar
de Olympische Spelen in Vancouver,
kan hij niet helemaal volgen. Sander:
‘Op grond van zijn prestaties op de
500 meter (3e plaats tijdens de kwalificatiewedstrijden) heeft Ronald Mulder
zich als tiende Nederlander geplaatst
voor Vancouver. (Er mogen namelijk
tien heren starten, red.).
En toch overweegt de KNSB een 5 kilometer specialist aan de achtervolgingploeg toe te voegen, omdat de Bond
deze ploeg meer medaillekansen toedicht dan Ronald Mulder op de 500
meter’, zo zegt Sander. Overigens op
het moment dat weekblad Contact
verschijnt is bekend of Mulder inderdaad wel of niet thuis moet blijven. De
Zwollenaar heeft namelijk een advocaat in de arm genomen om te testen
of de KNSB wel volgens de ISU regels
handelt. De uitspraak volgt op maandag 11 januari. Sander Meijerink is
zeer benieuwd!

vaar op de loer dat er te nonchalant
wordt gevolleybald. In de derde set
werd het ritme echter goed vastgehouden en werd ook deze ruim binnengehaald met 25-15.
De vierde en laatste set ging het niveau bij Dash sterk omlaag. Dalende
concentratie en een groot aantal persoonlijke fouten leidde ertoe dat ze tegen een achterstand van 3-14 aankeken voor ze het wisten. Toen Dash zich
drie punten verder eindelijk hersteld
leken te hebben was de achterstand
dusdanig groot dat de set niet meer
gewonnen kon worden. Toch werd er
nog gevochten voor de punten maar
moesten ze de set laten gaan met 2513. Jammer van dit laatste setpunt,
maar ook geconcentreerd blijven spelen is een onderdeel van de sport.

Dinsdag 5 januari vierde Dorien Mulderije haar 50ste verjaardag.
De buurt liet dit niet onopgemerkt voorbijgaan!

Week van gebed 2010
In de week van maandag 18 tot en
met vrijdag 22 januari is er weer de
Week van Gebed georganiseerd
door de Evangelische Alliantie in
samenwerking met de landelijke
Raad van Kerken.

houdt binnen en buiten Vorden in gebed bij God te brengen.

Het thema is: "Jij bent mijn getuige".
Het is goed om alles wat ons bezig

Voor de locaties: Let op de posters bij
de kerken. Voor info: (0575) 55 10 60.

Dash pakte in deze wedstrijd dus 3
punten en staat nu op de derde plaats,
drie punten achter de nummer twee
in de competitie.

Vr 8 januari
KSV DS 1 - Dash DS 3 4-0

De volgende wedstrijd zal gespeeld
worden in Harreveld op vrijdag 29 januari om 19:30. De eerstvolgende
thuiswedstrijd is op zaterdag 6 februari om 17:00 uur. We zien u graag!
UITSLAGEN WEEK 1
Za 9 januari
Dash HS 1 - Longa'59 HS 3 3-1
Dash DS 6 - Labyellov DS 5 Niet gespeeld
S.v. Harfsen DS 1 - Dash DS 2 1-3
Dash HS 3 - Labyellov HS 4 2-3
Dash HS 2 - Reflex HS 3 Niet gespeeld
Dash DS 5 - Volga DS 4 3-1

In deze week is er afwisselend in de
drie Vordense kerken steeds een gebedsuurtje tussen 19 en 20 uur.

Wo 6 januari
TOHP DS 1 - Dash DS 4 4-0

PROGRAMMA WEEK 2
Za 16-1-2010
11:30 Dash MC 2 - GUV GREVEN B... MC 2
11:30 Dash MB 2 - Langhenkel O... MB 4
11:30 Dijkman/WSV HS 5 - Dash HS 2
12:15 Tornax MB 2 - Dash MB 3
13:00 Dash DS 4 - Alfun/Focus DS 3
13:00 Dash MC 1 - S.v. Harfsen MC 1
14:00 Tornax HS 2 - Dash HS 3
14:00 Tornax MB 1 - Dash MB 1
14:15 Longa'59 DS 4 - Dash DS 2
15:00 Dash DS 3 - GUV GREVEN B... DS 2
15:00 Dash DS 5 - TOHP DS 3
17:30 Dash DS 1 - VC PanSign DS 1

HET KLAVIER
PIANO’S
VLEUGELS
•
•
•
•
•

stemmen
repareren
revisie
verkoop
verhuur

•
•
•
•

Start het nieuwe jaar met
De uitdaging!
SAMEN AFSLANKEN: DOET U MEE?

accessoires
pianolessen
concerten
exposities

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

* 12 wekelijkse workshops
- Kies uw eigen afslankmethode
- 12 weken lang wordt u persoonlijk begeleid
- Wekelijks workshop met informatie over voeding
- U wordt uitgedaagd, gestimuleerd, gemotiveerd en beloond
- Prijs 12 workshops € 60
* De 3 toppers winnen een geldprijs
* Start workshop 13 januari van 19.00 tot 20.00 uur
In ’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld
Start 13 januari a.s.
Bel voor meer informatie naar: Tel. 0575 - 522326
Of meldt u aan op: www.wlczutphen.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

APPELKANEEL
VLAAI

Meubels
op maat

95

KLEIN

7.
95
11.

ZONNEPITBROOD

Restauratie
Keukens
De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

fons jansen
installatiebedrijf

Interieur

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

GROOT

€

Tot 30-01-2010 kunt u de bonnen
van de voetbalvereniging
nog inleveren

NU 6 VOOR

75

NU VOOR

€

Alles onder één dak bij

WITTE BROODJES

€

€

1.85

ROGGEKNAR
GEVULD MET ROZIJNEN,
KRENTEN EN NOTEN

De enige echte

75

ZWANENHALZEN

€

volgens origineel recept

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 januari 2010.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79
Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

IJSVERENIGING

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

1.

De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Voor
naaimachines
en kleinvak

1.

VORDEN

VRIJDAG 15 januari 2010

RONDETOCHT
IJSBAAN VORDEN
Inschrijving vanaf 18.00 uur. Start 18.30 uur
IJSBAAN VORDEN, HET HOGE 41a te VORDEN

€ 5,= PER PERSOON

U ontvangt een stempelkaart en één consumptiebon
(voor warme chocolademelk of koffie/thee)
Een ieder gaat naar de gereden afstand met een medaille naar huis.

Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 30 km
Beschikbaar twee bekers:
Speedprijs bij 30 km (snelste) en Kluunprijs (actiefste) schaatser.

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN
Meer informatie op onze website:

w w w. i j s v e r e n i g i n g - v o r d e n . n l

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Nederlands kampioenschap veldrijden

Fraaie vierde plaats Thijs van Amerongen
een prestigestrijd tussen twee ploegen. De Rabobank met de renners Lars
Boom en Gerben de Knegt en het AA
Drink Cycling Team met de coureurs
Thijs Al en Thijs van Amerongen. Uiteindelijk zegevierde het team van de
Rabobank (Lars Boom kampioen en
Gerben de Knegt tweede). Thijs Al
werd uiteindelijk derde en de Vordenaar vierde. Thijs van Amerongen:
‘Persoonlijk vond ik het een gelukkige
zege van Lars Boom. Thijs Al leek te
gaan winnen en dat had hij ook dik
verdiend. Echter mijn ploegmaat
kwam in de laatste ronde, in de voorlaatste bocht ten val waarvan Lars
Boom en Gerben de Knegt optimaal
profiteerden.
Zelf had ik in de laatste fase eveneens
pech. Even voor deze valpartij ging
ook Gerben de Knegt onderuit. Hij viel
zodanig dat ik er niet langs kon en
moest ik daardoor helaas met de vierde plaats genoegen nemen. Jammer,
er zat beslist een podiumplek voor mij
in’, aldus Thijs van Amerongen. Dat
hij deze dag een uitstekende race reed,
kwam zondagavond tijdens Studio
Sport diverse keren duidelijk in beeld.
Thijs: ‘Ik begon trouwens niet goed
aan de wedstrijd. Direct na de start
schoot ik uit de pedalen, waardoor ik
al snel op achterstand lag. Gelukkig
kon ik dat vrij snel weer goed maken’,
zo zegt hij.

Thijs op kop.

Foto: Roderic Kreunen.

Vordenaar Thijs van Amerongen heeft zondagmiddag een fantastische
prestatie geleverd door bij het Nederlands kampioenschap veldrijden een
fraaie vierde plaats te behalen. Thijs kwam een seconde tekort voor een
podiumplaats en eindigde hij op slechts vier seconden achterstand op
winnaar Lars Boom. Voor de Rabo renner uit Vlijmen betekende dit het
vierde Nederlandse kampioenschap op rij. Voorlopig ook zijn laatste, Lars
Boom wil zich namelijk voortaan volledig op het wegseizoen richten.
De NK werd gehouden op een vier kilometer lang parcours in de omgeving
van Heerlen. Een heuvelachtig parcours en hoe kan het anders, met veel
sneeuw. Thijs: ‘Voor mij geen verrassend parcours, ik heb er afgelopen
woensdag nog getraind. En dat ging
goed. Ik ben trouwens al weken in goede doen en kwam ik zondag goed
voorbereid aan de start. Niet zenuw-

achtig, wel een tikkeltje gespannen,
maar dat behoort nu eenmaal bij een
belangrijke koers zoals deze NK. Ik heb
mij vooraf niet met bepaalde verwachtingen bezig gehouden. Ik wilde mij
absoluut geen druk opleggen’, zo
sprak Thijs zondagavond onderweg
vanuit Heerlen naar zijn ouderlijk
huis in Vorden. Het Nederlands kampioenschap in Heerlen werd eigenlijk

Kort daarop reden Lars Boom, Gerben
de Knegt, Thijs Al, Thijs van Amerongen en Bram Schmitz de rest van het
deelnemersveld op achterstand. Halverwege koers namen Gerben de
Knegt en Thijs Al enkele seconden
voorsprong op de rest van de deelnemers. Wel van korte duur want Thijs
van Amerongen en Lars Boom vonden
toch weer het wiel van de koplopers.
Thijs: ‘In de voorlaatste ronde kon ik
op gegeven moment zelfs de koppositie overnemen. In de laatste ronde
leek ploegmaat Thijs Al het beslissende ‘gaatje ‘ te slaan. Ik dacht ook stellig dat hij zou winnen. En dan die valpartij, heel erg jammer’, aldus een ‘berustende’ Thijs van Amerongen die
meteen na de finish met graagte een
flesje AA drink tot zich nam !
Thijs speelde zich met deze vierde
plek en wedstrijdmentaliteit flink in
de kijker. Het contract met AA Drink
loopt tot het eind van het crossseizoen
(eind februari). Dan wordt bekeken of
er voor Thijs bij AA Drink een ‘vervolg

Nog steeds aan de leiding
contract’ inzit. Overigens toonde de
leiding van het AA Drink Cycling
Team (Michael Zijlaard en oud- wereldkampioen Richard Groenendal) zich
zeer content met de prestaties van de
beide coureurs. Thijs van Amerongen:
‘ We kregen zelfs nog een compliment
van Kees Pillen, de ‘grote baas‘ bij AA
Drink’. Het seizoen van de veldrijders
gaat woensdag 13 januari al weer verder. Dat staat in het Friese Surhuisterveen de volgende krachtproef op het

Foto: Roderic Kreunen.

programma. Een internationale cross
met deelname door de Belgische en
Nederlandse topcoureurs. Thijs: ‘ Ik
heb er natuurlijk alle belang bij om
opnieuw een goede prestatie neer te
zetten. Niet alleen in Surhuisterveen
maar ook tijdens de wereldbekerwedstrijden in Roubaix (zondag 17 januari) en Hoogerheide (zondag 24 januari)
en afsluitend het wereldkampioenschap op zondag 31 januari in Tabor
(Tsjechië).

IJspret basisschool Het Hoge

De ijsbaan is weer open en hierdoor konden de kinderen van basisschool Het Hoge afgelopen dinsdag gaan schaatsen. Schaatsen is natuurlijk voor een keer een hele leuke vervanging
van de wekelijkse gymles. De schaatsen en de sleeën gingen mee, warme kleren aan, kortom:
de succesfactoren voor een middagje veel ijsplezier!

Eerst gingen de kinderen van groep 3 en 4 en door de hulp van de vele meegekomen ouders konden
de kinderen snel het ijs op. Na een heerlijke tijd lekker geschaatst en gespeeld te hebben kwam er
helaas ook weer een einde aan deze ijspret. Moe maar voldaan gingen de leerlingen van groep 3 en 4
weer naar school en vervolgens konden de leerlingen van groep 5 t/m 8 de baan onveilig maken. Het
was een hele gezellige schaatsmiddag.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Minder schade tijdens jaarwisseling

Gemeentehuis

Tijdens deze jaarwisseling zijn minder vernielingen gepleegd dan vorig
jaar! Uit een eerste inventarisatie
van de schade die ontstaan is als
gevolg van oud en nieuw, blijkt dat
er in de gemeente 12 prullenbakken,
26 verkeersborden, 4 straatnaamborden en 1 hekwerk van een speeltuin zijn vernield. Een schadepost
van ongeveer € 8.000,-, ten opzichte
van ruim € 21.000,- vorig jaar.
Aan de Dorpsstraat in Vorden was
de schade het grootst.

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 (in plaats van tot 15.00 uur).
Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Deze tijden gelden zowel voor klanten
die voor één van onze producten aan de
publieksbalie komen als voor telefoongesprekken hierover.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

In gesprek met de jeugd
Burgemeester Aalderink en wethouder Boers bezochten op 11 en 18
december 2009, samen met jongerenwerker Taco Jansen en de politie,
verschillende jongerenontmoetingsplekken in Vorden, Hengelo, Drempt,
Hummelo, Steenderen, Toldijk en
Zelhem om in gesprek te gaan met
de jeugd over vernielingen door
vuurwerk. Het was een gezamenlijke
actie om de decembermaand rusti-

keersborden, prullenbakken en
bushokjes. Jongeren zijn zich soms
niet eens bewust van de hoge schadeposten die deze vernielingen met
zich meebrengen. Vandaar dat zij
persoonlijk zijn benaderd onder het
motto: 'Houd het gezellig, maak niets
kapot en knal veilig'. Ook zijn er
posters en ansichtkaarten gemaakt
met deze boodschap.
Informatie gemeentepagina's
Op deze gemeentepagina's informeerden wij u over het nummer dat
u kon bellen als u vernielingen of
iets verdachts zag, wanneer vuurwerk verkocht en afgestoken mocht
worden en over carbid schieten.

Ontmoeting burgemeester met jongeren

ger te laten verlopen. In ieder geval
wat betreft de vernielingen door

vuurwerk. Elk jaar wordt er veel
schade aangebracht aan o.a. ver-

Herstel
Wij zijn blij dat de schade dit keer
een stuk minder was. Wij hopen dat
dit doorzet. Elke vernielde afvalbak
en verkeersbord is er immers één
teveel. Zodra de sneeuw is verdwenen
beginnen we met het herstel.

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid

Strooien

Nieuwbouwnieuws

De afgelopen weken zijn
de weersomstandigheden zodanig geweest
dat we veel hebben
gestrooid.

Op 5 januari jl. openden we volgens planning onze deuren.
Spannend voor u en voor ons. De grote vraag was natuurlijk
of de systemen zouden werken zodat we u aan de balies, via
telefoon en internet van dienst zouden kunnen zijn. Dit viel
niet altijd mee. We konden de eerste week niet alle balies en

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Anne van Kuil
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

Eerste klanten in ons nieuwe gemeentehuis

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en
vrijwilligers), Wegen en groen,
Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

De heer Van der Wiel uit Steenderen deed als eerste in het nieuwe
gemeentehuis aangifte van de geboorte van zijn dochter Lenthe.

benodigde systemen gebruiken, waardoor wachttijden opliepen en we een aantal mensen helaas niet konden helpen.
Er waren o.a. problemen bij het aanvragen van paspoorten
en rijbewijzen. Ook onze telefonische dienstverlening verliep
nog niet helemaal naar wens. Half december bleek de gecontracteerde leverancier failliet te zijn gegaan en moesten
we op zoek naar een nieuwe leverancier voor de telefonie.
Deze hebben we gevonden, maar door de korte termijn kon
niet alles op tijd gereed zijn, waardoor we telefonisch moeilijker bereikbaar waren. Deze week moeten de problemen
opgelost zijn. Onze excuses voor eventuele ongemakken die
u heeft ondervonden.

Door de aanhoudende
sneeuw en gladheid en
in verband met een
beperkte zoutvoorraad
maakt de gemeente
deze week alleen de
A-wegen ijs- en
sneeuwvrij (zie voor
meer informatie hierover op onze website,
maar in ieder geval zijn
dit de belangrijkste
toegangswegen naar
dorpen, scholen etc).
De B-wegen worden
geschaafd. Afhankelijk
van de weersomstandigheden kunnen daarna
overige wegen worden
opgepakt.
Houd rekening met de
weersomstandigheden!

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Wilt u optreden tijdens onze open dag op 20 februari?

Meld u aan voor 28 januari a.s.
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.

Op zaterdag 20 februari a.s. houden we een open
dag om iedereen ons nieuwe gemeentehuis te
laten zien! Het wordt een leuke dag met een
afwisselend programma en verschillende optredens. En die optredens willen we graag laten
verzorgen door u, als inwoner en klant!
Wilt u hieraan meewerken geef u dan op!
De optredens mogen muzikaal zijn (solo of in
groepen), maar ook bijvoorbeeld een goochelof circusact is mogelijk. Wij wijzen u op de 20e
dan een plek in het gemeentehuis toe. Een keuze
(welke optredens wel/niet door kunnen gaan)
maken we afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

U hoort dit in de eerste week van februari.
We proberen een zo afwisselend mogelijk
programma samen te stellen. Uw optreden
moet kostenloos zijn, de gemeente kan
eventueel zorgen voor geluidsapparatuur,
versterkers etc.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties. U kunt
zich aanmelden bij mevrouw E. werkman
van de gemeente, via tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail info@bronckhorst.nl, o.v.v. mevr.
E. Werkman, het soort act, het aantal mensen
dat meedoet, benodigde ruimte en apparatuur
en een contactpersoon met telefoonnummer.

Maak onze open dag ook uw dag en laat de
bezoekers genieten van uw optreden!

Omdat de reactie van de VVD op stelling 2 helaas onvolledig
is weergegeven, plaatsen we deze hierbij nogmaals:

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen ...

Stelling

De agrariër moet de rol van
beheerder van het landelijk gebied
van de lokale overheid ovenemen.

VVD

economische functies die we nu
toestaan. Geef ruimte voor nieuwe
functies van het landschap en
schaf de kapvergunningen af.
Natuur en landschap tot vijand
maken van de ondernemer is de
slechtste dienst die je de natuur
kunt bewijzen.

Burgemeestersspreekuur

Naast deze mogelijkheid voor een
gesprek met één van de leden van
het Bronckhorster college van b en w,

Voorrondes
Aan elke voorronde doen 10 groepen
mee. Per deelnemende groep vormen
3 leerlingen het debatteam. In totaal
gaat het dus om 30 leerlingen. De 10

groepen worden over twee vakken
verdeeld. Het ene vak is pro en het
andere vak is contra. Het vak dat bij
de eerste stelling voorstander is, is
bij de tweede stelling tegenstander
en vervolgens bij de derde stelling
weer voorstander. Elke groep krijgt
volop gelegenheid om het woord te
voeren. In de jury neemt op 19 januari Martine Letterie plaats, op 21 januari Marcel Fortuin (voorzitter IKB)
en op 9 februari Theo Heere (oudburgemeester van Zelhem), iedere

heeft de burgemeester een wekelijks
spreekuur waar u even kort iets bij
hem aan kunt kaarten (max. 10 minuten). Dit spreekuur is in de kamer
van de burgemeester in het gemeentehuis, op de dinsdagen van
08.00 tot 09.00 uur. Ook hiervoor
kunnen inwoners een afspraak
maken via het bestuurssecretariaat
(via tel. (0575) 75 03 84). Het mag
gaan over ieder onderwerp dat iemand bezighoudt, maar betreft het
de portefeuille van één van de wethouders dan kan het zijn dat de burgemeester vervolgens doorverwijst
naar de wethouder.

Mensen die
bij GGD GelreIJssel de eerste vaccinatie
tegen de
Mexicaanse
griep hebben
gekregen,
kunnen de
tweede prik
deze week halen. Ook al is de griepgolf op zijn retour, het is belangrijk de tweede prik ook te halen.
Hiermee zijn huisgenoten van baby's tot zes maanden, of kinderen van zes maanden tot vijf jaar, maximaal beschermd tegen het Mexicaanse griepvirus.

Finale op 9 februari
Van beide groepen zal één vak doorgaan naar de finale op 9 februari a.s.
Tijdens de finale geldt hetzelfde
concept als tijdens de voorrondes.
Het vak dat uiteindelijk als winnaar
van de finale uit de bus komt, mag
meedoen aan het basisschool debattoernooi van het Nederlands Debat
Instituut.

Data en locaties
Op vijf locaties, verspreid in de regio Gelre-IJssel, biedt de
GGD de mogelijkheid om de tweede prik te halen.
Dat kan op de volgende locaties, van 14.00-17.00 uur:
Doetinchem: 12 januari, de Bongerd, de Bongerd 81
Deventer:
15 januari, wijkcentrum, J. van Vlotenlaan 85
Apeldoorn: 11 januari, het Kruispunt, Zilverschoon 114
Harderwijk: 14 januari, de Kiekemure, Tesselschadelaan 1
Groenlo:
14 januari, de Bron, Buitenschans 1
Actuele informatie en veelgestelde vragen over Nieuwe
Influenza A (H1N1) (Mexicaanse griep) kunt u vinden op
www.grieppandemie.nl of op de website van GGD GelreIJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl.

Alcoholmatiging
Stel alcohol drinken zo lang mogelijk uit
jes in het ziekenhuis terecht komen
met alcoholvergiftiging. Jongeren
gaan op jonge leeftijd steeds meer
drinken, vooral het binge-drinken
(veel drinken in een korte tijd) is
populair. Dan moet je denken aan
1 tot 1,5 liter sterke drank binnen
twee uur. Maar wat ik als arts zie,
is het topje van de ijsberg. Kinderen
voelen het niet dat ze dronken worden. Daarom gaan ze in één keer out,
ze vallen letterlijk om,” zegt Van der
Lely. “Meisjes kunnen bovendien
minder goed tegen alcohol. Met
alle gevolgen van dien. We zien een
toename in de gevallen van seksueel
misbruik en meer seksueel overdrachtbare aandoeningen (SOA's).”

Weblog
De burgemeester heeft ook een
weblog (www.henkaalderink.nl)
waar hij wekelijks een dagboek op
bijhoudt over zijn bezigheden en een
prikkelende stelling neerzet waar u
op kunt reageren. Ook wethouder
Baars heeft sinds kort een weblog,
waar u kunt lezen over zijn actviteiten.
Bekijk deze sites eens!

Kerstbomen- en vuurwerkafvalinzameling
weer goed verlopen
KERSTBOMEN EN VUURWERKZAKKEN
kerstbomen kerstbomen
vuurwerk vuurwerk
LOCATIE
aantal 2010 aantal 2009 aantal 2010 aantal 2009
Zelhem werf
247
405
33
71
Zelhem stationsplein
619
416
57
80
Halle
82
66
25
24
Velswijk
40
64
26
21
Baak
41
29
35
25
Hoog-Keppel
84
69
12
2
Keijenborg
66
58
28
56
Toldijk
46
36
30
17
Voor-Drempt
60
81
41
62
Vorden
451
487
57
99
Wichmond
58
101
10
17
Steenderen
153
164
96
60
Hummelo
115
86
42
41
Hengelo
85
127
99
126
Totaal
2147
2189
591
701
Op 6 januari jl. was weer de inzameling van kerstbomen en vuurwerkafval door de Bronckhorster jeugd,
die hiermee een extra zakcentje

keer aangevuld met een wethouder
en iemand van het Debat Instituut.

Laatste prikmogelijkheid Mexicaanse griep

Kijk voor meer informatie op: www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡
Bestuur en organisatie ¡ Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Bij onze gemeente kunnen inwoners
via het bestuurssecretariaat een
afspraak maken met b en w als ze
zaken willen bespreken die hen
bezighouden. Over het algemeen
maakt iemand een afspraak met de
portefeuillehouder. Deze is van het
onderwerp op de hoogte en ervoor
verantwoordelijk. Jaarlijks voeren
b en w in totaal bijna 500 gesprekken.

In navolging van het succesvolle
jeugdraadproject van 2007 startte
de gemeente in het schooljaar
2009-2010 een jongerenraad-traject.
Dit in de vorm van een debattoernooi
bedoeld voor basisschoolleerlingen
van groep 7 en 8. Maar liefst 16
Bronckhorster scholen hebben zich
hiervoor aangemeld. De voorrondedebatten zijn op 19 en 21 januari a.s.
in de raadszaal van het nieuwe
gemeentehuis.
Professionele training
De gemeente bood leerkrachten
en leerlingen van de deelnemende
scholen in september 2009 een
training aan door een professionele
trainer van het Nederlands Debat
Instituut. De leerlingen konden zich
op deze manier goed voorbereiden
op de voorrondes.

Reacties

90% van wat we nu landschap en
natuur noemen had en heeft een
economische functie, zoals
weiland, akkerland, productiebos
en veekering. Dit in stand houden
met museumlandbouw is
onbetaalbaar. Het toekomstige
landschap is het resultaat van de

Voorrondes jongeren-debattoernooi
van start op 19 januari

kon verdienen. Er is goed ingezameld! Bijna 2.150 kerstbomen
kregen we binnen en 600 vuurwerkzakken.

Een stelling die wordt onderschreven
door Dr. Nico van de Lely, één van de
landelijke trekkers van alcoholmatiging onder jongeren in Nederland.
Van der Lely houdt zich als kinderarts bezig met de gevolgen van alcoholmisbruik. Op zijn polikliniek voor
kinderen met ernstige alcoholproblemen houdt Van der Lely officieel
bij hoeveel minderjarige alcoholslachtoffers jaarlijks in het ziekenhuis worden opgenomen. De feiten
liegen er niet om. Steeds meer
tieners komen in het ziekenhuis
terecht met een alcoholvergiftiging,
vooral de groep jongeren van 12 tot
14 jaar is de laatste jaren toegenomen. Nico van der Lely: “We zien de
laatste jaren dat steeds meer meis-

Blijvende schade
Het drinken van alcohol als je lichaam
nog niet volgroeid is, kan blijvende
schade aanrichten. Je hersenen worden minder actief als je veel en vaak
drinkt op jonge leeftijd. Want dan
zijn je hersenen nog niet volgroeid.
Als een jongere een half jaar lang
een paar avonden per week meer
dan vijf glazen alcohol drinkt, neemt
zijn IQ duidelijk af. Van der Lely:
“Van VWO naar VMBO-niveau. De
hersenactiviteit loopt na dat half jaar
met 90% terug. Je hersenen ontwikkelen zich van achter naar voren.
Aan de voorkant zit de frontaal
kwab. Daar zit ook je intellect. Door
de alcohol worden hersencellen niet
aangemaakt en is de doorbloeding
van de hersenen minder. Je haalt
niet de potentie die je zou moeten
halen.”

Goede voorbeeld
Er is een belangrijke rol weggelegd
voor ouders. Thuis drinken is heel
normaal. 58% van de ouders vindt
het goed dat hun kind op jonge leeftijd drinkt. Terwijl uit onderzoek
blijkt dat bij kinderen die op jonge
leeftijd beginnen met drinken, de
kans veel groter is dat zij later meer
gaan drinken. Dit wordt het zogenaamde 'wake up call effect' genoemd. “Ouders moeten consequent
'nee' zeggen en het goede voorbeeld
laten zien aan hun kinderen“, vindt
Van der Lely.
Meer informatie?
Voor uitgebreide informatie kunt u
terecht op de website van GGD GelreIJssel (www.ggdgelre-ijssel.nl).
U vindt daar onder andere ook diverse
downloads en contactinformatie.
Verder kunt u contact opnemen met
een van de contactpersonen die bij
de diverse projecten en activiteiten
betrokken zijn:
• Project 'Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek'
projectleider:
J. Glandrup, gemeente Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 50,
j.glandrup@bronckhorst.nl,
regionaal projectleider:
C. Izeboud, GGD Gelre-IJssel,
c.izeboud@ggdgelre-ijssel.nl
en coördinator: I. van Helvoort,
IrisZorg, i.helvoort@iriszorg.nl
• Activiteiten basisonderwijs
(Alcohol een ander verhaal)
T. Luiten, IrisZorg,
t.luiten@iriszorg.nl

Reconstructie beplanting Kastanjelaan Hengelo
Werkzaamheden
Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op
de reacties die wij van de bewoners
van de Kastanjelaan ontvingen
tijdens de informatieavond en de
uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in ons groenstructuurplan.
Wij willen de kastanjebomen inclusief
stobben in één keer verwijderen en
herplanten iepen die niet gevoelig
zijn voor de iepenziekte. Het verwijderen van de bomen brengt veel
schade toe aan de onderbeplanting.
Ook deze wordt vervangen. De
groenvakken worden beplant met
sterke, goed sluitende bodembedekkende heesters. Het verwijderen
van de kastanjebomen brengt ook
schade toe aan het trottior. Dit wordt
door ons hersteld. Op de locaties
waar wij geen boom herplanten
brengen wij verharding aan.
De uitvoering van de werkzaamheden
hebben wij gepland in het voorjaar
van 2010.

De meeste kastanjebomen in de
Kastanjelaan zijn ziek. Ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De kastanjeziekte heeft een
directe invloed op de conditie en het
regeneratievermogen van de kastanjebomen. Aangetaste houtcellen
vormen een goed vestigingsmilieu
voor secundaire aantasters (schimmels/zwammen/paddenstoelen),
die de houtstructuur in snel tempo

slopen, waarbij takken en/of stam
breukgevaarlijk worden.
De kastanjebloedingsziekte is herkenbaar aan bruine plekken op de
stam, waaruit vocht loopt. De ziekte
beschadigt het bastweefsel. In ernstige gevallen worden kastanjebomen compleet geringd waardoor de
boom afsterft. Meer informatie over
de kastanjebloedingsziekte vindt u
op www.kastanjeziekte.wur.nl

Zienswijze indienen?
Vanaf 11 januari t/m 8 februari 2010
kunt u uw zienswijze kenbaar maken
aan burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de
afdeling Beheer, cluster groen.
U kunt het plan ook digitaal inzien
op de website www.bronckhorst.nl
onder Infobalie ¡ Leefomgeving en
milieu ¡ Beheer openbare ruimte.

Winterweer beïnvloedt inzameling
huishoudelijk afval

Door de sneeuw en gladheid ondervindt Berkel Milieu momenteel
problemen bij de inzameling van
het huishoudelijk afval. Door het
winterweer kunnen niet alle straten en containers veilig bereikt
worden.
Berkel Milieu zet zich in om de inzameling van huishoudelijk afval
zoals gebruikelijk te laten verlopen, maar kan onder de huidige
weersomstandigheden niet voorkomen dat sommige containers
ongeledigd aan de weg blijven
staan. Berkel Milieu zal, zodra de

omstandigheden op de weg het
toelaten, deze containers alsnog
ledigen.
Is uw container niet geledigd? Meld
dit dan bij de Afval-Informatie-Lijn.
Dit kan telefonisch via (0575) 545
646 of door een e-mail te versturen
via de website
www.berkelmilieu.nl.
Wij vragen uw begrip voor deze
overmachtsituatie. Op de website
www.berkelmilieu.nl leest actuele
informatie over de dienstverlening
onder de winterse omstandigheden.

Mededelingen van de stichting Programmaraad Oost-Gelderland
In zijn vergadering van 5 januari j.l.
heeft de stichting Programmaraad
Oost-Gelderland een voorbereidend
radio- en televisieadvies opgesteld
voor de periode 2010-2011 voor alle
gemeenten in de Achterhoek en De
Liemers en de gemeente Brummen.
Op 18 februari 2010 stelt deze Programmaraad een definitief radio- en
televisieadvies op. De ingangsdatum
van het advies is 1 juli 2010 en het
heeft een looptijd van één jaar.
Voor de radio zijn verplicht: Radio 1,
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5,

2 Nederlandstalige Belgische zenders, Radio Gelderland en de lokale
publieke zender voor uw gemeente.
Voor de Belgische zenders zijn VRT
RVI 1 en VRT MNM gekozen. Indien
er in de gemeente geen lokale publieke zender uitzendt is als vervangende zender Radio NL aangewezen.
Voor de 16 radiozenders van het basispakket waarover de Programmaraad mag adviseren is gekozen voor:
Arrow Jazz FM, BBC World Service,
BNR FM, Classic FM, Deutsche Welle,
FunX, NDR 2, NDR Kultur, Optimaal
FM, Q-Music, Radio France Interna-

tional, Radio 6, Radio 538, Radio Oost,
Sky Radio en WDR 4.
Voor de televisie zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3, 2 Belgische zenders, TV Gelderland en per gemeente één lokale
publieke zender. Voor de Belgische
zenders zijn VRT 1 en Canvas/Ketnet
gekozen. Indien er in de gemeente
geen lokale publieke zender uitzendt is als vervangende zender TV
Oost aangewezen. Voor de 8 televisiezenders waar de Programmaraad
over mag adviseren is gekozen voor:
Arte, Discovery Channel, Eurosport,

De gemeenteraad is het bevoegde
orgaan om de begrotingen van
stichting IJsselgraaf goed te keuren en in te stemmen met de jaarverslagen. Het interim bestuur en
de interim algemeen directeur
hebben sinds 1 oktober 2009 hard
gewerkt aan het opstellen van de
(meerjaren)begroting 2010 en een
herstelplan voor de organisatie.
De begroting 2010 is in principe
een beleidsarme begroting. De
maatregelen die getroffen zijn in
het kader van het sociaal plan en
het herstelplan zijn voor zover
mogelijk in 2010 cijfermatig vertaald, maar vinden hun definitieve
beslag vanaf de begroting 2011.
De grootste besparing is bereikt
door een vermindering van de
personeelslasten. Naar aanleiding van de onderzoeken naar het
financiële probleem was het teveel aan personeel ten opzichte
van de rijksbijdrage één van de
belangrijkste oorzaken van de
ontstane situatie. Het meerjarenperspectief laat vanaf 2011 weer
een positief resultaat zien. Met de
genomen maatregelen wordt de
continuïteit van het openbaar onderwijs gewaarborgd.
• Notitie Bronckhorst 'in Europa'
en verder
In de raad is een werkgroep Europa

actief geweest. Als afsluiting van
de werkzaamheden tijdens deze
raadsperiode (op 3 maart a.s. zijn
verkiezingen) heeft de werkgroep
een inventarisatie gemaakt van
aanknopingspunten tussen Europa
en onze gemeente. De werkgroep
vraagt het college kennis te nemen
van deze notitie en de raad om
deze notitie vast te stellen. Het is
daarmee een vertrekpunt voor de
volgende raad en het volgende
college die er naar eigen inzicht
mee verder kunnen werken. Uitgangspunt is bewustwording van
de gedachte: 'Denk mondiaal,
werk lokaal, denk Europees'.

National Geographic, Nickelodeon/
Comedy Central, NDR 3 , TV 5 en WDR.
Daarnaast heeft de programmaraad
een voor de kabelexploitant geheel
vrijblijvend advies voor het aanvullend pakket opgesteld. Voor de
radiozenders zijn dat: Arrow Rock,
BBC 2, BBC 3, City FM, Hot Radio 93
FM, Hot Radio Plus, Kink FM, Neerlandio, Radio Rosita, Radio 10 Gold,
Radio Veronica, Radio 227, REE,
Slam! FM, WDR 2 en 100%nl. Voor
de televisie zijn dat: ARD, BBC 1,
BBC 2, BBC World, CNN, Euronews/Het Gesprek, Graafschap TV,

MTV, Net 5, Rai Uno, RTL4, RTL 5,
RTL 7, SBS 6, TMF, Veronica/Disney
XD en ZDF.

om deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan
Wientjesvoort-Noord
Dit bestemmingsplan dat in september aan de raad is voorgelegd,
is aangepast. Het geplande
appartementengebouw werd te
massaal bevonden. Het nieuwe
ontwerp is minder geprononceerd
en concurreert daardoor minder
met de bestaande monumentale
bebouwing. B en w vragen de raad
het plan gewijzigd vast te stellen.
• Masterplan Vorden Centrum

De raad wordt gevraagd het plan
vast te stellen. Het benodigde
krediet is al beschikbaar gesteld
tijdens de begrotingsvergadering
van november. Het masterplan
geeft richting aan (toekomstige)
ontwikkelingen in het centrum
van Vorden, zoals winkelconcentraties, woningbouw op bestaande
locaties en het opnieuw inrichten
van de openbare ruimte. Bij het
opstellen is nauw samengewerkt
met o.a. wooncorporatie ProWonen
en de ondernemersvereniging.
Voor inwoners zijn er informatiebijeenkomsten geweest.

Kabelabonnees in deze gemeente
kunnen indien gewenst tot 15 februari a.s. hun zienswijze inzake bovenstaand voorbereidend advies voor
het basispakket gemotiveerd kenbaar maken bij het secretariaat van
de programmaraad: Garsenshof 33,
7231 LA Warnsveld. Wensen voor
het aanvullend pakket kunt u bij
UPC indienen: UPC, Postbus 80900,
1005 DA Amsterdam.

Uit de raad
Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle
Commissie Evaluatie en
controle
Op 13 januari a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Toezicht openbaar onderwijs
stichting IJsselgraaf
De drie toezichthoudende gemeenten (Bronckhorst, Doesburg
en Doetinchem) stellen voor een
gemeenschappelijke regeling in
te stellen voor het toezicht op het
openbaar onderwijs in de gemeenten (ondergebracht bij
stichting IJsselgraaf). Daarnaast
is er een reglement opgesteld
waarin de afspraken staan tussen
IJsselgraaf en de drie gemeenten
over dat toezicht. Ook zijn de statuten aangepast aan de gemeenschappelijke regeling, het reglement en wetsontwikkelingen
(o.a. Wet Governance).
• Jaarrekening 2008, begroting
2009 en begroting 2010 stichting
IJsselgraaf

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 14 januari a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte welkom

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

Bronckhorst behaalt goede resultaten bij zwerfafvalmeting
In het voor- en najaar van 2009 zijn
in de woonkernen en het buitengebied van Bronckhorst metingen
gedaan naar zwerfafval. Het gemiddelde van beide metingen komt uit
op een 8,4 voor de hele gemeente.
De twee metingen geven een goed
beeld van de situatie in de gemeente
en de situatie per woonkern.
De 8,4 is het gemiddelde cijfer van
de twee metingen voor heel Bronckhorst en staat gelijk aan de classificatie 'schoon'. Per woonkern is de
situatie iets anders. De kernen
Baak, Hummelo en Vorden krijgen
de classificatie 'schoon' tot 'zeer
schoon', de kernen Steenderen,
Keijenborg en Zelhem zijn 'schoon'
en Hengelo krijgt de classificatie
'matig schoon' tot 'schoon'. Het buitengebied komt uit op 'schoon' tot
'zeer schoon'.
Najaar schoner dan voorjaar
Opvallend zijn de verschillen tussen
de voor- en de najaarsmeting. Alle
woonkernen scoren in het najaar
hoger dan in het voorjaar. Vooral in
Steenderen, Hengelo en Keijenborg
is de vooruitgang opmerkelijk.
Een verklaring voor deze verschillen
is het vuurwerkafval dat in het voorjaar nog in vele perkjes en plantsoenen werd aangetroffen. In het najaar

Afvalbakken weg uit
natuurgebieden 't Zand en
het Grote Veld
Natuurgebieden schoner
zonder afvalbakken
De afvalbakken in natuurgebieden
't Zand en het Grote Veld zijn verwijderd met als doel de hoeveelheid zwerfafval blijvend te verminderen. Uit een proef is gebleken
dat deze natuurgebieden zonder
afvalbakken schoner blijven.

waren de perken en plantsoenen
nagenoeg schoon. Het aangetroffen
afval werd in het najaar vooral op
straat en stoep gevonden.
Hotspots
Tijdens de meting zijn ook zogenaamde hotspots bekeken, plekken
waar regelmatig veel afval gevonden
wordt. De gemeente maakt deze
plekken minimaal een keer per
week schoon. De hotspots zijn in het
najaar 'matig schoon' tot 'schoon'.
Uit de meting blijkt dat sommige
plekken telkens weer opnieuw
vervuild raken. Hotspots steken af
tegen de rest van de omgeving en
zorgen ervoor dat de omgeving qua
beeld omlaag wordt gehaald. Het is

dus zaak blijvend aandacht te besteden aan deze plekken.
Doe mee aan de zwerfafvalopruimdag op 20 maart!
De goede resultaten zijn mede te
danken aan de inspanningen van
vele inwoners die tijdens de opruimacties meehelpen de kernen en het
buitengebied schoon te houden. De
situatie van de woonkernen en hotspots vraagt om een actieve houding
van zowel de gemeente als bewoners. Op 20 maart a.s. staat weer de
zwerfvuilopruimdag op de agenda.
Op deze dag gaan verschillende
organisaties en vrijwilligers het
zwerfafval opruimen. Houd deze
datum vrij en doe ook mee!

Bij wijze van proef zijn in 't Zand en
het Grote Veld tijdens de zomermaanden van 2009 de afvalbakken
verwijderd. Aan het begin van de
proef zijn de plekken waar eerst
afvalbakken stonden goed schoongemaakt waarna de hoeveelheid
zwerfafval op deze plaatsen is
bijgehouden. Het blijkt dat door het
verwijderen van de afvalbakken de
plaatsen schoner bleven. Natuurbeherende organisaties hebben als
beleid om geen afvalbakken in
natuurgebieden te plaatsen.
Bronckhorst sluit hierbij aan.
Afvalbakken in natuurgebieden
trekken namelijk soms vervuiling
aan in plaats dit te voorkomen en

in natuurgebieden horen eigenlijk
geen afvalbakken thuis. Op deze
manier worden recreanten gestimuleerd het afval mee naar huis te
nemen en niet in de natuur achter
te laten. Dit gebeurt onder andere
door het plaatsen van informatieborden op verschillende locaties
in de betreffende gebieden. Uiteraard houden we het wel goed in de
gaten te houden. In de drukkere
zomermaanden worden daarom de
plaatsen zonder afvalbakken
maandelijks schoongemaakt en
gecontroleerd.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, demonstratie linedancers, live-muziek en volleybaltoernooi, 30 april van 09.30 tot 20.00 uur en
1 mei van 09.30 tot 18.00 uur, diverse verkeersmaatregelen, 30 april, afsluiten parkeerplaats
Stationsplein, 29 april 12.00 uur t/m 3 mei 2010 12.00 uur, stichting Zelhem en Oranje
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvraag
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, plaatsen twee sleufsilo's
• Halle, Aaltenseweg 29, bouwen werktuigenloods

Verleende vergunningen

rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplan 'Landgoed Boldiek 2009'
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Landgoed Boldiek 2009'
voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van het multifunctioneel agrarisch
landgoed 'Boldiek' op de percelen Boldijk 5/5A en 6 in Zelhem.
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure o.a. op deze
gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 7 januari 2010:
• Hengelo (Gld), plaatsen hekwerk, containers en steiger i.v.m. verbouwing pand Kerkstraat 15,
4 januari t/m 30 april 2010, gebr. Lubbers bouwbedrijf B.V.

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 8 januari 2009:
• Vorden, Hamminkweg 5, verbouwen van schuur tot woning met expositieruimte
• Baak, Wichmondseweg 30, aanbrengen van zinken mastgoot met bijbehorende hemelwaterafvoeren

Aanlegvergunningen
Verzonden op 12 januari 2010:
• Steenderen, nabij Prinsenmaatweg/J.F. Oltmanstraat (Vreekolk), kappen van aantal populieren,
aanplanten van zwarte populieren en weghalen van de strooisellaag

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Verordeningen uitvoering Wet investeren in jongeren (WIJ)
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 17 december 2009 de volgende
verordeningen vastgesteld:
• Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009
• Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2009
• Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren 2009
• 1e wijziging Verordening Participatieraad Bronckhorst
• 1e wijziging Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening.
In deze verordeningen is het kader voor de uitvoering van de Wet investeren in jongeren vastgelegd
voor wat betreft het werkleeraanbod, het verlagen van de inkomensvoorziening en het betrekken
van de jongeren bij de uitvoering van de Wet investeren in jongeren.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving) of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen en aanlegvergunning.
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

De stukken liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt ze gratis raadplegen op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie ¡ Snel naar ¡ Regelgeving ¡ Maatschappelijke zorg en welzijn.
De verordeningen treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente
Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 17 december 2009 de Verordening
inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Bronckhorst vastgesteld. De Verordening ligt
vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening is gratis te raadplegen op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie ¡ Snel naar ¡ Regelgeving ¡ Maatschappelijke zorg en welzijn.
De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

WEEKAANBIEDINGEN

H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 2 van
11 januari 2010
t/m 17 januari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur
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Parochies Graafschap - Zutphen naar Lourdes

Gaat U mee?
Ook dit jaar gaan we met de Parochies Graafschap - Zutphen op bedevaart naar Lourdes. We hopen
dat een flink aantal mensen meegaan van 28 april t/m 3 mei 2010.

Verkeersveiligheid

Drempels en andere verkeersremmende maatregelen zijn menigeen
soms een doorn in oog. Helaas zijn
ze op meerdere plekken hard nodig.
Ik ben van mening dat verkeersremmende maatregelen alleen daar toegepast moeten worden, waar zij ook
daadwerkelijk noodzakelijk zijn. De
Ruurloseweg in Hengelo wordt binnenkort aangepast. Er komen VIJF
plateaus op kruisingen bij. Is dit nu
echt nodig? Zijn deze kruisingen onveilig? Hoeveel ongelukken hebben
zich daar de afgelopen jaren voorgedaan? Is het aantal nihil, dan ben ik
van mening dat er geen plateaus
moeten komen. Ook de hulpdiensten, ambulances en brandweer
moeten snel ter plaatse kunnen zijn.
De kruising Hengeloseweg - Schooltinkweg/Varsselsestraat in Zelhem
wordt binnenkort aangepakt. Weliswaar 20 jaar te laat, maar goed, er
gaat wat gebeuren. In hoofdzaak
wordt de Hengelose weg ter plekke
van de kruising verbreed, zodat men
deze weg in twee stappen kan oversteken. Een dure oplossing, die ongeveer € 250.000,00 gaat kosten. Ik, en
met mij enkele verkeersdeskundigen, zijn van mening dat wanneer
een rotonde niet haalbaar is, een
duidelijk bajonetkruising de enige
veilige oplossing is voor deze kruising. Zolang men er zonder te stoppen recht overheen kan rijden, zal
het, ook met een verbreedde Hengeloseweg, altijd ongelukken blijven
geven. Dit kan anders en goedkoper.
Door het laatste stuk van de Schooltinkweg meer naar het noorden af
te buigen, ontstaat er een duidelijke
bajonet kruising. Kost weinig en is
veel veiliger. Blijkbaar is dit een te
goedkope oplossing.
Bennie Wisselink
Wisselinkweg 1
7021 MD Zelhem

De reisorganisatie is de VNB Nationale Bedevaarten, waar wij met 12
parochies een deel van zijn. We reizen ditmaal per vliegtuig. Het wordt
weer een geheel verzorgde bedevaartreis, voor gezonden, zieken,
voor parochianen en hun reisgenoten.
GAAT U MEE?
Misschien is het een lang gekoesterde wens ? Misschien hebt u een bijzondere reden of intentie om op bedevaart naar Lourdes te gaan? Bij
Maria kan dat. Misschien hoeft het
niet zo zeer voor Uzelf, maar wilt U
wel een keer iemand begeleiden;
Ouders, familielid, goede kennis, of
een zieke. Of misschien wilt U wel
iemand een bijdrage geven zodat
een lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan. Ook dat kan zijn bij
een huwelijksjubileum of een bijzondere verjaardag ? U kunt alleen
mee gaan of met meerderen.
De bedevaart wordt verzorgd door
de VNB en heeft een Nederlandstalig
programma. Hulpmiddelen als rollator of/en rolstoel kunt u gratis lenen in Lourdes, alles wordt voor U
geregeld. Het is heel bijzonder om

tijdens deze reis een Internationale
Hoogmis bij te wonen in een grote
ondergrondse kerk met 20.000 mensen van alle nationaliteiten. Of je
kunt in je eentje een kaars opsteken,
s avonds bij de grot…. Een bustocht
door de Pyreneeën, vrij keuze, is een
beleving op zich. Lourdes blijft een
bijzondere plaats, waar mensen uit
alle delen van de wereld elkaar ontmoeten, samen bidden en hun geloof beleven, maar ook de gezelligheid van vakantie ervaren. Een Lourdesreis is een geweldig voornemen,… maar laat het daar niet bij
blijven!.
De informatie-avond is op dinsdag
19 januari 2010 om 19.30 uur in de
parochiezaal van de Christus Koningkerk aan het Jebbink 8 te Vorden. De koffie staat klaar! Pastor Hogenelelst gaat mee voor geestelijke
begeleiding. Wilt U alvast meer weten over deze reis, of om als vrijwilliger mee te gaan, dan kunt U contact opnemen met: Riekje Rijk, geestelijk verzorger Stichting Sutfene,
en hotelleider tijdens de reis, tel: 06
13182098. Pastoor F.Hogenelst, Parochieverband Graafschap-Zutphen,
telefonisch spreekuur in uw parochieblad. Met Willy Hermsen ( t/m
18 januari) tel. 0575 520845. Hopelijk gaan we samen op weg naar
Lourdes, we informeren U graag op
19 januari in Vorden.

Actie Syntus loopt goed
Op 4 januari begon de actie "Syntus moet blijven" (handtekeningen op papier) en na 6 dagen waren er al ruim 2200 handtekeningen binnen bij het actiecomité.
Het doel van de actie is om de Gelderse Staten te bewegen de OVconcessie toch aan Syntus te geven bij de definitieve gunning.
Wie ook wil meedoen kan via syntusmoetblijven@hotmail.com meer
informatie krijgen en een formulier
aanvragen. De actie loopt tot 22 januari. Veel van de aangevraagde formulieren (waarop 15 handtekeningen passen) zijn nog niet terug, dus
het aantal zal nog flink stijgen.

Redenen om Syntus te willen behouden voor de Achterhoek zijn:
Syntus heeft de spoorlijnen in de
Achterhoek en Betuwe gered, er rijden nu meer treinen dan ooit. Treinen en (buurt)bussen vormen een
dicht netwerk (visgraatmodel),
waardoor de reizigersaantallen
sterk zijn gestegen. Dit systeem is in
diverse landen nagevolgd. Syntus
staat dicht bij de mensen en is zeer
betrokken bij de streek. Daar komt
nog bij dat de spoorlijn Winterswijk
- Arnhem in zeer slechte staat is en
nu eindelijk wordt verbeterd. Syntus heeft daar tussen Doetinchem
en Arnhem zelfs een kwartierdienst
ingevoerd, en verdient het om na 10
jaar tobben eindelijk storingsvrij te
kunnen rijden.

Eindelijk echt
leren

luisteren

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl
of bel 070-3649500

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!
KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Specialist in het shapen van uw lichaam.

Altijd
Gratis
Proefles
Nijverheidsweg 2-4
7021 BX Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

• Vacustep
• Powerplate
• Zonnebankstudio
• Nagelstudio
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Is dit de pilotenoveral van mijn opa Bruidsbeurs

Landal Stroombroek
Op maandagavond 8 februari organiseert Landal Stroombroek in samenwerking met Beijer Besselink
bruidsmode en diverse ondernemers uit de regio Montferland e.o.
voor het 2e jaar een unieke bruidsbeurs. Hier presenteren zich 18 ondernemers op het gebied van huwelijk en huwelijksvoorbereidingen hun producten en diensten.
Tijdens deze avond verzorgen
Bruidsmode Beijer Besselink en
Heezen Mannenmode een spectaculaire bruidsshow met de collectie van 2010.

De modellen showen tevens brillen
van Bergh Optiek, dragen sieraden
van Juwelier Moorman en boeketten
van Bloemsierkunst Alegria. Buiten
staat een prachtige limousine van Five
Star Limo en stalhouderij Debbinkhof
is aanwezig.

De gemeente Montferland is aanwezig
met haar trouwambtenaren en ook
kasteel Huis Bergh is vertegenwoordigd. Drukkerij Weevers uit Vorden,
Fotografie Dies Goorman, Ross Video,
B.VIP.M entertainment, Dex partyrent
en Horeca Stroombroek ontbreken
ook niet tijdens deze avond.

Oriflame, Salon Chantal en Palestra
Sauna en Beauty zijn aanwezig en
geven adviezen over haar & make-up
verzorging. Voor een huwelijksreis
kunt u terecht bij Globe reisbureau.

Kaarten zijn binnenkort bij diverse
voorverkoop adressen te verkrijgen.
Bel voor meer informatie over de show
Bruidsmode Beijer Besselink via telefoon (0544) 48 12 22 of bezoek
www.trouweninmontferland.nl
voor voorverkoop adressen van entree
kaarten.

Laatste prikmogelijkheid

Mexicaanse griep
De familie Tarry bij de thermische overal van de Captain uit 1941.
Een prachtige afsluiting van 2009 in het Achterhoeks
Museum 1940-1945. www.museum40-45.com

Familie Tarry uit Engeland krijgen het verhaal van hun
vader en opa te horen en zien zijn overal.

Mensen die bij GGD Gelre-IJssel de
eerste vaccinatie tegen de Mexicaanse griep hebben gekregen,
kunnen de tweede prik in de week
van 11 januari halen. Ook al is de
griepgolf op zijn retour, het is belangrijk de tweede prik ook te halen. Hiermee zijn huisgenoten
van baby's tot zes maanden, of
kinderen van zes maanden tot vijf
jaar, maximaal beschermd tegen
het Mexicaanse griepvirus.
DATA EN LOCATIES
Op 5 locaties, verspreid in de regio
Gelre-IJssel, biedt de GGD de mogelijkheid om de tweede prik te halen.
Dat kan op de volgende locaties, van
14.00 - 17.00 uur:

Doetinchem: dinsdag12 januari,
de Bongerd, de Bongerd 81
Deventer: vrijdag 15 januari,
Wijkcentrum, J. van Vlotenlaan 85
Apeldoorn: maandag 11 januari,
het Kruispunt, Zilverschoon 114
Harderwijk: donderdag14 januari,
de Kiekemure, Tesselschadelaan 1
Groenlo: donderdag 14 januari,
de Bron, Buitenschans 1
Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A
(H1N1), (Mexicaanse griep) kunt u
vinden op www.grieppandemie.nl of
op de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl.

Gratis gezondheidsconsult bij Sensire
De Short Stirling op transport in de Kerkstraat in Hengelo Gld.
www.museum40-45.com

Het originele logboek en emblemen van Wallace -Tarry.
www.museum40-45.com

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
Tevreden klanten en medewerkers die met plezier werken

Sensire gooit roer om
"Een zorgorganisatie met allerlei
regels en sturing van bovenaf
heeft geen toekomst", aldus bestuurder Maarten van Rixtel van
Sensire. In 2009 heeft Sensire het
roer dan ook drastisch omgegooid. De hele organisatie is nu
zo ingericht dat alles ondersteunend is aan het behouden en versterken van het contact tussen de
medewerker en de klant. Aan een
goede zorgverlening dus, en die
wordt gegarandeerd doordat de
medewerker goed en met plezier
kan werken, mét en vóór de
klant.
ZORG OP DE VOORGROND
Mensen willen zo lang mogelijk
hun eigen leven blijven leven, in
hun eigen huis of in een verzorgings- of verpleeghuis. Sinds jaar en
dag kunnen mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, een beroep doen op Sensire. De organisatie rondom hun zorg is in de loop
der jaren echter steeds complexer
geworden. Alle regels en administratieve taken die zijn opgelegd
aan de (thuis)zorg, en dus ook aan
Sensire, slokken veel tijd en aandacht van de medewerkers op. Het
échte contact tussen klant en medewerker - de aandacht van de ene

voor de andere mens - is daardoor
teveel op de achtergrond geraakt.
Sensire heeft de zorgverlening weer
op de voorgrond gezet en de organisatie daarop aangepast.
TIJD EN AANDACHT VOOR
ÉCHT CONTACT
Juist in het contact tussen klant en
medewerker wordt duidelijk wat de
wensen van de klant zijn en waar
ondersteuning of zorg nodig is. Medewerkers hebben daarom van de
ruimte om, naar eigen inzicht te
werken, zelf hun tijd in te delen en
zelfstandig beslissingen te nemen.
Uiteraard binnen de afspraken die
met de klant zijn gemaakt. De verpleegkundigen en verzorgenden
doen zo min mogelijk administratieve taken. Sensire heeft hiervoor
allerlei oplossingen gezocht. De
planning van de zorg, die altijd veel
tijd kostte, kunnen ze nu bijvoorbeeld heel makkelijk regelen met
behulp van een nieuw systeem dat
werkt via de computer en hun mobiele telefoon. Hierdoor kan de medewerker meer tijd en aandacht aan
de klant besteden.
KLEINE, ZELFSTANDIGE TEAMS
Om nauw contact tussen klant en
medewerker mogelijk te maken,

gaat Sensire met kleine, zelfstandige wijkteams werken. Zo'n wijkteam is verantwoordelijk voor klanten in hun dorp, wijk of straat. Ditzelfde geldt voor de woonteams. Zij
zijn verantwoordelijk voor klanten
in het verzorgings- of verpleeghuis.
Doordat de verzorgenden en verpleegkundigen al hun klanten ook
écht kennen, zijn zij in staat om iedere klant de best mogelijke zorg en
ondersteuning te bieden. Medewerkers kunnen snel inspelen op wensen van de klant of als er veranderingen zijn in de vraag naar zorg. De
medewerker kent de klant en de
klant kent de medewerker. Bovendien weet de klant dat er altijd een
verzorgende of verpleegkundige die
zij kennen in hun buurt is, overdag
maar ook 's nachts. Dat geeft een
veilig gevoel.
PLEZIER IN HET WERK
Doordat de medewerkers volop aandacht aan de klant kunnen besteden en meer ruimte krijgen om zelfstandig te werken, hebben zij meer
plezier in hun werk. Sensire is blij
met tevreden klanten én tevreden
medewerkers die hun werk goed en
met plezier doen.

Ook in 2010
HOE SCHAT U UW EIGEN
GEZONDHEID IN?
Gezondheidsconsulenten van Sensire adviseren en begeleiden mensen in een persoonlijk gesprek
naar een gezonde leefstijl. Het gezondheidsconsult van Sensire is dé
manier om tijdig te signaleren of
de huidige leefstijl een risico
vormt voor de gezondheid. Sensire
biedt het gezondheidsconsult in
2010 geheel gratis aan op verschillende locaties in Oost-Gelderland,
waaronder locaties in Bronckhorst
en Lochem.
Niet alle 'gezonde' mensen blijken zo
gezond als zij zelf denken. Bijna één
op de acht mensen heeft, zonder het
te beseffen, een aanzienlijke kans op
chronische aandoeningen zoals diabetes, vormen van kanker of hart- en
vaatproblemen. Deze verkeerde inschatting van de eigen gezondheid
blijkt uit onderzoek door het Niped,
een Nederlands instituut voor gezondheidspreventie en vroegdiagnostiek.
PERSOONLIJK ADVIES
Preventief werken aan een gezond lichaam en gezonde geest is dus belangrijk. Jong en oud kan daarom bij Sensire terecht voor een gratis gezondheidsconsult. Verwijzing door een arts is
niet nodig. Voorafgaand aan het consult beantwoordt men thuis vragen

over de gezondheid, leefsituatie, eeten drinkgewoonten, slaappatroon, activiteiten enz. In het daaropvolgende
persoonlijke gesprek gaat de gezondheidsconsulent, een (wijk)verpleegkundige van Sensire, dieper in op de
antwoorden. Zij meet bloeddruk, cholesterol- en bloedsuikergehalte en bepaalt de verhouding tussen lengte en
gewicht.

Het consult, dat drie kwartier tot een
uur duurt, wordt afgesloten met een
gericht advies voor een gezonde(re)
leefstijl. Ook begeleiding naar die gezonde leefstijl is mogelijk. Indien nodig verwijst de consulent naar een
(huis)arts. Het gezondheidsconsult
kan eenmalig worden aangevraagd,
maar kan ook jaarlijks worden herhaald.

GRATIS IN 2010
Iedere inwoner van Oost-Gelderland
kan een gratis gezondheidsconsult
van Sensire aanvragen via het algemene telefoonnr. 0900 - 88 56 (10 ct/min).

De consulten vinden plaats op locaties
in Oude IJsselstreek (Ulft), Winterswijk, Oost-Gelre (Groenlo), Doetinchem, Bronckhorst (Keppel, Vorden en
Zelhem) en Lochem.
Vanaf februari zijn er ook in Aalten en
Dinxperlo consultlocaties.

Oud papier
OUD PAPIER BASISSCHOOL
VELDHOEK
Van woensdag 13 tot en met maandag
18 januari 2010 kan er weer oud
papier in de container worden gede-

poneerd die dan bij school staat. De
container voor oud ijzer staat permanent in het weiland van de familie
Bretveld aan de Boskapelweg.
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Zingende mannen zijn gelukkige mannen
die goed opvielen, ook al was Rijkswaterstaat daar niet zo blij mee. Die haalde ze dan weer weg. Andere hobby’s
van Theo waren kanaries en fuchsia’s
en nu houdt hij zich bezig met het
maken van wijn. Voor de toekomst van
het koor heeft Theo op een heel natuurlijke manier gezorgd , namelijk
door ongeveer 22 jaar geleden zijn
zoon Peter mee te nemen.
Henk Bloemendaal is een lid dat opvallend onopvallend is. En dat in bijzonder positieve zin. Hij is één van die
koorleden waarop altijd een beroep
kan worden gedaan. Hij heeft samen
met anderen het concertpodium gemaakt en helpt nog regelmatig bij het
opbouwen van het podium. Ook is hij
in een noodsituatie enige tijd secretaris van het koor geweest. Een andere
liefhebberij van Henk is het rijden op
zijn Heinkel scooter. In de zomermaanden bij mooi weer maakt hij samen met zijn vrouw, die ook op een
Heinkel rijdt, menige tocht door de
Achterhoek en wijde omgeving. Ook
komt hij dan soms op de maandagavond op zijn scooter vanaf Eefde naar
Vorden. Dat hij het vanaf het begin al
heel leuk vond bij het Vordens Mannenkoor blijkt wel uit het feit dat hij al
na enkele repetities zijn toenmalige
collega Theo Nijenhuis mee naar het
koor nam, wat daarna weer grote gevolgen voor de groei van het koor had.

Dat zingende mannen gelukkige mannen zijn blijkt wel bij het Vordens
Mannenkoor. Maar liefst vier mannen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd met hun veertigjarig jubileum. Voorzitter Theo Frencken
opende de bijeenkomst met een terugblik op het afgelopen jaar. Hij
noemde de medewerking aan de Italiaanse avond een hoogtepunt. Die
avond waarin ook bij het publiek een enthousiaste sfeer ontstond. Een
soort André Rieu sfeer, maar dan met minder mensen.
Ook het bezoek van het Polizeichor uit
Magdeburg was een groot succes met
een mooi concert van beide koren op
zaterdagavond in de Christus Koningkerk. Zondagmorgen stond het Polizeichor in de kerk in Vierakker om de
dienst muzikaal te omlijsten. Tijdens
de afsluitende lunch bleek weer eens
dat samen met muziek bezig zijn
vrienden maakt. Enkele andere optredens van het Mannenkoor waren onder meer de jaarlijkse dodenherdenking, het Vordens songfestival , de opening van het Willem Kuijpertournooi
en het optreden tijdens een wel zeer
koude kerstmarkt. Tijdens de Berenddag bij kasteel Hackfort in juli liepen
enkele leden als monnik verkleed ,
zingend rond.
Een belangrijke activiteit was de ledenwerf middag in maart, met als
motto “gezellig zingen voor iedereen”.
Het is belangrijk dat lege plekken die
in het koor soms vallen weer worden
opgevuld. Aan deze actie heeft het
koor vijf nieuwe leden overgehouden.

Het jaar werd afgesloten met twee
kerstconcerten, samen met het Warnsvelds Mannenkoor. De voorzitter bedankte alle mensen die zich het afgelopen jaar voor het Vordens Mannenkoor, op welke manier dan ook, hebben ingezet. Een van die mensen is Annie Schepers die van het mooi zingend
mannenkoor een
zingend koor
maakt.
KEURIG MOOI
Hierna werden Henk Bloemendaal en
de beide Theo’s Nijenhuis naar voren
gevraagd. Eigenlijk zou hier nog een
vierde man bij moeten zijn nl. Vincent
Eykelkamp. 40 jaar geleden werd genoemd kwartet lid van het Vordens
Mannenkoor geworden.
Vincent Eykelkamp kon deze avond
niet aanwezig. Hij heeft altijd met
enorm veel plezier bij het Vordens
Mannenkoor gezongen. Met pijn in
het hart moest hij om gezondheidsredenen enkele maanden geleden besluiten om te stoppen met zingen. Dat

Cursussen Atelier Popzij in Steenderen

het afscheid van het koor moeilijk
voor hem is geweest bleek wel heel
duidelijk toen hij tijdens de kerstmiddag in de Wheme nog één keer het
Stille Nacht mee zong. Vincent zong
in het kerkkoor van de Kranenburg
toen de toenmalige voorzitter van het
Vordens Mannenkoor Ab Bielderman ,
hem vroeg om lid te worden van het
Vordens Mannenkoor. Naast het zingen had Vincent nog een grote hobby
en dat was vissen. Ook de groentetuin
was zijn lust en leven. De oud papier
ophalers hebben jarenlang een gezellig koffieadres bij de familie Eykelkamp gehad. De speld van het KNZV
behorend bij het 40 jarig jubileum
werd hem thuis door Jan Memelink
opgespeld.

P . K . V.

Uitslagen
Noord Show
Zuid Laren

Op 1 februari 2010 starten de cursussen Mensfiguren boetseren van
Atelier Popzij in Steenderen. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij.

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

Atelier Popzij, Gerdy Kremer, Ds. Pikaarweg 3, 7221 BV Steenderen. Voor
meer informatie kan men bellen
(0575) 451731, mailen naar gerdy.kremer@kpnplanet.nl of de website raadplegen www.popzij.roxer.com.

Toen de jubilarissen bij het koor kwamen telde het koor ongeveer 25 leden.
Er is één uitvoering die zij zich allemaal herinneren. Dat was een zangconcours in Nijmegen waar een verplicht nummer moest worden gezongen. Na weken van repeteren was het
nog steeds niet gelukt om het nummer helemaal tot een goed einde te
brengen. Op de heenreis naar Nijmegen werd onderweg nog een stop gehouden om nog eens te repeteren wat
ook niet het gewenste resultaat had.
Met de moed der wanhoop werd het
lied gezongen op het concours. Het leverde het hoogst aantal punten en een
eerste prijs op. Zingende mannen zijn
gelukkige mannen is het motto van
een landelijke ledenwerfactie van het
Koninklijk Nederlands Zangersverbond dat zijn hoogtepunt moet krijgen in het laatste weekend van januari 2010. Het is bekend, dat ook in de
mannenkoorwereld op termijn de vergrijzing een probleem kan worden.
Om hieraan tijdig het hoofd te bieden,
worden alle mannen die graag zingen
uitgenodigd om zich aan te melden
bij een koor in hun regio. Vele mannen doen aan sport met het doel de lichamelijke conditie op peil te houden.
De meeste mannen weten helaas niet
dat zingen in mannenkoorverband
ook sport bedrijven is. Het Vordens
Mannenkoor biedt alle mannen in de
regio op zaterdagmiddag 30 januari
as. de gelegenheid om kennis te komen maken met koorzang tijdens een
openbare repetitie in het Dorpscentrum te Vorden. Voor meer informatie
kijk op www.vordensmannenkoor.nl
of www.mannenkoorweekend.nl.

Ook Vordenaar Theo Nijenhuis werd
door Ab Bielderman gevraagd om bij
het mannenkoor te komen zingen. De
maandagavond is voor hem heilig.
Zelfs zijn tweede grote hobby, De
Graafschap, laat hij er regelmatig voor
schieten. De maandagavond wil hij
ook zoveel mogelijk zingen. De pauzes, hoe gezellig ook, duren hem soms
veel te lang. Als er door het Vordens
Mannenkoor een groot concert gegeven werd zorgde Theo voor het maken
plaatsen van sandwichborden. Die
plaatste hij dan het liefst op plekken

Mensfiguren
boetseren

In 7 lessen van 2,5 uur wordt de techniek geleerd en gaan de cursisten met
een kant-en-klaar beeld naar huis. De
cursus wordt in kleine groepen gegeven, waardoor iedereen voldoende
aandacht krijgt. Ook voor wie nog
nooit met klei heeft gewerkt, is dit een
prima mogelijkheid om het te proberen. De lessen vinden zowel overdag
als ’s avonds plaats en worden gegeven
in het atelier.
Ook zijn er regelmatig eendaagse
workshops.

Na de komst van Theo Nijenhuis (afkomstig uit Hengelo) begon het Vordens Mannenkoor te groeien. Binnen
een jaar had hij al twee van zijn broers
meegebracht en na een aantal jaren
volgde ook de derde. Zingen deed hij
al veel eerder thuis met zijn ouders en
andere kinderen uit het gezin. Theo
was lid van het Gemengd koor Laus
Deo in Wichmond/Vierakker en zingt
nu ook nog in het RK Kerkkoor St. Willibrord in Hengelo. Ook hij was een
van de bouwers van het concertpodium en helpt hij nu ook nog bij het ver-

voer en opbouwen van het podium.
Als hobby heeft Theo het repareren en
onderhouden van oude landbouw
tractoren en stationaire motoren. Alle
jubilarissen kregen de speld van het
KNZV opgespeld en een oorkonde uitgereikt waarna ze werden toegezongen door de overige koorleden.

DWERGHOENDERS:
Doornikse kriel: H. van Olst 2xZG,1xG
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst
1xF,1xZG,2xG
Wyandotte: H. Berenpas 2xZG,1xG, B.
Wassink 2xG, T. Zevenhoeken 1xG
KONIJNEN:
Franse Hangoor: R. Bruinsma
1xF,2xZG,2xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma
5xZG,1xG
Wener: H. Nijenhuis 1xF,2xZG
Rode Nieuw Zeelander 3xF
Hollander: T. Zevenhoeken 3xZG
DUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
3x93,1x92 punten.

Het kleine veld zeven jaar
Aan de Almenseweg net buiten Vorden heeft Rian Drok nu al zeven
jaar haar tekenpraktijk. Rian vertelt: toen wij hier zeven jaar geleden kwamen wonen was het mijn
droom om buiten wonen en dieren
te combineren met tekenen en
schilderen. De vrijheid en het plezier die tekenen en schilderen kunnen geven wil ik met anderen delen.
Ik heb veel technieken in huis om
mensen die graag willen tekenen(
maar denken dat ze dat niet kunnen
of durven), over de drempel te helpen.
Het jaar door worden er diverse cursussen gegeven, zoals mandala tekenen Keltisch tekenen en combinaties
hiervan. Naar aanleiding hiervan exposeren cursisten in het Noaberhuus
in Okkenbroek (bij Deventer).
Nieuw is een cursus Stromend tekenen dit is " schilderen" als Hundertwasser. Hundertwasser was een veelzijdige Weense kunstenaar met een

geheel eigen, kleurige stijl. Behalve
schilder was hij ook architect en activist; hij wilde een betere wereld vormgeven waarin mensen in harmonie
met de natuur leven. Ik heb nu één
groep die op deze manier aan het
werk is, en de mensen zijn heel enthousiast. Donderdag 14 januari begint een nieuwe korte cursus je kunt
je hiervoor nog opgeven. Een andere
tak van de praktijk is de tekentherapie. Tekenen kan een manier zijn om
problemen of onverwerkte zaken uit
je leven aan te pakken. Een tekening
kan immers veel onbewuste zaken
aan de oppervlakte brengen.

Rian is nu ook erkend als lid van de
RING (Stichting Ring registreert, certificeert artsen, beroepsverenigingen
en hulpverleners in natuurgerichte
gezondheids zorg). Dat betekent dat
diverse ziektekostenverzekeraars de
sessies vergoeden. Kijk ook op de website
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

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

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

Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties
Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen
op www.rowielektro.nl
Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu
tot wasautomaatdeur online op voorraad.
Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op
www.rowielektro.nl
Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.
Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630
www.eefjansen.nl

*
*
*
*
*
*
*

Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
Bioresonantietherapie
Allergietest
Baunscheidtmassage
Homeopathie en Fytotherapie
Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak

Lid van Cellcare Health Group

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen
Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Volop verse Tulpen!!
Bildstar aardappelen 10 kilo 1.49
Gieser Wilderman stoofperen 2 kilo 1.50
2 kilo Uien + 2 kilo Winterpeen 1.25
Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99
Heerlijke Cox’s appelen 3 kilo 1.00
Zuurkool uit ’t vat 500 gram 0.49
Navelsinaasappels 10 voor 1.99
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen

199.-

Handverstelbaar, in leder
Van 849,- Nú

599.-

TIENTALLEN ZITCOMBINATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD.
GEPRIJSD
D. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Vinyl 'Harmony' 400 breed van 45,00 nu

19.95

Projecttapijt 400 breed,
in beige-blauw-groen, van 79,00
MEENEEMPRIJS

29.00
Hoogpooltapijt ‘Passat’ in geel OP=OP
00
400 breed van 59,00 nu MEENEEMPRIJS 15.
Naaldvilttapijt 'Novazon'
kleur grijs van 59,95 nu
39.95
Bonaparte tapijt 'Jeans' 400 breed
boucle in 2 kleuren, terra of beige
van 79,00 nu

49.00

TAFELKLEDEN rond: 150-160-170-180
en 135x170 - 80x80
OP=OP nu met

50% korting
Gordijnstoffen diverse dessins en kleuren
95
uitzoeken van de rol OP=OP PER METER 5.

4-Seizoenen dekbed met synthetische vulling
en wasbaar op 60 graden.
95
Eénpersoons 135 x 200 99,95 nu
Extra lang

135 x 220 119,95 nu

Tweepers.

200 x 200 149,95 nu

Litsjumeaux 240 x 200 179,95 nu

Extra lang

240 x 220 199,95 nu

Comforel hoofdkussen 60 x 70
van 22,50 OP=OP NU 2 STUKS VOOR
Dekbedovertrek katoen 'Burgos'
Eénpersoons
va n 39,95 nu
Tweepers.

van 69,95 nu

Litsjumeaux

van 99,95 nu

Schoonloopmatten Coral 60 x 90
Diverse kleuren van 45,00 nu voor

69.
89.95
119.95
139.95

159.95
39.95

25.00
45.00
50.00
19.95

in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.
(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilderwerk 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?

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

EIBERGEN
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Helmink maakt het mooier bij u thuis

... als het méér moet hebben!
meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

www.spannevogel.nl

Metalen frame en dikleder of
stofbekleding diverse kleuren.
Nú vanaf

Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen

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

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

EETKAMERSTOEL MALICE

2 halen 1 betalen

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

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

599.-

SIERKUSSENS 40x40 of 50x50, diverse kleuren
en dessins nu

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

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

Uitgevoerd in kwaliteitsleder
2-zits, 167 cm breed Van 739,- Nú

RELAXFAUTEUIL PROTOSS

Verkoop/verhuur aanhangwagens

Kadotip!!! Doe het met een streekproductenpakket!!!

BANK DUKE

voor Benzineen Dieselauto’s

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

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

Winterverkoop

50 70%
tot

Loonwerk

Grondverzet

korting

Verticaal transport

op geselecteerde items van bekende merken,
meubelmakerij

” D E B OVENSTE P L ANK”

maatwerk keukens
inbouwkasten
kastwanden

* Machinaal verwerken van snoeihout

t

* Afvoer van: Takken, Stammen, Stobben

Schuttest
raat 22 Vorden
tel. 06 10 03 77
92
www.deb
ovenstep
lank.com
info@deb
ovenstep
lank.com

* Hoogwerker verhuur incl. bediening

op maa
Vakmanschap
maatwerk meubels

WINTERWERK:
* Snoeien,zagen tot 27 meter hoogte

* Machinaal vegen van wegen en paden

Tel. 0575-467227 / 06-29518568
info@boschhengelo.nl
Scharfdijk 2, HENGELO G.

zoals Bandolera, Betty Barclay, Expresso,
Frank Walder, Scarva, Taifun, Roberto Sarto etc.

Fashion
with
feeling

Kerkstraat 11 • Hengelo Gld. (0575) 46 12 35

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Vaatwasser Stuk?

• Onderhoud
• APK
• Banden en
Velgen
• Uitlaten

HELMINK
RUIMT OP!
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Zowel koppel als singletoernooi

Berkelland Open Darttoernooi
Op zaterdag 23 en zondag 24 januari organiseert Stichting Berkelland Open Darts haar jaarlijkse darttoernooi bij partycentrum De Luifel in Ruurlo.
Op zaterdag wordt het koppeltoernooi gehouden. Zowel dames als heren koppels kunnen aan het toernooi deelnemen, maar ook een mix
koppel is natuurlijk ook van harte

welkom. Er wordt gespeeld volgens
het poule systeem en het inschrijfgeld is prijzengeld.
Op zondag is het single toernooi
aan de beurt, ook hier wordt gespeeld volgens het poule systeem en
bij voldoende deelname zal er zelfs
een aparte dames poule of eventueel meerdere dames poules zijn.
Ook hier geldt inschrijfgeld is prijzengeld.

Restaurant na facelift nu
brasserie
Een ander adres, een nieuwe naam,
een aangepaste menukaart, een
modernere uitstraling: restaurant
't Olde Lettink bij Vorden heeft aan
alle kanten een facelift ondergaan.

Allemaal voortgekomen uit het feit
dat Henk en Marjorie Klaassen, die het
restaurant sinds 1 april 2004 exploiteerden, zich in juni 2009 eigenaren
mochten noemen van het pand bij de
kruising van de Almenseweg en de
Mispelkampdijk. Gevolg van de eigendomsoverdracht was dat het bestaande perceel kadastraal gescheiden
moest worden en er dus ook een
nieuw adres moest komen. En zo
kwam van het een het ander. Kort en
goed: restaurant 't Olde Lettink heet
sinds 1 januari Brasserie Lettink, het
adres is voortaan Mispelkampdijk 11
en het aangrenzende cafetaria is nu
'Fast & Fresh'. Wat is gebleven is de gemoedelijkheid waaraan Henk en Marjorie zo veel waarde hechten. "Je hoeft
hier niks, je mag hier alles", vat Henk
de bedrijfsfilosofie samen. "We doen
voor iedereen altijd ons best." Hij is de
kok van het bedrijf, samen met Monique van den Hoogen en zoon Martijn,
Marjorie is gastvrouw. Daarnaast kan
het echtpaar een beroep doen op een
zestiental parttimers, voornamelijk
weekendhulpen.
Met de naam 'brasserie' willen Henk
en Marjorie wat 'losser en eigentijdser'
overkomen. We onderscheiden ons
ook door onze koffie- en theespecialiteiten. Bij ons is de thee vers en niet
uit een zakje en ook voor de koffie
hebben we lekkere recepten bedacht.
Daarnaast denken we met de naam
brasserie toch een iets breder publiek
aan te trekken."

Samenvallend met de naams- en
adreswijziging was een (interne) verbouwing. Zo werd de bar vernieuwd
en werd het verouderde systeemplafond vervangen door een strak, grijs
kleurig plafond met ingebouwde halogeenspotjes. De kleurstelling donkerrood/grijs is ook doorgetrokken naar
de menukaarten, de visitekaartjes en
ander presentatie materiaal. Op die
menukaart staan nu veel meer salades, te bestellen als voorgerecht of als
maaltijdsalade. "Daarnaast ontbreekt
een gemakkelijk schnitzeltje niet,
evenmin als de spare ribs waar we zo
beroemd om zijn. Ook zijn de prijzen
wat verlaagd; we hebben nu al een
drie gangenmenu voor 25 euro." Naast
de vaste gerechten vindt Henk Klaassen het leuk gasten te verrassen. "Ik
doe voor iedereen altijd mijn best, ook
voor vegetariërs. Die willen ook wel
eens wat anders dan een kaasschnitzel. Natuurlijk kunnen we rekening
houden met diëten: als iemand hier
lactose- of glutenvrij wil eten kan dat."
De cafetaria bij de brasserie is ook aangepast, zowel wat interieur betreft als
qua aanbod. Van de koude, witte tegels is niets meer te zien en het geheel
nodigt meer uit er even bij te gaan zitten. Natuurlijk kunnen mensen er
nog terecht voor een patatje of een frikandel, maar op de kaart staan nu ook
diverse soorten afgebakken broodjes,
maaltijdsalades om mee te nemen en
smoothies. "Het assortiment past nu
beter bij de verse keuken van de brasserie. Vanuit die keuken kunnen we alles betrekken wat mensen wensen."
Brasserie Lettink, Mispelkampdijk 11,
7251 DA Vorden, tel. 0575-554001,
www.brasserielettink.nl,
info@brasserielettink.nl

Welke Super de Boer
wordt een C1000 of
Jumbo?
Jumbo heeft de lijst gepubliceerd met de 80 Super de Boerwinkels die aan C1000 zullen
worden doorverkocht. In december vorig jaar maakte Jumbo Supermarkten bekend de
300 Super de Boer-filialen in Nederland over te nemen. Toen
werd tevens aangekondigd dat
80 van die 300 winkels in handen van C1000 zouden komen.
Tot op heden was echter niet duidelijk welke Super de Boer-winkels
nou in een Jumbo en welke winkels in een C1000 zouden veranderen. Met de nu gepresenteerde lijst
maakt Jumbo een einde aan die
onduidelijkheid.
Jumbo en C1000 hebben in gezamenlijk overleg bekeken welke
winkels het beste bij welke formule zouden passen. De betreffende
winkels zijn eerder deze week op

de hoogte gesteld; het gaat niet alleen om filialen, maar ook om
winkels van zelfstandige ondernemers. Het overgaan van de winkels
zal stapsgewijs twee jaar in beslag
nemen.
De redactie van weekblad Contact
heeft de betreffende winkeliers in
het verspreidingsgebied gevraagd
naar hun mening over deze overname:
• Super de Boer Vorden en Warnsveld (Gebr. Stein) worden C 1000.
• Super de Boer Zelhem, Leesten
Bouma, Steenderen en Hengelo
Gld. zouden dan automatisch
Jumbo moeten worden, echter
hierover vindt eerst nog overleg
plaats. De mogelijkheid bestaat
dat ze doorgaan onder een andere formule.

Op beide dagen is de zaal open om
11.30 uur en zal het toernooi om
13.00 uur beginnen, inschrijven kan
natuurlijk aan de zaal of via de website: www.berkellandopen.nl inschrijven via de website kan nog tot
en met 21 januari.
Iedereen is van harte welkom op dit
gezellige darttoernooi!

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. "Loa'w den mietzak van den brink oflöchten":
Laten we die lummels eens van het erf jagen.
B. "Too nam-e d'r nog eene en too kreg-e 't eran":
Toen nam hij nog een (borrel) en werd onwel.
C. "Da's mi'j toch ne blommezeute":
Wat een trut is dat.

LIVE@IDEAAL.ORG

D-Ages
Woensdagavond 13 januari 2010
zal de band D-Ages tussen 20:00 en
22:00 uur optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt
uitgezonden.

Postduiven Vereniging VORDEN

Huldiging kampioenen 2009

D-Ages, een band uit het Oosten des
lands, heeft een veelzijdige sound die
zich best laat omschrijven als alternatieve rock. De bandleden hebben een
diverse muzikale achtergrond met als
overeenkomst dat ze rockmuziek willen spelen, die lekker in het gehoor
ligt. De band ontstond in 2006, maar
na diverse wisselingen werd in 2009
een nieuwe startgemaakt, waarna ze
snel een steady line-up en eigen sound
wisten te genereren.
D-Ages bestaat uit Marcel Gerritsen
(zang), Frank Mazzone (slaggitaar),
Randy Kolenbrander (sologitaar), Timo Kuipery(drums) en Wendy Stinissen (basgitaar).
U kunt de uitzendingen van live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de livestream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het programma willen komen spelen, kunnen mailen naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

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

Meet and Greet

VVD
Bronckhorst
VVD Bronckhorst treft zaterdagochtend 23 januari de dorpsraden
van de gemeente Bronckhorst voor
een "meet & greet".
De stem van de dorpsraden wordt onvoldoende gehoord binnen het college
van B&W, vindt de VVD. "De dorpsraden hebben niet als taak om het gemeentelijk beleid uit te voeren. Zij
moeten worden gezien als kritische
gesprekspartners van de gemeente die
de belangenbehartiging van de inwoners nastreven."
De VVD-fractie wil onder het motto
"houd het klein en daarmee beheersbaar" op voortvarende wijze werk maken van de leefbaarheid in de kernen
binnen onze gemeente. Van de dorpsraden wil de VVD graag weten wat zij
concreet in de komende bestuursperiode kan betekenen.
Deze "meet & greet" is de eerste uit een
serie van bijeenkomsten, waarin de
VVD in contact treedt met organisaties en belangenverenigingen in
Bronckhorst.
Deze eerste Meet & Greet VVD Bronckhorst is op zaterdagmorgen 23 januari
in partycentrum Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo. Voor meer informatie zie
www.vvdbronckhorst.nl.

Afgelopen weekeinde zette de Postduiven Vereniging Vorden haar
kampioenen weer in het zonnetje
op de verschillende categorieën.
Duifkampioenen waren van Rick
Wuestenenk, T. Berentsen, M. Tiemessen, Com. J. Meyer en zn. en C.
Bruinsma.
Nadat de voorzitter Jozef Meyer iedereen die een prijs had op gepaste wijze
toesprak, werden deze beloond met
een beker of een bord. Hierna werd
het buffet geopend wat zeer goed in
de smaak viel.
Onder de leden werd nog naar hartenlust over onze mooie sport gediscussieerd. Na een paar keer het rad van
avontuur te hebben gedraaid, werd de
avond als heel gezellig afgesloten.
Uitslagen seizoen 2009.
Eindstand Vitesse.
Onaangewezen: Com. A&A Winkels, T.
Berentsen, Rick Wuestenenk, C.
Bruinsma en M. Tiemessen. Aangewezen: Rick Wuestenenk, C. Bruinsma, T.
Berentsen, M. Tiemessen en Com A&A
Winkels. Duifkampioen: Rick Wuestenenk.
Eindstand midfond.
Onaangewezen: T. Berentsen, Rick
Wuestenenk, C. Bruinsma, M. Tiemessen en Com. A&A winkels. Aangewezen: M Tiemessen, Rick Wuestenenk,
T. Berentsen, C. Bruinsma en Com.
A&A Winkels. Duifkampioen: T. Berentsen.
Eindstand eendaagse fond.

Onaangewezen: C. Bruinsma, H. Hoksbergen, M. Tiemessen, Com. J. Meyer
en zn. en Rick Wuestenenk. Aangewezen: M. Tiemessen, Com. J. Meyer en
zn., T. Berentsen, H. Hoksbergen en C.
Bruinsma. Duifkampioen: M. Tiemessen.
Eindstand meerdaagse fond.
Onaangewezen: Com. J. Meyer en zn.,
Com. A&A Winkels, F. Hummelink, C.
Bruinsma en Rick Wuestenenk. Aangewezen: Com. J Meyer en zn., C.
Bruinsma. R. de Beus, Com. A&A Winkels en F. Hummelink. Duifkampioen:
Com. J. Meyer en zn.
Eindstand jong.
Onaangewezen: M. Tiemessen, T. Berentsen, Com. A&A Winkels, C. Bruinsma en H. hoksbergen. Aangewezen: M.
Tiemessen, H. Hoksbergen, Com. A&A
Winkels, Wieneke Winkels en T. Berentsen. Duifkampioen: M. Tiemessen
Eindstand natour.
Onaangewezen: H. Eykelkamp, C.
Bruinsma, M. Tiemessen, Com. A&A
Winkels en D. Gotink. Aangewezen: C.
Bruinsma, H. Eykelkamp, Com. A&A
Winkels, E. Bruinsma en M. Tiemessen. Kampioensduif: C. Bruinsma.
Eindstand generaal.
Onaangewezen: C. Bruinsma, M. Tiemessen, Com. A&A Winkels, T. Berendsen en H. Hoksbergen. Aangewezen:
M. Tiemessen, C. Bruinsma, T. Berendsen, Com. A&A Winkels en R. de Beus.
Jeugdkampioen: Rick Wuestenenk
Keizerkampioen: C. Bruinsma
Asduif 2007: 1476944 C. Bruinsma.

Open ochtend school Paradox
Op zaterdag 16 januari houdt
School de Paradox in Vorden vanaf
10.00 tot 12.30 uur een open ochtend. Op deze school voor kinderen
tussen 4 en 18 jaar zijn geen verplichte lessen of een verplicht rooster.
Kinderen onderzoeken van nature de
wereld om zich heen en leren door alles wat zij doen. Zoals een kind ‘vanzelf’ leert lopen en praten, zo kunnen
kinderen ook leren lezen, schrijven en
rekenen. Wanneer een kind eraan toe
is, kan hij of zij de hulp krijgen die
hiervoor nodig is. Het ene kind begint
jonger dan het andere, maar iedereen

leert het en dat zonder stress of
dwang. In Amerika is hier al meer dan
40 jaar ervaring mee. Oudere kinderen gaan vaak een of twee dagen per
week op stage, bijvoorbeeld bij een
kinderdagverblijf of een computerzaak. Zo komen ze erachter in welke
richting zij een vervolgopleiding willen doen. Belangstellenden kunnen
op de open ochtend kennismaken met
begeleiders en leerlingen.

Er zijn boeken om in te bladeren,
dvd’s om te bekijken. De school is gevestigd aan de Nijverheidsweg 2 in
Vorden, vlakbij het station. Telefoon:
0575-470697 www.schooldeparadox.nl

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn
Geboortekaarten
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Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEEVERS WALBURG,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10
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Rondom de Hessenweg (120)
De buurtschap Gooi is nu 1 van de 43 kleine kernen in de gemeente
Bronckhorst. Deze buurtschap ten westen van Keijenborg richting Hummelo telde in 1840 volgens het Alphabetisch register van alle bewoonde
oorden des Rijks (Departement van Oorlog, ’s-Gravenhage)107 huizen en
677 inwoners.

Dat is aanmerkelijk meer dan nu en
maakt duidelijk dat de huidige buurtschap het uiteindelijke overblijfsel is
van een bewogen historie die te maken heeft met een veel groter gebied,
dat zich uitstrekte van de Heidenhoek, Zelhem, Oosterwijk, Dunsborg,
Keijenborg, Bekveld en Hengelo. De
natuurlijke grenzen waren waarschijnlijk de huidige Oosterwijksevloed en Wittenbrinkse- en Grotebeek,
die vroeger breder waren en meer water naar de IJssel vloeiden. De naam
Gooi is waarschijnlijk gerelateerd aan
‘gouw’, een benaming voor een middeleeuws gebied onder de Franken
(ongeveer 5e–10e eeuw). De bewoners
van dit gebied heetten ‘Goijkers’. In
een volgende aflevering meer over deze vergeten naam en de wapenfeiten
van de Goijkers. In het jaar 1414 komen we in het register op de leenboeken van het Vorstendom Gelre en de
Graafschap Zutpen al ‘tgoet te Brug-

ginck in den kerspel van Zeelhem op
den Goye gelegen in den Heydenhoeck’ tegen en in het jaar 1424 ‘een
goet geheiten Brunrinck in den kerspel van Hengel in ’t Goy buyrschap
van Beeckvelt’. Keyenborg was geografisch het centrum van dit gebied, dat
in het bezit was
van het Hertogdom Gelre. Ik
vond een hof in ’t
Goy op de Keyenborg en kwam
ook ‘Op den Goischen enk’ tegen.
Verder werd de
molen De Olde
Kaste en de Muldersfluite al in
1465 als 'die
wyntmoelen tot
Hengell op den
Goy' in leen uitgegeven. Volgens
archivaris
Slicher van Bath
zijn Hengelo en
Zelhem oude vestigingen (-lo dorpen
voor de 6e, -heim dorpen na de 7e
eeuw) en lagen Op ’t Goey (Goye). Dat
is dus de aanduiding voor dit gehele
hoger gelegen gebied op een zandrug
dat ontstaan is door verwaaiing van-

Smoks Hanne terug

uit de prehistorische Rijndelta. De dorpen Zelhem en Hengelo en later de
Keijenborg hebben zich dus met ‘droge voeten’ kunnen ontwikkelen. Het
dorp Keijenborg is naar Nederlandse
maatstaven een vrij jong dorp. In 1531
zou Berend van Hackfort daar de havezathe ‘Cijbergen’ hebben laten bouwen.
Bron: Historische Canon Zelhem (Project voor het basisonderwijs).

Omdat er al een poos gepraat wordt
over een nieuwe plek voor haar, is het
vermoeden dat ze boos weggevlogen
is. Nu is ze gelukkig weer terug in Zelhem. Maar of het voor lang is? Ze ziet
er namelijk behoorlijk anders uit.
Smoks Hanne is nu knalrood.

Wat is er te winnen?

Weight loss challenge
Tijdens de 12 weekse challenge
gaat men met lotgenoten de strijd
aan tegen de kilo's. De groep komt
1 x per week bij elkaar op een vast
tijdstip om te wegen en te meten.
Men krijgt in 12 korte workshops
veel informatie, professionele begeleiding en ondersteuning.
Na de 12 weken wordt de winnaar bekend gemaakt die procentueel gezien

de meeste kilo's heeft verloren. Meer
dan de helft van het ingelegde geld
gaat in een pot en deze wordt uitgekeerd aan de 3 beste afvallers! Er valt
dus veel te winnen!
Voor meer informatie en aan melden
kan men contact opnemen via telefoonnummer 0575-463205 of 0314641748 of via www.wlcbronckhorst.nl

Hij is geboren in Sighet in 1928 in Roemenië. In 1986 ontving Elie Wiesel de
nobelprijs voor de vrede. In 1944 werd
Elie Wiesel met zijn ouders en zussen
gedeporteerd naar Auschwitz. Alleen
zijn beide oudere zussen en hij zullen
het overleven. In zijn romans verwerkt
hij zijn kamp ervaringen. Niet zozeer
als slachtoffer, maar als getuige, die
niet mag zwijgen. Herinneren, om de

hoop levend te houden; Getuige zijn,
ook met het altijddurend gevaar om
tot waanzin te vervallen. Zijn hele oeuvre is een zoektocht naar hoop, een
zoektocht ook naar Gods aanwezigheid in dit alles.

Voortdurend gaat hij met God de
strijd aan. Waar was je, waarom hield
je je stil, waarom moeten mensen,
waarom moet jouw volk zoveel lijden?

Tijdens deze avond zullen we samen
een paar teksten van Elie Wiesel lezen
en ontdekken waar Elie Wiesel zijn
kracht en inspiratie uithaalde en wat
zijn werk ons kan zeggen.

Killer and the cool cats
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit
de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Flor d'Luna
op Hackfort

FADO MUZIEK
Sinds 2007 is Flor d'Luna verbonden
met de Portugese Fadomuziek. Marcel
en Carla verbleven twee maal in Lissabon, in de wijk Alfama. Hier hebben ze
op uitnodiging diverse malen gemusiceerd en ontvingen daar veel warme
en enthousiaste reacties. Inmiddels
legt Flor d'Luna zich steeds meer toe
op eigen interpretaties van de Fadomuziek, door middel van eigen composities. Daarnaast zijn ook de tradities van de Spaanse Flamenco en Latijns Amerikaanse muziek een inspiratie voor nieuw repertoire. Dit zal dan
ook de basis gaan vormen voor hun
tweede CD, die eind 2010 zal uitkomen. Wellicht zal er hiervan alvast
een tipje van de sluier worden gelicht
tijdens dit Nieuwjaarsconcert.

In juni verdween ze van haar plekje bij
Cultureel Centrum De Brink in Zelhem. Niemand is er achtergekomen
waar ze naar toe is gegaan. Dit kruidenvrouwtje stond altijd klaar met
goed raad en wist menig zieke van
kwalen te verlossen. Ze werd dan ook
erg gemist.

Donderdag 14 januari zou Wim de
Jong komen vertellen over Elie
Wiesel. Dit wordt donderdagavond
25 februari in Ons Huis. Elie Wiesel
is een Amerikaanse schrijver en
mensenrechtenactivist van Joodse
afkomst.

De bierkaai trapt af!

Op zondagavond 16 januari is het
muzikale duo "Flor d'Luna" te gast
bij Natuurmonumenten op het
kasteel Hackfort te Vorden. Gitarist/componist Marcel Verheugd en
zangeres Carla Koehorst brengen
een Nieuwjaarsconcert, met oud,
nieuw èn nieuwste repertoire! Reserveer uw plaats tijdig, via
www.natuurmonumenten.nl of de
Ledenservice, T (035) 655 99 55.

Zelhem werd afgelopen vrijdag verrast door de terugkeer van Smoks Hanne.

Commissie Vorming en
Toerusting

WESTERHOLTZAAL
De zaal van kasteel Hackfort leent zich
bij uitstek voor de bijzondere en intieme sfeer die Flor d'Luna neerzet bij
een concert. Absoluut een opwarmer
voor een inspirerend nieuw jaar!
Zie ook www.flordeluna.nl Meer activiteiten? Kijk op www.natuurmonumenten.nl

HERINERINGS-BOEK
INVITATIES
CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Het wordt een muzikaal jubileum
jaartje, want er staat weer een
boel op stapel. De Bierkaai trapt
af met de meest roekeloze Rock &
Roll band on the planet. Wie ze de
vorige keer gemist heeft, krijgt
een herkansing op zaterdagavond 16 januari.
KILLER AND THE COOL CATS
Killer and the Cool Cats maken onvervalste Rock and Roll in de stijl van
Jerry Lee Lewis. Een ruige Rock and
Roll Show, waar bij de piano met
handen en voeten wordt bespeeld.
De bekende Rock and Roll nummers
komen voorbij zoals Johnny B. Goo-

de, Jailhouse Rock, Let's have a Party
en natuurlijk Great Balls of Fire.
Met drie man en één vrouw speelt
Killer and the Cool Cats stevige,
stampende Rock and Roll. Hugo
Smuling beukt de rock 'n' roll en boogie woogie uit zijn piano in de stijl
van Jerry Lee Lewis.
Josta is een rasechte wilde Achterhoekse meid die het publiek weet op
te zwepen met haar uitbundige act
waarbij ze niet schroomt om op de
bar te klimmen voor een hete solo.
Alles bij elkaar goed voor een avond
onvervalste Rock and Roll.

Goede voornemens?

Sporten bij GV. Achilles
Maak een goed begin van 2010;
kom in beweging en wordt lid van
Gymnastiek vereniging Achilles in
Hengelo Gld.
De club biedt allerlei gymlessen aan;
voor jong en oud, beginnend en ge-

vorderd, jongens en meisjes, mannen
en vrouwen. Er is voor elk wat wils.

De 1e x is het gratis. Dat is een goed
voornemen!
Voor meer informatie kunt u E-mailen
met: Achilles-Hengelo@AHdV.NL

Onderduikster 't Kervel
Op 14 januari zal de oud-Hengelose
Edith Jakobs-Jacobs vertellen over
haar onderduikperiode op 't Kervel
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Haar verhaal komt in de tweede aflevering (thema Onderduiken) van
de televisieserie van Vrouwen in
oorlogstijd. De serie van Omroep
Gelderland begint op 7 januari en
wordt elke donderdag uitgezonden.
In 2006 zijn de belevenissen van de jodin uit Hengelo beschreven in het
boek Adres Kervel-kelder. Edith Jakobs
(geboren 1927) leefde samen met 15
andere joodse onderduikers een jaar
lang in de kelders van het landhuis 't
Kervel.
In april 1943 was blijven in de woning
aan de Spalstraat te gevaarlijk en
moest een onderduikadres gevonden
worden. Dit werd gevonden bij Ben en
Alie de Graaf, beheerders van het 't
Kervel tijdens de oorlog. Samen met
o.a. haar moeder, nicht en tante leefde
deze kleine groep in de speciaal daarvoor ingerichte kelders onder 't Kervel.
Hulp hierbij kregen ze van Wim en
Marietje Vink, die vlakbij het landhuis
woonden.

zijn ze later alsnog gearresteerd, maar
overleefden de oorlog in kamp Westerbork. Edith Jakobs verhuisde in de jaren vijftig naar Nijmegen, haar nicht
Hetty woont in Californië. Voor het interview zijn ook opnamen op 't Kervel
gemaakt en is ook met Marietje Vink
gesproken.

In de nacht van 26 op 27 april 1944
maakte een inval een einde aan deze
periode. Een aantal joden werden tijdens een nachtwandeling gearresteerd, maar de kelders werden die
nacht niet gevonden, zodat de vier dames Jacobs konden vluchten naar de
bossen bij kasteel Wildenborch. Daar

Het verhaal van Edith Jakobs verschijnt op 16 januari ook in De Gelderlander. Het boek Adres Kervel-kelder
van W.J.M. Hermans is nog verkrijgbaar in de boekhandel. Het volgende
boek van Hermans verschijnt in 2010
en zal een tijdsbeeld geven van Hengelo
en Keijenborg in de jaren vijftig.
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VANAF 0
€ 175,0

bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Nu 20% korting t/m Januari 2010 !

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk (vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)
Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

Bakker

S TA R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S

1945:

Halve haan
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)
Halve haan met boerengarnituur € 8,50. Geldig van 18 januari t0t 29 april (muv feestdagen).

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

C a f é

R e s t a u r a n t

Het Wapen van Bronkhorst
Zaterdag 23 januari 2010 en zaterdag 20 februari 2010

Stamppottenavonden!
Boerenkool, zuurkool en hutspot met ambachtelijke rookworst,
ribbetjes. Gekookt gerookt spek en diverse tafelzuren

€ 18,50 p.p.
Reserveren is gewenst!

Aktie van de maand januari!

Gamba’s
Onbeperkt gamba’s eten met frisse salade, frites en sausjes

€ 25,00 p.p.
Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

OP DE HELE
WINTERCOLLECTIE
NTS • CARBONE • SAMM

50%
KORTING

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

Dé bloemenactie om uw
ve re n i g i n g
of clubkas
t e s p e k ke n .
Vo o r m e e r i n f o :
w w w. t u l p e n a c t i e . n l

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Vijftien keer op podium bij Gelderse Kampioenschappen

Berkelduikers

3e plaats Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol heeft afgelopen zaterdag tijdens een ‘superzware’ enduro in het Twentse Enter de derde plaats behaald. Het
was de eerste wedstrijd die meetelde voor het Nederlands kampioenschap.
Volgens de coureurs was het eigenlijk onverantwoord om deze enduro
door te laten gaan. Toch was de planning dat er drie ronden van circa 60
kilometer gereden moesten worden.
Erwin Plekkenpol:’ Om geen valpartijen te krijgen ben ik zeer voorzichtig van start gegaan. De route was vol
met ijs en sneeuw. De eerste proef
was op een akker met veel ijs, de enige proef die eigenlijk goed te doen
was. De tweede proef was op een
hard stuk maisland met veel richels
en ijsplaten en een gedeelte in het

bos. Op deze proef kwam ik zowel in
de eerste als tweede ronde ten val’,
zo zegt Erwin.. De derde proef die de
coureurs voorgeschoteld kregen
vond plaats op een aaneenschakeling van snelle zandwegen, asfaltwegen en maislanden. Erwin: ‘ Vanwege de hoge snelheid en het vele ijs,
een proef die eigenlijk onverantwoord was. Om geen ongelukken te
krijgen heb ik zeer behouden gereden. Na twee ronden werd de wedstrijd alsnog afgelast. Het werd te gevaarlijk. Toch ben ik gezien de omstandigheden niet ontevreden’, aldus Erwin Plekkenpol.
Hans Vogels werd in deze E2 klasse
voor respectievelijk Robin Nijkamp
en Erwin Plekkenpol winnaar. De
eerstvolgende wedstrijd vindt op 6
maart in Holten plaats.

Zaalvoetbalkampioen van Vorden

Strada Sports
Carmen Seesing, Lotte Eising, Marlieke Scholten, Alissa Onstenk, Jamie Stegeman, Torben Lammerdink, Bas Wensink, Luuk Nijland, Kim
Nijland, Niels Tjoonk, Berjan Ebbekink, Thomas Luchies, Daan Nijland.
Hoewel de sneeuw bijna roet in het eten gooide, konden de Gelderse kampioenschappen zwemmen gelukkig toch doorgaan. Met zeventien geplaatste zwemmers (goed voor 49 starts) waren we sowieso al heel tevreden. Dat alle kanshebbers voor een medaille die ook werkelijk omzetten
in een podiumplek is dan toch geweldig. Van de andere geplaatste Berkelduikers zwemmen de meesten zich prima een paar plaatsen omhoog in
de ranglijst en verbeteren hun besttijd.
Op de vrije slag duiken Luuk Nijland
en Torben Lammerdink ver onder hun
besttijd in de strijd om de medailles.
Bernice Jager stijgt op de 200 wisselslag met een vette pr van plaats achttien naar plaats dertien,
Carmen Seesing (15 jaar), door ziekte
een jaar uit de running geweest,
zwemt prima races waarbij ze met dikke pr's op de 100 rug en 100 vrij van
plaats twaalf naar plaats zeven opklimt en op de 100 schoolslag van
plaats acht naar zes.

Marlieke Scholten (13 jaar) start op vijf
slagen en verbeterd vooral haar tijd op
de 100 rug waarmee ze op de tiende
plaats komt.
Kim Nijland (50 vlinder) en Luuk Nijland (100 vlinder) winnen hun races
met overtuiging, Torben Lammerdink
zitten met 100 rug en 50 vlinder wel
heel dicht bij het goud en ook Niels zit
met zijn zilveren medaille dicht bij de
nummer één op 100m schoolslag.

Na goed opgebouwde races, prima uitgevoerde zwemtechnieken en hele
mooie pr's gaan de medailles naar:
Goud voor: Jamie Stegeman (9 jaar,
100 rug), Bas Wensink (9 jaar, 100 rug).
Kim Nijland (10 jaar, 50m vlinderslag),
Luuk Nijland (12 jaar, 100m vlinderslag).
Zilver voor: Torben Lammerdink (10
jaar, 100 rug, 50 vlinder en 100 vrij),
Luuk Nijland (12 jaar, 100 rug), Niels
Tjoonk (13 jaar, 100 schoolslag)
Brons voor: Luuk Nijland (200 wisselslag), Berjan Ebbekink (16 jaar, 100
rug), Bas Wensink (100 schoolslag, 50
vlinder en 100 vrij), Luuk Nijland (100
vrij).
Voor de totale uitslag kijkt u op
www.berkelduikers.nl

Rijden in de arrenslee

Strada Sports is het afgelopen
weekend in sporthal ’t Jebbink
zaalvoetbalkampioen van Vorden
geworden. Het team versloeg in de
finale de Boonk met 2-0, een stand
die reeds bij rust was bereikt. De
teams de Boonk, Strada Sports,
Coevorden en Markelo Uit hadden
zich voor deze winnaars ronde geplaatst. Deze teams bleven in de
poulewedstrijden ongeslagen. Strada Sports bereikte de finale door
na het 1-1 gelijke spel tegen Coevorden, de strafschoppen beter te benutten. De Boonk bereikte de finale dankzij een 1-0 overwinning op
Markelo Uit.
Het toernooi begon zaterdag. Er werd
in vier poules van vier teams gespeeld
voor een plek in de finaleronde. Daarvoor plaatsten zich de nummers één
en twee van elke poule. De overige
teams speelden zondagmorgen in de
verliezers ronde. Op deze eerste dag
plaatste de Boonk, zich met een ge-

Dries Kasper woont aan Het Wiemelink in Vorden.

Vrouwen van Nu Vorden

En zoals uit deze foto blijkt, wordt ook
deze straat niet of nauwelijks schoon-

gemaakt. Geen probleem daarom
pakt Dries gewoon de arrenslee!

Op woensdagavond 20 januari a.s.
houden de Vrouwen van Nu hun
jaarvergadering. De avond is in de
Herberg. Tijdens deze vergadering
zullen diverse leden gehuldigd
worden voor hun 25, 40 en 50 jarig
lidmaatschap.
Ook zullen ze afscheid nemen van be-

stuurslid Jo Harmsen.
Zij heeft 6 jaar als secretaresse in het
bestuur gezeten. Helaas hebben ze
nog geen opvolgster voor haar kunnen
vinden.
Na alle noodzakelijke zaken is er na de
pauze een optreden van muziekgroep
Fluitekruid uit Zutphen.

U bepaalt wat u betaalt

Fluitekruid is een muziekgroep die
naast de traditionele volksmuziek ook
eigenwerk ten gehore brengt.

Zo begint Puur Natuur het nieuwe
jaar, het leuke kadowinkeltje aan
de Ruurloseweg 5 met zeer originele, handgemaakte kadoartikelen
van hoofdzakelijk afvalmaterialen
en natuurlijke producten.

Het afwisselende repertoire wordt verlevendigd door zang en talrijke instrumenten zoals: gitaar, viool, altviool,
accordeon, banjo, dwarsfluit, tinwistle, bohdran, bouzzouki en diverse
soorten slagwerk.

De kerstartikelen zijn allemaal volledig uitverkocht en daarom is de winkel alweer opgefrist met nieuwe artikelen en een nieuwe uitstraling. Het is
winters wit in de winkel. Graag nodigt
men uit om een blik te werpen in de

Jaarvergadering

middelde leeftijd van boven de veertig, verrassend voor de winnaars ronde. De Boonk won alle wedstrijden
waaronder die tegen de kampioen van
vorig jaar: Team Tim! Ratti 1 speelde
ook sterk en plaatste zich eveneens bij
de laatste acht. Voor Lubron, een team
met zeer jonge spelers bleek de poulefase te sterk. Ook voormalig kampioen
Broadworst United redde het niet.
In de strijd om de 3e en 4e plaats in de
verliezers ronde won Dreamteam. met
2-1 van Baakse Boys. De finale tussen
Lubron en Broadworst United kende
een spannend verloop. Vlak voor tijd
scoorde Niels Siemerink uit een vrije
trap de winnende treffer (3-2) voor
Broadworst United. Tijdens de prijsuitreiking bedankte organisator Jeroen
Tijssen alle ploegen voor hun sportieve spel. Ook de vrijwilligers, sponsoren
en scheidsrechters werden door Jeroen bedankt. Het team van Tatabanja
won de Fairplay cup. Volgend jaar zal
het toernooi plaats vinden op zaterdag 8 en zondag 9 januari.

vernieuwde winkel. Van 2009 zijn er
nog maar enkele restanten blijven
staan.

U BEPAALT WAT U BETAALT!
Zie de grote etalage en bekijk de producten. Het is heus nog de moeite
waard. Het leuke is dat u zelf de prijs
mag bepalen van de artikelen die u
uitzoekt. Heeft u dat ooit eerder mee
gemaakt? Nieuw in Hengelo gld. De
actie loopt van 14 januari tot en met
29 januari.

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

BOC
Bronckhorst Opleidingscentrum

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst
Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.
Open avond: donderdag 11 februari.
Inloop van 17.00–21.00 uur.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIW00016
Werkzaamheden;
In deze functie houdt je je bezig met het uitvoeren van
demontage-, montage- en inspectie werkzaamheden op locatie
in binnen- en buitenland. Verder behoren het samenstellen en
uitlijnen van complete machines, evenals (constructie) bankwerken, tot je werkzaamheden.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Zoekt gemotiveerde

SCHOONMAAKMEDEWERKERS
ook in vakanties en weekeinden vanaf maart t/m september.
Uren en dagen in overleg.

Functie eisen;
- MBO WTB werk- en denkniveau;
- ervaring in de machinebouw of voedingsmiddelen industrie;
- bij voorkeur lascertificaten op niveau 2 (MIG/MAG of TIG);
- VCA certificaat;
- heftruck certificaat.

ELEKTROMONTEUR M/V

VAKANTIEMEDEWERKERS

Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VVN00702

in schoolvakanties/zaterdagen vanaf maart t/m september.
Diverse werkzaamheden.

Werkzaamheden;
Voor deze functie zijn wij opzoek naar Elektromonteurs intern
en monteurs die in de buitendienst hun uitdaging zoeken. Je
monteert projectgebonden industriële installaties waarin vele
technieken worden toegepast. Het samenbouwen en plaatsen
van schakelkasten en testen van elektro componenten zijn
onderdeel van deze functie.

U kunt ons prachtige nieuwe sanitair bekijken op: www.camping-tamaring.nl
Voor info en sollicitatie kunt u ons e-mailen: info@camping-tamaring.nl
of bellen: 0573 - 45 14 86

W i l d p a d 3 , 7 2 61 M R R u u r l o

Functie eisen;
- Gedreven;
- resultaatgericht;
- accuraat;
- enthousiast.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt
verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra.
Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via

GEREEDSCHAPSMAKER M/V

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar

Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VJB00863

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke
aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.
Markenheem is een veranderende organisatie met 400 medewerkers
en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze
medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal
gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Voor onze stichting Markenheem zijn wij per direct op zoek naar een:

Thuiszorghulp A

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig maken van
spuitgietmatrijzen. Ook het onderhouden van matrijzen en het
oplossen van problemen zijn onderdeel van deze functie. Je bent
in deze functie allround inzetbaar dus je gaat draaien, frezen,
slijpen en zinkvonken en draadvonken.
Functie eisen;
- Ervaring in soortgelijke functie;
- afgeronde MTS-WTB opleiding of gelijkwaardig;
- ervaring met de bediening van CNC-machines;
- ervaring met CAD/CAM is een pré.

(contracten variërend tussen de 12 en 20 uur)
Voor onze Thuiszorg gemeente Bronckhorst

PROJECTLEIDER WERKTUIGBOUWKUNDE M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr.; VDB00857

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure
vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.
Kijk op www.markenheem.nl voor meer informatie

WERKVOORBEREIDER M/V

Functie eisen;
- Goede beheersing Duitse en Engelse taal;
- afgeronde opleiding HTS Werktuigbouwkunde of Civiele Techniek;
- minimaal drie jaar relevante werkervaring.

Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime –
vacaturenummer; VDB00018
Voor een relatie in de omgeving Lichtenvoorde zijn wij op
zoek naar een Werkvoorbereider. Als Werkvoorbereider ben
je verantwoordelijk voor het voorbereiden van orders en het
uitwerken van stuklijsten. Daarbij houd je je bezig met het
initiëren van productwijzigingen en het up-to-date houden
van stuklijsten.
Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde
MTS opleiding richting Werktuigbouwkunde. Van belang is
dat je kennis hebt van ERP-systemen en het MS Office
pakket. Kennis van tekenprogramma’s als Autocad en
SolidWorks is een pré.

Werkzaamheden;
Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden,
begeleiden en uitvoeren van projecten ten behoeve van technische
systemen. Daarbij houd je de technische, organisatorische en
financiële aspecten in de gaten en onderhoud je de interne en
externe communicatie en coördinatie. Je zult veel werkzaam
zijn in de intensieve landbouw.

TIG LASSER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VVN00497

6OOR DE STAFDIENST 3ERVICES LOCATIE 7ARNSVELD ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

Medewerker
Restauratieve Voorzieningen

Werkzaamheden;
Je houd je in deze functie bezig met het samenstellen en aflassen
van RVS constructies van tekening, ten behoeve van machine- en
apparatenbouw.
Functie eisen;
- TIG lassen;
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal;
- woonachtig in de omgeving van Zutphen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

MINMAX   UUR PER WEEK
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD
U bent overwegend werkzaam in het personeelsrestaurant.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Voor meer informatie over de functie kunt u onze website bezoeken.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

www.ggnet.nl
Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

www.europlanit.nl

