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Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

Vorden - Er heerste vrijdag aan 
het eind van de middag in het 
Kulturhus een gezellig sfeertje 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de Stichting Welzijn Vorden. 
Voor de vrijwilligers een samen-
zijn dat begon met een hapje 
en een drankje en dat eindigde 
met een gezamenlijk stamppot-
tenbuffet. ‘ Dat is straks na het 
officiële gedeelte in zaal ’t Stam-
pertje en dat woord past goed 
bij ‘stamppotten’ , zo sprak Jan 
Rigterink voorzitter van de Stich-
ting Welzijn Vorden. De zaal rea-
geerde met een spontaan applaus 
op deze woordspeling! 

Terwijl ouderencoördinator Louise 
van Uden, een feestelijk sterretje ont-
stak, trok wethouder Josephine Stef-
fens tijdens de bijeenkomst een doek 
naar beneden en kregen de aanwezi-
gen een inkijk in het nieuwe kantoor 
van de Stichting Welzijn Vorden. 
‘Daarmee is Welzijn weer terug bij de 

roots, waar het 
25 jaar geleden 
allemaal begon. 
Toen nog Dorps-
centrum geheten 
en tegenwoordig 
dus Kulturhus. 
Hier begon ook 
Louise van Uden 
20 jaar geleden 
haar werkzaam-
heden’, zo sprak 
de wethouder. 
(Stichting Wel-
zijn Vorden was 
tot 1 januari 
jongstleden in 
verzorgingshuis 
De Wehme on-
dergebracht).
Wethouder Stef-
fens omschreef 
het Kulturhus 
als een prachtige 
centrale plek, 
dat gemakkelijk 
te bereiken is. 
‘En als de men-
sen de handen 

in één slaan, is hier veel mogelijk’. 
Zij prees de vrijwilligers die dage-
lijks verschillende werkzaamheden 
voor de Stichting verrichten. ‘Wat 
zouden wij zonder u zijn. De vrijwil-
ligers zijn de parels van onze samen-
leving’, zo sprak Josephine Steffens. 
Haar woorden klonken de circa 50 
aanwezige vrijwilligers als muziek 
in de oren. Voorts ging zij uitvoerig 
in op de betekenis van de Stichting 
Welzijn voor het dorp. ‘Het is een 
breed ‘welzijn-terrein’, de Stichting 
is er voor alle doelgroepen. Boven-
dien is er een nauwe samenwerking 
met de gemeente. De medewerkers 
van Welzijn zijn de ‘oren en ogen’ in 
Bronckhorst. Louise van Uden (coör-
dinator) en Wilma Berns (ouderenad-
viseur) zijn onder meer ook de aan-
spreekpunten voor de vrijwilligers’, 
zo sprak de wethouder.

Josephine Steffens ging ook nog even 
in op ‘Welzijn nieuwe stijl’, dat wil 
zeggen ‘vraaggericht’ gaan werken. 
‘Waar hebben de mensen behoefte 
aan? Waar kunnen wij hen ondersteu-
nen? Wat kunnen ze zelf nog? Vooral 
gebruik maken van elkaar’s kennis. 
Gelukkig zijn nog veel ouderen in on-
ze samenleving zeer actief en helpen 
zij tevens het vrijwilligerswerk op de 
been. Ook van essentieel belang, hoe 
kunnen we in de gemeente Bronck-
horst gebouwen/ dorpshuizen e.d. ge-
meenschappelijk gebruiken. Samen 
leven betekent ook samen delen. 
Neem als voorbeeld Drempt, waar dit 
al in gang is gezet’, zo sprak ze. Jan 
Rigterink, voorzitter van de Stichting 
Welzijn Vorden roemde eveneens de 
inbreng van de vrijwilligers. ‘Zon-
der hen heeft Welzijn geen handen 
en voeten. Richting toekomst is er 
door de vrijwilligers nog veel werk te 
doen. Zeker wanneer u bedenkt hoe 
we, gezien de bezuinigingen, met de 
financiën moeten omgaan’ zo zei hij. 
Hij stak de ondernemers een pluim 
op de hoed voor de wijze waarop zij 
gezamenlijk de nieuwe plek voor de 
Stichting Welzijn Vorden hebben ge-
creëerd. Ook ging hij in op de projec-
ten waar Welzijn Vorden momenteel 

o.m. mee bezig is. ‘Het project’ Een-
zaamheid voldoet aan de verwach-
ting, evenals het ‘Maatproject’. Ook 
zijn we een ‘rolstoel-pool’ gestart, 
dat wil zeggen dat mensen via Wel-
zijn een rolstoel kunnen lenen. Daar-
naast brengt het grote aanbod acti-
viteiten die de Stichting organiseert, 
verschillende generaties bij elkaar’, 
aldus Jan Rigterink. (Om een paar 
van deze activiteiten te noemen: er is 
een klussendienst. Bij een klein klus-
je in of om de woning kan men de 
Centrale Vrijwillige Hulpdienst van 
Welzijn Ouderen inroepen. De hob-
byruimte in het Kulturhus biedt ou-
deren de mogelijkheid om een hobby 
uit te oefenen. Indien ouderen om 
welke redenen dan ook, zelf niet wil-
len of kunnen koken, kunnen ze via 
Welzijn Vorden de warme maaltijd 
thuis bezorgd krijgen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om via de ‘Open 
tafel’ samen de warme maaltijd te 
gebruiken. ‘Meer Bewegen voor Ou-
deren’ stimuleert ouderen om onder 
deskundige leiding aan lichaams-
beweging te doen. Ook bestaat in 
het Kulturhus de mogelijkheid om 
elkaar gewoon voor de gezelligheid 
te ontmoeten. Kortom er wordt een 
scala aan activiteiten geboden). Nog 
even terug naar Jan Rigterink. Hij 
omschreef het nieuwe onderkomen 
van de Stichting Welzijn Vorden als 
het ‘zenuwcentrum’, waar alle dorps-
bewoners alle informatie kunnen 
krijgen. ‘De medewerkers van Wel-
zijn doen hier hun werk zo goed dat 
de inwoners van Vorden voor geen 
prijs deze woonkern willen verlaten’, 
zo grapte Jan. De Stichting Welzijn 
bestaat 25 jaar. Dat zal op een nader 
te bepalen datum gevierd worden.

Stichting Welzijn Vorden

Wethouder Josephine Steffens 
opende nieuw kantoor

Vergaderruimte in het nieuwe onderkomen

Met en tweede plaats in de eerste 
wedstrijd onder zware omstandig-
heden (40 km per wedstrijd), véél 
wind, zwaar ijs was hij mede oor-
zaak van een kopgroep van vier 
man waarin ook André Willems, 
ook Free-Wheel, Vorden. De twee-
de wedstrijd was een “one man 
show”, al in de eerste ronde, onder 
misschien nog wel zwaardere om-
standigheden met meer wind dan 
in de eerste wedstrijd vertrokken 
er vijf man. Harry Nijhoff tevens 
Free-Wheel,  zat in deze groep 
maar na anderhalve ronde haakte 
iedereen één voor één af. 

André Willems heerste in de kop 
van het peloton en Pardijs was en 
bleef weg. Willems finishte solo 
als tweede, Nijhoff vijfde, het eind-
klassement kreeg vorm. De laat-
ste wedstrijd jl. dinsdag was een 
snelle wedstrijd met weinig wind, 
Willems was op trainingskamp 
en dus maar twee man van Free-
Wheel aan de start. Vanaf meet 
af aan probeerde Henry Pardijs de 
wedstrijd te breken, en meerdere 
ontsnappingen waren zijn deel 
(beloond met de meeste aanval-
lende rijder prijs). Er waren van 
de 24 gestarte schaatsers, elf man 
over voor een eindsprint. 

Na een enerverende sprint waarin 
Pardijs zevende, Nijhoff derde was 
de eindoverwinning van Pardijs 
een feit.

Marathon-
schaatser 
Henry Pardijs 
wint 
Flevobokaal
Biddinghuizen - Henry Pardijs, 
rijder van Free-Wheel, heeft in 
de klasse C2/3 op de vijf kilo-
meter kunstijsbaan in Bidding-
huizen de eindoverwinning in 
de Flevobokaal op zijn naam 
geschreven.

Door het maken van al-
lerlei korte schrijfoefe-
ningen neemt u kennis 
van het gereedschap van 
de schrijver. Onderwer-
pen die onder andere aan 
bod komen zijn: hoe ont-
staan personages in een 

Schrijfcursus 
in bibliotheek
Vorden - Vanaf volgen-
de maand wordt in de 
bibliotheek in Vorden 
gestart met de cur-
sus ‘Op avontuur met 
proza en gedichten’. In 
deze cursus leert u hoe 
u weer “los” komt als u 
vastzit in een verhaal of 
in een gedicht.

verhaal, dichtvormen en 
beeldspraak. De nadruk 
bij deze basiscursus ligt 
op herkennen, proberen 
en oefenen. Er is geen spe-
ciale voorkennis vereist, 
iedereen die graag schrijft 
of het eens wil proberen 
is welkom. De cursus van 
6 lessen start dus dinsdag 
7 februari om 19.45-22.00 
uur in de bibliotheek van 
Vorden. Max. 12 deelne-
mers. Verplicht inschrij-
ven via de bibliotheek of 
via www.bibliotheekwes-
tachterhoek.nl Voor na-
dere informatie kan men 
bellen 0575-551500.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2
bos tulpen

 5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Stichting Veilingcommissie
Vorden, wil graag weer uw
goed verkoopbare meubels
en huishoudelijke artikelen
ophalen na telefonisch af-
spraak: 06-44629049.

DALE WATSON Vrijdag 
27 jan. 20.30 u. ’t Zwaantje, 
L’voorde 0544371236 - € 
16,00 www.stonevalley.nl

Zondag 26 februari 2012 
winterwandeling vanaf de 
Lindesche Molen. 7, 12 of 
20 km. Start tussen 11.00-
13.30 uur. 20 km start tus-
sen 11.00-12.00. Kosten € 
3,50 p.p. info: 0575-556314 / 
www.delindeschemolen.nl

Dagmenu’s 18 t/m 24 januari

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 18 januari  
Knoflookroomsoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, friet 
en rauwkost.

Donderdag 19 januari 
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en groente / Vlaflip met slagroom.

Vrijdag 20 januari  
Bruine bonensoep / Scholfilet met ravigottesaus, gebakken 
aardappelen en rauwkost. 

Zaterdag 21 januari  
(alleen afhalen/bezorgen) Hollandse cordon bleu met gebakken 
aardappelen en groente / IJs met slagroom.

Maandag 23 januari  
Tomatensoep / Brochetta van varkensvlees met gebakken 
aardappelen en groente. 

Dinsdag 24 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.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 jan. 10.00 uur, mevr. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 januari 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 januari 10.00 uur, ds. V.d. Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 januari 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
J. v. Heugten, m.m.v. Dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 januari geen viering. 
Zondag 22 jan. 9.30 uur Eucharistieviering, pastoor F. Hogenelst, 
m.m.v. Dames- en herenkoor.

Tandarts
21-22 januari R.C. Boersma, Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, ’t Drempeltje in Drempt en ’t Eerste Steentje in Steende-
ren. 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 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp 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. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Van feb. t/m april te huur 
aangeboden: sfeervol inge-
richte woning in centrum van 
Vorden. Geschikt voor 1 of 
2 pers. Bel voor inlichtingen 
naar 06-55393414.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Gesneden groene kool grote zak 1,00
Kiwi’s  500 gram 1,00
Tomaten 500 gram 1,00

 
Conference peren  1 kilo 1,00
Bij alle huisgemaakte kant-en-klaar 

maaltijden
2e maaltijd naar eigen keuze

voor de halve prijs

Te huur: opslagruimte van 
20 m2. Tel. 06-10433358.

Op de zaterdagen 28 ja-
nuari en 4 februari komen 
de vrijwilligers van de 
Kranenburgs carnaval bij u 
aan de deur met loten tbv. 
Kindercarnaval op 6 maart.

KUNSTKRING RUURLO: 
BOETSEREN: vanaf dins-
dag 31-01 of donderdag
02-02 8 ochtenden. Nog
enkele plaatsen open. Inl.:
0573-451599/453090 of
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisevlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Walnootpencees p.s. € 1,00
 Ontbijtkoek   € 1,50

Aanbiedingen geldig van vr. 6 t/m za. 21 januari.

In tegenstelling tot eer-
dere berichtgeving speelt
toneel vereniging Krato “Wie
zaait zal oogsten”op vrij-
dagavond 16 maart in het
Dorpscentrum. Met muzika-
le medewerking van Gerald 
Tempelman.

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel in Vorden. Terug in je
kracht. www.intuitieveprak-
tijk.nl

Kringloopbedrijf DE 
BOEDELHOF “met net dat 
beetje meer” Enkweg 17B in 
Vorden dinsdag t.m vrijdag:
van 10.00 - 17.00 Zaterdag: 
van 10.00 - 16.00 tel. 0575-
555456



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

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

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

Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en 
mijn broertje

Tijmen
9 januari 2012

Jeroen Vredenberg, Laura Roekevisch 
en Wessel

het Heijink 9
7251 VC Vorden

Vol verdriet, maar met veel bewondering en dank-
baar voor haar onvoorwaardelijke liefde, haar 
warme menselijkheid en haar zorgzaamheid laten 
wij u weten dat, na een kort intens ziekbed, is 
overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en 
lieve oma

Gerda Lindenschot-Oldenboom

echtgenote van Jan Lindenschot

* Ruurlo, † Wildenborch,
25 januari 1936 13 januari 2012

‘t is goed zo

Jan

Rita en Willem
Nick en Danielle

Janet †

Dick en Anita
Ilse, Daphne, Esli, Chico

“Zonnehoek”
Nijlandweg 1
7251 KK Vorden

Gerda is thuis, liever geen bezoek aan huis.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Radstake, 
en de dames van Buurtzorg Vorden voor

alle liefdevolle zorg en aandacht.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op 
dinsdag 17 januari van 19.30 tot 20.30 uur in het 
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 18 januari om 
13.00 uur in de Kapel van de Wildenborch, Kapel-
weg 1 te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst kunt u eveneens af-
scheid nemen van 12.20 tot 12.50 uur.

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

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condo-
leren in bovengenoemde Kapel.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Pure Aloë Vera
producten bestellen

www.jannienijkamp.
myflpbiz.com

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Zeer verdrietig moeten wij afscheid nemen van 
onze  vriendin

Gerda Lindenschot

Ze zal in onze herinnering blijven voortleven als 
een lieve opgewekte vrouw.

De klootschietvrienden

Gerda en Driekus

Dikkie en Rinus

Mientje en Reind

Janny en Jo

Dinie en Ab

Lea en Jan

Hanneke en Wim

Hermien en Henk

Nolda

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe.

In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn.
En die daar blijven wonen
zelfs als ze er niet meer zijn.

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze mam en oma

Riet Lenselink-Kettelerij

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de 
vorm van woorden, bloemen, kaarten, email of een 
luisterend oor.

Het heeft ons als familie heel erg goed gedaan te 
merken dat Riet zo geliefd was.

Tonny
Annemieke, Dennis, Sem & Mats
Ilona & Marcel
Paulien, Erik & Julian

Dankzij uw donatie hebben we € 1147,75 kunnen 
overmaken aan stichting ‘de BlubberRun’ t.b.v. 
KWF Kankerbestrijding.

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir!

Choral Matthäus Passion

Heel verdrietig hebben wij na een kort ziekbed af-
scheid moeten nemen van onze lieve tante

Johanna Maria Elisabeth
Rouwenhorst

Miep
Vorden Zutphen
31 juli 1927 9 januari 2012

Geertrui en Paul Verroen-Rouwenhorst
Geert Rouwenhorst en Bernadette Huang
Joke Rouwenhorst
Annelies en Peter Wever-Rouwenhorst
Franny Rouwenhorst-van Gaasbeek
en kinderen

Correspondentieadres:
Geertrui Verroen-Rouwenhorst
Hoge Rijndijk 177
2314 AD Leiden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden op 
16 januari 2012.

“EL ENCUENTRO”

- cursussen SPAANS
 les in kleine groepen
 of privé.
-  start reguliere 
 cursussen: week 05
-  gratis proefles: 
 19 en 23 januari

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 
06-44192544 

Wij zijn geschokt door het overlijden van 

Johnny Nijman 
Partner van onze collega Gerda Vrieze.

Wij wensen Gerda, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies.

Bestuur en medewerkers 
van de gemeente Bronckhorst

Toneeluitvoering

De Toneelgroep Vierakker-
Wichmond brengt op de planken 

een komedie in drie bedrijven,

Familie Bruinsma in de bocht
“Groeten van de Veluwe”

Geschreven door Carl Slotboom.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 
januari,

vrijdag 3 en zaterdag 4 februari
in het st.Ludgerusgebouw te 

Vierakker. Aanvang 20.00 uur.
Zondagmiddag 5 februari 

aanvang 14.00 uur

Kaarten in de voorverkoop bij:
bakker Besselink in Wichmond,
’s Ludgerusgebouw in Vierakker 
en onder voorbehoud ’s avonds 
aan de zaal, want vol is vol!!!!!

Intens verdrietig en veel te vroeg heb ik afscheid 
moeten nemen van mijn man en wij van ons 
baasje

Daan Speek

* Apeldoorn, † Deventer,
30 november 1956 14 januari 2012

Harry Harmsen

Jackie, Anori, Rocko, Roderick

Daan is bij ons thuis.

Rijksstraatweg 45, 8121 AB Olst

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen 
en de familie te condoleren in het Holstohus, Jan 
Scharmhartstraat 5 te Olst op vrijdag 20 januari van 
19.30 tot 20.30 uur.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
vindt plaats op zaterdag 21 januari om 13.30 uur 
in de Protestantse Remigiuskerk, Kerkstraat 42 te 
Hengelo Gelderland. Voorafgaand aan de dienst is 
er gelegenheid om afscheid te nemen van 12.30 
tot 13.15 uur.

Na de dienst begeleiden wij hem naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Iekink 
28 te Hengelo Gelderland.

Na de begrafenis is er gelegenheid om herinne-
ringen op te halen en de familie te condoleren in 
Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30 te 
Hengelo Gelderland.

Onze speciale dank gaat uit naar Hospice De Winde 
te Deventer voor de liefdevolle verzorging.

Zij die geen uitnodiging hebben ontvangen, gelieve 
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Elke dag een stapje
dichter bij het eind

Elke dag een beetje
van je kracht verkleind.
Elke dag wat zwaarder
wat je dragen moest.
Voor ons veel te vroeg

maar voor jou was het genoeg.

Met veel pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve schoonzoon, zwager en oom

Daan Speek
echtgenoot van Harry Harmsen

 Hengelo: Albert Harmsen †
  Antje Harmsen-Steenblik en Wim Bosch
 Hengelo: Ria en Alfred Zweers-Harmsen
  Jeroen en Charlotte
  Annemiek  en Geert
  Sabine en Eric

Hengelo, 14 januari 2012

Lieve Gerda

Groot was je liefde
Groot is ons verdriet

Mooi zijn de herinneringen
Die jij ons achterliet

Jan, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toege-
wenst.

Gerrit en Gerda Braakman
Henk en Jo Bruil
Joop en Stien Brinkerhof
Ben en Rie klein Breteler
Jan en Hermien Oplaat

Bedroefd om het afscheid, maar 
dankbaar voor alle liefde en zorg die 
zij ons geschonken heeft, delen wij 
u mee dat in haar eigen vertrouwde 
omgeving is overleden mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en 
trotse oma

Derkje Hendrika Elisabetha
Jolink-Bretveld

Echtgenote van Hendrik Evert Jolink

✩ 1 juni 1936 † 2 januari 2012

 H.E. Jolink

 Henk Jolink
  Alice, Evert-Jan en Judith,
  Linda, Henry, Rik, Joeri

 Bertus en Jeannette Jolink-Nijhof
  Vera en Tijs, Iris, Bart

 Jolanda Jolink

 André en Femmy Jolink-Simmelink
  Bo

 Lisette Jolink en Fred Kroeze
  Emma, Laura

 Henrike Jolink en Johan Gubbels
  Hein, Lena

 Denny Jolink en Rowena Peters
  Brytt

“De Haar”
Oude Varsselseweg 5
7255 MC  Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben 
plaatsgevonden op zaterdag 7 januari 2012 te 
Hengelo Gld.

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

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



Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

☎

vanaf 22.00 uur live in de bistro.... entree gratis!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Alleen geldig bij
C1000 Grotenhuys Vorden

Voor alle aanbiedingen geldt OP = OP. Tevens drukfouten voorbehouden.

Tevens zijn er ook weer onze bekende Euroweken. 100 aanbiedingen voor € 1,00
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks

3 stuks 595

SPECIAL

Fortune kippetje

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

gebraden spek + vleessalade

samen voor 169

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklappen

4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wilt u iets nieuws proberen in 2012? U kunt bij Edelsmederij 
Witteman zelf zilveren sieraden leren maken tijdens 

wekelijkse  lessen, een workshop, een vriendinnenuitje, zelfs 
een kinder partijtje behoort tot de mogelijkheden. Voor info: 

 edelsmederijwitteman@live.nl of 0314-640945/06-29547108. 



Hoort u minder?

Nederlandse Vereniging  
voor Slechthorenden
Kijk op www.hoorwijzer.nl

EN HUIDVERZORGING

Sylvia Haarmode
en Huidverzorging

Voor een afspraak

0575 - 46 30 66

GILDEKORN

NU VOOR 2.35
 P.S.

KLEINE 
CAKE

NU  4.25

VOLLER-
KOREN 

BROODJES
0.40 PER STUK

6  VOOR  2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 januari

AARDBEIEN-
BAVAROISE-

VLAAI
 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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

HALVE PRIJZEN
50% KORTING
TOTALE WINTERCOLLECTIE

DAMES- EN HERENMODE

Leden & bestuur nodige u van harte uit op het:

Nieuwjaarsconcert 2012

Loarns Plezeer

U komt toch?
Zondag 

22 januari
11.30 uur

<< voor de pauze

na de pauze >>

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

Nieuw: ook agent voor Fox vakanties

Uitnodiging SAMENKOMST          
“S ch ng De Opdracht” hee  op D.V. zondagmiddag
22 januari een samenkomst georganiseerd in Zelhem. 

Loca e:  Cultureel centrum de Brink   
                     Sta onsplein 8-12, Zelhem
Spreker: Ds. Henk Schouten uit Doorn
Thema: “Zo lief hee  God de wereld.”

Medewerking van:
• Duo Wessel Sloetjes en Ma anja Roosegaarde Bisschop      

met Henk Berendsen, piano.
• Chr. Zangvereniging “Loo  den Heer”, Hengelo.
• Gospelkoor Inspira on, Vorden.
• Herman Lubbers, begeleiding samenzang.

Aanvang 16.00 uur.   Toegang gra s.   Na afloop is er koffie.     
Iedereen is hartelijk welkom.        

Voor meer informa e: S ch ng De opdracht, Zelhem 
Tel. 0314-622878
of via de website: www.s ch ngdeopdracht.nl
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Vorden - De nieuwjaarsbijeen-
komst van het Vordens Mannen-
koor was tevens de feestelijke 
afsluiting van het 75 jarig jubi-
leum in 2011. Voorzitter Theo 
Frencken stond tijdens zijn ope-
ningswoord enige ogenblikken 
stil bij het overlijden van Leo 
Westerhof, eind 2011. Deze was 
22 jaar voorzitter en heeft in die 
tijd het koor tot bloei gebracht. 
Als erelid bleef hij tot het laatst 
toe zeer betrokken bij het Vor-
dens Mannenkoor.

De optredens van het Vordens Man-
nenkoor in 2011 stonden vrijwel alle-
maal in relatie tot het 75 jarig jubile-
um. Om te beginnen het afsluitende 
jubileumconcert van de muziekver-
eniging Jubal uit Wichmond. Verder 
het muzikale hoogstandje tijdens de 
Hackfort-matinee in een schitteren-
de entourage. Als gastkoor nam het 
Vordens Mannenkoor deel aan het 
jubileumconcert van Hengelo’ s Ge-
mengd koor. In Steenderen werd de 
muzikale omlijsting van de paasvie-
ring verzorgd. Ook werd een muzika-
le bijdrage geleverd tijdens de doden-
herdenking in Vorden en de opening 
van het Wim Kuijpertoernooi. 

Eind mei werd een bezoek gebracht 
aan het Limburgse Thorn waar werd 
meegewerkt aan het concert van het 
jubilerend mannenkoor St. Caecil-
lia uit Linne. Na de zomer was alle 
aandacht gericht op het jubileum-
concert in oktober en het afsluitende 
Kerstconcert. Al met al een terugblik 
op een druk maar zeer succesvol ju-
bileumjaar. Annie Schepers kreeg 
voor haar inzet voor de verzorging 
van de kleding van het Vordens Man-
nenkoor een bloemetje aangeboden. 
Burgemeester Aalderink die namens 
de gemeente Bronckhorst de felicita-

tie overbracht overhandigde na een 
korte toespraak een enveloppe met 
inhoud aan de voorzitter.

Vervolgens werd Gerard Wijnhoud 
gehuldigd. (25 jaar lid van het koor). 
Gerard had er al wel eens aan gedacht 
om te gaan zingen bij het Vordens 
Mannenkoor maar daar was het bij 
gebleven. Tot hij op een keer in con-
tact kwam met toenmalig voorzitter 
Leo Westerhof. Toen Gerard aangaf 
dat het Vordens Mannenkoor hem 
ook wel wat leek, bood Leo aan om 
hem voor de volgende repetitie op te 
halen. Gerard heeft zich vanaf het 
begin van zijn lidmaatschap ingezet 
voor het koor, vooral als het ging om 
wat extra geld in de kas te krijgen. 
Hij werd al gauw lid van de activitei-
tencommissie, waarin hij samen met 
anderen de rommelmarkt tijdens de 
braderie en niet te vergeten de ha-
nenactie organiseerde. 

Ook is hij één van de stuwende 
krachten achter de oud papier in-
zameling waarvoor hij nog steeds 
zeer zorgvuldig en eerlijk verdeeld , 
de ophaalroosters maakt. Toen het 
bestuur zonder penningmeester zat 
heeft hij de boekhoudkundige zaken 
van het koor een tijdje voor zijn reke-
ning genomen. 

Al met al was hij 25 jaar een koor-
lid met veel inzet. Gerard Wijnhoud 
kreeg vervolgens door de heer Bos-
man van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond de speld behorend 
bij het 25 jarig jubileum, opgespeld 
en werd hem ook de bijbehorende 
oorkonde overhandigd. Voor zijn 
vrouw was er een boeket bloemen. 
Na de huldiging was er voor de leden 
en hun partners een buffet en werd 
de avond afgesloten met een concert 
van het Ulfts Mannenkoor.

Vordens Mannenkoor sloot 
jubileumjaar af

In tegenstelling tot eerdere berichten 
brengen zij op vrijdagavond 16 Maart  

dit stuk op de planken in het Dorps-
centrum. De muzikale omlijsting is 

in handen van Gerald Tempelman.  
Na de opvoering van het stuk is er 
gelegenheid tot het maken van een
dansje. Kortom een avond vol humor
en voetjes van de vloer.

Nieuwe datum voor klucht

Wie zaait, zal oogsten

Vorden - De toneelspelers van toneelvereniging Krato, zijn al druk aan 
het  oefenen voor de klucht “Wie zaait, zal oogsten”.

Dieke Harmsma, gewichtsconsulent in Vorden, raadt 
mensen af om een dieet te gaan volgen als ze willen afval-
len. Een dieet heeft op de lange duur namelijk juist een 
negatief effect op het gewicht. Het is beter om gewoon en 
gezond te gaan eten en om meer te gaan bewegen, waar-
door er geleidelijk en blijvend wordt afgevallen. Veel men-

sen kunnen hierbij een steuntje in de rug gebruiken en de
gewichtsconsulent is vaak de aangewezen persoon om dit
steuntje te geven. Dieke Harmsma biedt in haar Praktijk
voor Evenwicht in Vorden de mogelijkheid om individueel
of in groepsverband te werken aan de voedingsgewoonten
en leefstijl. Zo is er in januari op maandagavond een groep
gestart met het doel gezamenlijk een flink aantal kilo’s af
te vallen. Het is nog steeds mogelijk u bij deze groep aan te
sluiten, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Neem voor meer
informatie contact op met Dieke Harmsma per mail wel-
kom@diekeharmsma.nl of per telefoon 06 33 014 543.

Dieke Harmsma Gewichtsconsulent
Vorden - Afvallen stond ook dit jaar weer op num-
mer één van alle goede voornemens. Niet zo verwon-
derlijk, want de helft van de Nederlanders blijkt te 
dik te zijn.

Op 21 december jl. hebben de gemeente Bronckhorst en 
SIR-55 een intentieovereenkomst getekend. Deze overeen-
komst heeft tot doel dat de partijen zich gezamenlijk in-
spannen om via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) maximaal 7 patiowoningen binnen het plangebied 
Havo aan de Enkweg in Vorden te realiseren. 

Op de informatieavond benadrukte wethouder Spek-
schoor nog eens dat voor de 55-plusser deze locatie voor 
de komende jaren de laatste mogelijkheid biedt om in de 
kern Vorden te kunnen bouwen, een locatie speciaal be-
stemd voor medioren en senioren. Men treft momenteel 
maatregelen voor de bodemsanering en hoopt vóór de 
zomervakantie de grond bouwrijp te kunnen opleveren, 
zodat in augustus met de bouw kan worden begonnen. Op 
deze avond is het helaas niet gelukt om een kartrekker te 
vinden. Geinteresseerden kunnen zich hiervoor melden.

De gemeente Bronckhorst heeft 37.669 inwoners. Daarvan 
zijn 11.499 medior (tussen 50 en 70 jaar oud). Die medi-
oren, maar ook de senioren, willen anders wonen dan de 
markt hen op dit moment biedt. Vraaggestuurd werken 
staat dan ook voorop bij SIR-55. 
 
DEELNEMER WORDEN
Regiobestuurder Harry Pothof roept alle medioren en se-
nioren op om zich te melden als deelnemer bij SIR-55. 
“Dit is namelijk erg belangrijk. Hoe meer deelnemers, hoe 
groter de kans dat in de gemeente Bronckhorst SIR-55 wo-
ningen gebouwd kunnen worden. Voor meer informatie 
én om u in te schrijven als deelnemer, kunt u terecht op 
de website: www.sir-55.nl. U kunt ook telefonisch con-
tact opnemen met SIR-55, het telefoonnummer is 040-
242.32.23. Ook kunt u bellen met Harry Pothof, telefoon: 
0544–48.72.70, ook als u zich wilt melden als kartrekker.

SIR-55 
SIR-55 zet zich al ruim 20 jaar in om op een consument-
gestuurde wijze woningen te realiseren voor medioren 
en senioren die zelf invloed willen uitoefenen en verant-
woordelijkheid willen nemen bij de ontwikkeling van hun 
toekomstige woning. Door de jarenlange woonervaring, 
weet men zelf goed hoe men wil wonen SIR-55 verzorgt 
de begeleiding om die woonwensen te realiseren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u graag naar de website 
van Stichting SIR-55: www.sir-55.nl

SIR-55 inventariseert woonwensen van 
medioren in Bronckhorst
Vorden -Hoe willen medioren en senioren wonen? 
Dat was het onderwerp van de informatieavond 
die door SIR-55 op 10 januari is georganiseerd in 
Bronckhorst. SIR-55 staat voor Stichting Initiatie-
ven Realisatie 55+ Woningbouw. SIR-55 is een lan-
delijke consumentenorganisatie die zich inzet voor 
het realiseren van woningen door en voor medioren 
en senioren. De informatieavond is goed bezocht. 
De 25 aanwezigen hebben hun woonwensen aan 
kunnen geven.

Afgelopen donderdag speelde Flash 
tegen de buren uit Hengelo. Ook 
Hengelo heeft de punten hard nodig 
want dit team staat onderaan. Maar 
sinds kort speelt daar weer eens ster-
ke dame mee die van een blessure is 
terug gekomen dus Hengelo was met 
vol vertrouwen naar sporthal ’t Jeb-
bink gekomen. Voor Flash speelden 
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Geeske Menkveld en Vera Velhorst. 
Chjehrando en Niels begonnen de 
wedstrijd goed. Zij wisten beiden hun 
enkelspel te winnen. Chjehrando met 
21-10 en 21-11 en Niels met 21-12 en 
21-8. De Vordense dames kwamen 
jammer genoeg tekort in hun enkel-
spel. De twee partijen gingen naar 

Hengelo. Het herendubbel ging met 
21-9 en 21-8 naar Flash. Het dames-
dubbel verliep erg spannend. Vera en
Geeske wisten de eerste set met 21-17
te winnen. De tweede set ging met
21-19 nipt naar Hengelo met 21-10
trok de tegenstander ook de derde set
naar zich toe. Na zes partijen stond 
het dus 3-3. Flash moest er een schep-
je bovenop doen. Chjehrando en Vera
lieten er geen twijfel over bestaan in
hun mixedspel. Zij wonnen met 21-
11 en 21-9. Niels en Geeske moes-
ten dit goede voorbeeld doen volgen
maar de partij verliep voor hen aan-
zienlijk moeilijker. De eerste set werd
met 21-16 gewonnen maar de tweede
set ging met 21-18 verloren. De derde
set moest de beslissing brengen. Het
Vordense stel ging tot het uiterste en
wist set drie met 21-17 te winnen. 
Flash 1 – Hengelo 1: 5-3

ANDERE UITSLAGEN
Thuve 3 – Flash 2: 8-0 
Flash 3 – Hengelo 4: 5-3 
Seepaerd recr. 1 - Flash recr. 1: 6-2

Badminton Flash Vorden
Vorden - Flash 1 staat nog steeds 
bovenaan in de derde klasse. Het 
is zaak bij de wedstrijden zoveel 
mogelijk partijen te winnen. Bij 
badminton tellen de gewonnen 
partijen als punten en achtervol-
ger Doesburg staat maar een paar 
punten achter.

‘De Boedelhof’ is een zeer geslaagd 
project’, vertelt hij.’Om drie redenen. 
Er komen veel nog waardevolle spul-
len niet bij het afval terecht maar 
ze krijgen een nieuwe bestemming. 
Winst voor het milieu. Je kunt er ver-
der voor een verrassend lage prijs een 
goed en bruikbaar product kopen. 
Voordeel voor de consument. En – 
derde pluspunt – een groep mensen 
die moeilijk een werkkring kunnen 
vinden, hebben hier een zinvolle dag-
besteding’. Met bescheiden trots ver-
telt Wim verder dat hij door scholen-

gemeenschap ’t Beeckland in Vorden 
is benaderd voor stageplaatsen voor 
enkele leerlingen die in zijn bedrijf 
op praktische wijze  kennis kunnen 
maken met deze kant van de con-
sumptiemaatschappij.
Ook zakelijk is Wim Nijkamp tevre-
den. De aanvoer van over het alge-
meen nog zeer bruikbare artikelen 
is zo groot dat in de circa zeventig 
meter lange winkel vele duizenden 
artikelen tegen verrassend lage prijs 
kunnen worden aangeboden. En op-
vallend is dat kopers uit de hele regio 

de weg vinden naar ‘de Boedelhof’.
Wim is verder blij dat ‘Contact’ be-
reid is zo nu en dan een kort artikel 
te wijden aan zijn bedrijf en vertelt 
– als voorbeeld - enthousiast dat voor 
de studiepiano voor € 120.-, die in het 
vorige stukje over zijn winkel werd ge-
noemd, na het verschijnen van ‘Con-
tact’ enkele aspirant-kopers kwamen 
kijken. De piano heeft direct al een 
koper gevonden. Dat er in de Enkweg 
binnenkort nog een collega met een 
verkoophal gaat starten is geen pro-
bleem maar een pluspunt . Daardoor 
wordt de aantrekkingskracht van de 
Enkweg in Vorden als kringloopcen-
trum vergroot. Conclusie: ’t gaat goed 
met ‘de Boedelhof’!.

’t Gaat goed met de Boedelhof
Vorden - Een half jaar geleden ging ‘de Boedelhof ‘aan de Enkweg in 
Vorden van start. Het was een gewaagde onderneming, want zou een 
kringloopbedrijf  in Vorden het wel redden? We vragen het eigenaar 
Wim Nijkamp en zijn antwoord is zeer positief.
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Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Helmink maakt het mooier bij u thuis

70% Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

www.helminkwonen.nl  Twitter: @helminkwonen  

OPRUIMING 
HOTEL

ARRANGEMENT

GRATIS* 

BIJ DIVERSE TOONZAAL-

MODELLEN

* Vraag naar de voorwaarden

DIV. SHOWROOMMODELLEN 
NU MET KORTINGEN TOT

Wintermuziekseizoen
Woensdag 25 januari

Live muziek: 60’s aLive Band

’t HOEKJE
eetcafé

Van woensdag 18 t/m zondag 22 januari

Boerenkool met worst & ribbetjes!
 8,50

Zaterdag
21 januari

Discotheek 
DJ Martijn

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden
WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl
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korting
Dus even in de

beentjes en snel
naar Steentjes!

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR



Hij nam al vaak deel aan jeugd-kook-
wedstrijden, maar voor de oud-inwo-
ner van Vorden was deelname aan 
het NK voor chef-koks een nieuwe 
uitdaging. Thema van de kookcom-
petitie was Nederland. Naast een ve-
getarische amuse, moest er een voor-
gerecht met kalfsniertjes, -zwezerik 
en -lever worden bereid. Noordzeevis, 
schaal- en schelpdieren waren de in-
grediënten voor het tussengerecht. 
Het hoofdgerecht was een rouleau 
van wild en als dessert moest er een 
meringue met fruit op tafel komen.
Dit jaar was het voor het eerst dat de 

jury onder leiding van Wynand Vo-
gel op de beursvloer jureerde en niet 
achter gesloten deuren. De gerechten 
werden aan gasten geserveerd. Vogel 
bepaalde samen met Gerrit Greveling, 
Bert van Manen, Jacob Jan Boerma, 
Lucas Rive en Waldrik Kremer wie 
de Gouden Koksmuts mee naar huis 
zou nemen. Het niveau van de wed-
strijddeelnemers was hoog, “Je ziet 
dat de koks steeds beter worden. We 
zagen moderne trends terugkomen, 
maar toch ook klassieke trends”, al-
dus Greveling. Uiteindelijk kwam Roy 
7 punten te kort op winnaar Alfred 

van Dijk van restaurant Het Oude 
Dijkhuys in Lisserbroek. Op de derde 
plaats eindigde Henri Brouwers van 
Ons Behaegen in Strijbeek. Eijkel-
kamp: “Voor mij was het de eerste 
keer om met chef-koks te mogen ko-
ken. Ik heb mij maandenlang voorbe-
reid op deze belangrijke wedstrijd en 
ieder vrij uurtje gebruikt om te trai-
nen, want koken is topsport. Ik was 
tevreden over mijn gerechten: de op-
maak en de smaken klopten. Stilletjes 
hoopte ik op een podiumplaats. Dat 
het dan ook nog zilver is geworden, 
daar ben ik erg blij mee”. Lang kan 
Roy niet stilstaan bij deze bijzondere 
klassering, hij moet zich nu weer 
richten op het NK koude gerechten 
die plaatsvindt op 14 februari te As-
sen en in het najaar gaat hij met het 
nationale jeugdteam naar Erfurt voor 
de Olympiade waar zo’n vijftig landen 
strijden om de hoogste plaatsen.

Roy Eijkelkamp op één na beste chef-kok 
van Nederland

Vorden/Amsterdam - Oud-Vordenaar Roy Eijkelkamp is maandag 9 
januari tweede geworden tijdens het Nederlands Kampioenschap voor 
chef-koks. In de Amsterse Rai werd tijdens de Horecava gestreden om 
‘De Gouden Koksmuts’. Eijkelkamp die nu in Haarlem woont, werkte 
eerder bij onder andere Bistro De Rotonde in Vorden. Tegenwoordig 
is restaurant De Bokkedoorns in Overveen zijn werkgever. Dat restau-
rant heeft twee Michelin-sterren.

Oud-Vordenaar Roy Eijkelkamp (links) is tweede geworden op het NK voor chef-koks tijdens de Horecava in de Amsterdamse Rai.

Niels Bikkel overhandigde deze tas-
sen namens de sponsor Regiobank 

aan alle jongens en trainers. Regio-
bank, namens de jongens van Dash, 

ontzettend bedankt! Wil je een keer 
komen kijken of meedoen tijdens een 
training voor jongens Volleybal kom 
dan op donderdagavond om 18.00 
uur naar de sporthal.

Wat een verrassing

Vorden - Donderdagavond tijdens de 1e training van het nieuwe jaar,  
kwam de sponsor Regiobank, het jongensteam van Dash 4 & Dash 5 
verrassen met geweldig mooie tassen.

Dash DS 2 - Focus DS 2  4-0
Dash DS 6 - V.IJ.V. DS 3  0-4
Pajodos DS 3 - Dash DS 5  4-0
AAA BOVO HS 3 - Dash HS 1  3-1
Dash MB 1 - Kerkemeijer MB  4-0
WSV MC 1 - Dash MC 1  1-3
Langhenkel MA 1 - Dash MA 1  2-3
Dash MI 2 - Dash MI 3  5-4
Dash MB 2 - AAA BOVO MB 3  3-1
Dash MI 1 - WSV MI 4  0-4
Dash MI 4 - Avanti MI 2  8-0
Dash DY 2 - sv SOCII DY 1  1-2
Dash HY 1 - Voorwaarts HY 3  0-3
Dash DY 1 - Luttenberg DY 3  3-0
Dash DS 4 - Side-Out DS 3  4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 3
2012-01-17 19:45 SVS DY 3 Dash DY 2 
‘t Haarhuus, Schalkhaar
2012-01-18 21:00 D.V.O. DS 4 Dash DS 
4 de Kamp, Hengelo Gld
2012-01-18 21:00 s.v. Harfsen HY 1 
Dash HY 1 Hoeflo, Harfsen
2012-01-19 19:45 Luttenberg DY 2 
Dash DY 1 Sporthal de Achterberg
2012-01-21 10:15 Kerkemeijer Gemini 
MI Dash MI 5 Sportcentrum
2012-01-21 11:30 Dash MI 2 Dynamo-

Neede MI 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 11:30 Dash MA 1 DES MA
1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 12:00 Kerkemeijer Gemini
MC Dash MC 1
2012-01-21 13:30 Dash DS 3 WSV DS
3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 13:30 Dash MI 3 Boeme-
rang MI 3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 13:30 S.C. GORSSEL MC 2
Dash MC 2 ‘t Trefpunt, Gorssel
2012-01-21 13:30 Avanti MI 2 Dash
MI 4 Sporthal De Beemd, Lochem
2012-01-21 14:00 Tornado Laren MB 1
Dash MB 1 Braninkhal, Laren Gld
2012-01-21 15:15 D.V.O. DS 2 Dash DS
2 de Kamp, Hengelo Gld
2012-01-21 15:30 Dash DS 5 D.V.O. 5
2012-01-21 15:30 Dash HS 2 Grol HS 2
‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 16:30 Bas Autowas/W DS
1 Dash DS 1 Deltion College, Zwolle
2012-01-21 16:30 Brevolk MB 1 Dash
MB 2 Ons Huis, Bredevoort
2012-01-21 17:30 Dash HS 3 WSV HS
4 ‘t Jebbink, Vorden
2012-01-21 17:30 Dash HS 1 Tornax
HS 1 ‘t Jebbink, Vorden

Dash
VORDEN - UITSLAGEN DASH WEEK 2

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 
26 januari 2012, aanvang te 14.30 in het Stampertje 
(Dorpscentrum) te Vorden. Naast jaaroverzichten van  
secretaris en penningmeester hoopt de heer J. Poortman, 

voorzitter van de PCOB, gewest Gelderland, voor ons te 
spreken over “Belangrijke aandachtsgebieden in deze 
tijd”. Tevens zal hij ingaan op  de ontwikkelingen bij de 
PCOB, met gelegenheid tot het stellen van vragen. Na 
afloop van de Jaarvergadering kunt u deelnemen aan de 
koffietafel.  Hiervoor kunt u zich t/m maandag 23 janu-
ari a.s. opgeven bij de secretaris de heer Joh. Bobbink  
(tel. 0575-553588, b.v.k. rond het middaguur).

PCOB Vorden houdt Jaarvergadering
Vorden - Traditioneel staat de eerste ledenbijeen-
komst van de PCOB afdeling Vorden  in het nieuwe 
jaar in het teken van de Jaarvergadering.

Hier gaan de kinderen allerlei leuke 
opdrachten doen die met muziek te 
maken hebben, zo leren ze naar mu-
ziek te luisteren en muziek te herken-
nen. De cursus mogelijkheden zijn 
divers: tijdens de cursus kunnen de 
kinderen bijvoorbeeld; ‘muzikaal ty-
pen’ of een muzikale wereldreis ma-
ken. Ook kan men aan de slag met het 
muziek- tekenen, schilderen of met 
papier werken. Heb je hier wel oren 
naar, geef je dan snel op! Uiteraard 
wordt je bij je leeftijdsgenoten inge-
deeld! Er zijn 8 lessen van een uur.
Vanaf 6 februari 2012 start de cursus 
‘Inleiding in de Klassieke Muziek’. 
Deze cursus is gericht op volwassenen 
die graag wat meer willen weten over 

klassieke muziek en er nog niet zo be-
kend mee zijn. Vier avonden wordt er
geluisterd naar klassieke muziek waar-
bij uitgebreide informatie aan bod 
komt over het te beluisteren stuk, de
componist, het orkest, en de dirigent.
Dit alles staat ook in een reader, deze
krijgt men op de eerste cursusavond
uitgereikt. Zo kunt u thuis alles weer
even na lezen. De cursus bestaat uit
4 lessen. Bij voldoende aanmeldingen
zal er ook een cursus overdag worden
aangeboden. De volgende cursus staat
gepland voor medio maart. 
Voor komende cursussen kunt u ook
op de website terecht: www.zithetzo.nl
Aanmelden voor een cursus kan via
info@zithetzo.nl

?ZITHETZO! start met korte cursussen
Vorden - Vanaf januari 2012 tot en met november 2012 biedt ?Zit-
hetZo! korte cursussen aan op het gebied van muziek, drama&spel,
tekst&spel, dans&spel en nog veel meer. Voor kinderen. In de week
van 23 januari start de cursus ‘Kennismaken met Muziek’, voor kin-
deren in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Wilt u meer volume of 
meer krullend haar?

De milde behandeling die Sylvia 
haarmode u biedt, met het product 
“Parameter T”, is uniek! “Parameter 
T” geeft de mogelijkheid in een korte 
behandeling meer volume en krul-
lend haar te krijgen. Het haar is thuis 
makkelijker in model te brengen en 
te houden. Het geeft het volume wat 

u nu net tekort komt. “Parameter T”
geeft een houdbaarheid van 20-30
dagen. Geen rest krul, dus geen uit-
groei. Het is geschikt voor alle haarty-
pes, met een haarlengte tot maximaal
20 cm. Voor de prijs hoeft u het niet
te laten, want u heeft al een volume
behandeling vanaf € 32,50 excl. knip-
pen. Voor informatie kan men con-
tact opnemen met Sylvia haarmode,
tel. 0575 - 46 30 66. 
Zie advertentie elders in dit Contact.

Vorden – Sylvia haarmode biedt 
u nu het nieuwste ammoniavrije 
product “parameter T”.
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Wat is: A. Beeste.
 B. Spraok.
 C. Ver’lenkelijk.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het is iets voor drieën in de middag 
als een man in zwart jasje met het ty-
pische hondje en een heerschap met 
een muts in de vorm van een knuf-
feldier over de Waalrerweg trekken. 
Hun broekspijpen zijn bruin en nat 
van de blubber. “We zijn op weg naar 
de Lindesche Molen”, legt mutsdra-
ger Arie uit. “Zeg maar tegen de mo-
lenaar dat we straks met draaiende 
camera aankomen.”

Op dat moment bereiden vrijwillig 
molenaar Harry Rietberg en eigenaar 
van de molen Henk Ruiterkamp zich 
voor op de komst van de filmploeg. 
Rietberg zet nog even wat bordjes 
recht op het gazonnetje voor het mo-
numentale gebouw. Echt gespannen 

is hij echter niet voor het niet alle-
daagse bezoek. De molenaar was in 
het verleden al eerder te zien op de 
landelijke televisie in het program-
ma Blik op de Weg. De politie met 
cameraploeg betrapte hem op een 
verkeersovertreding die hij als motor-
rijder beging. “De uitzending is meer-
dere keren herhaald”, lacht Rietberg. 
“Dat moet wel een heel goedkoop 
programma om te maken zijn.” De 
verwachting is dat de Nederlandse tv-
kijker door Man Bijt Hond toch een 
positiever beeld van hem krijgt.
Helemaal onvoorbereid gaan de jon-
gens van Man Bijt Hond niet op weg, 
maar de benadering is uiterst spon-
taan. “We lopen gewoon naar binnen 
en stellen een paar gekke vragen”, 

vertelt Arie. Een half uurtje na de 
eerste ontmoeting op de Waalrerweg 
komt de drie-eenheid van twee man-
nen en een kar het buurtschap Linde 
binnen wandelen. Al gauw springt de 
molen in het oog. De camera wordt 
tevoorschijn gehaald om wat shots 
van de Lindesche Molen in het licht 
van een goudkleurig winterzonnetje 
te maken. 
“Bent u de molenaar?”, roept Arie 
even later naar Harry Rietberg die sa-
men met Ruiterkamp op de stelling 
staat. Hij antwoordt bevestigend en 
legt vervolgens uit waarom de molen 
deze dag niet draait. Er is die dag een 
inwoonster van de buurtschap begra-
ven en daarom staan de wieken in 
de rouwstand richting haar woning. 
Als de camera en andere filmbeno-
digdheden naar boven zijn gesleept, 
vertelt Rietberg zijn geïnteresseerde 
toehoorders meer over de traditione-
le gebruiken die bij een molen horen. 
Ook krijgt Ruiterkamp de kans om 
televisiekijkend Nederland voor zich 
te winnen. Hij houdt een uitgebreid 
reclamepraatje over het beroemde 
Theater Onder de Molen. 

Dat Arie en Mark te maken hebben 
met twee gepassioneerde vertellers, 
blijkt ook als de camera’s niet meer 
draaien. In de horecagelegenheid van 
de Lindesche Molen worden de twee 
onder het genot van een kopje koffie 
bedolven onder informatie over het 
theater én het molenaarsvak. Arie 
vertelt op zijn beurt over de mooie 
momenten die hij onderweg beleefde 
bij onder andere de VVV-winkel van 
Vorden en in Kasteel Vorden. Na de 
koffie vervolgen de heren hun weg 
over het Pieterpad richting Zelhem. 
Nog meer boeiende verhalen tege-
moet.

VIDEO

De uitzending over Vorden en Zel-
hem is op vrijdag 20 januari of 27 
januari te zien. De exacte datum was 
bij het ter perse gaan van deze krant 
nog niet bekend. Houd www.contact.
nl in de gaten voor meer informatie. 
Daar is ook een filmpje van het be-
zoek van Man Bijt Hond te vinden.

Man Bijt Hond zoekt mooie 
verhalen langs het Pieterpad

Linde - “Hé! Jullie zijn van Man Bijt Hond!” Deze woorden klinken 
luid in het Vordense buitengebied als twee mannen met een piepende 
bolderkar het oudere stel passeren. Een erg scherpe blik hoef je er niet 
voor te hebben om het tweetal op deze zonnige middag te herkennen. 
Op de bolderkar staat in grote letters de naam van het NCRV-program-
ma vergezeld van het welbekende hondje dat met zijn pootje omhoog 
wijst. Verslaggever Arie en geluidsman Mark liepen vrijdag 13 januari 
de Pieterpadroute van Vorden naar Zelhem en brachten een bezoek 
aan opvallende plekken op dat traject.

Geluidsman Mark en verslaggever Arie van het NCRV-programma Man Bijt Hond trokken 
afgelopen vrijdag over het Pieterpad tussen Vorden en Zelhem.

Bij de Lindesche Molen gingen de tv-makers in gesprek met molenaar Harry Rietberg en eigenaar Henk Ruiterkamp.

Breaking the Silence is een nieuwe 
rock-coverband uit de omgeving van 
Zevenaar, gestart in 2010 toen en-
kele muzikanten, die al eens eerder 
samen ineen band hadden gespeeld, 
elkaar terug vonden. Drummer Henk 
Beykirch en bassist Willie Pothof ma-
ken nog steeds deel uit van de band, 
die is aangevuld met de gitaristen 
Martijn van Bree en John Jacobs, die 
beurtelings de solo- en slagpartijen 

voor hun rekening nemen en zange-
res Loura Hofs, die de nummers de
juiste ‘drive’ kan gevenom voor kip-
penvelmomenten te zorgen. Nadere
informatie over de band vindt u op
www.btsrock.hyves.nl.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Breaking the Silence bij 
LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 25 janu-
ari speelt ‘Breaking the Silence’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal.org, 
dat vanuit café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden.

Vorden. Zondag 22 januari is er in 
Theater Onder de Molen aan de Lin-
deseweg 29 in Vorden een optreden 
van de Vordense troubadour Gery 
Groot Zwaaftink ( Ierse verhalen ), 
afgewisseld met muziek van de for-
matie ‘Celtic Wind’ . De groep ‘Celtic 
Wind’ uit Didam werd in de Achter-
hoek vooral bekend van de Achter-
hoek Spektakel Toer. Ze brengen al 
elf jaar Irish folk, traditionals afge-
wisseld met moderne Ierse songs als 
van ‘The Dubliners’, Christy Moore, 
‘The Corrs’ en Mary Black. ‘Celtic 
Wind’ bestaat uit Charly (mandoline, 
tenorbanjo en gitaar), Corné (gitaar 
en zang), Hanneke (viool vanuit de 
folkmuziek), Sandy (viool vanuit de 
klassieke hoek) en tot slot zangeres 

Thea. Hun optreden is zeer afwisse-
lend door stevige songs, ingetogen 
ballads en instrumentale nummers
(reels, jigs en hornpipes). Deze wor-
den op akoestische wijze gebracht in
een basiscombinatie van gitaar, man-
doline, viool en bodhran (percussie).
Met elkaar maken ze prachtige Ierse
muziek. Aanvang 15.00 uur. Reserve-
ren via www.theateronderdemolen.
nl of 0575- 555783
. 
Geen vervoer of men wil liever niet 
alleen? Dan kan men tot aanstaan-
de vrijdag 17.00 uur bellen met 06-
57079558. U wordt dan opgehaald en
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator
kan ook mee

In Theater Onder de Molen

Optreden Gery Groot 
Zwaaftink en ‘Celtic Wind’

Vorden. De VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 22 januari 
een Midwinterrit ( een oriëntatie- puz-
zelrit ) waar iedereen aan mee kan 
doen. Beginners kunnen deelnemen 
in de C- klasse. De inschrijving is van-
af 13.00 uur bij het clubhuis van de 

Graafschaprijders aan de Eikenlaan
2 a, gelegen aan de provinciale weg
Vorden- Ruurlo. De start is tussen 
13.30 en 14.15 uur . Harm Cortumme
heeft een rit uitgezet met een lengte
van circa 50 kilometer.

Midwinterrit

TOLDIJK – Uitslag van de derde 
avond van de vierde competitieronde 
van Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op 12 januari 2012 in Toldijk.

Lijn A: 1. Diny Hartelman & Hans Jan-
sen 63,19 %; 2. Guy Mendes de Leon 
& Miguel Mendes de Leon 57,64 %; 3. 
Emmy Stegeman & Joop ten Holder 
56,94 %. Lijn B: 1. Bert Deunk & Ger-
rit Oldenhave 62,08 %; 2. Will Snel-
der & Harry Hofman 60,83 %; 3. Theo 
Damen & Marijke Hilderink 58,75 %. 
Lijn C: 1. Ria Jansen & Betsie Menting 
64,06 %; 2. Wil ten Holder & Leni La-
mers 62,50 %; 3. Paulien Gasseling & 

Mini Peters 59,38 %. 
Donderdag 19 januari 2012 is de vier-
de avond van de vierde ronde. 

LEREN BRIDGEN? 
Bridgen is een ontzettend gezellige
denksport. Binnenkort start een be-
ginnerscursus. Geeft u zich ook op? 
Doen! Het is al gauw mogelijk in club-
verband te spelen en dan heet de club
nieuwe spelers van harte welkom. 

Secretaris Mien Vorselman kan er
meer over vertellen, bel (0314) 844221
of e-mail 
mienvanpernis@upcmail.nl.

B R I D G E N

Nu de feestdagen achter de rug zijn, 

gaat de groep aan de conditie werken. 
De lessen worden gegeven door Yvon-
ne Pen,  in het “Ludgerus” gebouw te 
Vierakker, van 18.00 uur tot 19.30 
uur.
De dansen komen o.a. uit Grieken-
land, Israël, Roemenië, Servië en 
Oostenrijk. Jong en oud is van harte 

welkom, als u twijfelt om alleen te 
komen, breng dan gerust iemand 
mee. Voor meer informatie kunt 
u bellen met Truus Dimmendaal  
0575-441518,  Mieke Vermeulen 
0575-511245 of Miep de Zwarte 0575 
555772.

Volksdansgroep Vierakker-Wichmond

Nieuwe leden zijn welkom
Vierakker - Volksdansgroep 
“Vierakker-Wichmond”  wil aan 
het eind van dit jaar financieel 
onafhankelijk zijn, en hebben 
nieuwe leden nodig om dit te re-
aliseren.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Het jaar 2011 is voorbij en 2012 is be-
gonnen.
Als ik deze woorden uitspreek gaan 
mijn gedachten in eerste instantie 
uit naar de familie Haaring waar 
vanmiddag de broers Hendrikus en 
Hendrik Johan zijn begraven na een 
noodlottig ongeval op hun boerderij 
op 2 januari jl. Het is ons eigenlijk 
allemaal gegaan zoals het in de ad-
vertentietekst stond “Met begrijpen 
zal het niet gaan, neem het maar stil-
letjes onbegrepen aan”. Wij wensen 
de familie heel veel sterkte met het 
verwerking van dit verlies.

Het is een behoorlijke overgang. 
Maar vanavond bent u hier voor on-
ze nieuwjaarsbijeenkomst. Namens 
de raad en het college heet ik u van 
harte welkom. Mocht ik u nog niet 
persoonlijk de hand hebben gedrukt: 
ik hoop voor u allen dat 2012 een 
voorspoedig jaar mag worden met 
een goede gezondheid, veel vormen 
van samenwerking en samen op weg 
naar een Toekomst Bestendig Bronck-
horst.

Fijn dat u er allemaal bent deze 
avond, waarin we traditioneel ook 
de Vrijwilliger van het jaar kiezen en 
een aantal bijzondere kampioenen 
huldigen. Dit is het tweede deel van 
deze bijeenkomst die wethouder Paul 
Seesing zal verzorgen. Maar liefst 18 
dit keer!

2011
2011 was het jaar van bewustwor-
ding. We beseften definitief dat de 
komende tijd demografische ont-
wikkelingen ook voor ons en onze 
regio grote gevolgen zullen hebben. 
Op twee uur rijden zijn voorbeelden 
voorhanden wat er gaat gebeuren als 
we niet tijdig ingrijpen. In Sluis, Park-
stad Limburg en Noord Oost Gronin-
gen zien we duidelijk de effecten als 
we niets doen.

In 2011 werd duidelijk dat het Rijk 
ook bij ons forse bezuinigingen gaat 
doorvoeren en het was ook het jaar 
waarin we, op hoofdlijnen, inzicht 
kregen in wat de consequenties zijn 
van decentralisatie, oftewel het over-
dragen van Rijks- en Provinciale ta-
ken naar de gemeente.

Is nu het perspectief voor ons som-
ber? Nee, dat hoeft niet als we écht 
samen willen werken en bereid zijn 
samen te delen om zo de gevolgen 
van de demografische ontwikkelin-
gen aan te pakken.

Wij zijn onder de indruk geraakt van 

de betrokkenheid en inzet van onze 
inwoners, Dorps Belangen Organisa-
ties en maatschappelijke organisaties 
bij de aanpak van de komende de-
mografische ontwikkelingen en het 
behoud van de vitaliteit in onze ge-
meente.

Nog even kort de situatie die rond 
de komende 20/25 jaar zal ontstaan. 
We krimpen van 38.000 naar rond 
de 31/32.000 inwoners, er worden 
25% minder kinderen geboren, ofwel 
1.200 minder op de nu nog 31 scho-
len en rond 2020 is meer dan 1/3 van 
de inwoners 65+ . 

Als we met minder middelen willen 
voldoen aan de uitgangspunten van 
deze raad te weten
We willen ook na 2020 dat wonen, 
werken en recreëren net zo goed kan 
als nu en als het kan nog beter. We 
willen de zorg voor de mensen kun-
nen leveren die dan nodig is. We wil-
len dat iedereen mee kan doen.Het 
is prachtig om te zien hoe inmiddels 
initiatieven ontstaan om ook de toe-
komst leefbaar te houden binnen on-
ze gemeente. Ik noem u de initiatie-
ven van de scholen rond Steenderen, 
het Kulturhus in Drempt, het dorps-
huis in Keppel en het uitbesteden 
van groen aan onze inwoners zijn zo 
maar een paar voorbeelden. 

DORPS BELANGEN 
ORGANISATIES 
De positie van de Dorps Belangen Or-
ganisaties (DBO’s) blijft van groot be-
lang en worden steeds belangrijker. 
We zijn dan ook blij met de positieve 
contacten die wij hebben, maar ook 
door de DBO’s worden onderstreept 
tijdens de bezoeken van het college 
aan de diverse DBO’s. 

Er is in 2011 veel gesproken met alle 
partijen over de toekomstbestendig-
heid van onze gemeente. Dat was ook 
de bedoeling van dit proces. Niet wij 
bepalen wat goed voor u is maar Toe-
komst Bestendig Bronckhorst is een 
proces waarin we samen optrekken. 
We hebben na onze gesprekken met 
inwoners begin 2011, in september 
een terugkoppeling voor iedereen ge-
daan en in oktober heeft de raad de 
definitieve kaders vastgelegd waar-
langs we de toekomstbestendigheid 
en leefbaarheid in Bronckhorst vorm 
willen geven.

Het is duidelijk dat we moeten inleve-
ren en dat we een aantal zaken niet 
meer lokaal kunnen 
op lossen maar bovenlokaal moeten 
aanpakken, met de regio via het pro-

ject Achterhoek 2020, met de provin-
cie deels via het Regiocontract, maar 
ook met Europa via structuurfondsen 
in het kader van de Europa 2020 doel-
stellingen. Welke bovenlokale zaken 
moeten we dan samen aanpakken? 
De woningbouw, een glasvezel net-
werk, mobiliteit op het platteland, 
ontwikkelen van centrumplannen, 
versterking van de leefbaarheids-
gebieden maar ook duurzaamheid, 
werkgelegenheid en zorg zijn enkele 
voorbeelden in onze gemeente.

2011 was het jaar dat een definitief 
besluit viel over de rondweg in Hum-
melo. Ik hoop van harte dat met dit 
besluit de verkeersoverlast wordt op-
gelost en dat de eenheid in Hummelo 
terug zal keren. 

In 2011 veranderde ook de samen-
stelling van het college van b en w. 
Wethouder Baars werd burgemeester 
van Ermelo en Arno Spekschoor uit 
Vorden volgde hem op als de nieuwe 
wethouder en we kregen een nieuwe 
secretaris/directeur Arne van Hout.

Werkgelegenheid 
Onderdeel van een Toekomst Besten-
dig Bronckhorst is een vitaal plat-
teland. Daarin is nieuwe duurzame 
werkgelegenheid en maatschappelijk 
ondernemerschap van groot belang. 
Samen met de Bronckhorster onder-
nemers zetten we in op een intensie-
vere samenwerking om gezamenlijk 
sturing en invulling te geven aan een 
goed ondernemersklimaat in onze 
gemeente. Daarbij zijn er enkele ge-
zamenlijke projecten gestart zoals 
het KVO-B(Keurmerk Veilig Onderne-
men), uniforme bewegwijzering op 
bedrijventerreinen en revitalisering. 
Ook is er 1 keer per 2 maanden een 
zogenaamde starterslunch, waar we 
startende ondernemers voor uitnodi-
gen om kennis met elkaar te maken 
en ervaringen/problemen met elkaar 
te delen. Dit heeft al concreet geresul-
teerd in het opzetten van een Small 
Business Centrum in Zelhem, waar 
zij een werkplek kunnen vinden en 
mensen kunnen ontvangen. 
Tot slot voor 2011. Eind vorig jaar is 
ook, na goede gesprekken met de ver-
trouwenscommissie en een unaniem 
besluit door de raad, mijn ambtster-
mijn als burgemeester met zes jaar 
verlengd. Ik wil daarvoor ook nog 
eens publiekelijk mijn dank uitspre-
ken en ben met veel enthousiasme 
begonnen aan deze nieuwe periode.

2012
Ja, en dan nu 2012. Allereerst bent 
u natuurlijk ook geïnteresseerd hoe 
de jaarwisseling dit jaar is verlopen. 
Op dit punt kan ik u het volgende 
melden: gelukkig zijn er geen grote 
incidenten voorgevallen. Daar ben 

ik blij mee. Alleen blijven we samen 
toch weer zitten met een schadepost 
van bijna 12.000 euro. Hoewel we de 
goede kant opgaan, vorig jaar was het 
nog 17.000 euro, is dit wat mij betreft 
nog steeds onacceptabel. Waarom 
moeten zo nodig verkeersborden en 
prullenbakken vernield worden? En 
het herstel kost gemeenschapsgeld 
dat we niet meer aan andere zaken 
kunnen uitgeven. Er wordt mij vaak 
gevraagd waar zitten die kosten alle-
maal precies in? Voor mij aanleiding 
om bij de uitgang een overzicht neer 
te leggen en u uit te nodigen om mij 
te adviseren hoe we de schade vol-
gend jaar nog meer kunnen vermin-
deren.

 2012 zal het jaar worden waarin we 
tot definitieve maatregelen komen 
voor de plannen   behorende bij een 
Toekomst Bestendig Bronckhorst. Er 
zullen pijnlijke besluiten gaan vallen   
om de drie uitgangspunten van een 
Toekomst Bestendig Bronckhorst, die 
ik al eerder noemde,   te kunnen re-
aliseren. Dit zal ook gaan betekenen 
dat wij meer gaan vragen van onze 
inwoners. De eerste voorbeelden die 
ik u noemde in Steenderen, Drempt 
en Keppel zijn positief. Verenigingen 
zullen meer inzet van hun leden gaan 
vragen en maatschappelijke organi-
saties zullen meer moeten samen-
werken en zich vraaggericht moeten 
gaan opstellen. 

Naast de lokale activiteiten zullen we 
ook als Regio Achterhoek met het 
project Achterhoek 2020 sterk gaan 
lobbyen om extra financiële midde-
len van Rijk, Provincie en Europa te 
krijgen die ingezet gaan worden om 
ook de leefbaarheid in Bronckhorst te 
versterken.

Er zal ook in 2012 nog steeds gebouwd 
worden in Bronckhorst. Ik denk on-
der andere aan het Havo- terrein in 
Vorden en in Hummelo. Er staan de 
komende jaren zo’n 385 woningen 
op stapel. Ook blijven we werken aan 
de centrumplannen van Hengelo en 
Vorden met als doel de leefbaarheid 
te verbeteren. Maar ik hoop dat we 
ook met particuliere woningbezitters 
en woningcorporaties een forse start 
kunnen maken met de verduurza-
ming van woningen.

2012 wordt het jaar waarin de grote de-
centralisatie opgaven, zoals de jeugd-
zorg en de Nieuwe Wet Werken naar 
Vermogen die richting de gemeenten 
komen, vanuit het Rijk veel aandacht 
en inzet vragen van alle betrokkenen. 
Vooral uitkeringsgerechtigden en de 
sociale werkvoorzieningen krijgen te 
maken met grote veranderingen. We 
begeleiden hen daarin. Uitgangspunt 
daarbij is maatwerk, met als doel dat 
een ieder kan participeren en de zorg 
en ondersteuning daarbij krijgt die 
daarvoor nodig is. 

Ook op veiligheidsgebied zal er het 
nodige veranderen. De Brandweer 
Achterhoek West (de samenwerking 
tussen Doetinchem, Montferland 
Oude IJsselstreek en Bronckhorst) is 
inmiddels goed op stoom gekomen, 
kwaliteitsverbetering en kostenbe-

sparingen worden zichtbaar door
deze samenwerking. 

Veel aandacht blijft geboden voor de
positie van onze vrijwilligers. Immers
zij vormen nog steeds het hart van
onze brandweer maar ook het klop-
pend hart van onze gemeente.

Als uitvoering van de nieuwe Politie-
wet komt er ook een nieuw Politie-
team Achterhoek West. We hebben
samen ervaringen op gedaan op het
gebied van de brandweer samenwer-
king en ik heb er alle vertrouwen
in dat ook de politie samenwerking
goed zal gaan verlopen. De eerste 
aanspreekpunten, onze wijkagenten
blijven, de noodauto blijft binnen
handbereik en ook de uitvoering van
lokale veiligheidsprojecten blijft ge-
garandeerd.

Nieuw voor u allen is dat u voor de
gevonden en verloren voorwerpen 
vanaf nu bij de gemeente terecht
kunt en niet meer bij de politie.

We blijven hard werken aan een opti-
male dienstverlening. Daarbij denken
we aan uitbreiding van onze digitale
dienstverlening maar ook verster-
king van de gebiedsgerichte samen-
werking en dienstverlening. Naast
de bestaande spreekuren gaan we 
in januari ook starten met een twit-
terspreekuur op de dinsdag, tussen 
de middag. Een extra mogelijkheid 
om naast de traditionele spreekuren
ook online in discussie te gaan met
leden van het college van b en w.

Als uitvloeisel van onze wens om
inwoners nog nadrukkelijker bij de
gemeentelijke besluitvorming te be-
trekken heeft de Raad besloten het 
systeem van vergaderen vanaf janu-
ari te veranderen. Commissieverga-
deringen worden nu Rondetafelge-
sprekken waar inwoners bij kunnen
aanschuiven en kunnen meepraten 
over zaken die hen bezig houden.

Noaberschap of ook wel het moderne
noaberschap wordt steeds belangrij-
ker de komende tijd. Als gemeente
zullen we dan ook blijven investeren
in activiteiten en initiatieven die bij-
dragen aan onze doelstellingen om 
Bronckhorst ook in de toekomst een
gemeente te laten zijn waar het pret-
tig wonen en werken is voor alle in-
woners.

Was 2011 het Europese jaar van de
vrijwilliger, 2012 wordt ‘Het Euro-
pees jaar van het actief ouder worden
en de solidariteit tussen generaties’.
In Bronckhorst zijn we hier al in 2011
mee begonnen en zullen we er in
2012 nog uitgebreid bij stil staan.

We kunnen dat niet alleen. Daar is
uw medewerking hard bij nodig. 
Samen maken we Bronckhorst Toe-
komst Bestendig. Ik hoop van harte
dat u de uitgestoken hand oppakt en
samen met ons deze toekomst wilt 
invullen.

Nogmaals een gezond en voorspoedig
2012 aan u allen gewenst.

Nieuwjaarsreceptie 2012

Toespraak burgemeester Aalderink

Hengelo - Toespraak uitgesproken door burgemeester Henk Aalder-
ink tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari op 2012 in het ge-
meentehuis van Bronckhorst.

Burgemeester Aalderink hield een toespraak.

Nieuwjaarsreceptie met veel mensen.
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BESPAARDAGEN!
  

  

WOENSDAG 

25 januari 
10.00 - 18.00 u

DONDERDAG 26 januari 10.00 - 20.00 u

 

VRIJDAG 

27 januari 
10.00 - 20.00 u

 

Profi teer ook van onze spectaculaire aanbiedingen en 

bezoek onze Bespaardagen en laat uw informeren over:

-Zonnepanelen -Zonneboilers

- Warmtepompen  -Nefi t-HR ketels

-Vailliant HR Ketels - Waterontharders

Arendsen Installatietechniek is een bij-
zondere installateur. Vanwege onze prak-
tische adviezen over energiebesparing 
en duurzame energie. En vanwege onze 
grote kennis én aanbod van innovatieve 
Bespaarproducten. Wij zijn dan ook de 
specialist bij uitstek om uw energiereke-
ning klein te krijgen. We bieden slimme 
en duurzame oplossingen die goed zijn 
voor het milieu én uw portemonnee. 
Zonder te besparen op uw comfort!

KOM LANGS EN MAAK 

KANS OP GRATIS 

SET ZONNEPANELEN!

ZATERDAG 28 januari 10.00 - 16.00 u

 

MAGAZIJNOPRUIMING!

Win tijdens de

uw aankoopbedrag
bespaardagen

retour!!!
Ak-Zie! Meubelhal Tel. 0575 - 460105

www.ak-ziemeubelhal.nl
Hengelo (Gld)Winkelskamp 2 7255 PZ

Showroommodellen
Beursmodellen
Restpartijen
Inruilmeubelen

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!

Meubelen zijn direct leverbaar.

3500 m
2

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
25 januari 26 januari 27 januari 28 januari

10.00 - 18.00 u 10.00 - 20.00 u 10.00 - 21.00 u 10.00 - 17.00 u



’t Beeckland
Vorden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Hierover kregen we de laatste weken 
van verschillende inwoners vragen. 
Graag gaan we hierop in door verant-
woordelijk wethouder Spekschoor 
een aantal veel gestelde vragen voor 
te leggen:

1. Waarom schrapt de gemeente 
 woningen?

-

 gemeenten in de Achterhoek afspra-
ken gemaakt over hoeveel wonin-
gen er in die periode per gemeente 

-
kingsprognoses voor de komende 

demografische ontwikkelingen   
die we verwachten (krimp van de 

geboorten en vertrek van mensen), 
-

-
ningen nodig om aan de behoefte 

-
doen. Een overschot aan woningen 

 financiële gevolgen van dien), leeg-

-
beeld centrumplannen), omdat we 

In Groningen, Limburg en Zeeland 
-
-

-
plannen hadden voor een veelvoud 

 komen en waar we plannen hebben 
geschrapt, besloot de gemeente-
raad begin 2011.” 

2. Klopt het dat de gemeente 
 12 miljoen euro betaalt aan project-

ontwikkelaars om de komende 
 jaren geen nieuwe woningen 
 in Bronckhorst te bouwen? 

-
men, hebben we een aantal harde 
afspraken (contracten) die we met 
ontwikkelaars hadden, moeten 

-
nen die al liepen in de voormalige 
gemeenten Hengelo, Hummelo, 

gestart, gingen we allemaal nog uit 
-

bereiden van woningbouwplannen 
waren toen gerechtvaardigd. Enige 

waardoor we moesten besluiten 

heeft tot gevolg dat een aantal 

 of in sterk verminderde vorm 
 verder gaan en dat kost veel geld. 

Het gaat met name om een vergoe-

 euro totaal) van gemaakte kosten, 

-

plaats.”

3. Om hoeveel woningen en hoeveel 
nieuwbouwplannen gaat het? 

door de raad beschikbaar is ge-
steld, voorkomen we de bouw van 

aantal aanvullende maatregelen te 

-
ken en een actief beleid om ver-
leende bouwvergunningen die niet 
worden gerealiseerd, in te trekken, 

-
-
-

Kerkweide in Kranenburg hebben 
we helaas helemaal moeten 

-

 komen. Als we de geplande wo-

 Hubers, Laakweg en Kerkweide 

 we in de rest van Bronckhorst de 
-

ren.”  

4. Hadden we het geld niet anders 
kunnen besteden, bijvoorbeeld 
aan mensen met een beperking 
en accommodaties? 

-
ging gemaakt dat niets doen op het 

aangegeven in vraag 1) en dat het 
daarom verantwoord is nu dit 

 bedrag beschikbaar te stellen.” 

5. Hoe betalen we dit als gemeente? 

algemene reserve (een spaarpot) 
waaruit de financiële gevolgen van 

6. Dus de reserves zijn nu fors 
 geslonken, kan de gemeente 
 de komende tijd dan niets meer 

uitgeven? 
 “Het is inderdaad een flinke greep 

-
mene reserve. Het bedrag gaat 
daardoor niet ten koste van 

 onderhoud van de accommodaties. 

-

latere hogere uitgaven door 

problemen die hierdoor kunnen 
ontstaan te voorkomen. Het bouwen 
van minder woningen is een regio-

-
leg met de andere Achterhoekse 

een compensatie van de gemaakte 

door ons hard te maken om 

     
7. Hoe nu verder op woninggebied?

-

en nog gebouwd kunnen worden 

12 miljoen voor het niet bouwen van woningen, 
zoveel geld hoe zit dat?

en exploitant voor de voormalige schoolmeesters-

het pand geen monument is, heeft het een karak-

toegevoegde waarde voor het centrum ontstaan. 

maakt de grootste kans het pand te kunnen kopen. 

een toegevoegde waarde voor het dorp te creëren, 

woning mag worden uitgebreid en de bestemming 

Een gratis informatiepakket ligt 
voor u klaar. U kunt hiervoor 
een e-mail sturen naar 
info@bronckhorst.nl.
Geef in het onderwerp aan: 

Gezocht: ondernemer met lef



Burgemeester Henk Aalderink is 
verantwoordelijk voor openbare orde 
en veiligheid, handhaving, dienst-
verlening, communicatie en automa-
tisering. Altijd al een vraag willen 
stellen aan de burgemeester over 
iets wat speelt in de gemeente en 
onder zijn verantwoordelijkheid valt? 
Bijvoorbeeld over hoe de gemeente 
met u communiceert, de veiligheid 
in uw buurt of onze dienstverlening 
aan de balie in het gemeentehuis of 
via onze website?

Dit kan onder andere door een af-
spraak met hem te maken of tijdens 
zijn spreekuur op dinsdagochtend bij 
hem langs te komen. Vanaf 24 januari 
kan het echter ook op een modernere 

manier: via het twitterspreekuur! 
Iedere dinsdag (tussen de middag) 
gaan, om de beurt, de burgemeester 
en de wethouders een twitterspreek-
uur houden om vragen te beant-
woorden die over hun vakgebied 
gaan. We kondigen dit steeds aan 
via onze twitteraccount (@gem_
bronckhorst), www.bronckhorst.nl 
en zo nu en dan de gemeentepagina’s 
in Contact. Nog een reden om ons 
te volgen via twitter! Het eerste 
spreekuur met de burgemeester is 
op dinsdag 24 januari a.s. tussen 
12.30 en 13.00 uur. U kunt hem een 
vraag stellen door de hashtag 
#vraagbronckhorst te gebruiken. 
We gaan dan graag met u in twitter-
gesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!
In de vergadering van 5 januari jl. 
heeft de programmaraad Oost 
Gelderland voor alle deelnemende 
gemeenten, waaronder Bronckhorst, 
een voorlopig advies voor radio en 
televisie opgesteld. 
Voor de radio zijn verplicht: radio 1, 
radio 2, radio 3, radio 4, radio 5, 
2 Nederlandstalige Belgische zenders, 
te weten VRT studio Brussel en VRT 
RVI 1, radio Gelderland en radio Ideaal.

Voor de televisie zijn verplicht: 
Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, 
TV Gelderland, VRT EEN, VRT Ketnet/
CANVAS en Ideaal TV.

Voor de 16 radiozenders in het basis-
pakket waarover de programmaraad 
mag adviseren is gekozen voor: 
Concertzender, BBC Worldservice, 
BNR FM, Hotradio Plus, Deutsche Welle, 
Efteling Radio, NDR2, NDR Kultur, 
Q-music, Radio 6, Radio 538, Radio 
France Intern, Radio Oost, Sky Radio, 
Optimaal FM en WRD 4.

Voor de 8 televisiezenders in het 
basispakket waarover de programma-
raad mag adviseren is gekozen voor: 
TV Oost, WDR, TV 5 Monde, Eurosport, 

Discovery Channel, ARTE, Animal 
Planet/TCL en Focuz tv (N.B. dit is de 
opvolger van Graafschap TV).
Daarnaast heeft de programmaraad 
een voor de kabelexploitant geheel 
vrijblijvend advies voor het aanvullend 
pakket opgesteld.  
Voor de radiozenders zijn dat: 
Arrow Jazz FM, BBC2, BBC 3, City FM, 
Classic FM, Hotradio 93 FM, Neer-
landio, Radio 10 Gold, Arrow Classic 
Rock, Radio Rosita, Radio Veronica, 
REE, Slam FM, WDR 2 en 100% NL.

Voor de televisiezenders zijn dat: 
RTL 4, RTL 5, RTL 7, Net 5, SBS 6, 
Veronica/Disney XD, BBC!, BBC 2, 
ARD Das Erste, ZDF, Nickelodeon/
Teennick, NDR, National Geographic, 
CNN, MTV, Comedy Central/Kindernet 
en RAI Uno.

Op 16 februari a.s. stelt de programma-
raad het definitieve pakket vast. 
Wensen voor het pakket waarover de 
programmaraad zeggenschap heeft, 
kunt u tot die datum kenbaar maken 
aan de programmaraad Oost-Gelder-
land, p/a Koetsveldstraat 9, 6981
BE Doesburg, tel. (0313) 84 33 13, 
e-mail: f.gerbrands@chello.nl. 

Wensen voor het aanvullend pakket 
kunt u, afhankelijk van de kabel-
exploitant waarbij u abonnee bent, 
indienen bij: stichting CAI Borculo, 
Hessenstraat 20, 7271 EC Borculo, 
Glashardt, Reggesingel 12, 7416 BA 
Rijssen of UPC, Postbus 80900, 1005 
DA Amsterdam.

Advies programmaraad Oost-Gelderland voor radio en tv 

in periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2013

De Bronckhorster nieuwjaarsreceptie op 
9 januari 2012 in ons gemeentehuis is met ruim 
350 bezoekers druk bezocht. Voor de zevende 
keer hebben wij verschillende kampioenen uit 
de gemeente gehuldigd. Dat waren er dit jaar 
maar liefst 18! Zij ontvingen uit handen van 
wethouder Seesing een oorkonde, een bloemetje 
en een cadeaubon. 

Wethouder Seesing maakte ook de Vrijwilliger 
van het jaar 2011 bekend. Deze eer valt toe aan 
Radio Ideaal. 

Radio ideaal ontstond ruim 20 jaar geleden uit 
de creativiteit en het doorzettingsvermogen van 
een groepje lokale radiomakers. Na een jaar 
voorbereidingen en veel papierwerk werd op 
15 december 1991 begonnen met uitzenden 
vanuit een klein pand aan de rand van de ge-
meente Zelhem. Het grote succes dankt Radio 
Ideaal vooral aan de grote betrokkenheid van 
de radiomakers die midden in de samenleving 
staan. Alle 80 medewerkers bij Ideaal verrichten 
hun werkzaamheden op vrijwillige basis en 
met volle overgave. 

Een van de andere twee genomineerden was 
Lieni Hendriksen. Lieni Hendriksen is ruim 
25 jaar actief als vrijwilliger. Zij verricht vrijwil-
ligerswerk bij de Zonnebloem afdeling Zelhem, 
restaurant Zonnekamp van Markenheem en 
voorheen ook bij stichting Welzijn Ouderen in 
Zelhem. Aandacht voor de medemens staat bij 
haar voorop, ze staat dan ook vol liefde klaar 
voor alle bewoners. Lieni is een hardwerkende 
en betrokken topper. 

De andere genomineerde was Zwembad In de 
Dennen in Vorden. Mede door de inzet van vrij-
willigers is het zwembad jaarlijks klaar voor het 
zwemseizoen. De enthousiaste vrijwilligers zijn 
werkzaam in het bestuur, maar zijn ook betrok-
ken bij de zwem- en sportactiviteiten tijdens het 
zwemseizoen. Zij zorgen ervoor dat het zwem-
bad een eigen identiteit en sfeer heeft en op een 
unieke wijze wordt beheerd. Zij zijn de spil bij 
het onderhoud van de accommodatie en een 
werkgever voor het personeel. De inzet van de 
vrijwilligers is groot en dat wordt gewaardeerd. 

Kampioenen 2011
De volgende 18 kampioenen van Bronckhorst 
van 2011 zijn gehuldigd: 
Joyce Seesing

 24” klasse

 Women 20 “klasse
Jan Stapelbroek

Casper de Gier

André Dickman

Erwin Plekkenpol

Mariëtte ten Bokkel – Ammerlaan

Kay Arends

2 banden biljarten
Luke Arends

Henri Boerman

Dames van Schietverenging Willem Tell – 
Esther Jacobs, Patricia Satter en 
Trudy v.d. Zalm

 50 mtr klein kaliber geweer
Heren van VAMC – Clubteam Enduro – 
Mark Wassink, Robin Nijkamp, 
Bas Klein Haneveld, Amel Advocaat en 
Erwin Plekkenpol

Benno Groot Bramel

Jaques Kempers

(paardensport)
Han Slijkhuis 

Femke Dijk

Sabine Wolsink

Rieneke Terink

Bo Kleinhesselink

Vrijwilligers en kampioenen onder grote belangstelling gehuldigd

Genomineerde vrijwilligers: 

Lieni Hendriksen, Zwembad In de Dennen en Radio Ideaal

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over de 
gemeentelijke organisatie en de 
adresgegevens van verenigingen, 
scholen, stichtingen, bedrijven 
en instellingen in Bronckhorst. 
In juni 2012 gaat de gemeente weer 
een ‘up to date’ gids huis aan huis 
verspreiden. Deze gids moet voor 
twee jaar meegaan (gemeentegids 
Bronckhorst 2012/2014). 
We maken de gemeentegids net 
zoals de laatste edities samen met 
specialist FMR-producties uit 
Den Helder. 

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend 
ook weer ruimte voor advertenties 
van bedrijven uit Bronckhorst en de 
omliggende regio. Hebt u een hier 
een bedrijf, dan is de kans groot dat 
FMR u, mede namens de gemeente, 
binnenkort benadert over de adver-
tentiemogelijkheden. U kunt hiervoor 
zelf ook contact opnemen met FMR-
producties via tel. (0223) 66 14 25. 

Instanties en verenigingen
Verenigingen, scholen, stichtingen en 
instellingen van wie de adresgege-
vens kosteloos worden opgenomen, 

worden vanaf nu tot begin volgend 
jaar benaderd door FMR. Als u wijzi-
gingen of aanvullingen hebt op de 
(adres)gegevens die van uw instantie/
vereniging in de huidige gemeente-
gids staan, dan kunt u deze ook 
zelf opsturen naar FMR-producties, 
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst 
2012/2014. Het is niet alleen voor 
ons als gemeente van belang inwo-
ners zo actueel mogelijk te informe-
ren, ook voor uw vereniging/stich-
ting is het belangrijk om op de juiste 
wijze in de gids vermeld te staan, 

onder meer voor nieuwe leden die 
zich willen aanmelden. Naast de 
gedrukte gids staat op de gemeente-
lijke website (www.bronckhorst.nl) 
ook een digitale gemeentegids met 
de actuele adressen van verenigin-
gen en instanties. Deze wordt zeer 
regelmatig bijgewerkt. Als uw ver-
eniging bijvoorbeeld eind 2012 als de 
nieuwe gids net een aantal maanden 
uit is, een nieuwe secretaris krijgt of 
u verhuist met uw organisatie, dan 
kunt u hierin de actuele gegevens 
laten opnemen (gratis, door dit door 
te geven aan FMR)!

Gemeente komt in juni 2012 met nieuwe gemeentegids Geef wijzigingen tijdig door!



Vorige week besloot de gemeente 
definitief een blauwe zone in te voeren 
in het centrum van Vorden. De Vor-
dense ondernemersvereniging (VOV) 
vroeg om deze maatregel, omdat in 
het centrum veel dagjesmensen par-
keren, die daarmee de parkeerplaat-
sen van klanten van de ondernemers 
in bezit nemen. We starten in het 
voorjaar met de herinrichting van 
de openbare ruimte van het centrum. 
De parkeermaatregel treedt per deel-
gebied in werking als de herinrichtings-
werkzaamheden in dat gebied zijn 
afgerond. Na de invoering van de 

blauwe zone is het op maandag t/m 
zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur niet 
meer mogelijk om langer dan twee 
uur te parkeren in de openbare ruim-
te. Voor automobilisten die lang 
willen parkeren, leggen we extra 
parkeerplaatsen aan op De Bleek. 
Het plein achter de kerk valt buiten 
de beperkte parkeerduur. Hier kun-
nen bezoekers van het centrum wel 
langer parkeren dan twee uur.

Ontheffing mogelijk voor bewoners 
Bewoners in het centrum (blauwe 
zone), die niet op een eigen terrein 

kunnen parkeren en verder dan 100 
meter moeten lopen voor een par-
keerplaats buiten de blauwe zone, 
kunnen tegen betaling ontheffing 
aanvragen. Deze ontheffing staat 
geregistreerd op kenteken. 
De werking en begrenzing van de 
blauwe zone zijn besproken met de 
VOV en met belanghebbenden ge-
deeld tijdens een informatieavond. 
Ook is het plan doorgenomen met 
politie. Enige tijd voor de invoering 
van de blauwe zone geven de VOV en 
de gemeente via een gezamenlijke 
voorlichtingscampagne uitleg over de 
nieuwe parkeerregels en het gebruik 
van een parkeerschijf. 

Mogelijkheden voor bezwaar
Dit besluit ligt van 18 januari t/m 
29 februari ter inzage bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Tegen 
dit besluit kunt u binnen deze zes 
weken schriftelijk bezwaar maken bij 
het college van b en w, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld). In het bezwaar-
schrift 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.

Blauwe parkeerzone in centrum van Vorden

Zoals we al eerder vermeldden, 
hebben archeologen in het najaar 
een opgraving gedaan op het terrein 
aan de Keppelseweg in Hummelo, 
waar vroeger basisschool De 
Woordhof stond. Op deze locatie ko-
men twee vrijstaande woningen en 
twee drie-onder-één-kapwoningen. 
Voordat het bouwrijp maken startte, 
zijn de opgravingen verricht en dat 
leverde bijzondere archeologische 
resten op! Deze zijn nu voor een 
groot deel in kaart gebracht. 
Zo zijn sporen aangetroffen van de 
fundamenten van tientallen boerde-
rijen en bijgebouwen. Maar ook van 
vijftien waterputten en meerdere 
afvalkuilen. De meeste sporen date-
ren uit de middeleeuwen. Waar-
schijnlijk begon de middeleeuwse 
bewoning al in de 8e eeuw en dat is 
interessant omdat de oudste histo-
rische vermelding van Hummelo 
uit 828 stamt. Hummelo zou dus 
zomaar een eeuw ouder kunnen zijn 
dan gedacht! Interessant is ook de 
vondst van honderden metaalslak-
ken. Het gaat om een afvalproduct 
van metaalbewerking die in het 

dorp plaatsvond. Een analyse van 
de metaalslakken moet nog inzicht 
geven in wat er geproduceerd is en 
wat voor een kwaliteit het had. Voor 
het vervaardigen van een zwaard is 
namelijk beter ijzer nodig en moet 
het vuur hoger gestookt worden dan 
voor het maken van hoefijzers of 
ploegen. De aangetroffen water-
putten zijn gemaakt van uitgeholde 
boomstammen en werden tot onder 
de grondwaterspiegel ingegraven. 
Zaden en pollen die bij toeval in de 
put terecht kwamen, werden hier-
door geconserveerd en worden nog 
nader bestudeerd. Hiermee kunnen 
archeologen achterhalen hoe het 
landschap eruit zag en wat de boeren 
op hun land verbouwden. 

IJzertijd
Naast de middeleeuwse bewoning 
troffen we ook enkele boerderijen 
uit de IJzertijd aan. Normaal gespro-
ken wordt deze periode gedateerd 
tussen 300 en 0 v. Chr., waarna de 
Romeinse periode begint. Aangezien 
er in deze regio nooit Romeinen ge-
weest zijn, kan het goed zijn dat de-
ze bewoning eigenlijk uit de eerste 
eeuwen van onze jaartelling stamt. 
Onderzoek kan dit uitwijzen. De op-
graving is inmiddels afgelopen, 
maar het onderzoek is dus nog niet 
helemaal afgerond. 
De komende tijd gaan archeologen 
verder aan de slag het om verhaal 
van het vroegste Hummelo te bestu-
deren en op te schrijven.

Opgravingen bij plan De Woordhof 
in Hummelo

Raadsvergadering 
26 januari 2012
Op 26 januari a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

2010; Hengelosestraat 2 
 in Keijenborg’
 Met deze bestemmingsplanher-

ziening wordt centralisatie van 
 smederij Besselink onder bepaalde 

voorwaarden mogelijk. B en w 
 vragen de raad het plan ongewijzigd 

vast te stellen

Hengelo Vorden 2010; 
 St. Janstraat 52 en Wolsinkweg 6 

in Keijenborg’
 De raad wordt gevraagd dit plan 

gewijzigd vast te stellen. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op twee functiewijzigingen van 
agrarisch naar wonen

 B en w vragen de raad de ingebracht 
zienswijze grotendeels ongegrond 
te verklaren het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen. Het 

 bestemmingsplan voorziet in de 
ontwikkeling van multifunctioneel 
agrarisch landgoed de Boldiek in 
het buitengebied Halle/Zelhem

 De raad wordt gevraagd eenmalig 
€ 77.174 beschikbaar te stellen 
voor de bibliotheek West-Achter-

hoek als extra bijdrage in de 
 exploitatiekosten voor 2012

 De verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van de Archiefwet na-
mens de deelnemende gemeenten 
ligt niet meer bij de Regio, maar is 
nu ondergebracht bij het Regionaal 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers. De raad wordt gevraagd 
de samenwerkingsregeling van de 
Regio hierop aan te passen

Aanvullende Uitkering 2011-2013
 B en w vragen de raad dit verbe-

terplan vast te stellen, waarmee 
de gemeente het tekort op de bij-
standsuitgaven terug wil brengen. 
In 2010 waren onze uitgaven nog 
50% hoger dat het toegekende 
Rijksbudget. In 2013 moet dit nog 
1% zijn. De gemeente neemt ver-
schillende maatregelen om dit te 
realiseren o.a. door nog betere be-
geleiding van werkzoekenden naar 
een baan, extra aandacht voor de 

groep boven de 45 jaar, strengere 
handhaving en fraudeonderzoek etc.    

 Met de subsidieverordening kun-
nen inwoners maximaal € 500 
subsidie verkrijgen voor het uit-
voeren van dak-, vloer- en/of ge-
vel- of spouwmuurisolatie. De pro-
vincie heeft hiervoor €150.000 be-
schikbaar gesteld, waarvan nog 
maar een deel is gebruikt. Door de 
aanvraagtermijn te verschuiven 
van 1 februari naar 1 november 
2012, worden meer woningeigena-
ren in de gelegenheid gesteld van 
de subsidie gebruik te maken

 na regionale Woonvisie
 De PvdA-fractie vraagt het college 

niet eerder meer met nieuwe voor-
stellen te komen die leiden tot ver-
mindering van de algemene reserve, 
dan nadat de raad een integrale 

 afweging gemaakt heeft over de 
bezuinigingen naar aanleiding van 
het traject naar een toekomst-

 bestendig Bronckhorst en de inzet 
van de algemene reserve daarbij. 
De motie komt voort uit het voorstel 
dat tijdens de raadsvergadering 
van december is behandeld over 
het afkopen van woningbouw-

 projecten in verband met de ver-
wachte demografische ontwikke-
lingen waar onze gemeente voor 
staat. Zie voor meer informatie 
hierover het artikel elders op 

 deze gemeentepagina’s  

vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:

1. allerhande onderwerpen die niet 
op de agenda staan 

2. agendapunten aangaande pro-
jectbesluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

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

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet 
 bestuursrecht tegen een besluit 

van het gemeentebestuur of het 
advies van een adviescommissie 
bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuurs-
recht

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

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

bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

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

Volg de raadsvergadering live!

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, 
kijk op www.bronckhorst.nl → 
Bestuur en 
organisatie → 
Openbare 
vergaderingen 
→ Gemeente-
raad, of scan 
de QR-code

Uit de raad

Het nieuwbouwproject van Pro Wonen 
op de hoek van de Sarinkkamp en 
Het Karspel in Hengelo is bijna klaar. 
Binnen dit plan is de gemeente ver-
antwoordelijk voor de inrichting van 
de groene ruimte. Het is onze bedoe-
ling om de bloembakken ter hoogte 
van Sarinkkamp 19 t/m 29 te ver-
vangen door gras. Op de hoek van de 
Sarinkkamp en Het Karspel voeren 
wij een dunning uit, waardoor de 
overige bomen meer kans krijgen om 
te groeien. Tijdens de werkzaam- 

heden is één boom der mate bescha-
digd dat deze gekapt moet worden. 
Voor deze boom vindt herplant 
plaats. B en w verlenen gedurende 
drie weken inspraak op de plannen. 
U kunt de tekeningen inzien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis 
of op onze website. Uw reactie kunt u 
tot en met 31 januari a.s. schriftelijk 
kenbaar maken aan b en w. U kunt 
ons ook bellen tijdens onze openings-
tijden. Aanwonenden zijn persoonlijk 
door ons geïnformeerd.

Inrichting groene buitenruimte Sarinkkamp-Het Karspel in Hengelo

De nieuwbouw van ProWonen aan het Karspel/Sarinkkamp.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Vergunningsvrij

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Drank- en Horecawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Rectificatie week 52
Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo’
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 15 december 2011 het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 
en 22 Hummelo’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van 
het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: vanwege ingebrachte zienswijzen is het bouwvlak 
van de uitbreiding van de kerk op Dorpsstraat 22 verplaatst van de achterzijde van de kerk naar 
de westzijde van de kerk. Het bestemmingsplan ligt van 19 januari t/m 29 februari 2012 voor een 
ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de supermarkt en het realiseren 
van een multifunctionele ruimte bij de kerk.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

→ →

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Mogelijkheden voor beroep

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 201; Enkweg 2 Zelhem’ is op 22 december 2011 onherroepelijk 
geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een 
functieverandering van agrarisch naar wonen in de vorm van het herbestemmen van de voormalige 
dienstwoning als burgerwoning, de bouw van een extra woning en de sloop van alle voormalige 
bedrijfsgebouwen op het perceel Enkweg 2 in Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

→ →

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Bestemmingsplannen

Gewijzigde beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Bronckhorst 2011
B en w stelden op 3 januari jl. de gewijzigde beleidsregels voorzieningen maatschappelijke onder
steuning gemeente Bronckhorst 2011 vast. De gewijzigde beleidsregels treden met ingang van 
1 januari 2012 in werking. De wijzigingen bestaan eruit dat de bedragen voor de persoonsgebonden 
budgetten zijn geïndexeerd.  

De beleidsregels liggen voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn 

via www.overheid.nl

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 19 januari t/m 29 februari 2012 tijdens de 

van een inrichting, waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk projectbesluit ‘Buitengebied; Roessinkweg ong. Hengelo’

geworden. Het onherroepelijke projectbesluit ligt voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit heeft 

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

→ →

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen 
van een reactie.

Boek nu voor de beste last minutes! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

Boek nu voor de leukste zomer!



Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari waait er een stevige kortingswind door 

de Zelhemse straten. De Zelhemse winkeliers vinden het tijd voor de grote 

schoonmaak en willen plek maken voor nieuwe collecties en artikelen.

Twee dagen lang, scherp geprijsde artikelen en extra veel voordeel bij de 

deelnemende winkeliers.
Veel ingekocht, zware tassen? Geen probleem, want in Zelhem kunt u nog 

gratis parkeren voor de deur. 

Ontdek Zelhem tijdens deze voordeeldagen en sla uw slag!

Zelhem ruimt op!
Blokker Zelhem

Smidsstraat 10-12

RUIMT OP
RESTANTEN TOT 

WEL 70% KORTING
* artikelen herkenbaar aan de gele prijsstickers.

Drogisterij Oosterink

Diverse dames-
en herengeuren

tot wel

50% korting
o.a. Lancôme Magnifi que, Kate Moss 
Vintage, Esprit Connect, Puma, etc.

En nog veel meer scherpe aanbiedingen

Kom kijken!

Molenkamp 
Dieren speciaalzaak

Hummeloseweg 28

Op alle honden-
manden, -kleden 

en -kussens

10 tot 40%
KORTING

(zie actiekaarten)

Just Men   herenmode 

Just More  damesmode

Smidsstraat 9

opruiming 
tegen 

weggeef
prijzen

Beke Mode
Smidsstraat 16, 7021 AC  Zelhem

www.bekemode.nl

Fashion Corner Markt 27

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen
(van de originele prijs)

Veel restanten al vanaf € 15,–
dus heel veel halen ... heel weinig betalen!

G-star

Only

DEPT

P.M.E.

Scotch & Soda

Maromod

Cast Iron

enz. enz.

Grote Winter
OPRUIMING
70% korting

op alle topmerken
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Heel veel inwoners en afgevaardigden 
van instellingen, organisaties, vereni-
gingen en bedrijven waren aanwezig 
om in een ongedwongen sfeer elkaar 
het beste voor 2012 toe te wensen. 
Burgemeester Henk Aalderink hield 
een toespraak. Hij ging onder meer 
in op het afgelopen jaar 2011, maar 
ook ging hij in op het jaar 2012 dat 
nog maar net begonnen is. (Zie ook 
toespraak elders in dit blad). 
De drie genomineerden voor de ver-
kiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
werden voorgesteld door middel van 
een filmpje. Lieni Hendriksen was 
genomineerd omdat ze 25 jaar actief 
is als vrijwilliger. Zij verricht vrijwil-
ligerswerk bij de Zonnebloem afde-
ling Zelhem, restaurant Zonnekamp 
van Markenheem envoorheen ook 
bij stichting Welzijn Ouderen in Zel-
hem. 
De tweede genomineerde was Zwem-
bad In de Dennen in Vorden. Mede 
door de inzet van vrijwilligers is het 
zwembadjaarlijks klaar voor het 
zwemseizoen. De enthousiaste vrij-
willigers zijn werkzaam in het be-
stuur, maar zijn ook betrokken bij de 
zwem- en sportactiviteiten tijdens het 
zwemseizoen. 
Radio Ideaal werd gekozen tot ‘Vrij-
williger van het jaar’. Radio Ideaal 
ontstond ruim 20 jaar geleden uit de 
creativiteit en het doorzettingsvermo-
gen van een groepje lokale radioma-
kers. Na een jaar voorbereidingen en 
veel papierwerk werd op 15 december 
1991 begonnen met uitzenden vanuit 
een klein pand aan de rand van de 
gemeente Zelhem.Het grote succes 
dankt Radio Ideaal vooral aan de gro-
te betrokkenheid van de radiomakers 
die midden in de samenleving staan.
Alle 70 medewerkers bij Ideaal ver-
richten hun werkzaamheden op vrij-
willige basis en met volle overgave.De 
uitslag werd bekend gemaakt door 
wethouder Seesing. De genomineer-
den kregen vervolgens een oorkonde, 
een bloemetje en een cadeaubon van 
de wethouder overhandigd. 

Voor Radio Ideaal nam bestuurslid en 
programmaleider Björn Kummeling 
de prijs in ontvangst. Kummeling 
was heel erg blij met de prijs die het 
lokale radiostation voor Bronckhorst 
won. Stiekem had Kummeling wel 

een beetje gehoopt op de prijs, beken-
de hij na afloop met een brede lach. 
“We werken al twintig jaar ontzet-
tend hard voor alle inwoners van de 
gemeente Bronckhorst en ook voor 
al die vrijwilligersorganisaties”. “De 
titel is voor Radio Ideaal een mooie 
kers op de taart en helemaal als je 
dan ook nog twintig jaar bestaat”. 
De titel wordt opgedragen aan al die 
zeventig vrijwilligers van Ideaal. “We 
doen het met z’n allen samen. We 
hebben ook geen idee wie ons heeft 
opgegeven. Het is dan toch geweldig 
dat je de titel weet te pakken”. Bij de 
bekendmaking kwam er veel gejuich 
vanaf de volgepakte tribunes. “Dat 
klopt”, zegt radiomaker Kummeling. 
“Er waren zo’n 25 mensen van ons 
aanwezig om onze kandidatuur een 
stukje te steunen, maar ook om te kij-
ken wat er allemaal gebeurt op zo’n 
nieuwjaarsreceptie”. 
Evenals bij veel andere verenigingen 
en organisaties is het ook voor Radio 
Ideaal moeilijk om aan vrijwilligers te 
komen. “Mensen hebben er geen tijd 
voor”, denkt Kummeling. “Je merkt 
toch dat de maatschappij steeds snel-
ler wordt en je daardoor bijna geen 
mensen kunt krijgen die vrijwilligers-
werk willen doen. Als we ze eenmaal 
hebben, slagen we er wel goed in om 
ze te behouden. In ieder geval voor 
een aantal jaren”, weet Kummeling 
die bij Ideaal ook nauw betrokken is 
bij het werven en behouden van vrij-
willigers. “Maar vervolgens zie je ook 
dat mensen dan weer vertrekken. Ge-
lukkig kunnen we bij ons altijd een 
beroep doen op een vaste kern van 
vrijwilligers. We hebben minstens 
tien medewerkers die al twintig jaar 
bij ons actief zijn”. De prijs ‘Vrijwil-
liger van het jaar’ doet voor Radio 
Ideaal heel veel. Kummeling weet het 
treffend in één woord samen te vat-
ten: “Waardering!”. 

Een oorkonde, bloemen en een ca-
deaubon kregen ook al die kampi-
oenen van Bronckhorst van 2011 die 
werden gehuldigd. De kampioenen 
werden door middel van een filmpje 
voorgesteld. Vervolgens werd iedere 
kampioen door wethouder Seesing 
naar voren gehaald en in het zonne-
tje gezet.

Kampioenen uit Bronckhorst gehuldigd

Radio Ideaal 
Vrijwilliger van het 
jaar

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op 9 januari een 
druk bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden. Ruim 350 bezoekers wa-
ren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd ook de verkiezing ‘Vrijwil-
liger van het jaar’ gehouden. Daarbij ging de titel naar Radio Ideaal. 
Verder werd een groot aantal kampioenen uit de gemeente Bronck-
horst gehuldigd.

Programmaleider Björn Kummeling van Radio Ideaal nam de prijs in ontvangst.

De middagvoorstelling begint om 
14.00 uur. De entree bedraagt dan 
slechts € 3,--. De avondvoorstelling 
begint om 19.30 uur en daarvoor be-
draagt de entree € 6,--.

Een geweldig overrompelend be-
gin leidt een spel in, dat één groot 
speelfestijn blijkt te zijn. Een hele 
familie komt terug van een bal mas-
qué. Pa (zeerover) draagt ma in zijn 
armen en drapeert haar op de bank. 

Opa (als Napoleon) sleept even later 
een haremvrouw mee naar binnen.
Dochterlief komt met ‘Sinterklaas ‘ 
thuis die meteen maar om haar hand
vraagt. Dolle toestanden dus. Al snel
blijkt dat pa zich vergist heeft, maar
waarin? Er komt zelf een gangster
aan te pas, maar misschien is dat ook
weer iemand anders. De spetters vlie-
gen er vanaf.

Toneelgroep Velswijk

Gevaarlijk Snoepgoed

Velswijk - Na een sabbatical jaar speelt de Toneelgroep Velswijk op 
zaterdag 28 januari het blijspel ’Gevaarlijk Snoepgoed’, een middag- 
en avondvullende klucht van auteur Max Andrea in d’n Draejer in de 
Velswijk. Het is een stuk met talrijke verwikkelingen, dat zeker op de 
lachspieren gaat werken.

Ruim 20 schaatsers maakten van dit 
aanbod gebruik en door de snelle ser-
vice van Freewheel-Vorden waren de 
speciaal voor de Molenkolk ontwor-
pen pakken binnen enkele weken 
klaar. De zwart met appeltjesgroene 
pakken zijn medemogelijk gemaakt 
door de volgende sponsoren: Fruit-

bedrijf Horstink, Fysio M.Leerkes, 
Bakker Besselink, Woningschouw 
en IJsclub de Molenkolk. Het is nu 
wachten op de winter, zodat ook de 
ijsbaan in Steenderen appeltjesgroen 
zal kleuren. De schaatsers die een 
nieuw pak hebben aangeschaft zijn 
Tom Horstink, Edwin Heerink, Johan 

Mennink, Frans Meulenbeek, Rowdy
Willemsen, Joost Horstink, Henk Nij-
kamp, Wilco Kornegoor, Wim Leb-
bink, Rene Wesselink, Piet Baken, 
Willy Rutjes, Gijs Horstink, Marga
Leerkes, Mark Ruessink, Jos Nijen-
huis en Rob Harmsen 
Overigens zullen ook dit jaar weer le-
den van de Molenkolk de alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee gaan
schaatsen. Dit zijn Rob Harmsen uit
Steenderen, Johan Mennink uit Baak,
voormalig inwoner van Steenderen
Piet Baken en Tom Horstink uit Rha.

Nieuwe schaatskleding IJsclub de 
Molenkolk

Steenderen - Leden van IJsclub de Molenkolk hebben afgelopen zon-
dag op IJsbaan de Scheg hun nieuwe schaatskleding gepresenteerd. 
Op initiatief van enkele schaatsers/sponsors hebben de leden van de 
Molenkolk tijdens de jaarvergadering de gelegenheid gekregen om 
professionele schaatskleding met een fikse korting aan te schaffen.

Leden van IJsclub de Molenkolk presenteren hun nieuwe schaatskleding.
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“Gelukkig zijn er geen grote inciden-
ten voorgevallen. Daar ben ik blij 
mee”, sprak hij. Maar: “. Hoewel we 
de goede kant opgaan, vorig jaar was 

het nog 17.000 euro, is dit wat mij be-
treft nog steeds onacceptabel. Waar-
om moeten zo nodig verkeersborden
en prullenbakken vernield worden? 
En het herstel kost gemeenschaps-
geld dat we niet meer aan andere za-
ken kunnen uitgeven.”
De materiële schade bedraagt
7.425,75 euro en daar komen nog de
personeelskosten bovenop. Die bedra-
gen 4.250 euro.
Burgemeester Aalderink nodigt men-
sen uit om hem te adviseren hoe
volgend jaar de schade nog verder te
beperken.

Vernielingen tijdens 
jaarwisseling kosten 
Bronckhorst 12.000 euro

Hengelo - De schade aan bijvoor-
beeld vuilnisbakken en verkeers-
borden die tijdens de jaarwisse-
ling is aangebracht bedraagt in 
de gemeente Bronckhorst onge-
veer 12.000 euro. Dat maakte bur-
gemeester Henk Aalderderink 
maandagavond tijdens de nieuw-
jaarsreceptie bekend. Vorig jaar 
was de kostenpost 17.000 euro.

Vorden. Wanneer je kiest voor het 
vak van verloskundige, dan weet je 
op voorhand dat er een behoorlijke 
aanslag op je privéleven kan worden 
gepleegd. Renske Roelofsen weet er 
alles van. De 27 jarige Vordense heeft 
inmiddels in haar beroep al meer dan 
500 vrouwen bijgestaan bij bevallin-
gen en vrij recent nog vier keer in 
amper 27 uren. ‘ Dat betekent dat je 
partner dan wel achter je moet staan, 
anders is dit werk niet te doen’, zo 
zegt Renske.
‘ Onderwijl ze met ons zit te praten, 
springt ze plots op en gaat ze naar 
haar eigen praktijk ( eveneens ge-
vestigd in haar woning De Steege 44 
). Weer terug zegt ze: ‘ Mijn collega 
heeft zojuist bij een aanstaande moe-
der een echo gemaakt, kijken naar 
de ligging van de baby. En dat wilde 
ik ook graag even zin. Gelukkig ziet 
het er allemaal prima uit’, zo zegt 
ze. Renske Roelofsen is al vijf jaar 
zelfstandig verloskundige. Een paar 
weken terug is haar praktijk uitge-
breid met een eigen echo apparaat. ‘ 
Ik ben zeer blij dat ik nu hier echo’ s 
kan maken’, zo zegt ze. Ze is geboren 
in Deventer en opgegroeid in Laren. 
De middelbare school bezocht ze in 
Lochem. 
Renske wist al in haar prille jeugd dat 
ze later kraamverzorgster wilde wor-
den. ‘Kindjes hadden al heel vroeg 

mijn aandacht’, zo zegt ze. In Kerk-
rade en Maastricht volgde zij met 
succes de opleiding tot vroedvrouw 
(thans dus verloskundige geheten). 
Vervolgens bracht ze haar kennis 
in Winterswijk in de praktijk en 
vanaf 2007 is zij in Vorden zelfstan-
dig verloskundige. Haar werkgebied 
is Vorden, Steenderen, Baak en een 
deel van Lochem en Barchem. Inmid-
dels heeft ze één dag in de week een 
waarneemster: Irma van der Meer 
uit Warnsveld. Irma is opgegroeid in 
Den Ham en volgde in Hengelo ( O ) 
een HBOV opleiding om daarna als 
wijkverpleegster aan de slag te gaan. 
Ook hield zich een poos bezig met 
jeugd- gezondheidzorg. 
Irma: ‘Toch ging mijn hart uit naar het 
beroep van verloskundige en ben ik in 
Groningen als zodanig afgestudeerd. 
Ik fungeer nu nog als waarneemster 
bij Renske, maar in de toekomst wil 
ik toch ook graag een eigen praktijk’, 
zo zegt ze. Er bestaat een ‘goede klik 
‘ tussen de beide vrouwen, zo bleek 
tijdens het gesprek. Enorm gemoti-
veerd en zeer enthousiast wanneer ze 
over hun ‘roeping ‘ vertellen. Renske: 
‘ Het bijzondere van ons beroep is dat 
je vrouwen tijdens een heel intieme 
periode in hun leven kunt bijstaan. 
En vooral het geven van persoonlijke 
zorg geeft voldoening. Vrouwen be-
vallen het liefst thuis in hun eigen 

vertrouwde omgeving. In de meeste 
gevallen is ook de partner aanwezig. 
Bij het thuis bevallen blijven we als 
verloskundige de eerste uren bij moe-
der en kind’, zo zegt ze.
Irma van der Meer: ‘ Bevallen in een 
ziekenhuis is voor een vrouw in de 
meeste gevallen toch duidelijk an-
ders. Thuis kan ze bij wijze van spre-
ken gaan liggen waar ze wil, in het 
ziekenhuis heeft ze toch het idee dat 
ze zich moet aanpassen. Trouwens de 
aanstaande moeder beslist zelf waar 
ze wil bevallen’, zo legt ze uit. De 
eerste contacten tussen de vrouwen 
en de verloskundige vinden veelal al 
na 4- 6 weken plaats. Renske : ‘ Na 
12 weken vindt de eerste echo plaats, 
om te kijken of de duur van de zwan-
gerschap klopt. Acht weken later 
weer een echo om te zien of het kind 
medisch gezien gezond is. In week 36 
opnieuw een echo, dan om te kijken 
of de ‘ ligging’ van de baby goed is. 
Indien nodig hebben we natuurlijk 
ook contact met de huisartsen en de 
gynaecologen en die contacten zijn 
uitstekend’, zo zegt Renske. Ze is te 
bereiken op 06- 12871426 of www.
verloskundigeroelofsen.nl ) . Tevens 
houdt Renske op afspraak spreekuur 
in Lochem ( Oranjelaan 43 huisart-
senpraktijk ‘ Zuiderenk ‘ ) en in Vor-
den, de Steege 44 .

Thans ook eigen echo apparaat

Verloskundige Renske Roelofsen: 
Praktijk aan huis

Irma van der Meer en Renske Roelofsen

De politie vond een grote hoeveel-
heid sieraden tijdens een huiszoe-
king. Al snel ontstond het vermoe-
den dat deze afkomstig waren van 
inbraken of insluipingen in die 
Achterhoek zijn gepleegd. Toen 
de sieraden werden vergeleken 
met de aangiften die bij de politie 
zijn gedaan, leverde dat slechts 
één match op. De andere sieraden 
staan nu op de website. Het wo-
ninginbrakenteam heeft ruim 140 
brieven verstuurd aan mensen, die 
het afgelopen jaar aangifte deden 
van inbraak of insluiping. In de 
brief attendeert het team de gedu-

peerden op de foto’s die nu online 
staan.

REGISTREER WAARDEVOLLE 
SPULLEN 
Dat het team de sieraden niet di-
rect kan matchen, komt doordat er 
vaak te weinig details worden op-
gegeven bij een aangifte. Bernard 
Koers (rechercheur woninginbra-
kenteam): “Wij raden mensen aan 
om waardevolle spullen goed te re-
gistreren en zelfs te fotograferen. 
Als wij dan spullen vinden kunnen 
wij de eigenaar makkelijker achter-
halen”.

TERUG NAAR EIGENAAR
Met het publiceren van de foto’s 
hoopt het team nu ook zo veel mo-
gelijk sieraden terug te brengen bij 
de rechtmatige eigenaar. Mensen 
die sieraden van de foto’s herken-
nen worden verzocht te bellen met 
tel. 0900-8844. Ook mensen die niet 
in de Achterhoek wonen, maar de 
sieraden wel herkennen worden 
opgeroepen de politie te bellen.

KIJKAVOND
Op woensdagavond 25 januari 
houdt het woninginbrakenteam op 
het politiebureau in Doetinchem 
een speciale kijkavond. Gedupeer-
den van een inbraak of insluiping 
kunnen de gevonden sieraden ko-
men bekijken. 

Aanmelden voor die kijkavond is 
verplicht en kan telefonisch via  
tel. 0900-8844.

Foto’s gestolen sieraden online
Regio - Het woninginbrakenteam van de politie heeft foto’s gepu-
bliceerd van sieraden die waarschijnlijk bij inbraken en insluipin-
gen in de Achterhoek zijn gestolen. In totaal staan bijna honderd 
sieraden op de website www.nog.nl/foto. De sieraden zijn vergele-
ken met gedane aangiften, maar ze konden nog niet worden her-
leid. De politie roept gedupeerden van inbraken of insluipingen 
op om de foto’s te bekijken.

VOOR WIE?
De voorkeur gaat uit naar men-
sen die klant (geweest) zijn van 
een van bovengenoemde afdelin-
gen. Van belangstellenden wordt 
verwacht dat zij naast een brede 
belangstelling ook affiniteit met 
de zorgsector hebben. Men dient 
in staat te zijn de wensen en be-
hoeften van de klanten te inventa-
riseren en vanuit het perspectief 
van de klant naar het beleid te 
kijken. 

HOE WERKT DE CLIËNTEN-
RAAD?
De cliëntenraad vergadert vier 
keer per jaar in Oost-Gelderland. 
De managers van Yunio wonen 
(een deel van) de vergadering bij. 
De cliëntenraad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over bijvoor-
beeld: kwaliteit van zorg; hoe het 
geld wordt uitgegeven; belangrij-
ke wijzigingen in de organisatie; 
de manier waarop er met klanten 
wordt omgegaan (bijvoorbeeld 
bejegening); het nakomen van af-
spraken en het klantdossier. 

WAAROM LID WORDEN VAN 
DE CLIËNTENRAAD? 
Yunio vindt het belangrijk dat 
klanten meedenken en meepra-

ten over de dienstverlening. Daar-
om krijgt de cliëntenraad ook 
voldoende gelegenheid en tijd om 
over het beleid mee te praten en 
mee te denken. De inbreng van 
de cliëntenraad wordt serieus ge-
nomen. Leden krijgen de gelegen-
heid zichzelf te ontwikkelen door 
bijvoorbeeld een cursus te volgen. 
Yunio biedt de cliëntenraad on-
dersteuning in de vorm van infor-
matievoorziening en uitleg van de 
stukken. Daarnaast ontvangen de 
leden presentiegeld en worden de 
reiskosten vergoed. 

CONTACTEN MET DE ACH-
TERBAN
Om de klantgroepen van Yunio 
goed te vertegenwoordigen is di-
rect contact met die klantgroepen 
nodig. Naast het inbrengen van de 
eigen ervaringen wil de cliënten-
raad zich inspannen om voor elke 
klantgroep (half) jaarlijkse klant-
contacten te organiseren. Het 
doel van die klantcontacten is om 
van klanten te horen hoe hun er-
varing met de zorg- en dienstver-
lening van Yunio is. Die gegevens 
worden gebruikt om de kwaliteit 
van de zorg en dienstverlening te 
verbeteren. 
De cliëntenraad van Yunio is met 
name op zoek naar mensen die 
mee willen helpen deze klantcon-
tacten voor te bereiden en vorm 
te geven. 

INFORMATIE EN 
 AANMELDINGEN
Voor meer informatie en aanmel-
dingen kunt u contact opnemen 
met de ambtelijk secretaris van 
de cliëntenraden van Yunio en 
Sensire: Karin Klein Goldewijk via 
email: k.kleingoldewijk@sensire.nl 
of via de telefoon 0314 - 35 71 85.

Cliëntenraad Yunio 
zoekt nieuwe leden
Regio - De cliëntenraad van 
Yunio is op zoek naar nieuwe 
leden. De cliëntenraad is met 
name op zoek naar mensen die 
klanten uit heel Oost-Gelder-
land van de afdelingen kraam-
zorg, jeugdgezondheidszorg 
en maatschappelijk werk en 
thuisbegeleiding willen ver-
tegenwoordigen. Deze leden 
helpen Yunio om de kwaliteit 
voor de klanten optimaal te 
houden.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Het nieuwjaarsconcert zoals dat nu 
uitgevoerd word is ongeveer 30 jaar 
geleden ontstaan als een koffiecon-
cert, waarbij eerst het orkest optrad 
en na de pauze de “Acht Kastelen 
Darpers”, een kapel die bestond uit 
leden van Concordia. 
Voor het concert 2012 grijpt Concor-
dia terug naar dit basis idee. Voor 
de pauze verzorgen het Harmonie-
orkest o.l.v. Berjan Morsink en de 
slagwerkgroep o.l.v. Mike de Geest 

een optreden waarbij het orkest heer-
lijke “Weense” muziek zal uitvoeren. 
Denk hierbij aan Johann Strauss die ” 
An Der Schönen Blauen Donau” com-
poneerde dat zeker op het program-
ma staat. Maar ook aan de muziek-
stijl waarmee André Rieu de wereld 
rondreist. 
De slagwerkers hebben een kort op-
treden met een aantal variaties op 
oude marsen, daarnaast twee stuk-
ken, onder de noemer “back too..” 

gebaseerd op de stijl van bekende 
drummers uit de popmuziek.
Als afsluiter van dit concert een op-
treden van de blaaskapel “Loarns 
Plezeer”. De kapel staat onder leiding 
van Gertie Braakman die soms diri-
geert, maar eigenlijk het liefst zelf 
meespeelt. Op hun brede repertoire 
staat  Egerländer muziek en veel me-
lodieën uit Tsjechië. Met deze muziek 
in een ongedwongen sfeer, afgewis-
seld met zang, belooft het een dave-
rende afsluiter van het nieuwjaars-
concert 2012 te worden. 

VOOR INFORMATIE: 
www.concordiavorden.nl

Nieuwjaarsconcert 2012
Muziekvereniging Concordia Vorden

Vorden - Zondagmorgen 22 januari word het traditionele nieuwjaars-
concert, uitgevoerd door Concordia Vorden in het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 te Vorden. Het concert begint om 11.30 uur, de zaal 
is open vanaf 11.00 uur.

De bevolking (jong en oud) van de 
gemeente Bronckhorst is hierbij van 

harte uitgenodigd. Er is deze avond 
live muziek, dus een avond met veel 

plezier en gezelligheid. De zaal is 
open vanaf 19.41 uur. Verkleed ko-
men is natuurlijk erg leuk maar niet 
verplicht. 

Meer leukigheidjes en informatie 
staan op de hyves site: CV de Iessel-
trappers. ALAAF, ALAAF, ALAAF!

Prinsenverkiezing 
CV de Iesseltrappers

Steenderen - Op 28 januari heeft carnavalsvereniging de Iesseltrappers 
hun jaarlijkse Prinsenverkiezing bij hun residentie De Seven Steenen. 
Deze avond gaat Prinses Peggy de 1ste af als prinses samen met haar 
Adjudant Bram en Page Kiki. Op deze avond wordt de nieuwe prins en 
of prinses gepresenteerd.

De in 2011 gepresenteerde Prinses Peggy, Adjudant Bram en Page Kiki.

Het festival in Lichtenvoorde trok
afgelopen jaar 152.500 bezoekers en
de organisatie mocht ook niet kla-
gen over de media-aandacht en de 
hoeveelheid twitter- en facebookbe-
richten over de Zwarte Cross die de
wereld in werden geslingerd. Op dat
laatste punt scoorde het evenement
zelfs beter dan de organisaties in de
top 3 van de lijst. Dat zijn achtereen-
volgens de Vierdaagse in Nijmegen,
de Tilburgse Kermis en de ABN Amro
Marathon van Rotterdam. Serious 
Reuquest van 3FM mag zich volgens
Respons het grootse media en social
media-evenement noemen.

Zwarte Cross op plek 34 
in Top 100 evenementen

Lichtenvoorde - De Zwarte Cross 
staat in de top 100 die data- en 
onderzoeksbureau Respons sa-
menstelde op een 34ste plek. Dat 
bureau  beschikt over gegevens 
beurzen, festivals, voorstellingen, 
tentoonstellingen en andere eve-
nementen. Deze lijst is gebaseerd 
op de hoeveelheid aandacht die 
een evenement kreeg. Die aan-
dacht wordt gemeten aan de 
hand van het aantal bezoekers en 
de aandacht in de media en social 
media. Zowel gratis als entreehef-
fende evenementen zijn opgeno-
men in deze top 100.

Het Zelenka Ensemble kwam voor het 
eerst bij elkaar in 2006 op initiatief 
van Lidia van der Vegt om repertoire 
voor 2 hobo’s, fagot en klavecimbel 
te kunnen spelen én vooral de mu-
ziek van de Tsjechische componist 
Jan Dismas Zelenka (1679-1745), die 6 
Sonates voor deze bezetting schreef. 
Het zijn zeer bijzondere virtuoze 

stukken met ieder een eigen karak-
ter en snel veranderende harmonie-
en. Zelenka werd wel de Tsjechische
Bach genoemd.

Na een aantal goed ontvangen con-
certen werd het ensemble regelmatig
gevraagd voor de stad Veenendaal 
met uitwisselingsprojecten van haar 
zusterstad Olomouc. Naast het spelen
van Barok-repertoire speelt het en-
semble ook modernere componisten,
voor een brede schakering in klank-
mogelijkheid. Tijdens dit concert
omvat het programma werken van 
G.F. Händel, G.P. Teleman, J.S. Bach,
Jan Dismas Zelenka, Gordon Jacob,
Charles Koechlin en B. van den Sig-
tenhorst Meijer. Het concert begint 
om 15.30 uur.

In de hervormde dorpskerk Vorden
Zondagmiddagconcert 
met het Zelenka Ensemble
Vorden - Muziek Dorpskerk Vor-
den organiseert op zondag 22 ja-
nuari in de hervormde dorpskerk 
een zondagmiddagconcert. Dan 
komt het Zelenka Ensemble o.l.v. 
Lidia van der Vegt naar Vorden. 
Het ensemble bestaat uit Lidia 
van der Vegt en Monique Kamp-
huis hobo, Ludian Schaling fagot 
en Pauline Schenck klavecimbel.

Het Goede-doelen-toernooi staat in het 
teken van de Stichting Litania, welke 
staat voor het helpen van kinderen 
met een beperking. Het uitgangspunt 
is hen een zo normaal mogelijk leven 
aanbieden door aangepast materiaal 
aan te schaffen. Helaas wordt die niet 
vergoed door de overheidsinstellin-
gen en zorgverzekeraars. Deze stich-
ting te steunen met een financiële 

bijdrage is het doel van Bridgeclub 
Bronkhorst tijdens het open toer-
nooi op zaterdag 28 januari bij Den 
Bremer in Toldijk. Deelname kost 25
euro per paar. Stort het bedrag op re-
kening 3274.21.851 t.n.v. Bridgeclub
Bronkhorst, o.v.v. beide namen met 
voornaam, woonplaats, NBB lid nr.
en één telefoonnummer. Graag door-
geven indien deelnemer rolstoelge-
bruiker is. De inschrijving sluit deze
week, deelname op volgorde van bin-
nenkomst. Het in te schrijven aantal
paren is gelimiteerd. Wie wil genie-
ten van een gezellig en lekker stamp-
pottenbuffet direct na afloop, betaalt
11 euro per persoon bij. 

Informatie is te verkrijgen bij Hans
Jansen, telefoon (0575) 551892 of e-
mail: j.jansen47@kpnplanet.nl. Doe 
mee, steun en geniet!

Bridgeclub Bronkhorst 28 januari 2012

Goede-doelen-toernooi voor 
Stichting Litania
Toldijk - In Café Restaurant Den 
Bremer wordt zaterdag 28 janu-
ari een Goede-doelen-toernooi 
gehouden door de Bridgeclub 
Bronkhorst. Het is alweer het 
zevende toernooi waarbij geld 
wordt ingezameld voor een Goed 
Doel, dit keer de Stichting Litania 
uit Hengelo Gld. Het is deze week 
nog mogelijk om in te schrijven. 
Aanvang 13.00 uur.

HENGELO - UITSLAGEN SV QUINTUS 14 EN 15 JANUARI:
Quintus D1 - UGHV D1: 4-6; 
Minerva D1 - Quintus D2: 4-2; 
UGHV C2 - Quintus C2: 4-20; 
Quintus B1 - Huissen B2: 9-17; 
Jongens A Reehorst - Quintus: 29-14; 
Dames sr. Brummen 1 - Quintus 1: 11-9; 
Heren sr. Quintus 1 - Huissen 3: 26-5.

H A N D B A L
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De ’60 aLive Band’ ontstond begin 
vorig jaar. Vier vijftigers, muzikan-
ten met jarenlange ervaring, vonden 
elkaar in hun liefde voor de muziek 
van de roerige jaren ’60. Een tiener 
met dezelfde liefde en pianist/key-
boardspeler sloot zich aan en de ’60 
aLive Band’ was geboren. Als eerste 

optreden werd vorig jaar begin juli al 
in ‘de Tol’ gespeeld tijdens de kerst-
markt.

Na enkele optredens kreeg de band 
al een tegenvaller te verwerken want 
drummer van het eerste uur, Ralph 
Lorje, gaf te kennen in verband met 

drukke werkzaamheden, de drum-
stokken te willen inleveren. Gelukkig 
kon Frank Fukking de plek snel op-
vullen, waardoor de band weer com-
pleet is. 

De band bestaat nu uit Andre  Jolmers 
- Basgitaar/zang, Frank Fukking - 
Drums, Michiel Regelink - Toetsen/
zang, Arno Molenaar - Gitaar/zang, 
Gerrie Evers - Gitaar/zang. De mu-
ziekkeuze is bekend, dus ‘Let the old 
times Rock’.

60 aLive Band in ‘de Tol’

Wittebrink - Woensdag 25 januari speelt de ’60 aLive Band’ in café ‘de 
Tol’. Ondanks dat het café in verband met de overname tot 3 februari 
gesloten is, gaat het concert gewoon door. Het optreden begint onge-
veer 21.00 uur en de toegang is, zoals altijd, gratis.

LIFESTYLEMAGAZINE MET 
QR-CODE
ABT kiest bewust voor een toeristisch 
product met een lifestyle-uitstraling. 
Hiermee wordt het gebaande pad 
van traditionele VVV-producties ver-
laten en de weg gezocht van eigen-
tijdse communicatie met de poten-
tiële vakantieganger. De lezer wordt 
geprikkeld zich op de bijbehorende 
toeristische (mobiele) website van 
de streek uitgebreider te oriënteren. 
De concrete tips met vermelding van 
websiteadressen, telefoon¬nummers 
en prijzen maken dat je als lezer ook 
direct van de aanbiedingen gebruik 
kunt maken. Op de voorzijde van de 
gids is een QR-code geplaatst. Scan 
hem met je smartphone en je komt 
op de gloednieuwe mobiele website 
www.achterhoek.mobi

DIKKE GIDS
De gids telt liefst 130 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 hoofdstuk-
ken: zoals kastelen, tuinen, musea, 
boerderijen, maar ook fietstips, wan-
deltips en tips voor een dagje uit met 

de kinderen. In deze editie is er tevens
speciaal aandacht voor de historische
buitenplaatsen. Ook is er attentie
voor het nieuwe mobiele platform 
van de Achterhoek, dat bestaat uit 
de eerder genoemde mobiele website
plus een drietal Achterhoek-apps voor
Iphone, Android en Ipad. Daarnaast
vindt de lezer meer informatie over 
de Touchscreen informatiesystemen 
die op zeven verschillende locaties in
de regio zijn geplaatst. Middenin de 
gids is een katern ingevoegd met na-
men, adressen en telefoonnummers 
van de accommodaties in de streek.
Zoek je een vakantieadres in de Ach-
terhoek, dan heb je aan deze gids een
perfecte leidraad. Hotels, campings, 
groeps¬accommodaties of vakantie-
woningen? 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 binnenspeel¬tuinen 
en beeldentuinen tot historische 
stadswandelingen en overlevings-
tochten. Interessant voor jong en 
oud, voor kleine en grote gezinnen
en voor de smalle en de grote porte-
monnee. Kortom, voor elk wat wils.
De Achterhoekgids 2012 bevat dui-
zenden adressen om je vakantie door
te brengen of tijdens je vakantie te 
bezoeken. Maar zelfs als je in de Ach-
terhoek of vlak in de buurt woont, is
de gids een aanrader. Menigeen trekt
er immers ook in de eigen omgeving
graag een dagje opuit.

Nieuwe gids vol met vakantietips

‘ACHTERHOEKGIDS 2012’
Achterhoek – Het Achterhoeks 
Bureau voor Toerisme (ABT) heeft 
zojuist een toeristische gids van 
de Achterhoek op de markt ge-
bracht. Een dikke gids vol met 
tips en ideeën voor een vakantie 
of dagje uit. De gids is voor € 4,50 
te koop bij alle VVV’s en ANWB-
winkels in de Achterhoek.

Maar voordat het zover is, moet deze 
verschrikkelijk leuke tijd natuurlijk 
wel afgesloten worden met een ge-
weldig feest en daar wil Flophouse 
zijn oliebol wel aan bijdragen. Want 
aanstaande vrijdag 20 januari wordt 
het jaar 2011 echt afgesloten en dat 
doen zij met de Goed in de Olie(bollen) 
Party waarbij de eerste live band van 
het jaar weer te bewonderen zal zijn 
op de planken in Flophouse. Spring-

break, de band met leden van in en
rondom Toldiek zal het jaar van de 
live-bands in 2012 in Flophouse ope-
nen met een geweldig stukje muziek
op een geweldig feest. 
Dus zorg ervoor aanstaande vrijdag
20 januari om 21.00 uur in Flophouse
te zijn voor de enige echte Goed in de
Olie(bollen) Party. Sluit het jaar 2011
goed af, samen met Flophouse en sa-
men met Springbreak!

Flophouse sluit het jaar 2011 
definitief

Toldijk - De maand januari is al een paar weken oud, de meeste olie-
bollen en Nieuwjaarsrolletjes hebben de weg naar de maag gevonden
en maken binnenkort plaats voor de paaseieren.

TURKSE MANNEN
Ook voor Turkse mannen uit Doe-
tinchem en omgeving komen er op 
dezelfde vrijdagen voorlichtings-
bijeenkomsten over dementie. Op 
vrijdagavond 20 januari en 3 febru-
ari kunnen zij van 19.00 tot 21.00 
uur in Het Trefpunt terecht. 

WETEN OVER VERGETEN
Bijzonder aan het programma ‘We-
ten over vergeten’ is dat gebruik 
wordt gemaakt van portretten: 
herkenbare verhalen van mensen 
uit dezelfde cultuur, van wie een 
familielid is gaan dementeren. De 
portretten dienen als aanknopings-
punt om in een groep op een vei-
lige manier over dementie te pra-
ten. Tijdens de twee bijeenkomsten 
van elk twee uur wordt in een ver-
trouwde omgeving, in eigen taal 
en met aansprekende activiteiten 
voorlichting gegeven over demen-
tie.

ALZHEIMER NEDERLAND
Het project is een initiatief van de 
afdeling Doetinchem en Omstre-

ken van Alzheimer Nederland. De 
afdeling wil hiermee de kennis 
over dementie, de openheid ten op-
zichte van dementie en het inscha-
kelen van hulpvoorzieningen van 
allochtonen vergroten. Zo kunnen 
zij gebruik maken van de emotio-
nele, fysieke, praktische en profes-
sionele ondersteuning die beschik-
baar is, waardoor de kwaliteit van 
leven toeneemt. Het project ‘We-
ten over vergeten’ wordt financieel 
gesteund door de provincie Gelder-
land.
In de afgelopen maanden heeft 
de Alzheimer-afdeling voorberei-
dende activiteiten verricht. Zo is 
onder meer oriënterend gesproken 
met een kleine kring van Turkse 
vrouwen en met een Doetinchems 
raadslid van Turkse afkomst. Ge-
zien de samenstelling van de al-
lochtone bevolkingsgroep in Doe-
tinchem en omgeving richt het 
voorlichtingsprogramma zich in 
deze regio speciaal op Turkse inwo-
ners. Ook in onder meer Ulft wo-
nen veel mensen met een Turkse 
achtergrond.

Alzheimer Nederland heeft het 
voorlichtingsprogramma ontwik-
keld, omdat uit onderzoek blijkt 
dat de kennis over dementie bij 
verschillende migrantengroepen 
erg klein is. Dementie wordt vaak 
niet als ziekte herkend en erkend, 
waardoor er niet, of niet op tijd 
hulp gezocht wordt. Daarbij weten 
migranten hulpvoorzieningen over 
het algemeen niet goed te vinden. 
Hierdoor is de belasting van de al-
lochtone mantelzorger nog hoger 
dan die van de autochtone mantel-
zorger.

‘Weten over vergeten’ heeft als 
doel de kennis over dementie en 
de mogelijkheden voor hulp bij 
dementie te vergroten en openheid 
over dementie in de gemeenschap-
pen te stimuleren. Inmiddels heeft 
Alzheimer Nederland landelijk al 
meer dan 2000 mensen van Turk-
se, Marokkaanse en Surinaamse 
afkomst bereikt met dit project. 
Na de voorlichting gaf 90 procent 
van de deelnemers aan dat zij nu 
wisten dat dementie een ziekte is 
in plaats van iets wat bij ouderdom 
hoort en 78 procent gaf aan nu te 
weten wat dementie als syndroom 
inhoudt.

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de voorzit-
ter van de afdeling Doetinchem en 
Omstreken van Alzheimer Neder-
land, mevr. Rita Duijn, tel. 0314-
334867.

Dementie voorlichting voor 
Turkse vrouwen
Doetinchem - Speciaal voor vrouwen van Turkse afkomst worden 
op de vrijdagen 20 januari en 3 februari in Doetinchem voorlich-
tingsbijeenkomsten gehouden in het kader van het dementiepro-
ject ‘Weten over vergeten’. Dit is een programma speciaal ontwik-
keld voor in deze regio wonende allochtone (Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse, Antilliaanse en Chinese) mensen. In Doetinchem en 
omgeving vormen Turkse vrouwen de grootste groep allochtonen. 
De bijeenkomsten worden gehouden in buurthuis Het Trefpunt 
aan de Nieuweweg in Doetinchem en duren van 10.00 tot 12.00 
uur. Namens Alzheimer Nederland zal een Turkse voorlichtster 
aanwezig zijn.

Zaterdag
21 januari

Discotheek 
DJ Martijn
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Kandidaten met een bijstandsuit-
kering in de gemeente Bronckhorst 
worden geselecteerd voor een oplei-
dings- en coachingstraject. De men-
sen worden begeleid bij het zoeken 
naar de juiste vacatures, het schrij-
ven van sollicitatiebrieven en het 
voeren van gesprekken. Euro Planit 
Personeelsdiensten maakt werkge-
vers warm voor het aanbieden van 
werkervaringsplaatsen en bemiddelt 
actief in de zoektocht naar een pas-
sende baan.

MAATWERK
Kenmerk van het project is individu-
eel maatwerk. Er wordt uitgegaan 
van mogelijkheden in plaats van be-
perkingen. In een werkervaringstra-
ject kan ervaring en werkritme wor-
den opgedaan. Als dat van de zijde 
van zowel werknemer als werkgever 
bevalt, mondt de proefperiode uit in 
een arbeidsovereenkomst.

POTENTIEEL
Binnen de gemeente Bronckhorst 
is er veel aandacht voor werk. Niet 
voor niets is het Motto ‘Werk gaat 
voor inkomen’. Ineke Maciag en Co-
lin Rijmers zijn als participatieconsu-
lenten van de gemeente Bronckhorst 
betrokken bij het project Kantelzorg. 
“Met dit project wil de gemeente zo-
genaamde taakcombineerders een 
extra steun in de rug bieden en reke-
ning houden met knelpunten waar 
deze specifieke doelgroep in de prak-
tijk tegen aan loopt. Gebleken is dat 
er veel potentieel in deze groep zit 

en dat hun kwaliteiten gewaardeerd 
worden bij werkgevers”, aldus Ineke 
Maciag. De gemeente Bronckhorst en 
Euro Planit Personeelsdiensten boe-
ken na enkele maanden al veel succes 
door de krachten te bundelen. Ineke 
Maciag: “Euro Planit Personeelsdien-
sten heeft een uitstekend netwerk 
met vele mogelijkheden voor deze 
specifieke doelgroep. Daar maken wij 
graag gebruik van.”

BEGELEIDING
Elly Nijenhuis, projectleidster na-
mens Euro Planit Personeelsdiensten: 
“Mensen komen ongewild in de bij-
stand. Ze zijn gemotiveerd om er zo 
snel mogelijk uit te komen en heb-
ben ook de capaciteiten. Ze hebben 
soms net even een beetje hulp nodig. 
Euro Planit Personeelsdiensten biedt 
die hulp helemaal afgestemd op de 
persoon. Dat betekent niet dat wij 
de kandidaten het werk uit handen 
nemen. Ze moeten het zelf doen. Wij 
bieden ondersteuning en begeleiding 
en regelen de introductie bij een 
werkgever.”

SOCIALE ASPECT
Metaalwerkbedrijf Gems in Vorden is 
een bedrijf dat zeer betrokken is bij 
het project Kantelszorg. Het bedrijf 
heeft ruim zestig vaste krachten in 
dienst en groeit snel. “Er zijn meer-
dere redenen waarom Gems warm 
loopt voor dit initiatief. Belangrijk-
ste reden is het sociale aspect. Het 
is prachtig om te zien hoe iemand 
zelfvertrouwen opbouwt en weer tot 

bloei komt door aan de slag te zijn”, 
vertelt Thea van de Zand, manager 
Human Resource bij Gems. Ze merkt 
dat het ook steeds moeilijker wordt 
om aan goed personeel te komen. 
“In dit project investeert de kandi-
daat een stukje in het bedrijf en het 
bedrijf in de kandidaat. Wij denken 
met deze aanpak ook in de toekomst 
de goede mensen aan ons bedrijf te 

binden. Je kunt niet meer je hele car-
rière hetzelfde werk doen. Werkne-
mers moeten zich flexibel opstellen 
en bereid zijn zich te ontwikkelen. 
Het bedrijf moet dit faciliteren door 
bijvoorbeeld scholing aan te bieden. 
Gems is hierin zeer actief.”

Awaz Amin is trots op haar nieuwe 
baan, die ze via dit project heeft ge-

kregen. “Ik zat in de bijstand. Via de
gemeente Bronckhorst kwam ik in 
contact met Euro Planit Personeels-
diensten. Dankzij hun inzet en net-
werk kon ik aan de slag bij Gems in
Vorden. Na twee maanden werkerva-
ring opgedaan te hebben kreeg ik een
contract. Het is een prachtig bedrijf
met heel fijne collega’s. Ik ben daar
helemaal thuis.

Succesvolle samenwerking gemeente Bronckhorst en Euro Planit Personeelsdiensten

Project leidt de weg naar passende baan
Vorden - Mensen uit de bijstand aan een passende baan helpen. Dat is 
waar het om draait in het project Kantelzorg dat de gemeente Bronck-
horst in een gedeeltelijke samenwerking met Euro Planit Personeels-
diensten heeft opgezet. Het project is onlangs gestart met twaalf deel-
nemers, waarvan de helft inmiddels al werk heeft gevonden.

Awaz Amin heeft haar draai helemaal gevonden bij Gems in Vorden. Op de achtergrond vlnr. Ineke Maciag van de gemeente Bronckhorst, 
Elly Nijenhuis van Euro Planit Personeelsdiensten en Thea van de Zand van Gems.

In aanmerking genomen dat de ge-
meenschap Vierakker/Wichmond 
ongeveer duizend inwoners telt, een 
respectabel aantal. De voetbalclub 

werd direct na de oorlog (1946) op-
gericht door pastoor ter Heerdt. De 
club had toen nog een katholieke 
insteek. Pastoor ter Heerdt had ook 

al een naam bedacht: Sociï, afgeleid 
van het Latijnse Socius dat staat voor 
‘bondgenoten/metgezel’. Behalve de 
pastoor waren onder meer ook Wil-
lem Borgonjen, Ab Wiskamp, Joop 
Holtslag en Jan Smit nauw bij de 
oprichting betrokken. De plek waar 
toen werd gespeeld: nabij de huidige 
velden van het sportcomplex aan de 
Lankhorsterstraat.
Begin zestiger jaren werd de van oor-

sprong katholieke club, omgedoopt 
in een club waar iedereen lid van 
kon worden. En dat gebeurde ook. 
Sociï speelde toen haar wedstrijden 
op de velden, gelegen achter het Lud-
gerusgebouw in Vierakker. Thans 
speelt de club al ongeveer 37 jaren 
op het complex aan de Lankhorster-
straat, waar in 1974 een nieuwe kan-
tine werd gebouwd en in 1984 een 
sporthal. Inmiddels liggen daar ook 
de banen van de tennisverenging. 
Welke vereniging je in de gemeente 
Bronckhorst ook bij ‘de kop pakt’, 
ze bestaan allemaal bij de gratie en 
de inzet van vele vrijwilligers. Neem 
bijvoorbeeld Barny Visser. Wat hij 
allemaal bij de voetbalclub Sociï 
doet, ongelooflijk! 
Bestuurslid, wedstrijdsecretaris, 
leider van Sociï 4. Verder is hij be-
trokken bij het onderhoud van de 
gebouwen en de velden, het lijkt 
wel een dagtaak. Barny relativerend 
en lachend: ‘Ik slaap nog net niet 
bij de club’, zo zegt hij , onderwijl 
wijzend op de inbreng van de vele 
andere vrijwilligers die de club rijk 
is. Wij treffen Barny in de kantine 
van Sociï, samen met Valerie Steen-
blik (17), Linda Hendriks (18) en Wi-
nanda Golstein (16). Het viertal heeft 
één duidelijk doel voor ogen: het op-
richten van een damesvoetbalteam 
bij Sociï. De meiden voetballen tot 
op heden met veel plezier Baakse 
Boys en zijn gewoon lid Sociï).
Barny Visser: ‘Hier in de buurt zijn 
meerdere clubs die een damesteam 
hebben, maar die ook met een pro-
bleem te kampen hebben, teveel 
spelers voor één team en te weinig 
voor twee teams. Dat betekent dus 
veel wisselen en dat vinden veel 
meiden niet leuk. Vandaar dat we 
nu proberen om circa zestien meis-

jes te vinden die samen bij ons wil-
len voetballen’, zo zegt hij. Valerie
Steenblik voetbalt al vanaf haar 6e 
jaar en studeert aan de Saxionschool
( forensisch onderzoek) in Enschede.
Linda Hendriks (18) studeert aan het
Graafschap college (onderwijs-assi-
stent) in Doetinchem en Winanda
Golstein aan het ROC in Zutphen
(pedagogisch werker). Van voetbal-
len weten ze alles, de één speelt
mid-mid (Valerie), de ander (Linda)
is keepster en Winanda speelt links-
achter.
Ze zijn zo’n beetje alle drie bij de
jeugd (samen met jongens) uitge-
voetbald. Vanaf 18 jaar wordt het
dan damesvoetbal. Linda: ‘Het lijkt 
ons leuk om hier in ons eigen dorp
een damesteam te hebben’. Barny
Visser: ‘Nogmaals het is niet de be-
doeling om bij naburige clubs spe-
lers te ronselen, ik weet dat er hier
in de omgeving nog genoeg meiden
zijn die graag willen voetballen,
maar die nog niet bij een club zijn
aangesloten’, zo zegt hij. Barny wil
bij de oprichting van een dames-
team graag de helpende hand bie-
den, maar hoopt wel dat de dames
dan snel op eigen benen (voetbalbe-
nen!) zullen staan. Intussen hangen
overal in Vierakker en Wichmond
posters met de vraag of geïnteres-
seerde meisjes (vanaf 15 jaar) zich
willen aanmelden via damesteam-
Sociï@hotmail.com of contact opne-
men met Barny Visser 06- 20388773.
Daarnaast ook graag een drietal
leiders. De eerste training is onder
leiding van trainer/coach Helmoed
Megens gepland op maandag 23 ja-
nuari op het sportcomplex van Sociï.
Het drietal meiden Linda, Valerie en
Winanda gelooft heilig in de missie:
Een damesvoetbalteam bij Sociï!

Nieuwe loot aan de stam

Voetbalclub Sociï begint met damesvoetbal

Wichmond - De sportvereniging Sociï neemt in de kernen Vierakker/ 
Wichmond een zeer belangrijke plaats in. Het is een ‘omnivereniging‘ 
met een voetbal- tennis- en een volleybaltak, met al deze sporten onder 
één noemer, maar alle drie wel zelfstandig opererend. De grootste tak, 
de voetbalclub Sociï telt circa 170 leden, dat wil zeggen 5 seniorteams, 
drie F-teams, drie E – teams, twee D- teams en een B- en een C- elftal.

Valerie, Winanda en Linda met Barny Visser

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Op zaterdag 8 januari was er een ge-
zamenlijke opkomst met alle speltak-
ken en werd er door de scouts, explo-
rers en roverscouts een boerenkool-
maaltijd klaargemaakt die uiteraard 
daarna gezamenlijk werd verorberd. 
De welpen hadden met hun leiders 
voor een uitgebreid toetjesbuffet ge-
zorgd. Ook een eigen ingestudeerd 

toneelstuk werd met veel applaus 
onthaald. Al met al een goed start 
van het Nieuwe Jaar voor alle spel-
takken. 

Inmiddels zijn de diverse leiders en 
leidsters al bij elkaar geweest om een 
uitdagend programma samen te stel-
len. Er staat binnenkort een Winter-

hike voor de scouts op het program-
ma. 
Ook is er plaats voor nieuwe leden bij 
de diverse speltakken. Wie graag sa-
men lol wil maken, uitdagende toch-
ten wil beleven, van knutselen houdt 
of iets unieks wil maken, daar is dan 
scouting wellicht iets voor. 
Kijk eens op de website www.scou-
tingsweder.nl of kom gerust langs 
met een aantal vrienden of vriendin-
nen. Graag wil Scouting Sweder van 
Voorst laten zien hoe leuk en uitda-
gend scouting is.

Scouting Sweder van Voorst

Nieuwjaarsactiviteiten

Hummelo - Scouting Sweder van Voorst is het jaar met diverse activi-
teiten begonnen. De jongste speltak, de welpen van 7 tot 11 jaar had 
gedurende een aantal dagen een boeiend Piratenkamp in de eerste 
week van januari op het Clubgebouw aan de Torenallee in Hummelo.

De boerenkoolmaaltijd werd klaargemaakt door leden van de Scouting zelf.

Doe je daar niets mee, dan ontstaat 
een ‘sneeuwbaleffect’ en wordt je lijf 
een vergaarbak van weggestopte ge-
voelens. Totdat je lijf zegt: ‘Ho! Tot 
hier en niet verder!’ Dat merk je door 
pijnprikkels, vermoeidheid… En daar 
heb je waarschijnlijk weer een oor-
deel op, je vindt het bijvoorbeeld ir-
ritant. Tuurlijk! Het is dat stemmetje 
in je hoofd, dat alles interpreteert op 
basis van het verleden, je opvoeding, 
je ervaringen. Vaak is die stem je 
ergste vijand die je aanvalt en straft. 
Die innerlijke kritische stem is vaak 
veeleisend; jij moet alles weten en 
kunnen, altijd. Vind je het gek dat je 

lichaam het dan af laat weten? Dat je
koppijn of rugpijn krijgt? Ik niet. De
batterij raakt domweg leeg. Die stem
trekt je weg uit je lichaam, waardoor
je te laat merkt dat je over je gren-
zen bent gegaan. Wat heel goed kan
helpen om je weer beter te voelen is
aangeraakt worden, met aandacht
en aanwezigheid. Zónder moeten of 
willen. Mét tijd om te (her)ontdekken
wie je bent en wat je helpt. De taal
van je lichaam is eerlijk, manipuleert
niet met je, heeft geen oordeel, geen
kritiek, maar vertelt je gewoon wat
er is. Met Rebalancing massage kun
je ontspannen en kom je beter in je
vel. Dat is het begin, van onbewust
naar bewust, de weg naar gezond-
heid. Naar veilig voelen in jezelf. Van
daaruit kun je aansterken en wellicht
meer genieten van een nieuw jaar. 

Informatie of afspraak? Xandra
Veltman, natuurgeneeskundig the-
rapeut, Baak. (0575) 442 885  www.
respectrum.nl  Afhankelijk van je
ziektekostenverzekering worden ses-
sies (deels) vergoed.

Xandra Veltman: 

Van Rebalancing word je 
beter
Baak - Gelukkig Nieuwjaar, heb-
ben we elkaar gewenst. Jammer 
dat het niet altijd lukt. Hoe kan 
dat toch? Door omstandigheden, 
fysieke pijn, familie? Echt niet! 
Je lichaam kan namelijk herin-
neringen vasthouden en doet dat 
van jongs af aan. Het stopt ge-
voelens en emoties ver weg door 
spiervezels aan te spannen.

Op 18 januari vanaf 20.00uur verga-
dert de fractie in het gemeentehuis, 
vooraf is er gelegenheid voor bur-

gers om met de fractie onderwerpen
te bespreken, die al dan niet op de
raadsagenda staan. Mensen die met
de fractie in gesprek willen worden
verzocht zich aan te melden bij de
fractiesecretaris Jannie Rexwinkel
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl of
telefonisch 0575 463476

Spreekuur CDA fractie 
Bronckhorst
Bronckhorst - Op woensdag 18 ja-
nuari van 19.00uur tot 20.00uur 
is er gelegenheid om in gesprek te 
gaan met de CDA fractie Bronck-
horst.

Edward van Mierlo is geboren in 
Baak. Zijn vader had er het bedrijf 
Van Mierlo Metaalbewerking, nu 
BMI-Thegon BV. De techniek was 
Edward daarom niet vreemd. Na de 
basisschool volgde hij mechanische 
techniek, de metaalopleiding in Zut-
phen om eventueel in het bedrijf van 
zijn vader te kunnen werken. “Hal-
verwege die opleiding had ik al in de 
gaten dat het niet mijn carrière zou 
gaan worden,” lacht hij. Hij volgde 
vervolgens de opleiding elektrotech-
niek, een doorstroomstage bij DOC 
opleidingen beide in Doetinchem en 
tot slot de opleiding Technische In-
formatica (kantoorautomatisering) 
bij het Rijn IJssel College in Arnhem. 
Hij startte na zijn opleidingen bij 
Computerwinkel MyCom, met het 
idee in de technische kant iets te 
kunnen doen. Helaas was er alleen 
een verkoopfunctie vacant. Hij startte 
daar toch, om in elk geval dicht bij de 
techniek te blijven. “Je spreekt men-
sen, geeft ze advies.” 

Na 3.5 jaar ging hij naar een compu-
terreparatiebedrijf. “Het eerste jaar 
werkte ik veel op kantoor, inplannen 
van mensen die op de weg zaten. En 
ik deed de lastige reparaties die op lo-
catie niet op te lossen zijn, zoals bij 
computervirussen. Dat kost veel tijd, 
daar kun je niet op wachten.” 
De afgelopen ruim drie jaar werkte hij 
bij Imparo ComputerService in Apel-
doorn. Daar deed hij het werk wat hij 
het liefst doet: computerreparaties 
aan huis. Helaas moest zijn werk-
gever door de recessie bezuinigen. 

Daarbij koos deze voor het minderen 
in zijn loonkosten. “Er was niet vol-
doende draagkracht om mij in dienst 
te houden. Niet omdat er geen werk 
was, maar doordat er investeringen 
gedaan waren, die achteraf financieel 
nadelig uitpakten.” 
Door de ruime ervaring in deze com-
puterserviceverlening aan huis be-
sloot Edward van Mierlo de stap te 
wagen en een eigen bedrijfje te be-
ginnen. “Veel mensen hebben één 
of meer computers in huis. Er zijn er 
daarbij die zelf handig zijn met com-
puters of iemand kennen die handig 
is met computers,” weet hij. “Maar 
als er echt een probleem is, dan heb-
ben ze toch hulp nodig.” 

Bij het eerste telefonische contact 
kan al veel worden geregeld. “Dan 
probeer ik al te inventariseren wat 
het probleem is, bijvoorbeeld door 
een aantal vragen te stellen. Soms is 
het probleem tijdens het gesprek al 
opgelost. Als ik hier op kantoor ben 
kan ik voor kleine problemen op af-
stand helpen, via een programmaatje 
die een verbinding kan maken en 
scherm, toetsenbord en muis overne-
men.” 
Op locatie kan Edward zorgen dat 
de programma’s optimaal draaien, 
mappen worden opgeschoond, back-
ups worden gemaakt, antivirus pro-
gramma’s geïnstalleerd, kortom alle 
gangbare zaken. 
Wie voor reparatie binnen de garan-
tieperiode een computer opstuurt, 
kan ervan uitgaan dat deze blanco 
terugkomt. Ze zetten bij de fabrikan-

ten de standaard installatie terug, 
voor hen een manier van voorkomen 
van problemen. Ze gaan ervan uit 
dat de mensen zelf back-ups maken. 
“Juist voor een back-up wordt je niet 
gebeld, al weten mensen wel dat het 
moet. Het is belangrijk, bijvoorbeeld 
als een schijf kapot raakt.” Edward 
kan voor een klant de hele schijf bac-
kuppen, voordat het apparaat terug 
gaat voor reparatie binnen de garan-
tie. Na reparatie zet hij de bestanden 
weer terug. 
Alles voor de klant gebeurt in prin-
cipe op locatie. Bij een probleem met 
de computer, wat niet op locatie kan 
worden opgelost, laat Edward een 

leencomputer achter. Zo kunnen 
de mensen gewoon aan de slag. De 
computer wordt dan op het kantoor 
annex werkplaats gerepareerd. Daar 
heeft hij een grote hoeveelheid com-
puteronderdelen op voorraad, zodat 
hij direct aan de slag kan. “Ik probeer 
de computer toch binnen de drie da-
gen weer bij de mensen thuis te heb-
ben.” Bezorgen en afhalen op zijn 
kantoor kan ook een optie zijn, maar 
dan wel uitsluitend op afspraak. 
Binnen een straal van ongeveer 15 
kilometer, dit zijn de gemeenten 
Bronckhorst, Zutphen, Doesburg, 
Rheden en Brummen rekent Edward 
van Mierlo geen voorrijkosten. Buiten 

dit gebied kunnen mensen uiteraard
ook gebruik maken van de diensten
van IJssel Computerservice, maar dan
geldt de reistijd als arbeidstijd. 

In december 2011 is hij rustig aan 
begonnen met zijn nieuwe bedrijfje.
“Mensen in mijn eigen omgeving we-
ten het al wel. Anderen moeten nog
weten dat ik besta,” lacht hij weer. Dit
zijn de gegevens: Edward van Mierlo,
IJssel Computerservice, Azaleastraat
8, 7221 AZ Steenderen, telefoon
(0575) 451000 of (06) 23247510. email
edward@ijsselcomputerservice.nl.
Meer informatie staat op de website
http://www.ijsselcomputerservice.nl.

Nieuw bedrijf stelt zich voor:

IJssel Computerservice
Steenderen - Edward van Mierlo startte recent zijn eigen bedrijfje op: 
IJssel Computerservice. Hij biedt thuisservice voor particulieren en 
het midden en klein bedrijf, MKB, in alles wat met de computer te 
maken heeft. Van reparatie tot onderhoud bij de mensen thuis of op 
kantoor van bedrijven.

Edward van Mierlo: IJssel Computerservice.
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Zaterdag ging de C2-Jeugd naar Ulft 
om in Sporthal de IJsselweide de wed-
strijd tegen UGHV C2 te spelen. Quin-
tus had slechts één wissel tegenover 
veel wissels van het Ulftse team. Toch 
kwam het Hengelose team terug naar 
huis met winst: 4-20. Zondag werden 
vier uitwedstrijden gespeeld. De jong-
ste Quintus spelers D2-Jeugd gingen 
al vroeg in de ochtend naar Minerva 
D1 in Sporthal De Pol in Gaanderen. 
Het nieuwe team zorgde voor een 
mooie, spannende wedstrijd om naar 
te kijken. De eerste helft eindigde in 
een 0-0 stand. In de verdediging ging 
het al heel goed. Het aanvallen was 
nog wat onwennig, maar uiteindelijk 
kwamen de beide teams tot scoren, 
met een voorsprong voor Minerva: 
4-2. 
De Dames Senioren reden naar Eer-
beek, waar in Sporthal De Bhoele de 
wedstrijd tegen Brummen 1 op het 
programma stond. De wedstrijd ver-
liep niet goed voor de Hengelose da-
mes. Na een zwakke start keken de 
dames al snel tegen een achterstand 
aan. Quintus knokte zich terug, maar 
een kleine voorsprong die het team 
opbouwde in de tweede helft werd 
niet gehandhaafd. Voor het eerst dit 
seizoen moest verlies worden geïn-
casseerd. Uitslag 11-9. 

De Heren A-Jeugd vertrokken naar 
Ede Gld. om in Sporthal ’t Riet te spe-
len tegen Reehorst A1. De Hengelose 
heren bleken niet voldoende tot sco-
ren te komen en de eindstand kwam 
op 29-14. 
In De Kamp in Hengelo kwamen de 
Heren Senioren in actie tegen Huissen 
HV 3. Het was een rustige wedstrijd, 
waarbij de tegenstander slechts 7 mi-
nuten voor rust het eerste doelpunt 
scoorde. De Hengelose heren hadden 
toen 12 doelpunten op het scorebord 
staan. In de tweede helft werd het 
doelsaldo van Quintus snel meer, 
slechts de laatste tien minuten kwa-
men de Huissense spelers tot scoren. 
Uitslag: 26-5. 
De Heren B-Jeugd ontmoetten het 
team Huissen HV B2 in een prima 
wedstrijd, ook voor het publiek aan-
trekkelijk. Er zat duidelijk meer pit 
in de Hengeloërs dan de vorige week. 
De verdediging was goed en ook werd 
voldoende aangevallen. Ondanks alle 
inspanningen scoorden de heren uit 
Huissen beter. Zeker in de tweede 
helft kwam Quintus goed terug, 
maar het was niet meer voldoende 
voor winst: 9-17. 
Tot slot speelde het nieuw gefor-
meerde team D1-jeugd ook in De 
Kamp tegen UGHV D1 uit Ulft. Het 

was een spannende wedstrijd. De gas-
ten namen wel snel een voorsprong, 
maar de Quintus spelertjes wisten 

eveneens te scoren. Na lange tijd op 
2-4 te hebben gestaan, namen beide 
teams een eindsprint in de laatste vijf 

minuten van de wedstrijd. Via 2-5,
2-6 en 3-6 kwam het in de allerlaatste
seconde op 4-6.

Handbal SV Quintus

Alle zeven teams speelden hun wedstrijden
Hengelo - Zaterdag 14 en zondag 15 januari kwamen alle Quintus 
handbalteams aan de bal. Vier teams speelden uit, drie thuis. Ondanks 
de sportieve wedstrijden, konden slechts twee teams winstpunten la-
ten noteren.

De Quintus Heren Senioren keeper verijdelde een vrije doelkans van Huissen.

Kinderen lopen die avond samen met 
hun vader en moeder door het reus-
achtige gebouw dat in 2006de Scho-

lenprijs voor architectuur won. Zij 
zien jongens en meiden die een paar 
jaar ouder zijn banden van auto’s 

verwijderen, lekkernijen bakken in 
de keuken, op een gitaar tokkelen of 
lekker actief bezig zijn in de gymzaal. 
De leerlingen van het Metzo College 
maakten de belangrijke keuze voor 
hun toekomst al in het verleden en 
stonden nu klaar om de bezoekers 
van de open dag wijze raad te geven. 
“We zien dat ouders en kinderen veel 
vragen stellen en ook doorvragen aan 
onze leerlingen en leerkrachten”, ver-
telt de directeur van de school. Voor-
al de aanwezigheid van jongeren die 
een opleiding volgen is erg belangrijk 
volgens Baan, omdat zij in de ‘juiste 
taal’ uitleg geven. “Zo krijgen de be-
zoekers een eerlijk beeld.”

BEDRIJVEN BELANGRIJK VOOR 
METZO
Ook zijn er veel bedrijven aanwezig, 
waaronder Weevers Grafimedia, de 
uitgever van deze krant. Maar het 
bedrijf met de hoofdvestiging in Vor-
den doet veel meer dan dat. Zoals het 
verzorgen van digitaal en offset druk-
werk en het maken van websites. 
“Voor een bedrijf als Weevers is het 
een uitgelezen kans om te laten zien 
dat het een gevarieerde onderneming 
is”, weet Baan. 
“Voor ons als school is het ook be-
langrijk om in contact te blijven met 
het bedrijfsleven, anders vervreem-
den we ons van de praktijk. Zeker in 
de grafimedia-sector die constant in 
beweging is. Weevers is een belang-
rijke partner die ons op de hoogte 
houdt.”

Bij de stand van Weevers Grafimedia 
was het een drukte van belang tijdens 
de open dagen van het Metzo College. 
Men kon zien wat het Achterhoekse 
bedrijf allemaal doet, maar ook was 
er de mogelijkheid om een foto af te 
laten drukken door een van de me-
dewerkers van Weevers. Tevens liep 
de fotograaf van Weevers Grafimedia 
door de school om plaatjes te schie-
ten. 
Kijk op www.contact.nl voor 
meer foto’s van de open dagen.

DOETINCHEM ON STAGE
Samen met AOC-Oost en het Lud-
ger College in Doetinchem houdt 

het Metzo College woensdag 15 fe-
bruari het evenement ‘Doetinchem
on Stage’ in Graafschap-stadion De 
Vijverberg. Dit is een initiatief voor 
VMBO-leerlingen om in contact te ko-
men met volwassenen uit alle lagen
van de beroepspraktijk. Vervolgens is
er op dinsdag 6 maart een Doe Dag
waarop de leerlingen met persoon uit
de praktijk meelopen. ‘Doetinchem
on Stage’ moet ertoe bijdragen dat
jongeren de juiste keuze maken voor
een vervolgopleiding. 
Deelnemers uit het bedrijfsleven 
kunnen zich nog aanmelden. Kijk 
op www.doetinchemonstage.nl voor 
meer informatie.

‘Contact met bedrijfsleven belangrijk voor Doetinchems 
Metzo College’

Doetinchem - Meer dan drieduizend mensen brachten alleen vrijdag-
avond al een bezoek aan het Metzo College in Doetinchem, vertelt 
directeur Hans Baan. Dat waren leerlingen die samen met hun ouders 
een kijkje namen op de open dag, die ook afgelopen zaterdag nog werd 
gehouden. In het opvallende gebouw aan de Maria Montessoristraat, 
kunnen VMBO-opleidingen en Beroepsgerichte Mavo-opleidingen wor-
den gevolgd. Behalve de leerkrachten en leerlingen, waren er mensen 
uit het bedrijfsleven om de bezoekers bij te praten over de vele vakken 
en opleidingen die er zijn. Laatstgenoemde is volgens Baan erg belang-
rijk om als school niet van de praktijk vervreemd te raken.

Tijdens de open dagen op het Metzo College in Doetinchem was er veel aanloop bij de stand 
van Weevers Grafimedia. Daar konden bezoekers een foto laten uitprinten en informatie 
over het bedrijf inwinnen.

Een leerling geeft tekst en uitleg over de opleiding die hij aan het Metzo College volgt.

Tijdens de excursies wordt de theorie 
in de praktijk gezien en beleeft. Zo 
gaan we trekvogels kijken bij de IJs-
sel en kijken we op een bedrijf naar 
de kringloop. Kortom een cursus om 
naar uit te kijken. Totale kosten voor 

de cursus 39.50 euro.  
De eerste avond is op 16 februari en 
de excursie volgt dan op 18 februari. 
Opgave voor 22 januari 2012. 
Ook kunt u zich opgeven voor de 
Vroege Vogelcursus. Deze bestaat uit 

2 vroeg excursies en 1 theorieavond,
de avond is na de excursies en tijdens
de avond wordt teruggekeken naar de
vogels die tijdens de excursie zijn ge-
zien. Het 2e deel van de avond wordt
een vogelsoort beter belicht. Data
excursies: 17 maart en 14 april op de
ochtend van 7 tot 9 uur. De avond is
op 17 april om 19.30 tot 22.00 uur.
Kosten 9.50 euro. 
Opgave tot 22 februari 2012.  
Inlichtingen en opgave kan bij Klaske
ten Grotenhuis ktengrotenhuis@
kpnmail.nl of 0575-471995.

IVN-cursus: Natuur door de Seizoenen heen
Het IVN Noord-Midden-Achterhoek organiseert ook in 2012 een cur-
sus Natuur door de Seizoenen heen. Er worden gedurende de maanden 
februari tot en met mei en augustus tot en met oktober 12 dagdelen 
besteed aan thema’s uit de natuur. Ieder thema bestaat uit een avond 
theorie en een excursie op zaterdagochtend. De thema’s zijn achter-
eenvolgens: landschap, natuurkalender, bijen (in het jaar van de bij), 
trekvogels, reeën en vleermuizen en kringloop.

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

www.contact.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 
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Zaterdag 21 januari vindt een koppel-
toernooi plaats waaraan maximaal 64 
koppels kunnen deelnemen (samen-
stelling is vrij). Bij het singletoernooi 
op zondag 22 januari is er plek voor 
maximaal 128 deelnemers. Bij vol-
doende deelname zal er bij het singel-
toernooi een vrouwenklasse worden 
ingedeeld. 

Beide dagen begint het toernooi om 
13.00 uur. Voorinschrijving is tot en 
met 20 januari mogelijk via de web-
site www.berkellandopen.nl

Inschrijving op  beide dagen zelf is 
mogelijk vanaf 11.30 tot 12.30 uur 
aan de zaal. De deelname aan het 
koppeltoernooi kost vijftien euro, 

deelnemers aan het singletoernooi 
betalen acht euro. Afhankelijk van de 
deelname en de sponsoring bedraagt 
het totale prijzengeld € 1000,-. 

Stichting Berkelland Open Darts 
heeft als doel  de dartsport te promo-
ten en het begeleiden van toernooien 
met als grootste toernooi het jaarlijks 
terugkerende Berkelland Open. 

Meer info is te vinden op 
www.berkellandopen.nl

Berkelland Open Dartstoernooi

Ruurlo - Stichting Berkelland Open Darts organiseert 21 en 22 januari 
bij Partycentrum De Luifel voor de zevende maal het Berkelland Open 
Dartstoernooi.

,,Omdat ik in de afgelopen jaren bij 
de verfgroothandel veel op technisch 
gebied heb gedaan, onder andere verf-
technische adviezen gemaakt voor 
schildersbedrijven woningbouwver-
enigingen en gemeentes, wil ik met 
mijn eigen bedrijf dan ook gaan voor 

duurzaam onderhoud voor een be-
taalbare prijs. Dat wil zeggen de juis-
te producten op de juiste ondergrond 
maar ook een gedegen kleuradvies. 
Kleuren kunnen juist een project net 
dat beetje meer geven”, zo verklaart 
de zelfstandige. Gerco Bikkel wil ook 

samenwerken met een aantal collega 
schildersbedrijven om ook grotere 
werken te kunnen aanpakken. Bik-
kel: ,,Voordeel voor de klant is dat wij 
hen minder lang tot overlast zijn. De 
markt vraagt om steeds meer flexibi-
liteit. Het schilderen van een woning 
in een stappenplan heb ik vorig jaar 
met veel succes opgepakt. Je krijgt 
hierdoor een spreiding van de kos-
ten en toch zorg je dat je bezit wordt 
onderhouden.” Voor meer informa-
tie of offertes: Gerco Bikkel, tel 0573 
461071 of 06 20502054 of zie de web-
site www.bikkelschilderwerken.nl

Van Schildersbedrijf Bikkel naar 
Bikkel Schilderwerken

Veldhoek - Bikkel Schilderwerken is de naam van het schildersbedrijf 
die Gerco Bikkel (43) sinds vorig jaar juni runt vanuit de Ruurlose/
Hengelose buurtschap Veldhoek. Schildersbedrijf Bikkel in het Zel-
hemse Velswijk was het bedrijf van Gerco’s vader. Na ruim tien jaar 
werkzaam te zijn geweest bij een verfgroothandel in Doetinchem en 
een ruime schilderservaring bij Tammel schilderwerken in Zelhem 
besloot Gerco Bikkel vorig jaar voor zichzelf te gaan werken.

Bikkel Schilderwerken is de naam van het schildersbedrijf die Gerco Bikkel (43) sinds vorig jaar juni runt vanuit de Ruurlose/Hengelose 
buurtschap Veldhoek.

Het repertoire van Carghan is afwis-
selend; traditioneel en modern, Iers, 
Engels, en Amerikaans. Het kent 
vrolijke songs en stemmige ballads, 
vlotte instumentals aangevuld met 
verwante pop- en countrysongs. Car-
ghan is begin 2008 ontstaan uit de vul-
kanische as van verschillende bands. 
Eerst vier, later zes enthousiaste mu-
sici die hun roots onder andere in de 
Engelse en Ierse folkmuziek hebben. 
Chantal Venema (zang,fluit), Stefanie 
Achatz (viool, zang, fluit), Marco Pol 
(zang, gitaar, bouzouki), Willem Eb-
bers (zang, slagwerk, percussie), Kees 
Weitkamp (viool, mandoline, gitaar, 
zang) en Paul van Oosten (bas, zang) 
dragen hun liefde voor folkmuziek 
met hartstocht uit. Chantal Venema 
zal de liefhebbers van folkmuziek 
verbazen met haar wereldstem en 
de instumentalisten Stefanie Achatz 
en Kees Weitkamp met hun virtuoze 
(viool)spel. Het instrumentengebruik 
is vooral akoestisch, dus vooral oor-

strelend en niet oorverdovend. Door
de ritmesectie klinkt Carghan net 
even ‘lekkerder’. Carghan zegt over
het programma op 28 januari: “Folk-
muziek is veelzijdig, sfeervol, toegan-
kelijk en breed toepasbaar. Er zijn
klaagzangen over elfenvolkeren die
waarschuwen tegen de betoverende 
invloed van deze wezens. Ballades
over liefdesverdriet, mislukte oogsten
en zonen die na hun reis op zee niet
meer terugkeren naar huis. Treurige
liederen, met de nodige kwinkslagen.
Dát is de muziek van Carghan.”Meer
informatie over Carghan is te vinden
op www.carghan.nl. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar via www.
kunstkringruurlo.nl, bij Alex Schoen-
mode, Dorpsstraat 21, Ruurlo, bij 
Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 
57, Ruurlo en Masman Haarmode, 
Borculoseweg 2, Ruurlo en op 28 ja-
nuari vanaf 19.30 uur aan de kassa in
het Kulturhus. Meer informatie is te
vinden op www.kunstkringruurlo.nl

Carghan met folkmuziek 
in Ruurlo

Ruurlo - Op zaterdagavond 28 januari klinken in het Kulturhus te
Ruurlo de klanken van Ierse folkgroup Carghan.

Wat is: A. Beeste: Koeien.
  1. “De beeste komt weer op stal”.
  2. “Ik mot weer wat achter de beeste hebben”, zegt ‘n we 

 duwvrouwe as ze weer trouwen geet. 
 B.  Spraok: Taal. “Zo an de spraok te heuren kump e van
  Grolle”. 
 C.  Ver’lenkelijk: begerig, verlangend. “De jongens van 
  Diekat Kekken ver’lenkelijk nao de riepe marketonnen
  bi’j Klompenmaker”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

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

 
       Mensen die willen afslanken
                   en/of zich fitter  willen voelen. 

Gratis advies en begeleiding met resultaat! 
 

 
 

Om in aanmerking te komen, 
bel of sms “proefpakket” naar 06 - 551 664 20 

 

    

 

GRATIS PROEFPAKKET 

Onafhankelijk Herbalife Lifestylecoach 
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Wim Bosman Installatiebedrijf 

Enkweg 9 

7251 EV Vorden 

Tel: (0575) 552627 

info@bosman-vorden.nl 

www.bosman-vorden.nl 

Bella Tinta is een 
bijzondere winkel in een 
prachtig monumentaal 
pand in de Zutphense 
binnenstad. Ruim 
200m2 duurzame 
inspiratie en prachtige 
producten, zoals 
kalkverf, krijtverf 
en monumentale 
schildersverven in 
o.a. de originele 
Bronkhorsterkleuren.

Lange Hofstraat 30 - 7201 HV  Zutphen
T 0575-743000 - info@bellatinta.nl - www.bellatinta.nl

 verf   
 kalkstucco   
 leem   
 tadelakt   

 vloerkleden   
 woonaccessoires   
 meubels   
 interieur cadeaus   
 duurzame lifestyle producten   
 
 verwarming o.a. warmtemuren   
 isolatie   
 akoestische oplossingen   
 
 advisering ecologisch bouwen   
     en verbouwen 

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, en op afspraak. 

Gratis spreekuren van onze specialisten

U kunt advies krijgen over:

Kijk voor meer informatie op onze website

Energie + subsidies - Feng Shui - Interieur en kleur - Ontwerp - 

Bouw begeleiding - Warmte en isolatie - Meubels en keukens op 

maat - Leem - Schilderen 

Het begin van 2012 zal helemaal 

in het teken van hout staan. 

Vormgevers in hout Sander van 

Dam meubelmaker, Otto Koedijk 

houtdraaier en Hugo van de 

Hout didgeridoo maker en speler 

zijn de nieuwe ecogasten bij 

Bella Tinta. Muzikale opening op 

zaterdag 21 januari 15.00 uur.

Ecogast
januari & februari

31 januari Cruise informatieavond
Locatie:
De Luifel
Dorpsstraat 11, Ruurlo
Aanvang: 19.30 - 20.00 u

Gratis entree.
Opgeven voor 23 januari bij VakantieXperts Avanti. 
(Ruurlo/Zelhem)

Voor meer informatie bel: 0573-454680 / 0314-626171 
of mail naar ruurlo@vx.nl / zelhem@vx.nl

FAMILIERECHT ADVOCATEN 
Echtscheiding    Alimentatie    Mediation

Boedelverdeling    Gezag en omgang

W W W . G E U R I N K E N P A R T N E R S . N L

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl



Het jaar 2011 is weer achter ons en we zijn 
inmiddels al weer een paar weken onderweg 
in het nieuwe jaar. De fractie GBB wil u langs 
deze weg een gelukkig 2012 toewensen en we 
hopen dat dit jaar veel geluk en voorspoed zal 
brengen.
Dit voorjaar zal voor veel scholen in het teken 
staan van de jongerendebatten en er wordt de 
laatste weken dan ook hard geoefend zodat 
iedereen goed beslagen ten ijs komt. Volgen-
de maand beginnen de voorrondes en ook wij 
komen op school om te helpen oefenen. Niet 
alleen erg leuk om te doen maar ook leer-
zaam voor iedereen, want wie is nu eigenlijk 
de baas in de gemeente?

Wellicht dat we weer een aantal potentiële 
raadsleden aan het werk zullen zien zodat 
ook onze gemeenteraad “toekomstbestendig” 
zal zijn. Wij wensen iedereen veel succes.

Naast de jongerendebatten blijven we ons 
natuurlijk inzetten voor de belangen van de 
burgers in Bronckhorst, dus als u vragen of 
opmerkingen heeft die wij moeten meene-
men in onze besluitvorming horen wij graag 
van u. Maar ook als u denkt dat u iets voor 

onze partij kunt be-
tekenen, of zich bij 
ons wilt aansluiten, 
dan horen wij graag 
van u.

Want: GBB is een lokale partij, met als doel-
stelling: “de belangenbehartiging van de 
leefgemeenschappen in de gemeente Bronck-
horst.”

Onze fractie staat ook in 2012 voor u klaar.

Marcel Westerink

gbbfractie@bronckhorst.nl

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Tijdens de raadsvergadering van 15 decem-
ber heeft het CDA het voorstel van het college 
om 12 miljoen euro vrij te maken voor het 
stilleggen van een aantal nieuwbouwplannen 
gesteund. Dat is veel geld. Was dat nodig? 
Komt dat geld in de zakken van projectont-
wikkelaars?

Was dat nodig?
Ja, het was nodig om een viertal nieuwbouw-
plannen stil te leggen. We hebben te maken 
met een krimpende bevolking en daarom 
kunnen we minder bouwen dan we van plan 
waren. Bij doorgang van de plannen die we 
hadden krijgen we teveel woningen en zal er 
leegstand ontstaan en zullen de prijzen van 
woningen dalen. Dit in combinatie met een 
toch al kwakkelende woningmarkt zou voor 
veel burgers van Bronckhorst grote proble-
men opleveren.

Komt dat geld in de zakken van projectont-
wikkelaars?
Bij het voorbereiden van nieuwbouwplan-
nen zijn door projectontwikkelaars kosten 
gemaakt en omdat dat in afstemming met de 
gemeente is gebeurd moeten die kosten door 
de gemeente vergoed worden. 

Het bedrag is 
echter vooral 
zo hoog door 
twee andere 
redenen. Ten eerste omdat hiermee ook de 
onteigening van de fabriek op het terrein van 
de Kwekerij in Hengelo moet worden betaald. 
Ten tweede omdat de gemeente de waarde 
van de grond waar nieuw gebouwd zou gaan 
worden op een hoog bedrag had getaxeerd en 
in de boeken had staan. Dit bedrag moet nu 
op een waarde van landbouwgrond worden 
getaxeerd en dat brengt dus een grote afboe-
king met zich.

 De CDA fractie vindt het erg pijnlijk dat er nu 
zo’n groot bedrag moet worden vrijgemaakt. 
Toch heeft de CDA fractie hier ja tegen gezegd 
omdat deze aanpak een beheerste situatie op 
de woningmarkt met zich brengt. De burgers 
van Bronckhorst mogen nu vertrouwen dat 
woningen die nog gebouwd mogen worden 
op een goede manier over de gemeente ver-
deeld worden en dat de woningmarkt, en 
daarmee de waarde van de woningen van de 
burgers van Bronckhorst, zo goed mogelijk 
op niveau blijft.

Fractie CDA

CDA kiest voor de burgers van Bronckhorst

De PvdA fractie heeft in december 2011 inge-
stemd met het voorstel van het college om de 
schadeclaims af te handelen die het gevolg 
zijn van de Regionale Woonvisie Achterhoek. 
Omdat er het aantal inwoners daalt kunnen 
er tot 2020 maximaal 385 woningen bijko-
men in Bronckhorst. Maar er enkele bouw-
projecten zijn in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding, in Baak (het plan Hubers) 
en in Hengelo (het plan De Kwekerij). Voor het 
project in Hengelo heeft de gemeente gron-
den aangekocht en ligt er een goedgekeurd 
bestemmingsplan. Als dan door het besluit 
van de gemeente de projectontwikkelaars niet 
meer mogen bouwen, blijven deze zitten met 
de gronden. Dat is contractbreuk van de kant 
van de gemeente. Het afkopen hiervan kost de 
gemeente 12.000.0000 euro. Een hoog bedrag 
en de gemeenteraad heeft dan ook grondig 
afgewogen of het dit waard is. De PvdA heeft 
ingestemd, omdat er geen goed alternatief is. 
Projectontwikkelaars gaan procederen en dit 
kan jaren duren (wat ook hoge advocaat kos-
ten met zich meebrengt). De kans dat de ge-
meente met hogere schadeclaims geconfron-
teerd wordt zou erg groot zijn. Zowel CDA , 
PvdA, D66, GroenLinks en GBB waren het met 

elkaar eens, wat 
op zich bijzonder 
is. Maar de VVD 
vindt dat het niet 
nakomen van afspraken door de gemeente 
behoren bij het ondernemersrisico. Als deze 
partij haar zin had gekregen gaan we waar-
schijnlijk nog meer kosten maken en zouden 
er veel huizen voor leegstand gebouwd wor-
den. De VVD, een partij met wethouders in 
het college, kijkt naar de korte termijn en 
verliest de gevolgen voor de leefbaarheid uit 
het oog. In Steenderen is te zien waar dit toe 
leidt: een heel kruispunt met prachtige on-
verkochte woningen. De PvdA vindt dat dit 
niet mag gebeuren - de leefbaarheid van de 
kernen is bij ons in goede handen - en heeft 
daarom voor gestemd.

PvdA eens met college

In deze tijd van crisis worden pensioenen 
gekort en uitkeringen beperkt. Olie wordt 
duurder en uit olie vervaardigde producten 
ook. Gevolg: veel mensen kunnen minder uit-
geven dan ze gewend waren. 
Wat doen we daaraan? Isoleren en zelf op-
wekken van energie is in en levert al snel 
besparingen op. Voor woningisolatie kan dit 
jaar via de gemeente nog subsidie worden 
aangevraagd. Maar waarom zouden we ook 
niet beter gebruik maken van datgene waar 
we in onze gemeente veel van hebben: 

We horen tot de 10 gemeenten met de groot-
ste grondoppervlakte. Die grond kunnen we 
productiever maken. 
In meerdere plaatsen zijn onder de vlag van 
‘Transition Town’, een beweging die zich 
voorbereidt op onveranderd hoge energieprij-
zen, lokale burgerinitiatieven gestart voor het 
veranderen van tuinen in een eetbare tuin. 
Geen tijdverslindende moestuin, maar een 
eetbare siertuin. Altijd vers en onbespoten, 
geen transportkosten en geen plastic verpak-
king. Het is een manier om wonen, werken 
en leven meer duurzaam te maken en min-
der olieafhankelijk. En goed voor de sociale 
samenhang als mensen elkaar helpen en hun 

producten ruilen. 
Maar ook openbaar 
groen kan produc-
tiever worden. Voor 
behoud van kwaliteit 
van openbaar groen 
met lagere onderhoudskosten vormt onze 
gemeente heestervakken om naar gazons. 
Want ook de gemeente bezuinigt. Dorpsbe-
langenorganisaties kunnen meedenken over 
de nieuwe inrichting. Dus mensen, waarom 
niet gedacht aan een eetbaar plantsoen? 

In Zuid-Europa staan sinasappelbomen langs 
de straat en in Oost-Europa kersenbomen. In 
Nederland verschenen her en der plukstro-
ken langs akkers. Dus waarom in parken en 
groenstroken geen hazelnoten of appels aan-
geplant in plaats van gekunstelde cultivars? 
Fruit, noten, bessen, maar ook courgettes, 
pompoenen en kruiden leveren zonder al te 
veel inspanning behoorlijk wat op. En deco-
ratief is het zeker. Wees creatief en kijk of u 
zelf of in overleg met de gemeente uw eigen 
omgeving duurzaam in kunt richten.

Johanna Prick, fractievoorzitter D66.

Eetbaar groen

GroenLinks wenst u een gelukkig 2012. Deze 
wens is van harte gemeend, ook al weten 
we dat veel inwoners van Bronckhorst het 
komende jaar met de nodige zorg tegemoet-
zien.
Vijftig jaar geleden had de Dorpsstraat in 
Laag-Keppel nog een levendige middenstand 
waar je alle dagelijkse boodschappen kon 
doen. Langzamerhand zijn al deze winkels 
verdwenen. Geen echt probleem, want nu 
kan iedereen goed terecht in Hummelo. 
Deze lijn zet verder door. Over tien tot twin-
tig jaar zal het aantal middenstanders, krimp 
of geen krimp, nog kleiner zijn. GroenLinks is 
daar niet blij mee. Het helpt echter niet om 
met gemeenschapsgeld te proberen het tij 
te keren. Toch stopt Bronckhorst 10 miljoen 
euro in centrumplannen.
Nog bonter maakt de Regio Achterhoek het. 
Deze samenwerking van acht gemeenten 
meent drie miljard euro nodig te hebben 
om de gevolgen van de krimp op te vangen. 
Grootste posten: dubbelspoor Arnhem-Win-
terswijk, doortrekken van deze spoorlijn naar 
Münster en de aanleg van de A18. Dit geld 
zou voor een groot deel uit ‘Brussel’ moeten 
komen....
Ondertussen gaan er in Bronckhorst zwem-

baden en sport-
hallen dicht, 
weten voetbal-
clubs niet hoe ze zonder subsidie kunnen 
blijven bestaan en is er te weinig geld voor 
natuur en milieu. 

De fractie van GroenLinks vindt dat het col-
lege van Bronckhorst en het bestuur van de 
Regio Achterhoek de verkeerde keuzes ma-
ken. Je gaat geen geld in stenen en asfalt 
stoppen wanneer mensen tekort komen en 
voorzieningen op de tocht staan. Waarom 
spoorlijnen en snelwegen aanleggen wanneer 
het aantal mensen dat hiervan gebruik gaat 
maken kleiner wordt? 

Gelukkig zijn er ook betere initiatieven. Bij-
voorbeeld de ontwikkeling van groene ener-
gie, alleen bouwen voor groepen voor wie 
dit echt nodig is, extra inspanning van de ge-
meente om mensen aan werk te helpen. Deze 
plannen verdienen steun. 
Al met al zien wij een gemengd beeld voor 
2012. Het kan zoveel beter! Zeker is dat er 
voor GroenLinks veel te doen is dit jaar!

 Max Noordhoek

Gelukkig Nieuwjaar!?

Het nieuwe jaar 2012 is weer begonnen, de VVD-
fractie heeft na het kerstreces de werkzaamheden 
weer opgepakt. Een goed moment om terug te blik-
ken en te kijken wat het college met haar gebieds-
gerichte aanpak heeft bereikt. De afgelopen periode 
hebben alle betrokken partijen door een goede sa-
menwerking en inzet mooie resultaten neergezet. 
De VVD koestert de betrokkenheid van onze inwo-
ners, ondernemers, dorpsbelangenorganisaties en 
verengingen. Dit is waar Bronckhorst groot in is 
en een goede basis voor de toekomst geeft! Voor-
beelden van de betrokkenheid en gebiedsgerichte 
aanpak: 
Het Kulturhus in Drempt, hierin worden de Drempt-
se scholen en het dorpshuis in ondergebracht. Nu 
de gemeenteraad haar fiat heeft gegeven staat niets 
de vorming van een prachtige accommodatie meer 
in de weg. Een geweldig voorbeeld van vooruitkij-
ken naar een toekomst waarbij het benutten van 
kansen zal leiden tot het in stand houden van een 
zo goed mogelijk voorzieningenniveau. Het sociale 
en culturele leven in de Dremptse gemeenschap 
krijgt zo de kans om zich verder te ontplooien. 
De constructieve rol van alle partijen (gemeente 
Bronckhorst, beide scholen, ouders en dorpshuis) 
heeft hierbij een essentiële rol gespeeld. 
In Steenderen is een samenwerking tussen de scho-
len tot stand gekomen, die over hun levensbeschou-

welijke visies heenkijkt. Met 
als doel om kwalitatief onder-
wijs voor de toekomst in dit 
gebied te waarborgen en om 
kinderen in hun eigen woon- 
en leefomgeving tot hun recht 
te laten komen. Ook op gebied 
van wonen, welzijn en zorg trekken dorpsbelangen-
organisaties, verenigingen, professionele- en vrijwil-
ligersorganisaties intensief samen op. Inzet hierbij 
is de leefbaarheid te waarborgen en te versterken. 
In Hengelo wordt na veel discussie een prachtige 
samenwerkingsschool ontwikkeld, waarbij men 
vorm geeft aan het grondbeginsel samen leven en 
samen delen. 
Daarnaast zijn er de afgelopen periode veel andere 
grotere en kleinere initiatieven vormgegeven, op 
het gebied van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. 
Al deze voorbeelden geven de kracht van Bronck-
horst weer: DOEN! Samen kunnen wij veel tot stand 
brengen. Samen aan de slag en investeren in elkaar. 
Nuchter, praktisch en zonder bureaucratie. Elkaar 
serieus nemen, kracht en kwaliteit optimaal benut-
ten: daarmee kunnen wij de toekomst in en aan. 

Wij wensen u alle goeds voor 2012. 

De VVD-fractie gemeente Bronckhorst

Het nieuwe jaar is weer begonnen!
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MAGAZIJNMEDEWERKER M/V  
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenr. VCP887077
 
Werkzaamheden
Het ontvangen, controleren (op kwaliteit en kwantiteit), coderen en 
boeken van goederen, het op de juiste plaats leggen en uitgeven 
van goederen, heftruck werkzaamheden, het rapen en uitrijden van 
orders, het verrichten van de bijbehorende magazijn administratie 
en het verzendklaar maken van goederen. Je bent mede verant-
woordelijk voor efficiency, orde en netheid in het magazijn.

Functie eisen
-  MBO werk en denk niveau;
-  In het bezit van een heftruck certificaat;
-  Technische productmateriaalkennis;
-  Kennis van magazijnadministratie, productiebesturingssyste-

men en van het gebruik van een PC;
-  Kennis van veiligheidsrichtlijnen en voorschriften ten behoeve 

van hijs- en hefmiddelen en handgereedschap.

PROGRAMMEUR M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK863865
 
Werkzaamheden
In een kleine groep collega’s ben je verantwoordelijk voor 2 laser-
snijmachines. Samen zorg je ervoor dat de machines optimaal en 
efficiënt benut worden door slim te programmeren en te plannen. 
Tevens zul je tekenwerk gaan verrichten. Het betreft een functie in 
dagdienst.

Functie eisen
-  MTS werk- en denkniveau;
-  Ervaring met Autocad;
-  Technische tekeningen kunnen lezen en begrijpen;
-  Kennis van TruTops-100 en lasersnijden is pré;
-  Geen 9 tot 5 mentaliteit.

 

ONDERHOUD- / STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO884593
 
Werkzaamheden 
Onze opdrachtgever is een internationaal productie bedrijf in de 
omgeving van Zutphen. Wij zoeken voor deze relatie een techneut 
die mee wil bouwen aan het verder automatiseren van de productie 
unit, het doorvoeren van technische verbeteringen en het naar een 
hoger plan brengen van het preventief onderhoud. Een omgeving, 
waar PLC’s, Scada-systemen, aandrijftechniek, pompen, wassers 
en mechanische sorteermachines de boventoon voeren, is bij 
voorkeur de wereld waar deze  nieuwe medewerker de weg weet. 
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap zijn 
voor deze vacature vanzelfsprekende competenties. Het betreft een 
vaste baan in dagdienst (af en toe storingsdienst) 

Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding Elektrotechniek of WTB;
-  Ruime werkervaring als onderhouds- en/of storingsmonteur;
-  Flexibele instelling.

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP886696
 
Werkzaamheden
Als administratief medewerker verwerk je onkostendeclaraties, je fac-
tureert en beheert de debiteurenadministratie. Je voert kasregistratie 
uit. Je verwerkt en archiveert de inkomende en uitgaande correspon-
dentie. Onderhouden van contacten met klanten en distributeurs.

Functie eisen
-  Afgeronde (of binnenkort af te ronden) MBO opleiding richting 

Bedrijfsadministratie;
-  Kunnen omgaan met confidentiële informatie;
-  Goede kennis van MS office en computerboekhouden;
-  Kennis van de Engelse en Duitse taal.

PROJECT INGENIEUR M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP849313
 
Werkzaamheden 
Je werkt op meerdere multidisciplinaire projecten gericht op 
technische verbeteringen en processen. Je fungeert als spin in het 
web tussen operations, marketing en r&d. U bent verantwoordelijk 
voor de testen waarmee wordt aangetoond dat het product aan de 
kwaliteiten voldoet.

Functie eisen
- Afgeronde HBO opleiding richting WTB of Technische Natuurkunde;
- Affiniteit met meet- en regeltechniek;
-  Je beschikt over kennis van lean- en procesoptimalisatie;
-  Goede kennis van de Engelse en Duitse taal.
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Voor Kaemingk in Aalten zijn wij op zoek naar een:

TRAINEE LOGISTIEK MANAGEMENT M/V
Fulltime – vacaturenr. VMK886722

Kaemingk is een import en export bedrijf van decoratie-
artikelen voor Kerst, Voorjaar, Pasen en Valentijn. Kaemingk is 
marktleider in Europa met showrooms in Nederland, België en 
Duitsland. In de functie van trainee logistiek management lever 
je een bijdrage aan het verder inrichten en optimaal functione-
ren van het totale logistieke proces. Na een intensieve inwerk-
periode word je medeverantwoordelijk voor de aansturing van 
diverse projecten. Je bent verantwoordelijk voor juistheid van 
logistieke gegevens in het artikelstambestand. Daarnaast be-
heer je de goederenstroom voor rework van artikelen. Dagelijks 
ondersteun en adviseer jij bij de operationele gang van zaken 
(logistieke medewerkers, scannen, procesmatig, etc.). Tot slot 
word je projectmatig ingezet op diverse logistieke projecten in 
samenspraak met het logistieke management.

De kandidaat die wij zoeken beschikt minimaal over een HBO-
diploma en bij voorkeur 1 tot 2 jaar logistieke ervaring óf je 
bent recent afgestudeerd op het HBO/WO in een logistieke 
richting. Je hebt rvaring met datamanagement en het verbete-
ren van processen, bent analytisch en communicatief vaardig, 
hebt een hands on mentaliteit en een uitstekend administratief 
inzicht, hebt interesse voor de informatietechnologie en ben je 
praktisch ingesteld. Heb jij interesse in deze mooie uitdagende 
functie, neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

Binnen ons bedrijf hebben wij op korte termijn behoe e aan een

Commercieel medewerker binnendienst m/v
(Par me)

Taken zijn:
 • Administratieve werkzaamheden t.b.v. assurantiën en hypotheken
 • Beantwoorden van vragen van klanten, buitendienst en verzekeraars
 • Brede ondersteuning buitendienst
 • Verzorgen van polisadministratie en offertes
 • Ondersteuning bij acties

Functie eisen:
 • Wft- diploma’s Basis en schade en bereidheid zich verder in het vak te bekwamen
 • Ervaring met de werkzaamheden op een assurantiekantoor
 • Ervaring met Word, Excel en een Assurantieprogramma
 • Commerciële instelling
 • Collegiaal en representatief
 • Zelfstandige werkhouding
 • Resultaat en klantgericht

Wij bieden:
 • Salaris afgestemd op de zwaarte van de functie
 • Werken in een klein team
 • Goede werksfeer
 • Groeimogelijkheden binnen  het bedrijf

Graag uw schriftelijke sollicitatie voor 1 februari  zenden aan:
 

HYPOTHEKEN  ASSURANTIËN  PENSIOENEN

Broeder Financiële Dienstverlening 
t.a.v. dhr. F.W. Broeder persoonlijk!
Postbus 230, 7020 AC Zelhem  E-mail: info@broeder.net
0314-625257 www.broeder.net

GEZOCHT
ervaren

stratenmakers
en

oppermannen

Hemstede 1 - 7021 LT Zelhem
T 06 23211020  E info@schelbv.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 3 van 16 t/m 21 
januari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

hamsteraanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


