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Marcel Leferink was verder van me-
ning dat diverse vormen van ‘Samen-
Werken’ het afgelopen jaar de nodige 
vruchten heeft afgeworpen. Zo wees 
hij er op dat de Raad van de gemeente 
Bronckhorst het masterplan Vorden-
Centrum heeft goedgekeurd en de 
daarbij behorende financiering heeft 
geoormerkt. In het najaar wordt be-
gonnen met de realisering van het 
centrumplan, uiteraard nadat alle 
inwoners voldoende geïnformeerd 
zijn.’Ook de Berenddag georgani-
seerd door de stichting Berend van 
Hackfort, in samenwerking met Na-
tuurmonumenten en de VOV, is weer 
uitstekend verlopen. 

Het Wim-Kuijper-straatvoetbaltour-
nooi, opgezet door de voetbalclub 
Vorden en de VOV heeft wat de ope-
ning van het Wim-Kuijpertournooi 
betreft een debuut beleefd en is door 
de vele belangstellenden zeer goed 
ontvangen’, aldus Leferink. 

Ook wees hij op de geslaagde sa-
menwerking met Castle Events om 
de VOV-leden in het centrum nau-
wer te betrekken bij de Castle Fair, 
want meerdere VOV leden namen als 
standhouder deel aan de fair. ‘Een po-
sitieve ontwikkeling’, aldus de VOV 
voorzitter. 

Ook stipte hij de ‘Nacht van de Nacht’ 
aan, het initiatief van de Gelderse Mi-
lieufederatie, waaraan ook medewer-
king werd verleend door Natuurmo-
numenten, gemeente Bronckhorst 
en de VOV. Hieraan namen ongeveer 
600 kinderen en ouders deel.

Bij diverse evenementen werd op de 
VVV-Bronckhorst ook in 2010 weer 
een beroep gedaan en dit niet tever-
geefs. De Stichting Vrienden van Vor-
den, het organiserende deel van de 
VOV, zette ook in 2010 weer de schou-

ders onder evenementen als de actie ‘
Alles de deur uit’, de zomerfeesten,de
koopzondagen soms in combinatie
met kunstzondagen,het Sintgebeu-
ren, de Eindejaarsactie e.d. ‘Verder
zijn we veel dank verschuldigd aan
de badmintonvereniging Flash, welke
voor de 25e keer de aansluitingen en
herstelwerkzaamheden aan de kerst-
bomenverlichting voor haar kiezen
nam. Ook dank aan de Rotary voor
de gratis beschikbaar gestelde grote
verlichte kerstboom bij het Staring-
monument’, aldus Marcel Leferink
die verder het Achterhoekspektakel
memoreerde, waar duizenden men-
sen op af kwamen.

‘De VOV was in 2010 weer actief en
betrokken en dit zullen wij naar de
toekomst zeker blijven doen. Diverse
zaken kunnen uiteraard nog verbe-
terd worden. 

De inzet cq inbreng van leden, com-
missieleden en vrijwilligers van bin-
nen en buiten de VOV, sponsoren en
niet op de laatste plaats, de bestuurs-
leden en onze ambtelijk secretaris,
is van onmisbare betekenis voor de
VOV’, aldus Marcel Leferink. 

Namens het bestuur bedankte hij
STEVO voor de goed georganiseerde
oudejaarsavond in sporthal ‘t Jeb-
bink, waardoor er in Vorden geen bal-
dadigheden en vernielingen hebben
plaats gevonden, dit in tegenstelling
tot andere plaatsen in de gemeente
Bronckhorst.

Voor 2011 staan er binnen de VOV
nieuwe ontwikkelingen op stapel en
één daarvan is het Ondernemerscafé,
die door een speciale werkgroep is
opgezet.

Marcel Leferink: 
‘Fragiel herstel recessieperiode’

Vorden - Marcel Leferink, voorzitter van de VOV noemde tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van de plaatselijke ondernemers het jaar 2010 
‘het jaar van een fragiel herstel van de recessieperiode welke in 2009 
begon’. ‘Ik ben heel blij, dat de leden van de VOV in deze moeilijke 
periode, welke overigens nog niet geheel voorbij is, stand hebben kun-
nen houden. Het aantal leden is zelfs gegroeid naar 110, hetgeen voor 
Vorden ongekend is. Slechts een enkeling heeft door omstandigheden 
moeten afhaken. Ook voor 2011 verwacht het bestuur nog een verdere 
groei van het aantal leden. De doelstelling van de vereniging nl. werk-
zaam zijn in het belang van haar leden en zorg te dragen voor een 
goede onderlinge verstandhouding, wordt immers met verve onder-
streept en uitgedragen door alle bestuursleden’, zo sprak hij.

Gezellig druk tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst VOV.

De deelnemers konden kiezen uit twee 
afstanden: 6 of 12 kilometer. Het me-
rendeel koos voor de langste afstand. 

Wat betreft het 6 kilometer parcours: 
veel gezinnen met kinderen. De wan-
deling ging richting kasteel Onstein, 

naar huize Kieftskamp en vervolgens 
weer richting de molen. 

Onderweg was er een stop bij de boer-
derij van Harry Lichtenberg. Daar 
konden de wandelaars genieten van 
een kop heerlijke snert.

Winterwandeling trok veel belangstelling

Linde - Waarschijnlijk gestimuleerd door het fraaie weer vertrokken 
zondagmiddag ruim 250 personen vanaf de molen in Linde voor een 
wandeltocht door het buurtschap.

Wichmond/Vierakker - De laatste 
woensdag, 26 januari, van de eerste 
maand van het nieuwe jaar 2011 is 
voor de Seniorensoos Wichmond/
Vierakker de middag voor de Nieuw-
jaarsborrel en de bingo, waarmee 
altijd weer leuke prijzen gewonnen 
kunnen worden. Het is gewoonlijk 
een supergezellige middag die men 
ook deze keer niet wil/kan missen in 
het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Opruiming
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40% 60%10%



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Zo goed als nieuw: 
2,5-zits bank te koop. 
Kleur: paars. Materiaal: 
stof. Prijs: € 325 Contact: 
0314623792.

• Wij zoeken voor 4 uur 
per week een schoon-
maakhulp voor ons huis 
te Vorden.Voor info:Fam. 
Dierking tel: 0575-555365

• Liefhebber zoekt een 
oude VLEESSNIJMACHINE 
met handwiel. Roest geen 
bezwaar. Geef u er een 
goeie prijs voor! Tel 0544 
352476

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

• Te huur vrijstaand RUIM 
WOONHUIS met schuur 
aan de rand van RUURLO. 
Tel. info 0573.452.000 incl 
energiekosten € 925.- per 
maand.

• KunstKring Ruurlo start 
nieuwe Boetseercursus op 
25 januari: nog drie plaat-
sen. Bij Open Atelier schil-
deren en boetseren nog 
ruimte voor vier deelne-
mers. Info en aanmelding: 
0573-453090/451599

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

• Tijdelijk te huur aan-
geboden in centrum van 
Vorden: compleet inge-
richt huis geschikt voor 
maximaal 2 personen. 
Meer informatie op www.
achterhuusvorden.nl of 
via 06-55393414.

Dagmenu’s
19 t/m 25 januari

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

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

Woensdag 19 januari
Tomatenbouillon / Hutspot met ribbetjes, zuurganituur en 
jus.

Donderdag 20 januari
½ haantje met friet, rauwkost en appelmoes / Apfelstrüdel 
met vanillesaus.

Vrijdag 21 januari
Bospaddenstoelensoep / Pangafilet met pestosaus, pasta 
en groente.

Zaterdag 22 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente / IJs 
en slagroom.

Maandag 24 januari
Gelderse groentesoep / Ossehaaspuntjes met peper-
roomsaus, aardappelkroketten en sla.

Dinsdag 25 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bel-

len: 0575-551519 of u komt even  binnen op 
de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Heeft U een Jachthond? 
Wij starten op 31-01-2011 
onze trainingen. Interesse? 
Neem contact op met 
Ed Starink 0314-641685 
of via www.knjvzwiep.nl 

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. R.H. Boiten uit Dieren

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 januari 10.00 uur Marianne Benard, oecumenische 
dienst in RK kerk. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur Eucharistieviering pastoor Hoge-
nelst, dopen mmv Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 januari 17.00 uur Woord- en communieviering 
koorleden. Zondag 23 januari 10.00 uur Oecumenische vie-
ring.

Tandarts
22 en 23 januari geen opgave. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

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

Aanbiedingen geldig van do 6 t/m za 22 januari

Vol smaak
Bloemkool (Spaanse)  1,25
Kiwi’s  10 voor 1,99
Rode grapefruits  6 voor 2,49
Hollandse komkommer  per stuk 0,99                                             

Uit eigen warme keuken
Chili con carne met gekookte rijst
+ bakje rauwkost naar keuze

per persoon 6,95

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 januari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711



Iets te organiseren?
Posters, programma...

www.weevers.nl drukkerij
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KEURSLAGERKOOPJE

Saucijzen en speklappen

2x 4 stuks550

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Spianata Romana

GRATIS 100 gram eiersalade

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel

500 gram498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip filet

4 enkele550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij U bedanken voor de be-
langstelling en medeleven die wij bij het overlijden 
van onze moeder en oma

Gerharda Christina
Schoenaker-Reijrink

van u mochten ontvangen.

 Uit aller naam:
 Fam. Schoenaker

Januari 2011

Gevraagd:
oproepkrachten

voor
schoonmaak

Werkplek:
Camping De Be�eld
Tel.: 0314-627200

Vragen naar Marco.

Uw warme belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte, en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze geweldige vader en trotse opa

Herman Lammertink 

Hemmy

zijn voor ons een grote steun geweest. 
Onze dank hiervoor. 

 Toos Lammertink-Horstman 
 kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2011

Geboren:

Linde Zahra
10 januari 2011

48 cm . 2925 g

Dochter van
  Mirjam Kwakkel & Jelle Klein Kranenbarg
Zusje van
  Bouke

Burgemeester Vunderinkhof 8
7251 XA  Vorden
0575 - 55 55 42

 De geboorte van een kind is een wonder,
 maar die van jou is wel heel bijzonder.

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en ons zusje

Lynn
10 | 01 | 2011

3700 gram en 50 cm

  Arnold, Linsey,
  Lyan en Joris* Mennink

Galgengoorweg 19a
7251 KD  Vorden
Tel. 0575-555035

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Toneeluitvoering

De Toneelgroep Vierakker-
Wichmond brengt op de planken 

een blijspel in 2 bedrijven,

“DE TANTE VAN CHARLY”
In een nieuwe versie van 

Jon van Eerd.

 zaterdag 29 januari, zondag-
middag 30 januari, vrijdag 4 en 
zaterdag 5 februari 2011 in het 

st. Ludgerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 20.00 uur.

Zondagmiddag 30 januari 
Aanvang 14.00 uur

Kaarten in de voorverkoop bij: 
bakker Besselink in Wichmond, 

st. Ludgerusgebouw in Vierakker 
en ‘s avonds aan de zaal, 

maar vol is vol!!!!!

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter

Mirthe Groot Nuelend
Mirthe is geboren op 7 januari weegt 3740 gram 
en is 52 cm lang.

Wouter Groot Nuelend & Judith Keurentjes

Wildenborgseweg 1
7244 PV Barchem
Tel. 0575-556581

40% jubileum kor�ng
op schilderijen van

Ellen van der Meij
zie: www.zonnegloed.nl

Henrie�e Polaklaan 26
Zutphen 

0575 529227/0644578602
Kom kijken!

Bel voor afspraak!

Op 13 januari 2011 overleed ons erelid

Gerrit Franck

Vele jaren heeft Gerrit zich als vrijwilliger voor onze 
club ingezet.

 Bestuur en leden
 Voetbalvereniging Baakse Boys



’t Beeckland
Vorden



Apotheek Hummelo en Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1F

6997 AA Hoog Keppel
Tel.: 0314-381129

apotheekhummeloenkeppel@ezorg.nl

Service Apotheek Hummelo en Keppel 
zoekt per direct een

Bezorger
10 uur per week

Is het volgende op u van toepassing:
• U heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan
• U bent in het bezit van een rijbewijs
• U bent flexibel wat betreft de invulling van de werkzaamheden en 

werktijden; bezorgen iedere werkdag vanaf 16.30 uur, af en toe op 
andere tijden.

Dan bent u degene die wij zoeken!

Uw reactie kunt u sturen naar bovenstaand emailadres,
t.a.v. E.J.S. Duin, apotheker.

Wilt u eerst meer informatie, belt u ons dan op tel.nr. 0314-381129.

PANTIQUE
BROOD GEMAAKT 
VAN OERGRANEN 

NU VAN 2.55 VOOR

2.25

WITTE 
KADETJES

NU 6 VOOR

2.09

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 18 t/m zaterdag 22 januari

BANAAN-
BAVAROISE 

VLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

TOTALE WINTERCOLLECTIE

dames- en herenmode
50% TOT 70% KORTING

ZATERDAG 12 FEBRUARI

VANAF 22.00 UUR

Brian
Cristopher

Entree: gratis

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

NIEUWJAARS-
CONCERT

Zondag 23 januari 2011

Aanvang 11.30 uur

Het Dorpscentrum Vorden

Toegang gratis

WWW.CONCORDIAVORDEN.NL
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‘Voor ons is dan in maart een droom 
werkelijkheid geworden’, zo vertelt 
Wendie op een druilerige ochtend, 
begin januari in de poffertjeskraam, 
waarin de Rotonde op het grasveld 
voor de hervormde kerk tijdelijk is ge-
vestigd. Op de oude plek zijn werklui 
druk bezig met de nieuwbouw. ‘Na 
al die weken, van vorst, sneeuw, ijzel 
en veel gladheid, een verademing’, zo 
vindt Wendie. Wat haar trouwens op 
dit moment nog het meeste deugd 
doet, de winterse omstandigheden 
hebben maar een vertraging van am-
per twee weken opgeleverd. 
Wendie Vrieler: ‘In de maand decem-
ber hebben we hier in de Kerkstraat 
niet veel ‘leven‘ gezien. Echter achter 
de schermen werd volop gewerkt aan 
de nieuwe Bistro de Rotonde. Zo heb-
ben ze in de werkplaats van Dijkman 

Bouw in Warnsveld, tweederde van 
de eerste verdieping (prefab) gereed 
gemaakt. Ook zijn daar inmiddels de 
luifels, kozijnen e.d. gemaakt. Het-
zelfde geldt voor het bedrijf van Henri 
Barendsen. Ik heb zelf geconstateerd 
dat ze daar voor ons ook volop aan 
trappen, glas- staalconstructies e.d. 
hebben gewerkt. Je hoort mij dan ook 
niet klagen over de huidige gang van 
zaken’, zo zegt ze tevreden.
Toen Wendie en Thomas tien jaar 
geleden in Vorden begonnen was 
de eerste gedachte: ‘ Vijf jaar Ach-
terhoek en vervolgens samen naar 
haar geboortestreek Twente, om daar 
iets op poten te zetten. Begin 2011 
denkt Wendie toch duidelijk anders 
en zegt ze: ‘Vorden is gewoon een 
heel leuk dorp. Er is hier altijd wat 
te doen. Op cultureel, artistiek of 

muzikaal gebied, van alles wat. Het 
verbaast mij nog steeds hoe actief 
de mensen hier zijn. Wie er ook wat 
organiseert, altijd staan vrijwilligers 
klaar om de helpende hand te bieden. 
Zo kan ik mij nu al weer verheugen 
op Koninginnedag en natuurlijk heel 
erg leuk dat het vogelschieten hier 
bij ons ‘voor de deur’ wordt gehou-
den’, zo zegt ze. Tijdens de braderie/
kermis komt de Rotonde weer met 
een muzikaal programma. Muziek 
van ‘Pianohouse’ en andere muzikale 
optredens. ‘Ik verraad nog niks, maar 
Vorden zal t.z.t. verrast opkijken’, zo 
zegt Wendie Vrieler enthousiast.
Terwijl zij het zakelijke aspect en de 
rol van gastvrouw vervult, heeft echt-
genoot Thomas een andere passie: ko-
ken in de breedste zin van het woord. 
De geboren Oostenrijder zwaait in de 
keuken de scepter en kan hij zich 
daar samen met een viertal mede-
werkers helemaal uitleven. Wendie: 
‘Ook onze medewerkers hebben het 
in de keuken prima naar de zin. Een 
voorbeeld, toen wij hier begonnen 

werkte Ton Buiting in de afwasploeg. 
Daarna werd hij onder leiding van 
Thomas, leerling-kok. Vervolgens 
ging Ton zich elders verder bekwa-
men, om hier daarna weer terug te 
keren. Sinds vier jaar is Ton nu onze 
sous- chef’, zo zegt Wendie.

Het complete team bij Bistro de Ro-
tonde, bestaat inclusief Wendie en 
Thomas, uit 28 personen, waarvan 15 
in vaste dienst. Onder de parttimers 
studenten die al jarenlang de week-
ends en vakanties opofferen om bij 
de Rotonde de helpende hand te bie-
den. Wendie Vrieler is om meer dan 
één reden een tevreden en gelukkige 
vrouw, zo stelt ze. Terwijl afgelopen 
week berichten in de media versche-
nen over een duidelijke omzetdaling 
in de horecasector , heeft men van 
een recessie bij de Rotonde nauwelijks 
iets gemerkt. Wendie heeft daar wel 
een verklaring voor en zegt: ‘Wij zijn 
altijd bezig om op culinair gebied iets 
nieuws te bedenken. Steeds bezig om 
het voor de gasten boeiend te houden 

met telkens nieuwe varianten op de
menu’s. Momenteel in deze poffer-
tjeskraam uiteraard ook poffertjes.
Dat loopt uitstekend, maar wanneer
wij onze intrek in het nieuwe pand 
nemen, verdwijnen de poffertjes op 
de menukaart weer’, zo zegt ze.

Wanneer Bistro de Rotonde nieuwe
stijl klaar is, is er beneden en boven sa-
men plaats voor 130 gasten. Wendie:
‘Het beneden gedeelte wordt zodanig
ingericht dat de bezoekers voldoende
gelegenheid hebben om even apart
voor- of na te borrelen. Waar ik bij-
zonder trots op ben is de kloostertafel
(stamtafel) waar altijd lekkere hapjes
klaar staan’, zo zegt ze. In de boven-
verdieping is ook een demonstratie-
keuken gesitueerd waar onder meer
kooklessen en workshops gehouden
kunnen worden. Over de opening
van het nieuwe pand in maart wil
Wendie Vrieler nog niets verklappen.
‘Wel dat het een spectaculair en spor-
tief gebeuren wordt’, zo zegt ze met
een grote lach op het gelaat.

Tien jaar Bistro de Rotonde

Nieuwbouw half maart gereed

Vorden - Wanneer naar schatting half maart de nieuwbouw van Bi-
stro de Rotonde klaar is, zijn dat voor Wendie Vrieler en echtgenoot 
Thomas Kniewallner tegelijkertijd twee hoogtepunten! Een compleet 
nieuwe zaak en bovendien is het tien jaar geleden dat zij begonnen 
met het runnen van de Rotonde. Eerst gehuurd, daarna eigenaar.

Wendie en Thomas voor de tijdelijke poffertjeskraam. Medewerkers van de Rotonde.

Eugelink Comfort om het Huis be-
stond 15 januari 25 jaar. Afgelopen 
zaterdag werd het jubileum gevierd 
onder het genot van een hapje en 
drankje. De hele dag was het druk in 

de grote vernieuwde showroom om 
Marcel en Carmen Eugelink en me-
dewerkers te feliciteren. Eugelink is 
leverancier van hoogwaardige zonwe-
ring, serres, veranda’s en alle soorten 

kozijnen. Tot en met 22 januari zijn 
er speciale aanbiedingen tot wel 25 
procent korting

Veel belangstelling 
25-jarig bestaan Eugelink

Er was veel belangstelling bij Eugelink.

De ex-lerares geeft de cursussen, om-
dat ze weet dat ouderen vaak een 
taalachterstand hebben. ‘Ze hebben 
in hun jonge jaren het Engels op 
school gemist, maar horen het nu 
wel voortdurend om zich heen. Het 
wordt voor iedereen steeds belangrij-
ker de wereldtaal te kennen, vanwe-
ge de Europese eenwording en omdat 
de maatschappij steeds mondialer 
wordt.’ 
In januari 2011 starten in Lichten-
voorde en Winterswijk weer begin-
ners. Niet iedereen hoeft de volle 
cursus  doorlopen, zegt mevrouw 
Rots. ‘Mensen kunnen zelf beslissen 
hoe lang ze willen meedoen. Iemand 
heeft al wat voorkennis en stapt op 
een hoger niveau in, de één leert wat 
sneller dan de ander en het gaat er 
ook om wat iemand met de taalken-
nis wil doen. De cursus is in elk geval 
zo op de deelnemers toegesneden, dat 
iedereen kan aansluiten en kan door-
groeien.’ 

De Bredevoortse was voorheen wis-
kundelerares, maar ze studeerde ook
Engels. Ze zette haar eigen cursus-
methode ‘Stap in’ op, compleet met
een zelf ingesproken cd om thuis af
te luisteren. De cursus behandelt het
Engels in woord en in geschrift. Het
doel is behalve lees- en schrijfvaardig-
heid, het goed Engels kunnen spre-
ken. Daarom wordt bij wat meer de
gevorderden in de lessen Engels ge-
sproken. Daarbij luisteren de deelne-
mers kritisch naar elkaar en vullen 
elkaar aan.  Door te luisteren naar
de behoefte van de deelnemers hoort
Mevr. Rots om zich heen, “Hoe kun-
nen we ons hanteren/redden in de
praktijk. Een woordenschat is belang-
rijk, maar hoe kunnen we die woor-
den in zinsverband begrijpen en toe-
passen in de praktijk”. In antwoord 
daarop is Mevr. een boek in elkaar
aan het zetten “praktische toepas-
singen”  b.v How to save/retrieve you
indifferently situations.

Het boek is bijna klaar: Ik laat dit
boek in moeilijkheidsgraad meelopen
met mijn eerder geschreven boeken “
Engels voor volwassenen”. “stap in”
Zo is het niet nodig de zinnen  uit het
hoofd te leren,wat niet veel waard is,
maar kunnen ze zelf de woorden in
zinsverband weergeven en begrijpen.
Aldus Mevr. Rots. Informatie over de
cursussen geeft mevrouw Rots via te-
lefoon 0543-451476 e-mail treesrots-
beusink@gmail.com

Lerares geeft Engels in 
 huiskamer en in kleine zaaltjes
Een gewone doordeweekse avond. 
In een woonkamer ergens in de 
Achterhoek zitten ouderen bijeen 
in een poging Engels met elkaar 
te praten. Hun lerares is Trees 
Rots-Beusink uit Bredevoort. Zij 
heeft het gewone onderwijs al 
een tijdje vaarwel gezegd. Toch 
geeft ze nog volop les. Maar dan 
aan volwassenen in huiskamers 
en in kleine zaaltjes. Ze leren En-
gels in groepjes tot zo’n acht a 
tien personen.
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22 januari

in het café

Frikandellen 
eten

in de discotheek

Senor Lopez
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  42,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

Al meer dan 30 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

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

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

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

Volop verse tulpen!
Gewassen winterpeen (voer) 20 kilo 3.99

Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50
Mooie grote bloemkool nu 1.19 per stuk

Spitskool nu 0.59 per stuk
Vitaminebommetjes kiwi’s 10 voor 0.99

Sappige mandarijnen 20 voor 1.99
Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

Daarom vieren we de hele week (van 17 t/m 23 januari 2011) 
dit jublileum en trakteren wij u op een cadeautje:

10% KORTING OP ALLES!
(uitzondering lopende aanbiedingen)

Ook hebben we iedere dag een andere traktatie
voor u klaar staan!

Elke dag geopend van 11.00 uur tot 22.00 uur.
 

Het bistro de Rotonde team
Wendie en Thomas

Bistro de Rotonde
10 jaar!

Kerkstraat 3, Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Jos en Ria Weel
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147

www.restaurantdetuinkamer.nl

Restaurant-Hotel De Tuinkamer 15 jaar
Wegens het 15-jarig bestaan van ons restaurant 

hebben we een speciale aanbieding:

Op alle zondagen t/m 17 april krijgt u 
15% korting op de gehele rekening

(niet geldig voor partijen of in combinatie andere aanbiedingen)

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &
opruimcoach

B I N N E N K
A

N
T

www.burobinnenkant.nl   0575-513426

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

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

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

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

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

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!



Geheugenspreekuren in Bronckhorst
Ook in 2011 houdt GGNet in samenwerking met de welzijns-
stichtingen geheugenspreekuren. Deze zijn altijd de vierde 
dinsdag van de maand. Elke keer in een andere (hoofd)kern 
van Bronckhorst. Iedereen mag in elke kern naar het spreek-
uur. U hoeft niet perse naar het spreekuur te gaan dat het 
dichtste bij u in de buurt is. In de agenda vindt u de juiste 
data en de plaats waar het is. De eerste is op 25 januari in 
Hoog-Keppel. Ook wordt het nog apart gepubliceerd. Voor 
meer informatie kunt u naar de plaatselijke welzijnsstichting 
bellen. Telefoonnummers vindt u in de kop.

Vakanties voor ouderen
Wie graag een weekje er tussen uit wil, alleen of samen met 
een partner die in het verpleeghuis woont of licht demente-
rend is, kan terecht bij de Stichting Mens en Samenleving. 
Deze stichting organiseert vakantieweken in Nederland, waar 
vrijwilligers aanwezig zijn ter ondersteuning. Een prima 
gelegenheid voor mantelzorgers en hun partner om even 
in een andere omgeving te zijn. De mantelzorger heeft ook 
vakantie en ontmoet bovendien mensen die in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren. Er is ook een speciale week voor 
hartpatiënten. Op vakantie zijn in een omgeving waar je, 
indien nodig, kunt rekenen op hulp, geeft rust voor zowel de 
hulpbehoevende zelf als voor de partner, die nu ook van een 
onbezorgde vakantie kan genieten. Wanneer u denkt dat dit 
de vakantie is die u zoekt. Dan kunt u de stichting telefonisch 
bereiken op nummer 0318-485183, bereikbaar op maandag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur. Stichting Mens en Samenleving biedt vakanties 
aan met zorg voor ouderen, mantelzorgers en verzorgers, 
lichamelijk gehandicapte ouderen, beginnend dementeren-
den en hartpatiënten. Deze vakanties zijn ook geschikt voor 
bewoners van verpleeghuizen.
Een volgende keer meer over dit onderwerp.

Website Stichting Welzijn Zelhem de lucht in
Het bestuur van de Stichting Welzijn Zelhem wilde het 
bestaan en de voltooiing van website eens extra onder de 
aandacht brengen. Om dit te benadrukken werden zondag 
12-12-2010 bij de Oranjehof en op de kerstmarkt in Halle ex-
tra grote ballonnen met het logo en de naam van de website 
getoond. Deze ballonnen werden later opgelaten. Met deze 
actie hoopt de Stichting Welzijn Zelhem nog meer mensen te 
bereiken om ze via de website te informeren. Het is belangrijk 
om contacten met anderen te hebben en te onderhouden en 
daarbij wil en kan de Stichting Welzijn Zelhem de helpende 
hand bieden. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor informatie op 
de website www.welzijnzelhem.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is 1 januari een expositie van werken van 
Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen van de 

ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid 
om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze 
kunstwerken te genieten. Per kwartaal exposeert één kunste-
naar zijn/haar werk. Van de auteur is er een speciaal gemaakt 
foldertje waarin de persoonlijke gegevens en een korte kunst-
biografie beschreven staan. Bij de kunstwerken hangt een 
kaartje waarop uitleg van het kunstwerk wordt gegeven. U 
als bezoeker komt in een gebouw waar de ruimtes opgefleurd 
zijn met mooie kunstwerken van Zelhemse kunstenaars. Van 
1 januari t/m 31 maart exposeert Henk van Zuilekom. Hebt 
u belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken dan 
bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074
Openingstijden voor de Expositie: op maandag en donderdag van 
10 tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om tegen een kleine ver-
goeding een kopje koffie of thee te drinken. Als deelnemer of 
bezoeker van een activiteit kunt geheel vrijblijvend de kunst-
werken bekijken. Voor meer informatie: neem contact op met 
de Oranjehof. Tel. 0314-622074.

Alzheimercafé Doetinchem dinsdag 8 februari 
Thema: Gedragsproblemen bij Dementie.
Locatie: Het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10 Doetinchem.
Toegang: Gratis.
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt be-
doeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, 
hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle 
andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet 
blijkt uit de aantallen bezoekers. Het café wordt elke tweede 
dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden. 
Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doe-
tinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en 
Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of 
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de inter-
netsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.

Oproep!
Onlangs kwam er een verzoek binnen om een oproep te plaat-
sen voor mensen die met name in het weekend behoefte heb-
ben aan contact met anderen en anderen willen ontmoeten. 
Op de door de weekse dagen zijn er voldoende mogelijkheden 
om activiteiten te bezoeken. Omstandigheden als alleen zijn, 
het wegvallen van een partner of het hebben van een klein 
sociaal netwerk kunnen oorzaak zijn van het zich eenzaam 
voelen en juist extra behoefte hebben aan contact. Samen 
een praatje maken, samen koffie drinken, een spelletje doen 
als kaarten, rummicuppen of scrabbelen. Herkent u dit en u 
wilt graag met name in de weekenden met mensen in contact 
komen Neem dan contact op met Stichting Welzijn Zelhem. 
Voor meer informatie: Paul Tiggeloven, ouderenadviseur co-
ordinator. Telefoonnummer 0314-622974 of 06-13280466.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van uw 
rijbewijs medisch gekeurd worden. 
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. 
De kosten voor de keuring zijn € 27,50
De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 
41, Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur 
aanmelden via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoon-
nummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u het 
dan een andere keer. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk 
op anbozelhem@gmail.com
Tips:

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggel-
oven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag 
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, 
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop en 
telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-14.00 
uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 06-
10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u 
uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.
Datum Activiteit Plaats Tijd
19 januari ANBO, nieuwjaarsreceptie Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19 januari Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20 januari Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
20 januari Chiantikoor de Isselbrassers Dorpshuis, Voor-Drempt 14.00 uur
23 januari Harmonie Jubal, concert Parel van Baak (kerk), Baak avond
25 januari Geheugenspreekuur Kantoor Welzijn DHK, Hoog keppel 10.00 uur
26 januari Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
26 januari Welfare handwerken/verkoop De Wehme, Vorden 13.30 uur
27 januari KBO, nieuwjaarsborrel Boerderie, Drempt 14.30 uur
  2 februari Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  4 februari Stichting Welzijn, erwtensoep Huiskamer, Hoog-Keppel 17.30 uur
  5 februari ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
  9 februari Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16 februari ANBO, ledenverg. m. stamppot Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16 februari Bingo Wolbrink, Hengelo 14.00 uur 

een keuring aan te vragen.

opticien.

te verkrijgen.
De volgende keuringen in 2011 zijn op de zaterdagen 5 febru-
ari en 5 maart. Data voor keuringen worden door de ANBO
ook gepubliceerd in het Contact.

Activiteiten Oranjehof
Bewegingsactiviteiten. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Ter introductie kunt u 4 weken geheel vrijblijvend gratis deel-
nemen aan de bewegingslessen.
Fit door bewegen (bewegingslessen)
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00uur
tot 11.45 uur.
Locatie: Kleine kerk bij “De Korenaar” Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.15 tot 11.15 uur
Kosten: € 20,- per kwartaal.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water)
Locatie: Zwembad “De Brink” Zelhem.
Dag en tijd: Maandags van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 
tot 15.30 uur.
Kosten: € 26, - per kwartaal.
Opg./info: Tel. via Paul. Tiggeloven 0314-622074 of 06-13280466. 
Mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Alle onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats
Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van 10 tot 
11 uur is er koffiedrinken.
SOOSmiddag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur 
soosmiddag van Noodhulp.
Dia avond, dinsdag 18 januari van 19.30 tot 22.00 uur.
Spelletjesavond, koersballen, dinsdag 25 januari van 19.30 uur 
tot 22.00 uur. 
Bingo, dinsdag 1 februari, aanvang 19.30 uur.
Spelletjesavond, koersballen, dinsdag 8 februari van 19.30 uur 
tot 22.00 uur. 
Stamppotbuffet, zaterdag 19 februari, presenteert William 
Kappert een stamppotbuffet vanaf 17.00 uur.
Winterbijeenkomsten van de fietsgroep, dinsdag 18 januari en 15 
februari aanvang 14.00 uur.

Soosmiddagen
De Stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maandag-
middag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag in de
Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in Halle, Hei-
dehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Hebt u behoefte aan 
een gezellige middag of aan contact met leeftijdgenoten kom 
dan naar een van de soosmiddagen. Er worden diverse acti-
viteiten aangeboden. Voor vragen of informatie kan u elke 
werkdag van 9 tot 10 uur contact opnemen met een van de
coördinatoren van de Stichting Noodhulp tel. 06-51765315.

ANBO computercursussen
Basis/beginnerscursus: vanaf 9 februari iedere woensdagmor-
gen vanaf 9.30 tot 12.00 uur en/of avond vanaf 18.30 tot 21.00 
uur. Cursusduur 10 morgens of 10 avonden. Kosten € 70,-. 
Boeken € 20,-. koffie € 10,-.
Vervolgcursus: is een cursus die aansluit aan de beginners-
cursus deze begint op  11 februari  iedere vrijdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. Cursusduur 10 middagen. Kosten € 70,-.  
Naslagwerk € 15,-. Koffie € 10,-.
Cursus fotobewerken. De cursus fotobewerken is dit seizoen 
breder van opzet om beter aan wensen van de cursisten te 
voldoen. De hele cursus zal bestaan uit 10 lessen van 2,5 uur
waarin gewerkt wordt met het programma Photo Studio en 
Picasa. Cursus vanaf 7 februari iedere maandagavond vanaf 
18.30  tot 21.00 uur. Cursusduur 10 avonden. Kosten € 70,-.
Boek + bewerkingsprogramma € 27,50. Koffie € 10,-.
Cursus PowerPoint basis. Microsoft PowerPoint is een onderdeel 
van Microsoft Office, waarmee zowel snel een goed uitziende
presentatie als een meer uitgebreide professionele presentatie 
kan worden gemaakt. In deze cursus staat het gebruiken en 
maken van presentaties centraal. De cursus is bedoeld voor
personen die ervaring hebben met Windows en eventueel
Office, maar nog niet of nauwelijks bekend zijn met Power-
Point. Cursus vanaf 11 februari iedere vrijdagmorgen om 9.30 
tot 12.00 uur. Cursusduur 10 morgens. Kosten € 70,-. Boek € 
18,-. Koffie € 10,-.
Cursus Bestandsbeheer. Help! Waar zijn mijn bestanden op 
mijn computer? Voor dit soort problemen biedt de ANBO nu 
een cursus van 10 lesbijeenkomsten aan waarin uitsluitend 



aandacht wordt besteed aan doelmatig bestandsbeheer waar-
door het gebruik van de computer een heel stuk plezieriger 
zal verlopen. Deze cursus is geschikt voor hen die al eerder 
een beginnerscursus of vervolgcursus volgden en voor ieder 
die behoefte heeft aan meer kennis van de computer. De cur-
sisten moeten thuis een computer hebben met het besturings-
systeem Windows XP of Windows Vista of Windos 7. Cursus 
vanaf 8 februari iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 
uur. Cursusduur 10 dagdelen. Kosten € 70,-. Boek € 15,-. Kof-
fie € 10,-.
Cursus Excel. Wat is Excel?  Zoals Word bedoeld is voor tekst, 
zo is Excel bedoeld voor alles wat te maken heeft met cijfers, 
getallen, tabellen en overzichten. Penningmeesters van ver-
enigingen werken graag met dit programma. Wie thuis zijn 
administratie op orde wil houden en zijn adreslijst beheert, 
die werkt er mee. Het gaat om de versie 2003, maar ook al 
om de nieuwe versie 2007. Cursus vanaf 9 februari iedere 
woensdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur. Cursusduur 8 
middagen. Kosten € 60,-.  Boek € 18,-. Koffie € 8,-.
Cursus fotografie. Bestemd voor mensen die sinds kort of mis-
schien al wat langer in het bezit zijn van een digitale compact 
(kleine) camera en eigenlijk niet aan fotograferen toekomen 
omdat ze denken dat het te ingewikkeld is. Deze cursus is 
ook uitermate geschikt voor mensen die graag fotograferen, 
maar er graag wat meer over willen weten. De cursus is ook 
te volgen voor mensen met een andere camera, zoals een spie-
gel reflex. Echter de extra mogelijkheden van een dergelijke 
camera komen in deze cursus niet aan de orde. Er wordt van 
uit gegaan dat de deelnemers aan deze cursus beperkte of 
geen ervaring hebben met fotograferen. Doel van de cursus 
is om de eigen camera zodanig te leren kennen, dat het mo-
gelijk wordt steeds mooiere foto’s te maken. Wat aan de orde 
komt is allereerst het leren ontdekken van de mogelijkheden 
van de eigen camera. Verder wordt onder andere aandacht 
besteed aan de belichting bij het fotograferen en waar je op 
moet letten om een mooie compositie te krijgen van wat 
je fotografeert. Ook komen de specifieke aandachtspunten 
aan de orde bij het fotograferen van mensen en dieren, van 
gebouwen of kleine voorwerpen, van het fotograferen in de 
natuur en van landschappen. In 6 lessen van 2½ uur wordt 
datgene wat theoretisch aan de orde komt ook in de praktijk 
toegepast. Hiervoor gaan we soms naar andere locaties. Maar 
ook krijgen de cursisten opdrachten, die ze thuis kunnen uit-
voeren en waarvan de resultaten in de volgende les worden 
besproken. De lessen worden om de twee weken gegeven en 
starten in februari op een nader te bepalen datum op een don-
derdagmiddag. De kosten van deze cursus zijn € 50,-. Hiervoor 
krijgt u naast de lessen ook de behandelde stof op papier. Kof-
fie of thee € 6.-. Aanvang cursus februari.

Computer vragenuurtje
Er zijn nogal wat mensen die tijdens het computergebruik 
tegen één of meerdere vragen aanlopen. Dat kan zijn bij 
internetten; e-mailen; gebruik van Word; Excel; PowerPoint; 
fotobewerken; enzovoort. De Stichting Welzijn in Zelhem 
geeft mensen de gelegenheid om tijdens een vragenuurtje 
deze vragen te komen stellen in de Oranjehof te Zelhem. Dit 
experiment  start op vrijdag 11 februari. Iedereen is welkom 
we kunnen van elkaar nog veel leren!
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zel-
hem.
Tijd: Vanaf 11 februari tot eind maart elke vrijdag tussen 
11.00 en 12.30 uur.
Kosten: Vrije gift, exclusief eventueel materiaal en koffie.
De cursussen worden georganiseerd door de ANBO Zelhem, 
en vinden plaats in de Oranjehof aan de Prinses Beatrixstraat 
te Zelhem. Er is nog plaats om mee te doen graag opgave voor 
30 januari. Opgave en informatie bij het secretariaat van de 
ANBO, mevr. G. Til, tel. 0314-625536 e-mail gerrie.til@x4all.
nl

De activiteitencommissie wenst u allen een gezond en actief 2011 
toe. Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onder-
staande activiteiten aan te melden.

Erwtensoepmaaltijd
Op vrijdag 4 februari wordt een gezamenlijke erwtensoep-
maaltijd georganiseerd in de huiskamer van het Centrum. 
Naast de erwtensoep zal het roggebrood met spek niet ont-
breken. De kosten zijn € 7,50 en consumpties zijn voor eigen 
rekening. Deze maaltijd is bedoeld voor 60-plussers. U bent 
welkom om 17.30 uur en het is een mooie gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten. Vervoer kan geregeld worden. Aanmelden 
bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Kookcursus voor 55+mannen
Op dinsdag 1 maart wordt weer een nieuwe cursus georgani-
seerd.  De laatste groep mannen is zo enthousiast geworden 
door gezelligheid en kookkunst tijdens de cursus, dat enkelen 
kiezen voor nóg een cursus. U bent van harte welkom bij 
Gina en Patrick Spruit, beheerders van IJssel en Co aan het 
IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. Gina is de kokleer-
meester. De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Kosten € 
100,- voor 8 lessen, laatste les 19 april. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. Tijd: 15.30-17.30 uur. 

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk 
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde 
mensen, maar ook voor diegenen met beperkingen. U leert 
op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewegin-
gen te spelen en uw lichaam meer bewust te laten worden. 
De oefeningen worden zittend (op een stoel) of staand ge-
daan.De lessen worden gegeven door Francis Arntz op dins-
dag van 10.00-11.00 uur. Start 18 januari. Kosten €75,- voor 
10 lessen. 

Mandala tekenen, snelle start bij voldoende deelname
De komende cursus is bestemd voor nieuwe deelnemers. Het 
maken van een mandala is heel eenvoudig. Het resultaat is 
altijd verrassend en elke mandala is oorspronkelijk en mooi. 
Deze creativiteit geeft rust en is een plezierige vorm van 
concentratie en ontspanning. De cursus wordt gegeven door 
Aleida Hendriks op donderdagmorgen in de huiskamer van 
het Centrum te Hoog-Keppel. Kosten € 85,- voor 6 lessen. 

Mobiel telefoneren
In het eerste kwartaal wordt weer een bijeenkomst georga-
niseerd hoe om te gaan met uw mobiele telefoon. Leerlingen 
van het Graafschapcollege begeleiden u hierbij en beantwoor-
den al uw vragen. De deelnemers van de vorige workshop 
waren zeer enthousiast. De bijeenkomst is gratis en wordt 
met uw eigen mobiel gehouden in de huiskamer van het Cen-
trum. U kunt zich vast aanmelden via tel. 0314-380232 en de 
startdatum volgt. 

Computercursussen
Elke computercursus wordt in een kleine groep van 5 perso-
nen gegeven zodat aan iedere deelnemer voldoende aandacht 
kan worden besteed. Wegens groot succes starten vanaf fe-
bruari weer diverse cursussen. U kunt kiezen uit de dinsdag-, 
woensdag- of donderdagavond. Plaats: Gezondheidscentrum 
te Hoog-Keppel. Opgave via het secretariaat.

Cursus Start Laatste les/ Kosten 
  Tijd
PC-beginners basis di-wo-don 12-13-14 april € 55,00 
10 lessen 8-9-10 februari 18.30-20.00 uur

PC-Creatief di-wo-don 1-2-3 maart € 24,00 
vervolg 4 lessen 8-9-10 februari 20.00–21.30 uur

PC-Excel di 8 maart 12 april € 36,00 
beginners 6 lessen  20.00–21.30 uur

PC-Foto Picasa don 10 maart 14 april € 36,00 
6 lessen  20.00-21.30 uur

PC-onderhoud is volgeboekt 2 maart € 24,00 
4 lessen  20.00-21.30 uur

E-mail & Internet do 10 februari 3 maart € 24,00 
4 lessen  20.00-21.30 uur

PC-inloopspreekuur, omgaan met uw computer
Heeft u problemen bij het omgaan met uw computer, dan 
is deze gratis hulp voor u bestemd. Een docent van boven-
staande cursussen begeleidt u hiermee. Er zijn weer 2 mid-
dagen georganiseerd van 14.00-16.00 uur op dinsdag 8 en 22 
februari a.s. in het Centrum te Hoog-Keppel

Informatie cursusinhoud
Basiscursus (voor echte beginners) 10 lessen. Windows XP - Word 
2003 - Internet - Outlook Express (mailen). Creatief met Word 
2003 4 lessen. Etiketten maken en versieren - etiketten afdruk-
ken met adressenbestand - kaarten maken. Email & Internet 4 
lessen. Outlook Express - Internet Explorer. Computeronderhoud 
4 lessen. Mappen beheren - bestanden beheren - werken met 
usb-stick - werken met cd/dvd schijfjes - branden - handige 
(gratis) programma’s voor onderhoud van de computer. Foto 
bewerken (met gratis programma Picasa) 6 lessen. Bewerken en 
afdrukken van foto’s. Excel beginners 6 lessen. Basisbewer-
kingen - maken van een autokostenrekenblad.  Programma’s: 
Windows - Word 2003 - Excel 2003 - Outlook Express - In-
ternet Explorer - Picasa. Opmerking: voor alle cursussen met 
uitzondering van de - Basiscursus voor echte beginners- is 
al enige - recente - computerervaring nodig. Een al gevolgde 
basiscursus moet niet te lang geleden zijn. 

Kunstbus
Het Gelders Orkest te Zutphen (er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar). Het orkest tovert een sprookje over een boze tove-
naar, een magische vuurvogel en een dansende prinses als een 
fantastische kleurdoos met de componisten Strawinsky en 
Bartok. De orkestleden worden als het ware zelf de solisten. 
Donderdagavond 24 februari. Kosten: € 35,- incl. entree en 
vervoer. Tineke Schouten te Zutphen. Woensdagavond 27 april. 
Kosten: €45,- incl. entree en vervoer.

Sjoelen 
Vindt u het leuk om samen te sjoelen, dan is deze gelegenheid 
voor u. De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45-15.30 
uur in de huiskamer van het Centrum. Deelname is gratis. 
Komt u kijken en/of meedoen. Opgave bij het secretariaat tel. 
0314-380232. 

Koersbal
We spelen koersbal op donderdag van 13.45- 15.30 uur in de 
huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. U 
bent welkom, ook als u alleen wilt komen kijken. Toegang is 
gratis en u kunt instromen. Tel. 0314- 380232.
  
Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden onder 
deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u een me-
disch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier aandacht 
aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum 
te Hoog-.Keppel. Tijd: op di.- woe.- don. van 10.00-11.00 uur. 
Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Bowlen
In het winterseizoen worden weer de Bowlingmiddagen 
gehouden voor alle 50-Plussers. Deelname is € 5,- per keer. 
Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Data 
op donderdag  20 januari en 24 februari. Informatie: Jan van 
Hagen tel. 0313-472247.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 20 januari zingt het Doesburgs Chianti Koor De 
Isselbrassers in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Aanvang 14.00 
uur. Onder voorbehoud wordt een diavoorstelling gehouden 
op donderdag 17 februari.

Rummicub
Wilt u verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag, 
komt u dan Rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het 
Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,00. 
Ook is het in zorgcentrum Hyndendael op dinsdagmiddag van 
14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om kennis te maken. 

Welfare-ochtenden
De Welfareochtenden worden gehouden op woensdag 26 
januari, 09 en 23 februari in het Hyndendael te Hummelo. 
Op woensdag 19 januari, 02 en 16 februari in het Kerkhuis 
te Hoog-Keppel, waarbij op 19 januari de Nieuwjaarsbingo 
wordt gehouden voor alle deelnemers. Aanvang 09.30-11.30 
uur. Ook is er dan verkoop van de gemaakte artikelen. Voor 
informatie Dini Tieben, Tel. 0313 - 471656.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan 
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen 
op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). De 
maaltijden worden gekookt door restaurant IJssel en Co Gina 
en Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. De 
prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en  € 6,50 zonder soep. 
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en 
telefoonnummer in.

Geheugenspreekuur
Op dinsdag 25 januari om 10 uur houdt een medewerker van 
GGNet een geheugenspreekuur op het gezondheidscentrum 
in Hoog-Keppel. In het kantoor van de ouderenadviseur. U 
kunt zich aanmelden of vrij inlopen. Voor informatie: tel. 
06-10687320. 

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van 13.30 
tot 14.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 09.30 uur in het 
Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel. Tel. 06-10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoord-
apparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en don-
derdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus/activiteiten-opgaven kunt u sturen naar: Stichting 
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuysbrink 
1E,  6997AA Hoog-Keppel.

 CURSUSOPGAVEFORMULIER

 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

 c  ...................................................................................................................................................

 c  ...................................................................................................................................................

 c  ...................................................................................................................................................

 Heer/mevr:.................................................................................................................................

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

 Postcode/woonplaats: ......................................................................................................

 Tel.: ...................................................................................................................................................

 E-mail: ...........................................................................................................................................



Psycholoog Erica Schot-Heesen, direc-
teur van de nieuwe praktijk: “Neuro-
feedback is een inmiddels uitgebreid 
onderzochte behandelmethode voor 
AD(H)D en epilepsie. Ook wordt het 
succesvol toegepast bij klachten als 
stress, leerproblemen, hoofdpijn / 
migraine en slaapproblemen. De trai-
ning gaat uit van het principe van le-
ren door middel van belonen”.

Bij mensen met klachten is vaak 
sprake van een afwijkende hersenac-
tiviteit. Door deze activiteit te trainen 
verminderen de klachten sterk of ver-

dwijnen zelfs! Het trainen doe je door 
in een ontspannen houding bijvoor-
beeld te kijken naar een filmpje of 
te luisteren naar muziek. De film of 
de muziek speelt pas als de hersenen 
doen wat van ze gevraagd wordt. De 
hersenen worden dus geprikkeld het 
gewenste gedrag te laten zien. Door-
dat de training werkt door het aanle-
ren van nieuw gedrag kan het effect 
blijvend zijn en zich zelfs verder ont-
wikkelen. De progressie van het pro-
ces is meetbaar en dus aantoonbaar. 
Slaat de behandeling niet aan, wordt 
deze afgebouwd en gestopt.

Naast Neurofeedback is het mogelijk 
een Cogmed werkgeheugen-training 
te volgen. Deze intensieve training is 
wetenschappelijk bewezen effectief 
bij concentratie en aandachtspro-
blemen. Het werkgeheugen is vaak 
een groot probleem bij kinderen of 
volwassenen met AD(H)D klachten. 
Tachtig procent  van de mensen die 
getraind hebben melden een sterke 
verbetering op aandacht en concen-
tratie maar ook een verbeterd logisch 
redeneren en verminderde impulsivi-
teit.

Indien u meer wilt weten over Neu-
rofeedback of Cogmed kunt u kijken 
op www.brainbasics.nl of contact op-
nemen met Erica Schot-Heesen (0575-
511444 of 06-41435258).

Nieuwe behandelmogelijkheden 
voor regio Achterhoek

Zutphen - Per december heeft psychologenpraktijk Brain Basics haar 
deuren geopend in het centrum van Zutphen. Bij Brain Basics kunt u 
terecht voor psychologische behandeling, neurofeedback en trainin-
gen voor werkgeheugen.

De voorverkoop van de kaarten is bij 
Ons Huis en Plus Hans Eland in Hen-
gelo. Telefonisch reserveren kan bij 
E. Takkenkamp 0314-621914 of via 
de site www.be-kiek-ut.nl. U krijgt 

een bevestiging. De entree is 5 euro.
Op zaterdag 19 februari speelt toneel-
groep Be-Kiek-Ut voor u ‘Bruun café
dubbel D’, in Cultureel Centrum de
Brink, Stationsstraat 8-10 in Zelhem.
De aanvang is om 20.00 uur, entree 5
euro. De kaarten zijn in de voorver-
koop te verkrijgen bij Cultureel Cen-
trum De Brink en Super de Boer Hol-
lak in Zelhem. Telefonisch reserveren
kan bij E. Takkenkamp 0314-621914
of via de site www.be-kiek-ut.nl. U
krijgt een bevestiging.

Toneelgroep Be-Kiek-Ut
Hengelo - Op de zaterdagen 22 en 
29 januari, aanvang 20.00 uur en 
zondag 30 januari, aanvang 14.30 
uur, speelt toneelgroep Be-Kiek-
Ut voor u ‘Bruun café dubbel D’, 
in Ons Huis aan de Beukenlaan 
30 in Hengelo.

In de regio bruist het van de initiatie-
ven om het economische, sociale en 
culturele leven te verbeteren. Om dit 
soort projecten te ondersteunen heeft 
Rabobank Graafschap-Noord het Coö-
peratiefonds in het leven geroepen. 
De bank stelt een deel van haar winst 
beschikbaar in dit fonds en zet dit in 
voor een beter leefklimaat in de re-
gio. 

ALLE LEDEN HEBBEN INVLOED
Elke aanvraag wordt zorgvuldig be-
oordeeld. Een jury van ledenpanelle-
den bekijkt alle aanvragen en maakt 
een voorselectie op basis van de crite-
ria/voorwaarden die voor het Coöpe-
ratiefonds gelden. Daarna wordt per 
project een maximaal uit te keren 
bedrag vastgesteld. 
Vanaf 16 mei 2011 staan alle geselec-
teerde projecten op de website van 
de bank. Alle leden van Rabobank 
Graafschap-Noord kunnen vanaf dat 
moment stemmen op hun favoriete 
projecten. Zo hebben zij direct in-

vloed op de toekenning en de hoogte
van de bedragen. Alle leden kunnen
één keer stemmen.

VOORWAARDEN
Voor de aanvragen zijn voorwaar-
den opgesteld. Zo moet het project
plaatsvinden binnen het werkgebied
van Rabobank Graafschap-Noord en 
ten goede komen aan (grotere) groe-
pen inwoners van de woonkernen. Er
moet een bancaire relatie zijn tussen
de aanvrager en de bank. Daarnaast
is het belangrijk dat het project een
duurzaam karakter heeft. Daarom 
komen evenementen, feesten en ju-
bilea niet in aanmerking. Het project
moet binnen één jaar te realiseren
zijn en de aanvraag moet van een
heldere financiële onderbouwing 
voorzien zijn. Projecten van politieke,
religieuze en individuele aard komen
niet in aanmerking, evenmin als pro-
jecten van lokale afdelingen van lan-
delijke (goede) doelen. Geld is echter
geen allesbepalende factor voor het 
welslagen van een project. Daarom 
wordt er ook gekeken naar de drij-
vende krachten achter een idee. Is er
voldoende enthousiasme en overtui-
ging om een project te realiseren? De
eventueel toegekende bijdrage wordt
alleen uitgekeerd als duidelijk is dat
het geld goed besteed wordt en tot
resultaat leidt.

AANVRAGEN
Een aanvraag voor het Coöperatie-
fonds kan worden gedaan door het
invullen van een aanvraagformulier
op de website. Het formulier is te vin-
den op www. rabobank.nl/graafschap-
noord, klik op het item Coöperatie-
fonds. Aanvragen kunnen worden
ingediend tot 1 maart aanstaande. 
In juni wordt bekendgemaakt welke
projecten een bijdrage krijgen.

Coöperatiefonds Rabobank Graafschap-Noord weer van start

Samen investeren in een 
leefbare samenleving
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Graafschap-Noord biedt 
ook in 2011 kansen om samen 
projecten te realiseren. Tot en 
met 1 maart aanstaande kunnen 
er projecten worden ingediend. 
De projecten moeten gericht zijn 
op het verbeteren van het econo-
mische, sociale en culturele leven 
in de regio. Nieuw dit jaar is dat 
alle leden van de bank via inter-
net kunnen bepalen welke pro-
jecten een bijdrage toegekend 
krijgen. Via de website van de 
bank kunnen zij namelijk stem-
men op hun favoriete project. 
Meer informatie en de geldende 
criteria staan op www.rabobank.
nl/graafschap-noord. Daar is ook 
het aanvraagformulier te vinden.

Eerst zullen het jaarverslag van de se-
cretaris en de jaarrekening 2010 en de 
begroting voor 2011 van de penning-
meester worden vastgesteld. Daarna 
zal voormalig huisarts dhr. G.H. Ster-

ringa een lezing houden over Bijbelse
bloemen en planten. Deze boeiende
spreker heeft weer een interessant
onderwerp in petto. Daarna vind een
aperitief plaats in de benedenruimte
van het Dorpscentrum en vervolgens
de traditionele en goedverzorgde kof-
fietafel in het Dorpscentrum. Graag 
hiervoor van tevoren opgeven bij me-
vrouw G. Wullink  (tel.0575-551796).

Jaarvergadering PCOB
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den houdt op donderdagmiddag 
27 januari om 14.30 uur in het 
Stampertje haar jaarvergadering.

Toen het eerste fluitsignaal klonk 
stond er een zenuwachtig/onzeker 
Dash tegenover de dames van Activia. 
Al snel stonden ze 5-1 achter, doordat 
er weinig lef werd getoond in de aan-
val. De dames uit Vorden waren te 
voorzichtig. Deze achterstand werd 
nog wel weggewerkt en aan de inzet 
lag het niet, maar bij een stand van 
17-16 wist Activia het goede spel weer 
op te pakken. Deze set ging uiteinde-
lijk met 25-21 naar Activia. Ondanks 
het verlies, werd er met vertrouwen 
teruggekeken op deze eerste set. Het 
begin was voorzichtig, maar in de 
loop van de eerste set was dit al veel 
beter geworden. 
Er werd wel gelijk scherp begonnen 
aan de tweede set. Maar ook Activia 
begon scherp. Bij Dash moest dus ie-
dereen hard werken en knallen om er 

nog wat van te maken. Gelukkig was 
iedereen ook hiertoe bereid. Met lan-
ge rally’s en veel kunst en vliegwerk, 
in het bijzonder een hoogstandje van 
Lian Leunk, bleven de dames van 
Dash overeind en trokken in deze set 
wel aan het langste eind. Het werd 
22-25 in deze set.
De derde set moest dit harde werken 
zeker doorgezet worden om de wed-
strijd te kunnen winnen. Want ook 
Activia toonde veel strijdlust. Het was 
voor Dash een set van ups en downs 
maar ze bleven in elkaar en de over-
winning geloven. Zelfs bij een achter-
stand van 18-12 werd de moed niet 
opgegeven. Dash kwam weer bij en 
ging er zelfs overheen. Maar dit was 
voor korte duur, want bij een stand 
van 21-21 ging Activia er weer over-
heen. Zo bleef het spannend tot het 

eind. Door een slimme prikbal van 
Mandy Nijbroek op 24-25 ging deze 
set naar Dash met 24-26. 
De vierde set moest binnen gehaald 
worden om een vijfde set te voorko-
men. Dit was wel nodig, omdat ieder-
een aan het eind van zijn Latijn zat. 
Ook deze set was er één van lange 
rally’s. Wederom werd aan beide 
kanten gevlogen om elke bal van de 
grond te houden. Activia vocht om 
nog een vijfde set te mogen spelen. 
Bij een 20-20 gelijke stand werd Ma-
rije Heijink het veld in gestuurd. Met 
drie bijzonder slimme punten en een 
fout bij Activia zette zij Dash weer op 
een royale voorsprong. Deze kon niet 
meer weggegeven worden en werd 
dan ook met 22-25 binnengehaald. 
Hiermee was de 1-3 winst een feit.
De dames van Dash konden hun ge-
luk niet op, net als de coach Sjaak 
Leeuwenstein, die het veld in kwam 
rennen alsof ze kampioen waren ge-
worden. Na deze spannende wedstrijd 
klonk het Vordense volkslied weer 
door de zaal. Volgende week wordt 
thuis de wedstrijd tegen Rabobank/
DeVoKo D1 gespeeld. Dit gebeurt om 
17.45 in sporthal ’t Jebbink. Zij ho-
pen u hier allen terug te zien na deze 
lange wedstrijdloze periode.

Sterke wedstrijd voor Dash D1, Hoppa!
Vorden - Na een uitgebreide stop wegens de feestdagen, inclusief her-
steltrainingen, had Dash dames 1 weer erg veel zin om een wedstrijd 
te spelen. Deze was op afgelopen zaterdag (15 januari); uit, in Sint An-
thonis, tegen SOMAS/Activia D1. Omdat Kelly Harbers uitgeschakeld is 
voor de rest van het seizoen, heeft er een positiewisseling plaatsgevon-
den. Marije Heijink, de libero van dit seizoen, is weer overgestapt op 
de aanval. Maaike Draaijer, tweede spelverdeelster, is hierdoor weer 
teruggeschoven naar haar positie van vorig seizoen, de libero. Na een 
uitgebreide voorbespreking en warming-up was de eerste wedstrijd 
van 2011 daar.

Aan de oproep in de diverse media 
om voor drie dagen schilderijen, 
pentekeningen etc. van de schilders 
A.M. Jörissen, Jan Kost, A.M. Gorter, 
Jan Rozeboom, Herman Brinkhorst 
en anderen beschikbaar te stellen 
voor een expositie in de Dorpskerk, 

is goed gehoor gegeven. “Naast een 
30-tal schilderijen beschikken wij 
deze dagen ook over veel fotoafdruk-
ken van schilderijen van de Vorden-
se schilder A.M. Jörissen, die door de 
vereniging OUD VORDEN aan ons 
zijn uitgeleend”, aldus de Geldwer-
vingscommissie. Donderdagavond 
3 februari is de officiële opening 
van 19.00 - 21.00 uur. Deze opening 

wordt verricht door burgemeester 
Henk Aalderink van de Gemeente 
Bronckhorst. 

Over de openstelling van vrijdag 4 en 
zaterdag 5 februari, alsmede over het 
benefietconcert op zaterdagavond 5 
februari 2011, zal men de komende 
week informeren. Een groot aantal 
Vordense musici zal dan optreden.

Unieke expositie in de dorpskerk
Vorden - “De Dorpskerk bouwt 
aan haar toekomst”.

JANUARI
19. ANBO klootschieten, ’t Olde Lettink
20. Bejaardenkring Vorden
20. Klootschietgroep de Vordense 

Pan
26. ANBO Klootschieten, ’t Olde Lettink 
26. Handwerkmiddag Welfare Rode 

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

pertje, dhr. Sterringa “ Bijbelse
bloemen en planten”

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

Agenda Vorden



Het zaalvoetbaltoernooi dat door de 
jubilerende zaalvoetbalclub Velocitas 
(30 jarig bestaan) in sporthal ’t Jeb-
bink werd georganiseerd, begon op 
zaterdagmiddag met vier poules van 
elk twee teams. De nummers één en 
twee plaatsten zich voor de winnaars 
poule, de andere teams voor de ver-
liezers poule. Zaterdagmiddag voorts 
veel aandacht voor het jubileum van 
Velocitas. Voorzitter Renz Corengoor 
bedankte in zijn toespraak de vele 
sponsors en Jeroen Tijssen voor zijn 
organisatorisch werk rondom het 
toernooi. De Dj’ s Erwin en Gerwin 
zorgden voor een perfect sfeertje.
Zondagmorgen werd begonnen met 
de verliezers poule. Oud LZVV stak er 
met kop en schouders boven uit. De 
ploeg won alle wedstrijden, inclusief 
de finale. Die werd met 5-0 gewon-
nen van Ratti II. De Streekmakelaars 
uit Baak werd derde, dankzij een 
overwinning op Dream Team. Eén 
opvallend aspect in deze verliezers 
ronde: fantastisch keeperswerk en 
fantastische poedels van Kees Jansen 
! De winnaars ronde kende een span-
nend verloop. Geen enkel team wist 
de volle winst te pakken. In de eerste 
kruisfinale won Lubron (na penalties) 

van Ratti I. In de tweede kruisfinale
won Broadworst United (eveneens na
strafschoppen) van Mullevulle, waar-
door Mullevulle en Ratti I op een ge-
zamenlijke derde plaats eindigden.
Toernooileider Jeroen Tijssen bedank-
te tijdens de prijsuitreiking iedereen
voor het welslagen van het toernooi.

Broadworst United 
zaalvoetbalkampioen

Vorden - Zondagavond werd onder grote belangstelling de ‘Grand- Fi-
nale’ van het zaalvoetbaltoernooi om het kampioenschap van Vorden
gespeeld. De wedstrijd tussen het team van Broadworst United en Lu-
bron kende een spannend verloop. Lubron nam de leiding door een
doelpunt van Rik Schroer. In de tweede helft bracht Joris Plateeuw de
stand in evenwicht 1- 1. Acht seconden voor tijd scoorde Rutger Wul-
link namens Broadworst United de winnende treffer. Het team van de
Tatabanja’ s won de fairplaycup.

Wim Ruiterkamp, voorzitter van Oud 
Vorden, bracht in herinnering dat in 
de statuten van de vereniging de mo-
gelijkheid is geopend om ereleden te 
benoemen, maar dat tot nu toe alleen 
de eerste voorzitter van de vereni-
ging, wijlen de heer Henk Wullink 
deze eer te beurt is gevallen. Het zit-
tende bestuur is van mening dat Jaap 
van den Broek zoveel verdiensten 
voor Oud Vorden heeft gehad, dat 

hij zeker voor het erelidmaatschap in 
aanmerking moest komen.

 
In het voorjaar van 2010 werd af-
scheid genomen van Fenny van Dru-
ten die 23 jaar in het bestuur van Oud 
Vorden actief is geweest, waarbij zij 
het secretariaat heeft verzorgd, één 
van de meest omvangrijke taken. 
Ook hiervoor acht het bestuur de 

benoeming als erelid de passende 
waardering. De vergadering gaf met 
luid applaus haar instemming met 
dit voorstel. Voorzitter Wim Ruiter-
kamp overhandigde de nieuwe ere-
leden bloemen. In zijn dankwoord 
vertelde Jaap van den Broek dat hij 
nog graag een overzicht wil maken 
van oude wegen en wandelpaden in 
de voormalige gemeente Vorden. Zijn 
bijzondere interesse gaat uit naar de 
oude kerkpaden. Wie herover infor-
matie heeft kan direct met Jaap van 
den Broek contact opnemen: Zuivel-
hof 5 in Vorden, tel. (0575) 55 13 75, 
e-mail: j.broek137@chello.nl

Oud Vorden krijgt twee nieuwe ereleden

Vorden -Tijdens de Niejaorsvisite van de Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden zijn Jaap van den Broek en Fenny van Druten voorgedra-
gen als erelid. De benoeming zal plaats vinden tijdens de Jaarvergade-
ring op 29 maart.

‘s Morgens was het eerst de beurt aan 
de turnsters in niveau instap 11. Voor 
Sparta deden Jet Klein Nengerman en 
Robin Dadema mee. Zij begonnen 
op vloer, daarna de sprong, brug en 
balk. De concurrentie is erg groot op 
dit niveau. Het doel was dan ook om 
op dezelfde plaats of hoger dan vorige 
keer te eindigen. En dit is gelukt. 

De resultaten van deze twee turn-
sters:
Jet: sprong 11.700 brug 11.350 balk 
9.300 vloer 9.850 totaal 42.200 (23e 
plaats)
Robin: sprong 11.550 brug 11.750 
balk 10.850 vloer 12.050 totaal 46.200 
(16e plaats)

‘s Middags was het de beurt aan Kayla 
Tjoonk. Zij komt uit in niveau pupil1 
10. Kayla begon op de sprong, dan 
brug, balk en vloer. Ook zij haalde 
mooie resultaten:
Kayla: sprong 12.700 brug 12.450 
balk 11.050 vloer 11.700 totaal 47.900 
(10e plaats)

Wij wensen de turnsters veel succes 
met het trainen voor de volgende 
wedstrijd op 3 april.

Sparta turnt 2e wedstrijd in 5e divisie

Vorden - Afgelopen zondag, 16 januari, deed Sparta mee aan de 2e 
voorronde in de 5e divisie. De wedstrijd werd gehouden in de Sazahal 
in Doetinchem.

In een competitie over 2x 100 en 2x 
300 meter wist Sander, mede dankzij 
drie persoonlijke records, beslag te 
leggen op de eerste plaats. Na twee 
honderd meters in respectievelijk 
10,75 en 10,83 seconden wist San-
der dankzij een prima drie honderd 
meter door te stoten naar de eerste 
plaats, met één honderdste voor-
sprong op Arvin Wijsman uit voorst. 

Arwin Wijsman reed vervolgens 24.92
seconden en Sander Meijerink 24.86.
Jorn Kuitert (Vorden) was met twee
persoonlijke records 11.15 en 26.00
ook goed op dreef, maar kwam op de
laatste afstand ten val. Zijn broer Bart
bereikte bij de junioren C een keurige
5e plaats. Ook hij reed drie persoon-
lijke records.

Sander Meijerink Kampioen

Vorden - Sander Meijerink (Vorden) werd zaterdagavond in Enschede
kampioen (super sprint) junioren B van het Gewest Overijssel.
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Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, dan verdien je een baan bij Sensire! Als je 

minimaal 17 jaar bent, vind je bij Sensire volop mogelijkheden voor een vakantie-

baan in de huishoudelijke dienstverlening of in de verzorging. Het werk geeft elke 

dag veel voldoening en natuurlijk verdien je bij Sensire een aantrekkelijke beloning. 

Voor de huishoudelijke dienstverlening heb je geen opleiding nodig. Volg je een 

Mbo-of Hbo-opleiding in de zorg? Dan kun je direct aan de slag in de verzorging. 

Vind jij dat je de baan verdient, die je  

meer geeft dan alleen maar werk? Kijk  

op onze website www.sensire.nl voor  
alle informatie en meld jezelf aan.

je verdient               in je                       vakantie

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

14 hotelkamers en 2 appartementen

Ons à la carte restaurant

„‘t Pietshuus”
is totaal vernieuwd!

Tot eind februari eet elke 2e gast 
GRATIS*

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

zondag 30 januari 15.30 uur
        kassa open vanaf 14.30 uur

Toegangskaart: € 25,00
(incl. kop koffi e/thee)

                 “Na Washington komt Ruurlo”
              Pianoconcert Jan Vayne

                        
m.m.v. bariton Rob van Surksum

                          en het Vocaal Kwartet Ruurlo
Dorpskerk te Ruurlo

www.kunstkringruurlo.nl

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

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

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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

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

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken
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Stap in een gloednieuwe Opel 
en betaal slechts de helft.

Als u nu in een gloednieuwe Opel stapt, betaalt u hiervoor 
slechts de helft. De andere helft betaalt u pas over twee jaar, 
zonder één cent rente. Ruilt u uw huidige auto in, dan is het 
bij te betalen bedrag extra aantrekkelijk.

De andere helft betaalt u pas over 2 jaar. 
Rentevrij!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 28,6; CO2 gr/km: 259 – 94. 
De 50/50 deal loopt van 1 jan. t/m 28 feb. 2011. U betaalt minimaal 50% van de verkoopprijs incl. btw en bpm bij a� evering. 
Het resterend bedrag betaalt u na 24 maanden in één keer kosteloos terug (tegen 0% debetrentevoet) aan GMAC. De 
� nanciering wordt aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025).Toetsing 
bij het BKR te Tiel. Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

Corsa Edition 1.3 CDTi ecoFLEX € 16.095,-

50% van de verkoopprijs € 8.047,50

Stel: inruilwaarde huidige auto € 5.500,-

U betaalt nu € 2.547,50

Te betalen over 2 jaar € 8.047,50

 Schildersbedrijf

 PETERS
 Ruurloseweg 35

 7251 LA  Vorden

 Tel. 0575-553999

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

Bel gebr Waenink:  0575 462050 
  06 12785493

Ook voor kleine voetpaden en uitri�en.



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 3
van 17 t/m 22
januari 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HAMSTERAANBIEDINGEN

Volgende week 

zijn ze er weer: 

de échte
voetbal-
plaatjes



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 3, 18 januari 2011

De gemeente heeft speciale ambtenaren in dienst die op basis van afroep 
huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren in het gemeente-
huis of op externe locaties in Bronckhorst. Wij zijn op zoek naar drie 
enthousiaste, representatieve collega’s die het team van trouwambtenaren 
komen versterken. Lijkt het u leuk om mensen te trouwen en zo een 
schakel te zijn op deze bijzondere dag? Kijkt u eens op onze website voor 
de inhoud van de functie: www.bronckhorst.nl → Actueel → Vacatures. 

We zien uw sollicitatie graag voor 1 februari a.s. tegemoet.

Trouwambtenaren gezocht!Trouwambtenaren gezocht!

Gelukkig bruidspaar in ons gemeentehuis

In 2007 is in onze gemeente een 
nieuw afvalinzamelingssysteem 
ingevoerd, het zogenaamde volume-
systeem. Na een aantal jaren waarin 
dit systeem en de afvalscheidings-
mogelijkheden steeds verder zijn 
uitgebreid was het tijd voor een eva-
luatie. B en w stemden vorige week 
in met de uitkomsten en de gemeen-
teraad bespreekt deze in maart. De 
evaluatie is samen met inzamelaar 
Berkel milieu uitgevoerd en bestond 
onder meer uit een eigen onderzoek 
naar de afgesproken werkwijzen en 
een tevredenheidsonderzoek waar-
aan 420 inwoners deelnamen (repre-
sentatief aantal). 

Dit leidde onder andere tot de 
volgende conclusies: 
• De belangrijkste doelstelling om 

het restafval te verminderen, is 
ruimschoots gehaald. Dit is met 
13% gedaald (2006: 234 kg rest en 
in 2009: 203 kg rest per inwoner)

• Het doel om een daling van het 
GFT-afval te realiseren, is niet ge-
haald. Dit steeg juist met 3% (2006: 
163 kg GFT en in 2009: 168 kg GFT 
per inwoner). Hiervoor is geen 

 duidelijke verklaring. De actie om 
 inwoners te bewegen thuis te 
 composteren (gratis compostvat 
 en cursus) heeft zich niet vertaald 

in een daling van de hoeveelheden 
GFT-afval

• Met de invoering van het volume-
systeem is het zwerfvuil niet toe-
genomen, maar juist gedaald met 
bijna 5.000 kg per jaar. Dit komt 
mede door de gevoerde 
zwerfvuil(handhavings)acties

• De ondervraagden zijn (zeer) tevre-
den over de huidige kwaliteit van 
ledigen van de containers, de mo-
gelijkheden voor het scheiden van 

oud papier, glas en tuinafval. 
 De gemiddelde rapportcijfers voor 

de afvalinzameling is een 7,5

• De ondervraagden blijken minder 
positief over de mogelijkheid om 
kunststof verpakkingen gescheiden 
in te zamelen (rapportcijfer 6,5). 
Relatief veel mensen in het buiten-
gebied scheiden kunststof verpak-
kingen niet 

• De ondervraagden zijn best tevre-
den over de milieuparkjes (alleen 

 in Hengelo had het milieuparkje te 
weinig capaciteit. We hebben een 
nieuw milieuparkje bij de sporthal 
geplaatst, waarmee we dit pro-
bleem opgelost hopen te hebben), 
de acties die worden ondernomen 
tegen zwerfvuil en de afvalbreng-
punten. Als ze informatie over de 
afvalverwijdering zoeken, wordt 
door bijna 90% van hen de afval-

 kalender geraadpleegd
• De gemiddelde kosten per aanslui-

ting zijn gedaald van € 224,42 naar 
€ 211,63. Inwoners zijn gemiddeld 
dus goedkoper uit. Een reductie 

 van 5,7% ten opzichte van 2006. 
 Dit wordt onder meer veroorzaakt 

doordat minder restafval is aange-
boden en daarmee lagere verwer-
kingskosten van toepassing zijn

Deze evaluatie is de basis voor nieuwe 
doelen voor de periode 2011-2015: 
we willen dan een verlaging van de 

hoeveelheid restafval en grofvuil per 
inwoner per jaar naar 150 kg in 2015 
(onderdeel van de campagne afval-
vrij.nl, waarin we streven naar 10 kg 
restafval per inwoner per jaar in 
2030). In 2009 bedraagt dit cijfer nog 
203 kg per inwoner. Ook mogen de 
totale kosten voor afvalbeheer niet 
omhoog ten opzichte van de huidige 
kosten per aansluiting. Verder willen 
we een goede service blijven geven, 
zodat inwoners hun afval ook een-
voudig gescheiden kunnen blijven 
aanbieden. Het gemiddelde rapport-
cijfer van 7,5 voor de afvalinzameling 
wordt als doel gehandhaafd. Tevens 
zetten we ons in voor regionale 
samenwerking bij de verwerking van 
afval en het blijven stimuleren van 
inwoners om deel te nemen aan ge-
scheiden afvalinzameling en acties. 

Onderzoek nodig
Om deze doelen te halen, willen we 
de komende tijd een aantal onderzoe-
ken doen. Onder andere willen we de 
consequenties van de invoering van 
een volume- en frequentiesysteem 
(waarbij inwoners gaan betalen voor 
het aantal keren dat ze de container 
aan de weg zetten) nader bekijken. 
Ook willen we onderzoeken of een 
proef opgezet kan worden voor het 
aan huis inzamelen van kunststof 
verpakkingen in een deel van het 
buitengebied. Dit ter vervanging van 
eenmaal in de maand de inzameling 
van de groene container. Verder wil-
len we de mogelijkheid bekijken voor 
een brengpunt in Bronckhorst waar 
enkele grote stromen ingeleverd 
kunnen worden. Hierbij valt te denken 
aan snoeihout, puin, hout, maar ook 
de inzameling van wit- en bruingoed, 
piepschuim en plastic gebruiksvoor-
werpen, zoals plastic tuinstoelen. De-

ze zitten nu in Zutphen en Doetin-
chem. Daarnaast wordt onderzocht 
of de huidige milieuparkjes voldoen-
de zijn en het wenselijk is om nog 
containers te plaatsen voor andere 
afvalstromen of te vervangen.

De wethouder
Wethouder afval en milieu André 
Baars. “Ik ben blij met dit resultaat. 
Veel inwoners blijken tevreden over 
ons afvalinzamelingsysteem en zijn 
de afgelopen jaren steeds beter 
gaan scheiden. Dit is niet alleen 
goed voor hun portemonnee, maar 
ook voor het milieu. De gescheiden 
ingeleverde afvalstromen worden 
gerecycled en hergebruikt. Nu gaan 
we kijken hoe we het restafval nog 
verder naar beneden kunnen krij-
gen, want ons streven is nog veel 
meer afval te scheiden zodat het als 
grondstof voor nieuwe producten 
kan dienen.”

Inwoners tevreden over volumesysteem 
B en w willen voor komende periode nog scherpere doelen om afval te verminderen

Half december heeft de gemeente-
raad de Legesverordening Bronck-
horst 2011 vastgesteld. In de leges-
verordening is vastgelegd hoe en 
welke leges we in rekening brengen 
als u een aanvraag indient voor onder 
andere het bouwen of het slopen van 
een object of het kappen van een 
boom. Nieuw in deze verordening is 
dat ook een tarief is opgenomen voor 
het beoordelen van een conceptaan-
vraag voor een omgevingsvergunning 
(ook wel schetsplan of principe-
verzoek genoemd). De afgelopen jaren 
is geconstateerd dat er veel concept-
aanvragen werden ingediend waar-

voor uiteindelijk geen aanvraag voor 
een vergunning werd ingediend. 
Aangezien de gemeente conceptaan-
vragen moet beoordelen, zal hiervoor 
€ 250,- aan leges in rekening worden 
gebracht. Het legesbedrag verreke-
nen we vervolgens bij de definitieve 
aanvraag. Dus: als u een omgevings-
vergunning aanvraagt, verminderen 
we de leges bij de legesberekening 
met de leges die in rekening is 
gebracht bij de conceptaanvraag.

Goed om te weten: 
gemeente heft leges voor conceptaan-
vragen voor omgevingsvergunningen



De verkiezingen voor de leden van 
Provinciale Staten zijn dit jaar op 2 
maart a.s. Misschien lukt het u niet 
om die dag uw stem uit te brengen. 
Bijvoorbeeld omdat u op vakantie 
bent. Daar kunt u wat aan doen, 
want het zou jammer zijn als uw stem 
verloren gaat. Door gebruik te maken 
van een volmacht kunt u toch uw 
stem uitbrengen. Er zijn twee vormen 
van volmacht: de onderhandse en 
de schriftelijke. 

Machtiging door overdracht van 
stempas
De onderhandse volmacht is een 
relatief eenvoudige manier om iemand 
anders namens u te laten stemmen. 
U moet het volmachtbewijs aan de 
achterzijde van de stempas volledig 
invullen. De stempassen worden bij 
u thuis bezorgd op 10 februari. U 
draagt de stempas én een kopie van 
uw geldige legitimatiebewijs over aan 
een voor u vertrouwd persoon, die op 
18 januari in Bronckhorst moet wo-
nen. Bij de overdracht ondertekenen 
zowel u als de gemachtigde het vol-
machtbewijs. U kunt nog tot op de dag 
van de verkiezingen gebruik maken 
van deze mogelijkheid. Mocht de ge-
volmachtigde uw stem op 2 maart 
toch niet uit kunnen brengen, dan 
kunt u de volmacht intrekken en 
aan iemand anders geven. 

Schriftelijke aanvraag
Als u bijvoorbeeld al in het buitenland 
verblijft op het moment dat de stem-
pas op uw deurmat valt, kunt u uw 
volmacht niet meer persoonlijk over-

dragen. In zo’n geval kunt u het wel 
schriftelijk van tevoren regelen. U 
kunt bij de gemeente kostenloos een 
formulier ophalen of opvragen waar-
mee u kunt verzoeken bij volmacht 
te mogen stemmen. Het formulier 
vindt u ook op www.bronckhorst.nl. 
Het verzoek kunt u uiterlijk 16 februari 
tot 16.30 uur indienen bij de gemeen-
te. 

Dit kan alleen als:

* u op 18 januari van dit jaar in de 
gemeente Bronckhorst woont en in 
de Bronckhorster gemeentelijke ba-
sisadministratie geregistreerd staat
Als u uw stempas al hebt ontvangen, 
voegt u deze bij het verzoek toe. De-
gene die zich bereid heeft verklaard 
om als gemachtigde op te treden, moet 
op 18 januari in Gelderland wonen 
en in een Nederlandse gemeentelijke 
basisadministratie geregistreerd 
staan. Als u toestemming krijgt op het 
verzoek, ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs en uzelf een 
bevestiging.
N.B. bij een schriftelijke aanvraag kan 
de volmachtgever een volmacht niet 
intrekken of zelf aan de stemming 
deelnemen

Gemachtigde kan voor maximaal 
twee kiezers stemmen
Een gemachtigde kan alleen namens 
u stemmen op het moment dat hij of 
zij ook zelf stemt. Een gemachtigde 
mag voor maximaal twee andere 
kiezers stemmen. Let op: sinds kort 
is legitimatie verplicht bij de verkie-
zingen. Brengt u een onderhandse 

volmachtstem uit, dan overhandigt u 
niet alleen het volmachtbewijs, maar 
ook een kopie van het legitimatie-
bewijs van de volmachtgever aan de 
stembureauleden. Ook kunt u het 
origineel van het legitimatiebewijs 
tonen. Het legitimatiebewijs of de 
kopie ervan hoeft u niet in te leveren. 
Brengt u een schriftelijk aangevraag-
de volmachtstem uit, dan heeft de ge-
meente de identiteit al gecontroleerd 
bij de aanvraag. Daarom wordt het bij 
het uitbrengen van de volmachtstem 
niet meer gecontroleerd.

Informatie
Heeft u nog vragen over het 
stemmen per volmacht, dan kunt 
u contact opnemen met ons 
Bureau verkiezingen via 
tel. (0575) 75 02 50.

Provinciale Staten verkiezingen op 2 maart 2011
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? 
Vraag op tijd een volmacht aan! De verkiezingen voor de leden van 

Provinciale Staten zijn dit jaar op 
2 maart a.s. Als u op deze datum 
ergens anders binnen de provincie 
bent, dan kunt u toch zelf uw stem 
uitbrengen. U kunt dan de stempas 
omzetten in een kiezerspas. 

Wat moet u hiervoor doen?
Om een kiezerspas te kunnen 
aanvragen moet u voldoen aan 
de volgende voorwaarden:
• u moet op 18 januari in de ge-

meente Bronckhorst wonen en in 
de Bronckhorster gemeentelijke 
basisadministratie geregistreerd 
staan

• u bent niet uitgesloten van kies-
recht

• u hebt geen verzoek ingediend 
 om bij volmacht of per brief te 

stemmen

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
Bij de gemeente kunt u kosteloos 
een formulier ophalen of opvragen 
waarmee u een kiezerspas kunt 
aanvragen. U vindt het formulier 
ook op www.bronckhorst.nl. Het 
verzoek kunt u uiterlijk 16 februari 
tot 16.30 uur bij ons indienen. Als u 
al een stempas hebt ontvangen, dan 
moet u deze meesturen met de aan-
vraag voor de kiezerspas. U kunt de 
kiezerspas ook persoonlijk aanvra-
gen bij de publieks-balie tot uiterlijk 
op de vijfde dag voor de stemming. 
Dit kan alleen als u al een stempas 
heeft ontvangen.

Informatie
Heeft u nog vragen over over de 
kiezerspas, dan kunt u contact 
opnemen met ons Bureau verkie-
zingen via tel. (0575) 75 02 50.

Zelf stemmen in andere gemeente in 
Gelderland, vraag een keizerspas aan!

Als u uw stem gaat uitbrengen bij de 
komende verkiezingen, moet u naast 
uw stempas ook een identiteitsbewijs 
tonen om te mogen stemmen. Zonder 
identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) 
kunt u helaas niet stemmen. Houd hier 
rekening mee! Het is bij de verkiezin-
gen toegestaan een identiteitsbewijs 
te gebruiken dat op 2 maart (de dag 
van de stemming) maximaal 5 jaar is 
verlopen. U mag dus een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken 
waar op staat ‘geldig tot 3 maart 2006’ 
of elke latere datum. Als inwoner van 
onze gemeente mag u in Bronckhorst 

stemmen 
in ieder 
stembu-
reau van 
uw keuze. 
We heb-
ben in Bronckhorst 27 stembureaus. 
Een overzicht hiervan vindt u op 
www.bronckhorst.nl. Woont u in 
Steenderen en werkt u bijvoorbeeld in 
Hengelo dan kunt u ook daar stemmen 
als u dat beter uitkomt! P.S. Voor alle 
andere verzoeken om u te legitimeren 
geldt wel dat uw legitimatiebewijs gel-
dig moet zijn (bijvoorbeeld bij reizen 
en opname in een ziekenhuis)!

Geldig legitimatiebewijs

Verslag raadsvergadering 
13 januari 2011 
Op 13 januari jl. vergaderde de ge-
meenteraad over de uitgangspunten 
voor het traject naar een Toekomst-
bestendig Bronckhorst, dat b en w 
willen inzetten omdat de gemeente 
de komende tijd te maken heeft met 
twee belangrijke ontwikkelingen. Dit 
zijn demografische ontwikkelingen; 
Bronckhorst telt in 2030 12% minder 
inwoners en in 2025 is 1 op de 3 in-
woners 65 jaar of ouder door vergrij-
zing en ontgroening. Daarnaast be-
zuinigt het rijk enorm. Hierdoor heb-
ben we veel minder geld te besteden. 
De combinatie van deze twee ontwik-
kelingen maakt dat we heel kritisch 
moeten kijken naar wat in Bronck-
horst de komende jaren nodig is. 
Immers hoe minder mensen bijvoor-
beeld van een voorziening gebruik 
maken, hoe duurder deze in verhou-
ding is, terwijl we als gemeente 
steeds minder geld ontvangen om 
voorzieningen in stand te houden. 
We moeten de komende tijd dus (nog) 
scherper in beeld krijgen wat de 
belangrijkste behoeften van onze 
(toekomstige) bewoners zijn en hoe 
we die waar mogelijk sámen met be-
trokkenen kunnen organiseren. Als 
gemeente willen we deze processen 
op gang brengen. Onder andere door 

met de betrokken partijen, raadsle-
den, inwoners en organisaties bij-
eenkomsten te houden en ook via in-
ternet meningen en ideeën te peilen. 
Met als doel een Toekomstbestendig 
Bronckhorst te krijgen, waar het in 
de dorpen voor de inwoners prettig 
wonen, werken en recreëren is. Ook 
al doen we dingen anders en minder 
dan nu en kan dat per dorp verschil-
len. 

De vergadering begon met een uit-
eenzetting per partij over hun ver-
wachtingen over het traject. Vervol-
gens werden over en weer vragen 
gesteld. Uiteindelijk besloot de raad 
via een amendement unaniem met 
waardering van het voorstel kennis 
genomen te hebben en het als lei-
draad te zien voor vervolgacties. 
Verder verwachten zij van het colle-
ge vanaf april uitwerkingen tege-
moet te kunnen zien van de voorge-
stelde 34 beleidsterreinen met con-
crete financiële paragrafen, verslag-
legging van het communicatietraject 
en de maatschappelijke gevolgen 
van plannen. De raad gaf ook aan dat 
bij het uitgangspunt ‘eigen verant-
woordelijkheid’ rekening gehouden 
moet worden met ieders daadkracht. 
Tot slot werd door de hele raad een 
motie aanvaard waarin de fracties    

b en w vragen hen uit te nodigen voor 
bijeenkomsten met inwoners en or-
ganisaties en hen steeds vroegtijdig 
te informeren over de voortgang 
rond het traject naar een Toekomst-
bestendig Bronckhorst. Door deze 
besluiten van de raad gaat de ge-
meente in het voorjaar op pad om zo-
als gezegd met maatschappelijke or-
ganisaties en inwoners in overleg te 
gaan om uw verwachtingen en mo-
gelijkheden te peilen. U hoort hier-
over binnenkort meer. 

Voor alle informatie over wat be-
sproken is tijdens deze vergadering 
verwijzen wij u naar www.bronck-
horst.nl → Bestuur en organisatie → 
Vergaderstukken → Gemeenteraad). 

Raadsvergadering 
27 januari 2011 
Op 27 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:
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Steenderen; Hoogstraat 8 Toldijk
• Ontwerpbestemmingsplan 

Marssestraat 8 8A Zelhem
 De raad wordt gevraagd het ont-

werpbestemmingsplan niet vast te 
stellen. De gemeente probeert het 
aantal nieuw te bouwen woningen 
terug te brengen, zoals regionaal 
is afgesproken (zie ook agenda-
punt regionale woonvisie)

• Overzicht ‘Opties herziening 
WMO/Wwb’

 Het voorstel aan de raad is om de 
haalbare opties uit het overzicht 
goed te keuren. Het WMO/Wwb-
beleid moet namelijk heroverwo-
gen worden, omdat voor 2011 min-
der budget voor deze regelingen is 
gereserveerd. De bijdragen van 

het rijk nemen af en het aantal 
aanvragen in Bronckhorst neemt 
toe

• Regionale woonvisie
 De Achterhoek heeft te maken met 

een bevolkingsdaling die invloed 
heeft op de woningbouw. Om te 
voorkomen dat we in de toekomst 
te maken krijgen met leegstand en 
verpaupering moeten wij keuzes 
maken. Bronckhorst trekt hierin 
samen op met de provincie Gelder-
land, de Achterhoekse woningcor-
poraties en de zes andere Achter-
hoekse gemeenten. De raad wordt 
gevraagd de Regionale Woonvisie 
Achterhoek 2010-2020 vast te 
stellen, evenals de beleidskaders 
woningbouwplanning Bronckhorst 
2010-2019

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, kijk 
op www.bronckhorsthorst.nl → 
Bestuur en organisatie → Vergader-
stukken → Gemeenteraad.

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

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

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

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

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

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

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

 sonen
d. een klacht zoals bedoeld in 
 hoofdstuk 9 van de Algemene wet 
 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

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

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

Uit de raad



Een groot deel van de bestemmings-
plannen in onze gemeente is sterk 
verouderd, dat wil zeggen ouder dan 
tien jaar. Ook zijn er soms grote 
verschillen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
plannen als het gaat om opzet en 
methodiek. Daarom actualiseren wij 
alle bestemmingsplannen. Zo ook de 
bestemmingsplannen voor de kern 
Vorden.

Op 11 januari jl. maakten wij op deze 
gemeentepagina’s bekend dat het 
voorontwerp bestemmingsplan 
‘Vorden Dorp’ van 13 januari t/m 
23 februari ter inzage ligt. U kunt de 
stukken inzien tijdens de openings-
tijden bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis of via onze website 
www.bronckhorst.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud bestemmingsplan
In alle bestemmingen zijn regels op-
genomen die reële (bouw)mogelijk-
heden bieden voor de (bestaande) 
bestemmingen. Het grootste deel van 
de kom van Vorden heeft een woon-
functie en is bestemd als ‘Wonen’. 
Daarnaast komen niet-woonfuncties 
voor zoals cultuur en ontspanning, 
detailhandel, dienstverlening, horeca, 
kantoren, maatschappelijk en bedrij-
ven. Deze hebben elk hun eigen be-
stemmingsregeling gekregen. Voor 
het centrumgebied is daarnaast de 
algemene bestemming ‘Centrum’ 
opgenomen, waarbinnen meerdere 
functies uitwisselbaar zijn. Op deze 
manier geldt voor dit gebied een 
flexibele regeling, waarbinnen 
functiewisselingen mogelijk zijn.

Het bedrijventerrein is bestemd als 
‘Bedrijventerrein’. Het gaat hier om 
productiegerichte, ambachtelijke en 
handelsactiviteiten. Kantoren en 
detailhandel zijn slechts onder 
voorwaarden als niet-zelfstandige 
en ondergeschikte (neven)activiteiten 
toegelaten. 

Naast bovengenoemde bebouwde 
functies kent het plangebied onbe-
bouwde ruimten, grotendeels open-
baar, die onderscheiden zijn in de 
bestemmingen ‘Verkeer’, ‘Groen’ en 
‘Water’. In de kernrandzone bevinden 
zich daarnaast ook (voormalige) 
agrarische gronden. Deze gronden 
(grotendeels weilanden) zijn bestemd 
als ‘Agrarisch’.

Tot slot zijn er in het bestemmings-
plan dubbelbestemmingen en ge-
biedsaanduidingen opgenomen, 
zoals ‘Waarde - Archeologie’ en 
‘Vrijwaringszone - Molenbiotoop’ 
ter bescherming van de in de bodem 
aanwezige archeologische waarden 
en de aanwezige molenbiotoop.

In het bestemmingsplan is onder-
scheid gemaakt tussen (hoofd)gebou-
wen, bijgebouwen, aan- en uitbou-
wen, overkappingen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. Voor de situe-
ring en maatvoering van bouwwer-
ken zijn regels opgenomen.

Komt dat zien!
Als u in het gebied woont of daar 
belangen hebt, dan adviseren wij 
u zeker het bestemmingsplan te 
bekijken!

Nieuw bestemmingsplan voor Vorden

Vanaf 28 maart a.s. organiseert de 
gemeente, samen met de Gelderse 
Sport Federatie, de cursus ‘Verzilver 
je club’ voor sportverenigingen. De 
gemeente wil met deze gratis cursus 
sportorganisaties ondersteunen bij 
het werven en behouden van senio-
ren. Geïnteresseerde sportverenigin-
gen zijn van harte welkom!

Kansen
De groep senioren is de afgelopen   

jaren gegroeid en die trend zet zich 
voort. Ook het aantal sportende seni-
oren neemt toe, maar toch beweegt 
de helft te weinig om gezond door het 
leven te gaan. Daarnaast blijkt uit 
onderzoek van NOC*NSF dat senioren 
minder vaak sporten bij verenigingen 
dan jongeren. Dit komt doordat het 
aanbod van sportverenigingen vaak 
niet goed aansluit bij de behoeften 
van senioren. Ook in Bronckhorst lig-
gen kansen voor sportverenigingen. 
Senioren vormen in toenemende ma-
te een welvarende groep. Daarnaast 
beschikken zij over tijd en kunnen 
daarom een bijdrage leveren aan het 
oplossen van vrijwilligersproblemen. 

Visie op seniorensport
De cursus ‘Verzilver je club’ is voor 
verenigingen die hun club op het ge-
bied van seniorensport een kwali-
teitsimpuls willen geven, die inzicht 
willen krijgen in de doelgroep senio-
ren en de mogelijkheden voor de 
eigen organisatie. De cursus beant-
woordt vragen als ‘Wat beweegt een 
senior om zich bij een vereniging aan 
te sluiten?’, ‘Wie is de oudere spor-
ter?’ en ‘Hoe bereik ik deze groep?’. 

Gedurende de cursus ontwikkelen de 
verenigingen een visie op senioren-
sport en vertalen dat in een plan van 

aanpak. Uiteindelijk is het doel van de 
cursus het seniorvriendelijk maken 
van de vereniging. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan de toename 
van het aantal lidmaatschappen van 
senioren en de toename van het 
aantal senioren dat vrijwilligerswerk 
verricht binnen de vereniging. 

Inschrijven en meer info
De bijeenkomsten van de cursus 
‘Verzilver je club’ zijn op 28 maart, 
11 april, 28 april en 30 juni van 19.30 
tot 21.30 uur. Geïnteresseerde ver-
enigingen kunnen zich tot uiterlijk 
14 maart a.s. aanmelden door contact 
op te nemen met de gemeente via tel. 
(0575) 75 02 50 of een e-mail naar 
info@bronckhorst.nl o.v.v. Verzilver 
je club. U kunt natuurlijk ook bij ons 
terecht voor meer informatie. De 
cursuslocatie is het gemeentehuis 
in Hengelo. De cursus wordt voor 
een aantal sportverenigingen in 
de gemeente gelijktijdig gegeven. 

De NSA (Nederlandse Sport Alliantie) 
is met steun van het ministerie van 
VWS het project ‘Verzilver je club’ 
gestart. De Gelderse Sport Federatie 
is hierin met de NSA een samenwer-
king aangegaan en voert de cursus 
‘Verzilver je club’ uit binnen diverse 
Gelderse gemeenten.

Zet uw sportorganisatie in de markt bij senioren

Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende 
bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen 
zie onder inkomens- en vermogenseis) kunnen in aan-
merking komen voor de langdurigheidstoeslag. De lang-
durigheidstoeslag geldt voor mensen van 21 tot 65 jaar, 
die de afgelopen drie jaar een inkomen tot 120% van de 
geldende bijstandsnorm en een laag vermogen hadden. 

De langdurigheidstoeslag is voor 2011 voor een:
- Gehuwde/samenwonende 21 tot 65 jaar € 526,-
- Alleenstaande ouder 21 tot 65 jaar € 473,-
- Alleenstaande (zonder medebewoner) 
 21 tot 65 jaar € 368,-  
(let op: voor personen tot 21 jaar en personen die 
medebewoner zijn gelden andere bedragen)

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie of 
heffingskorting. Per 1 januari 2011 gelden de volgende 
netto norminkomens exclusief vakantietoeslag per maand:

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

• PERSONEN VAN 21 TOT 65 JAAR: 
-  Gehuwd/samenwonend € 1.497,-   
-  Alleenstaande ouder € 1.348,-  
-  Alleenstaande € 1.048.-  
(let op: voor personen die medebewoner zijn of 
in een inrichting wonen gelden andere bedragen)

• PERSONEN OUDER DAN 65 JAAR:
-  Gehuwd/samenwonend, beiden ouder 
 dan 65 jaar € 1.583,-   
-  Alleenstaande ouder € 1.446,-    
-  Alleenstaande € 1.149,-

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

Hoe aanvragen?
U kunt een aanvraagformulier voor de langdurigheids-
toeslag als volgt aanvragen:
• downloaden van www.bronckhorst.nl (te vinden onder 

Infobalie → Digitaal loket → Formulieren) en opsturen
• met onderstaande antwoordcoupon 
• via tel. (0575) 75 02 50 of ophalen bij het gemeentehuis
DOEN!

Bewijsstukken
U dient bewijsstukken van uw inkomen (bijvoorbeeld 
loon-, uitkeringspecificatie) en vermogen (bijvoorbeeld 
bankafschriften van betaal- en spaarrekening: ook van 
kinderen) van de laatste drie maanden bij te voegen. 
Als u een eigen woning heeft, dan dient u het hypotheek-
overzicht per 31 december 2010 in te leveren.

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

Langdurigheidstoeslag 2011: wettelijke extra voor minima

BON

Ik verzoek om een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag:

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

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

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

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

De monumentencommissie verga-
dert op 19 januari a.s. om 09.00 uur 
in het gemeentehuis in zaal Toren. 

De vergadering is openbaar en u 
bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. 

De agenda voor deze vergadering 
vindt u op onze website 
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Op 6 januari jl. ontving 
wethouder Baars uit handen 
van mevrouw De Vries-
in ‘t Veld, directeur van 
VAR Veluwse Afval Recy-
cling, een ‘Verklaring CO2-
emissie reductie gft-ver-
werking’. VAR verwerkt het 
gft-afval dat door Bronck-
horster inwoners geschei-
den is gehouden. Daardoor 
is in 2009 totaal 1.399 ton 
CO2-emissie gereduceerd. 
Hiermee heeft u een belangrijke 
bijdrage geleverd in de strijd tegen 
de emissie van broeikasgassen. Al 
het gft-afval dat door onze inwoners 
wordt gescheiden, gaat naar VAR in 
Wilp-Achterhoek. Via een combinatie 
van composteren en vergisten produ-
ceert VAR schone compost en groene 
energie. VAR produceert de energie-
behoefte van 7.000 gezinnen. In de 
vergister ontstaat methaangas dat 
door het bedrijf wordt omgezet in 
groene stroom. 

Wethouder Baars is trots op uw 
bijdrage hieraan: “Een CO2-reductie 
van 1.399 ton komt overeen met maar 
liefst 8,7 miljoen autokilometers. 
Dat is ruim 217 keer de wereld rond!”

VAR verwerkt ruim 200.000 ton gft-
afval per jaar. Het afval is afkomstig 
van gemeenten uit de provincie 
Gelderland, Overijssel en Utrecht. 
Sinds 2009 beschikt het bedrijf over 
een vergistinginstallatie. Het apart 
ingezamelde gft-afval wordt na een 
voorbewerking gecomposteerd én 
vergist. Hieruit ontstaat ca. 90.000 ton 
schone compost die wordt gebruikt 
als meststof en bodemverbeteraar. 

Sinds de inbedrijfstelling van de ver-
gister is VAR ook energieproducent 
geworden. VAR levert hiermee meer 
energie dan het eigen energie-
verbruik. Het overschot aan groene 
stroom wordt op het openbare net 
geleverd. 

Nog meer afvalnieuws: Gemeente 
reduceert CO2 met GFT-verwerking



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.

In de vergadering van 6 januari jl. 
heeft de Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland een voorbereidend  
radio- en televisie-advies opgesteld 
voor de periode 2011-2012 voor alle 
gemeenten in de Achterhoek en De 
Liemers en de gemeente Brummen. 
Op 17 februari a.s. stelt de program-
maraad een definitief radio- en tele-
visie-advies op. De ingangsdatum 
van het advies is 1 juli 2011 en het 
heeft een looptijd van één jaar. 

Voor de radio zijn verplicht: 
Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, 
Radio 5, 2 Nederlandstalige Belgi-
sche zenders, Radio Gelderland en 
Radio Ideaal. Voor de Belgische zen-
ders zijn VRT RVI 1 en VRT MNM ge-
kozen. 

Voor de 16 radiozenders van het ba-
sispakket waarover de programma-
raad mag adviseren, is gekozen voor: 
Arrow Jazz FM, BBC World Service, 
BNR FM, Classic FM, Deutsche Welle, 
Efteling Radio, NDR 2, NDR Kultur, 
Optimaal FM, Q-Music, Radio France 
International, Radio 6, Radio 538, Ra-
dio Oost, Sky Radio en WDR 4. 
Voor de televisie zijn verplicht: 
Nederland 1, Nederland 2 en Neder-
land 3, 2 Belgische zenders, TV Gel-
derland en Ideaal TV. Voor de Belgi-
sche zenders zijn VRT 1 en Canvas/

Ketnet gekozen. Voor de 8 televisie-
zenders waar de programmaraad 
over mag adviseren is gekozen voor: 
Animal Planet, Arte, Discovery Chan-
nel, Eurosport, NDR 3 , TVE Interna-
tional, TV 5 en WDR. 

Daarnaast heeft de programmaraad 
een voor de kabelexploitant geheel 
vrijblijvend advies voor het aanvul-
lend pakket opgesteld. 

Voor de radiozenders zijn dat: 
Arrow Rock, BBC 2, BBC 3, City FM, 
FunX, Hot Radio Plus, Hot Radio 93 
FM, Kink FM, Neerlandio, Radio 10 
Gold, Radio Veronica, REE, Slam! FM, 
WDR 2 en 100%nl.

Voor de televisie zijn dat: 
ARD, BBC 1, BBC 2, BBC World, CNN, 
Comedy Central, MTV, National Geo-
graphic, Net 5, Nickelodeon, RTL4, 
RTL 5, RTL 7, SBS 6, Veronica/Disney 
XD en ZDF. Kabelabonnees in Bronck-
horst kunnen indien gewenst tot 
15 februari a.s. hun zienswijze over 
bovenstaand voorbereidend advies 
voor het basispakket gemotiveerd 
kenbaar maken bij het secretariaat 
van de programmaraad: Garsenshof 
33, 7231 LA Warnsveld. Wensen voor 
het aanvullend pakket kunt u bij 
UPC indienen: Postbus 80900, 
1005 DA Amsterdam. 

Voorlopige keuzes zenders radio en TV 
door Programmaraad Oost-Gelderland

Voor het uitvoeren van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) in 2011 stelden b en w vorige week diver-
se bedragen en/of tarieven vast. Ook zijn de tarieven voor 
hulp bij het huishouden van de zorgaanbieders waarmee 
de gemeente een contract heeft, geïndexeerd.

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Bronckhorst 2011
De in 2011 geldende bedragen voor diverse individuele 
voorzieningen in het kader van de Wmo zijn in dit besluit 
bij elkaar gebracht. Het gaat hierbij onder andere om 
tarieven en bijdragen voor vervoersvoorzieningen (bij-
voorbeeld taxikosten), verhuizen en huishoudelijke hulp. 
Er zijn voor deze voorzieningen voor 2011 enkele wijzigin-
gen doorgevoerd:
• verhoging van de meeste bedragen met 1,2% (landelijke 

prijsindex)
• opneming van de aangepaste landelijke rekenmethoden 

voor 2011 voor het berekenen van de eigen bijdrage 
 en/of eigen aandeel
• aanpassing van de uurtarieven op basis waarvan de 

persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden 
 1 en 2 worden vastgesteld (zie onderstaande tarieven)
• aanpassing van het uurtarief op basis waarvan een 
 persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden 1 

specifiek (zgn. alfahulpconstructie) wordt vastgesteld 
(zie ook onderstaand)

Zie voor meer informatie over Besluit voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning in de rubriek Openbare 
bekendmakingen onder Gemeentelijke regelgeving 
algemeen.

Hulp bij het huishouden via een persoonsgebonden 
budget (pgb)
Inwoners waarbij vastgesteld wordt dat ondersteuning 
nodig is om een huishouden te voeren, kunnen op grond 
van de Wmo kiezen uit een voorziening in natura of het 
ontvangen van een persoonsgebonden budget. Met dat 
pgb (geldbedrag) kunnen zij zelf hulp bij het huishouden 
inkopen. Dat kan bijvoorbeeld door het inhuren van een 
zogenaamde alfahulp.
De in 2011 geldende uurtarieven op basis waarvan de 
persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden 
vastgesteld worden, zijn:
• pgb hulp bij het huishouden 1 (schoonmaken, inwoner 

heeft regie over de werkzaamheden): € 17,63 per uur
• pgb hulp bij het huishouden 2 (schoonmaken, maar de 

hulpverlener heeft ook de regie over het huishouden 
 als geheel): € 22,37 per uur

• pgb hulp bij het huishouden 1 specifiek (= pgb alfa) die 
als zelfstandige (ZZP’er) werkt en dus niet bij een zorg-
organisatie in dienst is:

 - € 12,35 per uur indien budgethouder gebruik maakt  
 van door de gemeente aangeboden pgb ondersteuning

 - € 14,17 per uur indien budgethouder géén gebruik  
 wenst te maken van de door de gemeente aangeboden 
 pgb ondersteuning

Hulp bij het huishouden in natura 
(via een door de gemeente geregelde zorgaanbieder)
De Wmo bepaalt dat een gemeente het verlenen van maat-
schappelijke ondersteuning in natura* zoveel mogelijk 
laat verrichten door derden. Om hulp bij het huishouden 
in natura in Bronckhorst te regelen, heeft de gemeente 
daarom contracten met diverse zorgaanbieders gesloten. 
Deze aanbieders van hulp bij het huishouden mogen 
alleen personeel in loondienst inzetten. Vanaf 1 januari 2011 
zijn de volgende aanbieders van hulp bij het huishouden 
1 en/of 2 tegen onderstaande uurtarieven door ons gecon-
tracteerd:
• Markenheem, hulp bij het huishouden 1 en 2 voor 
 € 19,73 en € 24,19 per uur
• Thuiszorg Service Nederland, hulp bij het huishouden 
 1 en 2 voor € 20,09 en € 22,37 per uur
• Vitaal thuiszorg, hulp bij het huishouden 1 voor € 17,63 

per uur
• Sensire, hulp bij het huishouden 1 en 2 voor € 20,40 en 
 € 26,45 per uur
• Zorgkompas, hulp bij het huishouden 1 en 2 voor 
 € 20,20 en € 23,46 per uur
In overleg met u maken we de keuze voor één van de 
aanbieders. 
* Hulp in natura is hulp in het huishouden die door de 
gemeente voor u wordt geregeld. De werkzaamheden 
bij u thuis worden gedaan door een medewerker van één 
van de hierboven genoemde zorgaanbieders.

Bedragen en tarieven Wmo-voorzieningen in 2011

In Bronckhorst wordt nog deze 
maand gestart met de graafwerk-
zaamheden voor de aanleg van 
glasvezel. Er zijn verschillende 
partijen betrokken bij het glasvezel-
project. 

Dit zijn Reggefiber, die nu nog onder 
de projectnaam Glashart werkt, In-
fra Concepts - Fiber Optic Solutions, 
VolkerWessels Telecom, 
de gemeente Bronckhorst en de 
providers Com1, KickXL, Concepts 
ICT en Lijbrandt. 

Eén telefoonnummer
Zoveel betrokken partijen, maar 
waar moet u zijn met uw vragen of 
meldingen over de werkzaam-
heden? Voor het project Glashart 
Bronckhorst is een centraal 
telefoonnummer geopend: 
(0575) 79 90 09. 

Mailen kan ook: 
bronckhorst@glashart.nl. 
Wij adviseren u contact op te nemen 
met Glashart, omdat de aanleg van 
de glasvezel geen gemeentelijk inti-
tatief is. Door rechtstreeks contact 
op te nemen, bent u meteen aan het 
goede adres en voorkomt u het 
moeten plegen van verschillende 
telefoontjes. 

Glashart centraal aanspreekpunt 
voor glasvezelproject

Tijdens de vakantiebeurs afgelopen 
week in de Jaarbeurs in Utrecht was 
Bronckhorst vertegenwoordigd in de 
speciale Achterhoek-stand. Doel was 
bezoekers van de beurs te attenderen 
op de unieke toeristische en recreatie-

ve mogelijkheden die de Achterhoek, 
en Bronckhorst daarin, biedt. Bezoe-
kers werden op een prikkelende ma-
nier uitgenodigd om, op een later mo-
ment, een bezoek te brengen aan de 
regio. Dit gebeurde onder andere door 

afgelopen zaterdag burgemeester 
Aalderink, portefeuillehouder recrea-
tie en toerisme in Bronckhorst, men-
sen persoonlijk te laten begroeten en 
uit te nodigen om naar de Achterhoek 
te komen. Daarnaast vroegen we men-
sen tijdens de beurs om een kaart in te 
vullen met een aantal gegevens en 
hun e-mailadres. Wie de kaart invulde, 
ontving een handig plastic fietsmapje 
met vijf mooie fietsroutes in Bronck-
horst. Deze routes zijn door de VVV 
Bronckhorst in samenwerking met 
lokale ondernemers ontwikkeld. Ze 
voeren langs de highlights in onze ge-
meente, maar ook langs horeca. Door 
het invullen van de kaart dong de be-
zoeker mee naar leuke prijzen van de 
VVV Bronckhorst tijdens de dagelijkse 
verloting op de beurs. Dit konden een 
‘gratis overnachting’ of een ‘diner voor 
twee’ zijn in Bronckhorst. Deze actie 
kwam voort uit het nieuwe toeristisch 
marketingplan van de gemeente dat 
begin dit jaar is vastgesteld.

Bronckhorst in Achterhoek-stand op vakantiebeurs
Burgemeester enthousiasmeerde bezoekers afgelopen zaterdag 
persoonlijk om Achterhoek te bezoeken

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden voor het promoten van Zelhem 

Alive, 23 mei t/m 6 juni 2011, Zelhem Alive
• Vorden, perceel Helderboomsdijk, Boomfeestdag, 23 maart 2011 van 10.00 tot 12.00 uur, 

Aanvragen

 tijdelijke gebruiksvergunning tent, afsluiten van de Helderboomsdijk, tussen de Beunksteeg en 
het Stapelbroek, gemeente Bronckhorst

• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, wekelijks van dinsdag 
t/m zaterdag, A.G.J. Snellink

• Zelhem, parkeerplaats sporthal de Pol, live-muziekfestival met entertainment en een lunapark, 
 2 juni van 12.00 tot 24.00 uur, 3 juni van 12.00 tot 01.00 uur, 4 juni van 12.00 tot 01.00 uur en 
 5 juni van 12.00 tot 24.00 uur, afsluiten gedeelte Vincent v. Goghstraat incl. parkeerplaats sport-

hal de Pol, 30 mei t/m 6 juni, instellen stopverbod op M. Hobbemastraat, J.van Ruysdaelstraat en 
gedeelte van Vincent  v. Goghstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent, aanvraag loterijvergunning, 
2 t/m 5 juni, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2, 3 en 4 juni van 12.00 tot 01.30 uur en 5 juni 
2011 van 12.00 tot 24.00 uur, Zelhem Alive
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Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 7 januari 2011:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 15, kappen 1 es
Ontvangen op 8 januari 2011: 
• Hengelo (Gld), de Heurne 50, bouwen dakkapel
Ontvangen op 11 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 11, kappen diverse bomen
• Vorden, Geurkenweg 1, slopen schuur
• Zelhem, Cosmeastraat 14, bouwen dakkapel
• Zelhem, Ruurloseweg V89, kappen 1 eikenboom
Ontvangen op 12 januari 2011: 
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 21, vergroten kleedruimte
• Vorden, de Doeschot 40, bouwen carport
• Vorden, Nijverheidsweg 2, kappen 2 berken
• Zelhem, Stationsstraat 10, veranderen luifel
Ontvangen op 13 januari 2011:
• Bronckhorst, algemene aanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende materialen die 
 worden aangetroffen in woningen van de woningcorporatie

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, tijdelijk plaatsen zeecontainer

De stukken liggen van 20 januari t/m 2 maart 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 januari 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de opendagen van ROC 

Aventus, 31 januari t/m 6 februari 2011, Hoffman outdoor media
• Steenderen, lampionnenoptocht, 29 april van 20.30 tot 22.00 uur, aubade, kinderspelen en 
 vrijmarkt op het Burgemeester Buddingh’plein, 30 april 2011 van 09.00 tot 18.00 uur, stichting 

oranjecomité Steenderen
Afgegeven op 13 januari 2011:
• Zelhem, carnavalsoptocht met start en finish bij Dorpshuis D’n Draejer, 5 maart 2011 van 13.00 tot 

14.30 uur, carnavalsvereniging De Doldraejers
• Drempt, café de Boerderie, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, B.G. Swinkels-Nijkamp

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 10 januari 2011:
• Halle, Aaltenseweg 24, slopen en bouwen woning
• Hengelo (Gld), Molenenk 22, vergroten bedrijfshal
• Drempt, Bronksestraat 2, verbouw woning
• Vorden, de Laegte 7, vergroten woning
• Vorden, Deldensebroekweg 1, kappen 2 robinia’s
• Vorden, het Wiemelink/de Decanije, kappen coniferen
• Zelhem, Aaltenseweg 9, veranderen woning
• Zelhem, Boomgaard 3, vergroten woning
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 2, bouwen bijgebouw van een woning
Verzonden op 12 januari 2011: 
• Hummelo, Broekstraat 47, kappen 1 eik
• Steenderen, Prins Bernhardlaan rondom sportvoorziening, kappen bomen en bosplantsoen
• Vorden, de Boonk (tussen het Jebbink en de Zutphenseweg), kappen 4 acacia’s
• Vorden, het Vogelbosje (tegenover nummer 8), kappen 1 eik
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, gewijzigd bouwen varkensschuur 
Verzonden op 13 januari 2011:
• Drempt, Roomstraat 5, slopen schuurberg
• Laag-Keppel, Pieriksestraat 1, slopen overkapping en bijhuisje, komt asbesthoudend afval vrij 
• Olburgen, Olburgseweg 8, slopen binnenmuur
• Vorden, Nieuwstad 1, kappen kastanjeboom
• Vorden, Waarlerweg 1, verbouwen woning
• Zelhem, Brinkweg 23, vergroten bedrijfshal

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 13 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 1, bouwen vleesvarkensstal, reden termijnverlenging: geen besluit op 

milieu-aanvraag, nieuwe beslisdatum uiterlijk 7 maart 2011  
De stukken liggen van 20 januari t/m 2 maart 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Krommedijk 6, bouwen veldloods/opslagloods
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, veranderen woning
• Vorden, Schuttestraat 26, verbouw pluimveestal tot jongveestal

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 januari 2011:
• Toldijk, Hardsteestraat 12, geheel slopen woning, garage en werktuigenberging
• Vorden, Ruurloseweg 101, slopen stookhok, dakbedekking, gootbekleding t.b.v. restauratie kerk, 

komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, in verband met het Europees kampioenschap motocross jeugd zijn van 7 juli vanaf 14.00 

uur t/m 11 juli 2011 20.00 uur rondom het circuit De Kappenbulten de Wolfersveenweg, tussen de 
Kuiperstraat en de Bielemansdijk, de Priesterinkdijk (zandweg gedeelte), tussen de Aaltenseweg 
en de Wolfersveenweg, en de Aaltenseweg, tussen de Kuiperstraat en de Priesterinkdijk (zandweg 
gedeelte) afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt 

 dan een stopverbod op de Kuiperstraat, tussen de Halseweg en de Dwarsdijk, de Bielemansdijk, 
tussen de Dwarsdijk en de Aaltenseweg, en de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk en de 
Hobbelmansdijk

• Hengelo (Gld), tijdens de voorjaarsmarkt op 13 maart 2011 zijn de Spalstraat, tussen de Zuivelweg 
en de Veemarktstraat, ‘t Iekink, tussen de Spalstraat en de Asterstraat, de Tramstraat, tussen 

 de Spalstraat en de Rozenstraat, Sint Michielsstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan, 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Steenderen, tijdens Koninginnedagactiviteiten op 30 april 2011 zijn van 07.00 tot 19.00 uur de 
Dorpsstraat, tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, en de Burgemeester Buddingh’plein 
inclusief het parkeergedeelte bij de Rabobank, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Tevens geldt een stopverbod op de Kerkhofweg, Bronkhorsterweg, tussen 
de Kerkhofweg en de Dr. Alfons Ariënsstraat, Dr. Alfons Ariënsstraat, tussen de Bronkhorsterweg 
en de Prins Bernhardlaan, Burgemeester Smitstraat, Dorpsstraat, tussen de Landlustweg en 

 de Burgemeester Smitstraat en de J.F. Oltmansstraat, tussen de Dr. Alfons Ariënsstraat en de 
Kerkhofweg

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

 
Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, plaatsen twee luchtwassers
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen longeer- annex opslagruimte
• Zelhem, Baaksekampweg 4, vergroten woning
  
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

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

Vastgesteld projectbesluit ‘Velswijkweg 1 Zelhem’
B en w van Bronckhorst hebben op 14 december 2010 het projectbesluit ‘Velswijkweg 1 Zelhem’ 
vastgesteld. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp. Het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 januari 
t/m 2 maart 2011 voor een ieder ter inzage.

Het projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen, waar-
bij naast de bestaande woning tevens een nieuwe vrijstaande woning mag worden gerealiseerd.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00011-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00011-/NL.IMRO.1876.PB00011-VG01

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

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het projectbesluit 
bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is 
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk projectbesluit ‘Zomerweg 40 Drempt’
Het projectbesluit ‘Zomerweg 40 Drempt’ is onherroepelijk geworden. Het onherroepelijke project-

Bestemmingsplannen
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besluit ligt voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit heeft betrekking op het splitsen van de 
bestaande woning in twee woningen.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00010-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00010-/NL.IMRO.1876.PB00010-OH01

• via www.bronckhost.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landgoed De Biezen’
Het bestemmingsplan ‘Landgoed De Biezen’ is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed aan de Terborgseweg in Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Ruimtelijke plannen. Aangezien het plan thans onherroepelijk is, bestaat er geen 
mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Emmerweg 3 Steenderen’
B en w van Bronckhorst hebben op 11 januari 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Emmerweg 3 Steenderen’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar één burger-
woning, waarbij een deel van het woongebouw wordt benut voor een ontwerp- en adviesbureau 
voor binnenhuisarchitectuur.

Het wijzigingsplan ligt van 20 januari t/m 2 maart 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken 
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

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

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Horstweg 9 Hummelo’
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Horstweg 9 Hummelo’ is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming naar wonen aan de Horstweg 9 in het 
buitengebied van Hummelo.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Wientjesvoortseweg 2A t/m 2F, bouwen zes wonigen met bijgebouwen, ontheffing voor 

het bouwen binnen de bestemming ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Ontheffing van het bepaalde 
in het geldende bestemmingsplan ‘Wientjesvoort-Noord’ 

De bouwplannen liggen van 20 januari t/m 2 maart 2011 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent 
u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
• Vorden, Zutphenseweg 11, voor het (gedeeltelijk) gebruik als thee- en koffieschenkerij, geldend 

bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 januari t/m 2 maart 2011 
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Klaverdijk 1U, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmings-
plan ‘Buitengebied Zelhem herziening 2-1988’

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 januari t/m 2 maart 2011 
voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00049-VG01.  
 Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
 plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00049-/NL.IMRO.1876.OB00049-VG01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan 
aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendgemaakt. 
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen 
aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voor-
zieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 19 januari t/m 3 maart 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

• Baak, Langendijk 3, voor het exploiteren van een ruitersportcentrum waarop het Besluit landbouw 
milieubeheer van toepassing is

• Halle, Klaverdijk 14, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw 
milieubeheer van toepassing is

• Steenderen, Kuilenburgerstraat 3, voor het uitbreiden van de ligboxenstal en het wijzigen van de 
dieraantallen waarop het Besluit landbouw van toepassing is

• Vorden, Hengeloseweg 16, voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop het Besluit 
landbouw milieubeheer van toepassing is 

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

Ontwerpbesluit (artikel 2.33, tweede lid onder b Wabo en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 12 januari t/m 23 februari 2011 tijdens de 
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Halle, Klaverdijk 14, voor het intrekken van de vergunning

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

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

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

Wet Milieubeheer

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2011
In het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben b en w op 
11 januari 2010 het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 
2011’ (Wmo besluit) vastgesteld en het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Bronckhorst 2010’ ingetrokken. Het Wmo besluit treedt in werking na deze bekendmaking 
en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Het Wmo besluit is te raadplegen op www.bronckhorst.nl onder Infobalie → Snel naar → Regelgeving. 
Ook ligt het besluit ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is hier tegen betaling van 
de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Afsluiting wegen ivm snoeiwerkzaamheden
• Halle, Bocholtseweg, tussen de Jolinkdijk en de Pluimersdijk, 
 10 t/m 21 januari 2011
• Halle, Potronsdijk, tussen de Aaltenseweg en de Halle-Heideweg, 
 17 t/m 28 januari 2011
• Hengelo (Gld), Maalderinkweg, tussen de Berkendijk en de Lieferinkweg, 
 24 t/m 28 januari 2011

Helaas kunnen wij de perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer



Voor al uw bouwwerkzaamheden

Het renoveren en verbouwen van woningen 

vallen onder het nieuwe 6% tarief op het arbeidsloon

Kijk voor meer info hierover op onze homepagina.

Ruurloseweg 3, 
7136 MC  Zieuwent
T. 0544 - 351214 
F. 0544-352165
E. info@hummelink.nl

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

Henk Wullink die al 25 
jaar lang elk jaar tijdens 
de intocht in Vorden in 
de huid van Sinterklaas 
kruipt, werd door Marcel 
Leferink, voorzitter van 

de VOV benoemd tot Lid 
van Verdienste van deze 
verenging. Sint wordt bij 
de bezoeken aan Vorden 
geassisteerd door vakkun-
dige Zwarte Pieten.

Ook deze kindervrienden 
werden benoemd tot Lid 
van Verdienste van de 
VOV. Reinier Klein Brinke 
uit Barchem speelt de rol 
van Zwarte Piet al 31 jaar, 
Jet Jansen- Hazekamp uit 
Leersum 30 jaar en Mari-
on Polman uit Brummen 
al 27 jaar. Marcel Leferink 
overhandigde hun bloe-
men en een oorkonde.

Sinterklaas en Zwarte 
Pieten Lid van Verdienste

Vorden - Sinterklaas is al jaren gewend dat juist 
hij degene is die kinderen en volwassenen op zijn 
verjaardag verrast met geschenken. Geheel onver-
wacht werd de Goedheiligman tijdens de Nieuw-
jaarsbijeenkomst van de Vordense Ondernemers 
Vereniging ( VOV ) welke in hotel Bakker werd 
gehouden, zelf verrast met een cadeau.

Marcel Leferink en ( Sinterklaas ) Henk Wullink

( Zwarte Piet ) Marion Polman

Wie in de voorgaande jaren al eens ‘van de kolde kar-
mis is thuis gekomen’ weet wat we bedoelen. Hier 
móet je bij zijn!

Na éénmalig de kolde karmis binnen te hebben geor-
ganiseerd, hebben we er dit jaar toch voor gekozen om 
het feest weer net als eerst in een tent op het op het 
marktplein te organiseren. De tent zal natuurlijk net 
als voorgaande jaren voorzien zijn van een garderobe, 
toiletten en verwarming.

Welke band er komt optreden houden we nog even
geheim…. Binnenkort volgt meer informatie over de
muziek en de voorverkoop in deze krant.
Als de laatste klanken wegsterven, en u weer naar huis
terugkeert, hopen wij dat u kunt zeggen, het was een
geweldig feest! We hopen dat u net als voorgaande ja-
ren weer naar het marktplein in Vorden komt, om van
de Kolde Karmis weer het gezelligste midwinter feest
van de achterhoek te maken!

Het Kolde Karmis tentfeest is een initiatief van de
Vordense horeca: Hotel Bakker, Café Restaurant “De
Herberg”, “Bistro de Rotonde” en “Brasserie Lettink”,
4 verschillende horeca bedrijven even één team, het:
Kolde Karmis team. 
Tot ziens bij de Kolde Karmis!

Zaterdag 19 februari
De 6e editie van “De kolde karmis”
het gezelligste midwinter feest van de achterhoek
Vorden - De 6e editie van het Kolde Karmis tent-
feest staat alweer voor de deur…. Na vijf succes-
volle jaren gaan we de uitdaging voor de 6e maal 
aan. Een uniek gebeuren, het gezelligste midwin-
ter feest van de achterhoek, een feest voor jong en 
oud….. en dat hebben wij hier in Vorden!
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Renault Scénic 1.6 Dynamique 

Luxe Navi 5-drs B 

Gris Platine, aug-05, 100.085 km

van € 10.950 voor € 9.950

Renault Mégane 1.6 Grand 

Tour Dynamique Luxe 5-drs B 

Beige Angora, jun-04, 92.117 km

van € 10.950 voor  € 9.950

Hyundai Getz 1.4 Active 

Cool 5-drs B Sky Blue 

nov-08, 12.783 km

van € 9.950 voor  € 8.950

Renault Clio 1.2 Community  

3-drs B Gris Platine 

sep-05, 43.761 km

van € 7.950 voor  € 6.950

Mazda 2 1.4 Touring 5-drs 

B Licht groen Parelmoer 

jun-07, 38.875 km  

van € 10.950 voor  € 8.950

Renault Grand Scenic 1.6 

Business Line 5-drs B 

Noir Nacre, jun-07, 72.500 km

van € 16.950 voor  € 14.950

Renault Clio 1.6 Initiale 

5-drs B Beige Poivre

okt-06, 44.163 km

van € 10.950 voor  € 9.950

Volvo S40 1.8 Basis 

5-drs B Electric Silver  

mrt-06, 52.803 km

van € 16.950 voor € 14.950

Subaru Impreza 2.0R Plus 

4-WD 5-drs B Zilver Metallic 

mei-06, 63.260 km

van € 15.950 voor € 13.950

Renault Scénic 2.0 Privilege 

Luxe Autom. 5-drs B 

Gris Acier, jul-06, 39.936 km 

van € 17.950 voor  € 16.950

Nissan Almera 1.5 

Ambience 5-drs B Silver

dec-01, 95.916 km

van € 5.250 voor  € 4.750

Seat Leon 1.6 Sportstyle 

5-drs B Zwart Metallic 

jan-08, 49.724 km

van € 15.950 voor  € 14.950

Renault Twingo 1.2 Dynamique

3-drs B Gris Platine 

sep-07, 83.646 km

van € 7.450 voor  € 6.950

Ford Fusion 1.6 Futura 

5-drs B Grijs Metallic

jun-06, 64.425 km

van € 10.950 voor  € 8.950

0% rente 
f inancieringsactie

Gratis DVD speler 
(auto)

Voordeel tot 
€ 2.000.-

Renault Clio 1.2 Expression 

3-drs B Blue Extreme 

nov-08, 62.629 km  

van € 9.950 voor  € 8.950

Chevrolet Tacuma 1.6 

Spirit 5-drs B Zwart 

mrt-04, 50.670 km

van € 6.950 voor € 5.450

Nissan Micra 1.6 Elegance 5-drs 

B Sunlit Copper (oranje) 

mrt-08, 49.394 km

van € 10.950 voor  € 9.950

Occasionacties

Kruisbergseweg 8, Hengelo Gld. 
Tel. 0575 – 46 22 44
www.herwers.nl

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
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In deze praatgroepen kan men an-
dere mensen leren kennen die begrij-
pen waar men over praat of over wil 
praten. Een praatgroep is dus eigen-
lijk ook wel een gezelligheidsgroep 
en kan iemand de juiste richting op-
helpen. Praatgroep klinkt zo zwaar, 
maar dat is het niet. Er is vaak een 
drempel bij homo’s/lesbo’s om zich 
voor zo’n groep aan te melden. Men 
zegt wel eens: maak van je hart geen 
moordkuil en laat dit het goede voor-
nemen voor 2011 zijn. Dus maak die 
stap en je bent al een heel eind op 

weg om gelukkig te worden met je-
zelf. Vaak zie je beren op de weg die
er na de coming out niet blijken te
zijn. Er zijn groepen voor mannen en
een groep voor biseksuele mannen/
jongens. In deze laatste groep voor 
biseksuelen kunnen ook mannen in 
een heterorelatie terecht. Ook zijn er
groepen voor vrouwen. Je hoeft niet
meteen in een praatgroep, je kan ook
gewoon een keer komen praten. Je
kunt pas gelukkig worden als je jezelf
kunt en durft te zijn! Voor informa-
tie en aanmelding voor deze praat-
groepen kun je bellen/mailen. Voor
mannen, tel. (0573) 452375 (Wim) of
mail achterhoek@dekringen.nl. Voor
vrouwen, tel. (0573) 402454 (Marleen)
of mail eigenhoutje@hetnet.nl. Het
beste kan men bellen na 18.30 uur 
of in het weekend. Wim is ook op
woensdag en vrijdag bereikbaar.

Een goed voornemen voor 2011
Stichting de Kringen 
Achterhoek en Liemers
Ruurlo - Stichting de Kringen or-
ganiseert al ruim 47 jaar praat-
groepen/gezelligheidsgroepen 
voor homo’s/lesbo’s en biseksu-
elen, ook in de Achterhoek en 
Liemers. Er is weer plaats voor 
nieuwe mensen bij de groepen.

In deze cursus maakt u een overzicht 
van al uw inkomsten en uitgaven. Zo 
ontstaat uw financiële zelfportret. U 
ontdekt waar geld weglekt en hoe u 
dat zou kunnen overhouden. 
Een goed voornemen is in elk geval 
om een veilige buffer bij elkaar te 
sparen zodat een autoreparatie of een 
nieuwe wasmachine geen onoverko-
melijk probleem meer hoeft te zijn.
Een goede administratie is belangrijk, 
want overzicht geeft inzicht, en met 
een goed overzicht is het een koud 
kunstje om uw eigen persoonlijke 
budgetplan op te stellen.
Met zo’n financieel jaarplan houdt 
u grip op uw uitgaven en dat is vaak 
hard nodig omdat we met het pinnen 
en chippen (zonder het geld echt con-
tant in handen of in de portemonnee 
te hebben) toch ongemerkt vaak te 
makkelijk geld uitgeven. Zo ontstaan 

ook de meeste schulden. En als er 
dan nog wat onverwachte tegenval-
lers bijkomen ontstaan de stress en 
de slapeloze nachten.  

De cursus is bedoeld voor mensen die 
met minder geld uit willen leren ko-
men en ook voor jonge mensen die 
nog moeten leren om verantwoorde 
keuzes te maken over hoe en waar-
aan ze hun geld besteden. Tenslotte 
kan iedereen het geld maar 1 keer 
uitgeven.  In de cursus kijken we 
ook of u meer geld kunt laten bin-
nenstromen. Misschien heeft u recht 
op toeslagen die u niet kent of zijn 
er belastingvoordeeltjes te behalen. 
Vanzelfsprekend krijgt u veel slimme 
tips. We maken er een sport van om 
vrolijk te besparen daar waar het geen 
pijn doet. U krijgt al doende plezier in 
het vinden van creatieve oplossingen. 

Wie weet kunt u op die manier een 
grote wens in vervulling laten gaan, 
zoals een reis maken, een studie op-
pakken of minder gaan werken. 
Een eenvoudige, afdoende admini-
stratie, minder rompslomp en meer 
grip op uw uitgaven zorgen voor 
meer innerlijke rust en tevredenheid. 
Met uw financiële zaken op orde én 
een veilige buffer achter de hand 
krijgt u het prettige gevoel steeds 
over genoeg geld te beschikken. Dat 
levert minder stress op en meer tijd 
om te genieten.

Het cursusgeld zou u door alle tips 
en trucs zomaar kunnen terugver-
dienen. De cursus bestaat 6 dagdelen. 
Deze zijn steeds om de 2 weken zijn 
zodat u alle tijd krijgt om er thuis 
mee aan de slag te gaan. Met kleine 
cursusgroepjes zorgen we voor een 
veilige sfeer met veel persoonlijke 
aandacht. Lestijden en data worden 
in overleg vastgesteld.  Voor infor-
matie kunt u bellen met Jacquelien 
Koopman tel. nr. 0575-513426, of (en 
dat kost niets!) haar website bezoe-
ken www.burobinnenkant.nl.

Een budgetcoach helpt om financiële 
 drama’s te voorkomen
Veel mensen begrijpen niet hoe het kan dat ze aan het eind van de 
maand toch weer rood staan. Anderen zijn bang dat ze hun geldzaken 
niet goed geregeld hebben of willen graag afrekenen met hun finan-
ciële wanorde.  Een nieuw jaar is een uitgelezen moment voor een 
schone lei. Grijp de kans om uw financiële huishouding aan te pakken 
en doe mee met de cursus ‘Uitkomen met je inkomen’.

Jan Vayne zegt zelf over dit concert: 
“Ik werk zelden volgens een vast pro-
gramma. Als het goed gaat, kiezen 
het publiek en ik samen wat we gaan 
doen. Ik houd van spontaniteit. Op 
uitnodiging van het publiek ga ik dus 
ook in Ruurlo improviseren. Dat is 
wat ik het liefste doe en mijn gasten 
ook altijd weten te waarderen.” Vay-
ne heeft dus geen blauwdruk voor 
zijn optreden in Ruurlo. Hij komt 
samen met een goede vriend, de ba-
riton Rob van Surksum. Zij brengen 
muziek in de breedte, klassiek, opera, 
musical en pop. 
Jan Vayne zal ook het Vocaal Kwar-
tet Ruurlo begeleiden. Nooit eerder 
werkten ze samen. Hij zegt daarover: 
“Begeleiden is vaak veel leuker dan 
soleren. Het is toch geweldig dat je 
anderen kunt ondersteunen! Dat je 
ze met jouw begeleiding nog beter tot 
hun recht kunt laten komen. Ik ben 
heel benieuwd naar de samenwer-
king met dat kwartet van Ruurlose 
bodem. We maken er samen vast iets 
moois van!”

Het concert begint om 15.30 uur in 
de Dorpskerk aan het Kerkplein in 
Ruurlo. De kerk is open vanaf 14.30 
uur voor de kaartverkoop. De entree-
prijs is incl. een kopje thee/koffie. 

De kerk biedt ruimte aan zo’n 300
personen. Wie tijdig zeker wil zijn
van zijn kaarten, kan deze bestellen
via www.kunstkringruurlo.nl.  Jan
Vayne biedt alle gasten op zondag 30
januari de mogelijkheid om zijn CD
‘Romantic Popsongs’ te kopen tegen
de bijzondere prijs. Zolang de voor-
raad strekt is de CD verkrijgbaar bij
de entree van de Dorpskerk.

Rectificatie aanvangstijd 
Pianoconcert Jan Vayne
Ruurlo - Op zondag 30 januari geeft de bekende pianist Jan Vayne een
bijzonder concert in de Dorpskerk te Ruurlo. Medewerking wordt ver-
leend door bariton Rob van Surksum en het Vocaal Kwartet Ruurlo.
Het concert is een initiatief van de Kunstkring Ruurlo.

Wat is: A. Karke gaons
 B. Afknoeven
 C. Verlaot 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Elk jaar tijdens de vakantiesluiting in 
januari wordt weer het een en ander 
aangebouwd of gerenoveerd. Dit jaar 
zijn weer 2 hotelkamers opgeknapt. 
Het restaurant heeft een goede repu-
tatie opgebouwd en wordt genoemd 
in alle toonaangevende culinaire bla-
den. Sinds 2005 heeft de Tuinkamer 
een Bib Gourmand van de Michelin, 
wat staat voor een uitstekende prijs/

kwaliteit verhouding. Ook in de toon-
aangevende gids Gault Millau staat 
De Tuinkamer met een smiley, ook 
teken van een goede prijs/kwaliteit 
verhouding.  Voor Euro 35,- kunt u 
hier genieten van een culinair hoog-
staand driegangen menu. De oude 
deel van de boerderij is nu de bar, 
waar gasten hun aperitief of digestief  
kunnen gebruiken. In de zomer kun-

nen de gasten genieten van het grote 
terras uitkijkend op de tuin. Kortom, 
in de vijftien jaar dat Jos en Ria de 
Tuinkamer bestieren, hebben ze dit 
weten op te bouwen tot een luxe en 
toch ongedwongen restaurant met 
gezellige, comfortabele hotelkamers. 
Om het 15 jarig bestaan te vieren krij-
gen alle gasten t/m 17 april op zondag 
15% korting op hun totale restauran-
trekening. (Dit geldt alleen voor à-la-
carte, niet voor partijen, arrangemen-
ten en bij andere aanbiedingen).  Zie 
ook de advertentie.

15 jaar Restaurant-Hotel 
De Tuinkamer

Ruurlo - Het is 15 jaar geleden dat Jos en Ria Weel  pension boerderij 
De Herberg overnamen van de familie Lamme. De Herberg, inmiddels 
omgedoopt in De Tuinkamer, heeft heel wat verbouwingen achter de 
rug.

Campagne: Doelstelling van deze 
jaarlijkse campagne is het stimu-
leren van voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen. De 
doelgroep is ouders van kinderen 
tussen ¿ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ 

is het kind van 3 jaar oud, dat een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 
bezoekt.
Bibliotheek West-Achterhoek: De 
belangrijkste intermediairs in het 
aanspreken van de doelgroep zijn de 

Openbare Bibliotheken. Bibliotheek 
West Achterhoek nodigt daarom 
alle peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven uit voor een bezoek aan 
de bibliotheek. 

Tijdens de Voorleesdagen gaat de bi-
bliotheek ook op bezoek bij de kleu-
ters. In aansluiting op de Nationale 
Voorleesdagen is er op 25 februari 
een baby- peuter en kleutermarkt 
in Doesburg van 14.00 tot 16.00 uur 

en op zaterdag 26 februari net zo’n 
markt in Doetinchem van 10.00 tot 
13.00 uur. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Prentenboek van het Jaar: Het Pren-
tenboek van het Jaar: Fiet wil ren-
nen, wordt jaarlijks in januari uitge-
reikt. Een jury van bibliothecarissen 
kiest uit het complete aanbod van 
peuterboeken van het afgelopen 
jaar. Het belangrijkste criterium is 

dat het boek, naast een goed verhaal 
en aantrekkelijke illustraties, vol-
doende aanknopingspunten biedt 
voor interactie met de peuters en 
verwerking in hun spel na het voor-
lezen.

De Nationale Voorleesdagen bestaat 
sinds 2004 en is een initiatief van 
Stichting Lezen, georganiseerd door 
de Stichting CPNB.

De Nationale Voorleesdagen  Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers
Hengelo - De Nationale Voorleesdagen 2011 vinden plaats van woens-
dag 19 tot en met zaterdag 29 januari. Centraal staat het Prenten-
boek van het Jaar 2011: Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en 
Noëlle Smit. De Nationale Voorleesdagen starten met Het Nationale 
Voorleesontbijt op woensdag 19 januari.



“Help! Ons kind is te Dik! Een ge-
zonder gezinsleven” is een nieuw en 
groots Prime Time TV-programma 
(donderdagavond 20.30 uur vanaf 
januari) i.c.m. een interactief online 
platform www.helponskindistedik.nl 
dat gezinnen in Nederland een jaar 
lang gaat helpen met een gezondere 
levensstijl. In januari en februari zul-
len 4 gezinnen gevolgd worden op 
TV. Met behulp van experts zal hun 
levensstijl onder de loep worden ge-
nomen en drastisch worden omge-
gooid. Kijkers worden opgeroepen 
om online de test “Hoe gezond is 
jouw Gezin?” te doen. Naast allerhan-
de handige tips zal er op de site door-
verwezen worden naar de dichtst-
bijzijnde WellnessClub voor fysieke 
tests. Strada Sports is aangesloten bij 
WellnessClubs en gezinnen kunnen 
daar terecht in Vorden.

Exclusief voor WellnessClubs
Deze samenwerking met Eyeworks 

en RTL4 is exclusief voor aangeslo-
ten WellnessClubs. WellnessClubs 
is het eerste nationale initiatief dat
géén franchise is maar een unieke sa-
menwerkingsvorm met stand alone 
fitnessclubs. WellnessClubs, het
grootste fitness- en wellnessnetwerk
in Nederland, biedt alle faciliteiten
voor aangenaam sporten en ontspan-
nen! WellnessClubs bieden passende
programma’s voor verschillende
doelgroepen van elke leeftijd en elk 
trainingsniveau. 

Gezond Gezin programma
Speciaal voor het hele gezin intro-
duceert Strada Sports in 2011 het
Gezond Gezin programma. Een pro-
gramma van 4-weken dat het hele ge-
zin op weg helpt naar een gezondere
levensstijl. Bij Strada Sports maken 
wij sport ook leuk voor diegene bij
wie het sport gen ontbreekt! Daarom
willen wij gezinnen motiveren en
ondersteunen een bewegingsvorm 
te vinden die bij ze past en die alle
gezinsleden ECHT leuk vinden. Na-
tuurlijk is het gezamenlijk doel: re-
sultaat behalen! Arjan Demers,”Wij
zijn pas helemaal enthousiast als het
hele gezin lekker in zijn vel zit, dit
ook opvalt bij familie en vrienden en
dat leuk beleven een onderdeel wordt
van hun levensstijl”.

Meer informatie Strada Sports Vor-
den Overweg 16 - 18 7251 JS Vorden
T 0575 553433 E info@stradasports.
nl www.stradasports.nl www.well-
nessclubs.nl

“Help ons kind is te Dik! Een gezonder gezinsleven”

Strada Sports Vorden 
exclusieve fitnesspartner 
van het TV programma
Kinderen worden in het algemeen 
te dik tegenwoordig, ook in Vor-
den. Bij één op de acht kinderen 
is in Nederland overgewicht vast-
gesteld. Dat zijn er ruim 400.000. 
De voorspelling is dat over zes 
jaar 50 procent van de kinderen 
te dik is. Een schrikbarend per-
centage! Of een kind te dik is (of 
wordt) is vaker te wijten aan de 
eetgewoontes die het van zijn of 
haar ouders erft dan dat het in de 
genen zit. Ouders dienen daarom 
het goede voorbeeld te geven.

Ondanks dat was de kapel nagenoeg 
geheel gevuld. Inmiddels zijn er 
steeds vaker verzoeken om dit nog 
eens te doen. Ben Godtschalk geeft 
een reprise op vrijdagavond 21 janua-
ri 2011 om 20.00 uur in de Kapel van 
de Wildenborch.

Hij is een kleine 30 jaar gezagvoer-
der geweest op constructieschepen 
van klein tot immens groot en heeft 
de ontwikkelingen in de offshore-

industrie volledig meegemaakt. Ook 
vanuit de Wildenborch was hij tot 
voor kort nog actief in deze wereld 
als adviseur. Sinds de vorige keer is 
de voordracht Onbekend/Ongekend 
verder uitgediept. Godtschalk zal 
vooral ingaan op het werken op grote 
waterdieptes, erg actueel sinds de BP-
lekkage in de Golf van Mexico. Hij 
heeft de ontwikkeling naar werken in 
dieper water helemaal meegemaakt. 
Ook het leggen van pijpleidingen 

op zee, ook in diep water, komt aan 
bod. Ook actueel nu er in onze regio 
weer een dikke leiding gelegd wordt 
die het Russische gas via de Oostzee 
naar het zuiden zal gaan transporte-
ren. Het schip en het leggen van de 
leiding door de Oostzee komen ook 
aan bod. Alles gelardeerd met fraaie 
beelden en filmpjes en natuurlijk 
de onvermijdelijke sterke en andere 
verhalen…..De toegang is gratis. Er is 
koffie en na afloop een drankje waar-
van de opbrengst ten goede komt aan 
de Kapel in het buurtschap Wilden-
borch.

Voordracht in Kapel Wildenborch

Onbekend/ongekend 
Offshoreindustrie

Wildenborch - Wildenborch. De vorige keer dat de Wildenborcher Ben 
Godtschalk zijn voordracht over de Offshore-industrie, het bouwen 
van installaties op zee ten behoeve van de olie- en gasindustrie, in de 
Wildenborchse Kapel gaf , lag er een dik pak sneeuw.

De afdeling is een van de ruim 1500 
plaatselijke afdelingen die Nederland 
rijk is. Het is geweldig te ervaren hoe 

door de 27 vrijwilligers van de afde-
ling wordt meegedacht om de plan-
nen uit voeren.

Op de onlangs gehouden bijeenkomst 
werden de vrijwilligers volop in het 
zonnetje gezet. Doch er waren 5 jubi-
larissen die een gouden speld ontvin-
gen namelijk Willy Hermsen, Nettie 
Hoebink, Hennis Krijt, Ria Klein Kra-
nenbarg en Ria Peters.

25 jaar Zonnebloem Wichmond-
Vierakker

Op 6 januari jl. was het 25 jaar geleden dat de Zonnebloemafdeling 
Wichmond/Vierakker werd opgericht. Het belangrijkste binnen de 
Zonnebloem is het bezoekwerk bij zieken, eenzamen en ouderen. Men-
sen samenbrengen door uitstapjes, een boottocht ontspanningsmid-
dagen etc.

UITSLAGEN
Di 11-1-2011 
Dash DS 6 - Victoria DS 3 4-0
Actief ‘81 DS 1 - Dash DS 4 0-4

Do 13-1-2011 
Voorwaarts HY 3 - Dash HY 1 2-1

Vr 14-1-2011 
Dash DY 2 - Keizerspro... DY 2 3-0
Dash DY 1 - S.c. Wesep... DY 1 2-1

Za 15-1-2011 
Dash HS 3 - Longa’59 HS 5 3-1
ASV DS 1 - Dash DS 5 1-3
Dash HS 1 - Sparta Zel... HS 1 3-1
SOMAS/Acti... DS 1 - Dash DS 1 1-3
Dash DS 6 - SV Loil DS 2 3-1
Dash HS 2 - D.V.O. HS 2 3-2
D.V.O. DS 2 - Dash DS 2 3-2
Halley DS 2 - Dash DS 3 4-0
Dash MI 3 - Tornax MI 3 8-0
Dash MI 1 - WSV MI 3 3-8

PROGRAMMA DASH WEEK 3 
2011
Ma 17-1-2011
1 IJS DECI Epse DY 1 - Dash DY 2

Di 18-1-2011
D3K DH Dash DS 4 - Volga DS 3

Wo 19-1-2011
1 IJS DCCI S.v. Harfsen DY 1 - Dash
DY 1

Vr 21-1-2011
2 IJS HCBJ Dash HY 1 - A.B.S. HY 1

Za 22-1-2011
CB52B2BD Dash MI 4 - Tornado La-
re... MI 5
CB62A2BC Dash MI 1 - Dash MI 2
MC2F2 CI Dash MC 2 - Wevoc MC 1
MB3C2 CI Dash MB 2 - Pajodos MB 2
MCTB2 AK Dash MC 1 - Halley MC 1
D2E CI Dash DS 3 - Pajodos DS 1
H1D BJ Labyellov HS 1 - Dash HS 1
MBHB2 LF Tornado Lare... MB 1 -
Dash MB 1
D4F DH TOHP DS 3 - Dash DS 6
H2E DH VIOS Beltrum HS 1 - Dash
HS 2
H3D EG Volga HS 4 - Dash HS 3
D1C BJ Dash DS 2 - Boemerang DS 2
D3J EG Dash DS 5 - KSV DS 3
2DD CI Dash DS 1 - Rabobank/DeV...
DS 1

Dash

Philomene Strijthagen is Tarotkun-
dige en psycho-energetisch therapeut 
i.o. bij De Ster en geeft in deze work-
shop een introductie over Tarot. Tarot 
kan een ontdekkingsreis zijn, waarin 
we telkens weer nieuwe delen van 
onszelf tegenkomen, leren kennen 
en integreren. De Tarot kan werken 

als hulpmiddel tot persoonlijke ont-
wikkeling (bewustwording). De Tarot
is een uitnodiging om onbevooroor-
deeld te kijken, het oordeelt niet en
er zijn ook geen “goede” of “slechte”
kaarten. Het zijn allemaal aspecten
van wie we (ook) zijn. De toegang is
gratis. 
Men kan zich aanmelden in de biblio-
theek of via de website www.biblio-
theekwestachterhoek.nl. Voor meer
informatie kan men tijdens de kan-
tooruren bellen en vragen naar Nico-
las Kneepkens.

In bibliotheek Vorden

Workshop: Kennismaking 
met beeldentaal Tarot
Vorden - Donderdag 10 februari 
wordt er van 14.00 tot 17.00 uur 
in de bibliotheek in Vorden de 
workshop ‘Kennismaking met 
beeldentaal Tarot ‘ gehouden.

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



Men doet een oproep aan alle jon-
gens en meisjes in de leeftijd van 6 
t/m 12 jaar voor de jeugdafdeling 
zang, dans en spel. En daarnaast 
zoekt men jongens en meiden in de 
Middelbare school leeftijd met acteer 
talent. Omdat TMH inmiddels een 
sluis is geworden naar Nederlandse 
Film en Televisie Producties is men 
op zoek naar Zutphens talent en zul-
len ze ook aankomend seizoen weer 
Zutphens jong talent op de buis en 
in de theaters voorbij zien komen, al-

dus Marischka en Timothy van TMH.
Voorop staat bij The Moving Hype het
plezier in de lessen, maar dat is niet
echt moeilijk voor de leerlingen die 
iedere keer weer vol enthousiasme de
TMH vloer op gaan. 

HEB JIJ INTERESSE? 
Of ken jij iemand die absoluut de vloer
op moet? Meld je dan nu aan voor een
gratis kennismakingsles in de maand
januari via www.themovinghype.nl
of bel op (0313) 41 58 55.

The Moving Hype

Zutphen - Theaterschool “The Moving Hype “uit Zutphen heeft weer
ruimte voor aanstormend talent!

Eenentwintig Berkelduikers tussen 
de tien en zeventien jaar plaatsten 
zich met wel vijfenzestig startbewij-
zen voor dit Kampioenschap. Samen 
waren ze in staat om twee gouden, 
twaalf zilveren en zes bronzen me-
dailles en veel tijdsverbeteringen in 
de wacht te slepen.
Bas Wensink (10 jaar) zwom vooral 
op de honderd meter rugslag een 
fantastische race. Bas wint hier goud 
met een persoonlijke verbetering van 
drie seconden in 1.21.39.
Kim Nijland (10 jaar) wint goud na 
een geweldige race op de honderd 
meter vrije slag met een persoonlijke 
verbetering van vier seconden en een 
prachtige tijd van 1.15.68. 

Bas wordt verder tweede op de 50 
vlinder en de 100 schoolslag en derde 
op de 100m vrije slag. Kim haalt ook 
nog zilver op de 50 vlinder en op de 
100m rugslag.

Luuk Nijland (13 jaar) wint zilver op 
100m vlinder in een erg mooie tijd 
van 1.08.52. Met deze tijd, een per-
soonlijke verbetering van drie secon-
den, heeft hij een mooi uitgangspunt 
voor de Nederlandse kampioenschap-
pen in Terneuzen eind januari. Luuk 
plaatste zich al op bijna alle afstanden 
voor dit Nederlandse Kampioenschap, 
maar haalt met een zilveren medaille 
nu ook de limiet op de 100m rug. Zil-
ver wint Luuk verder op de 100 vrij 

en brons op de 200 wissel, overigens 
met een mooie tijdsverbetering van 
acht seconden.
Torben Lammerdink (12 jaar) wint 
zilver op 100m schoolslag, 100m vlin-
derslag en 100m vrije slag en brons 
op 100m rugslag en 200m wisselslag. 
Torben zal zich hiermee zeker kwa-
lificeren voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen voor deze leeftijd, sa-
men met Bas en Kim.
Jamie Stegeman wint een bronzen 
medailles op 100m rugslag en zilver 
op de 100m schoolslag.
Berjan Ebbekink (17 jaar) verovert zil-
ver op de 100m rugslag.
Niels Tjoonk wordt derde op 100m 
schoolslag. Niels mag hiermee ook 
naar het Nederlandse Junioren Kam-
pioenschap in Terneuzen op 28/29/30 
januari.

Gelderse Winterkampioenschappen zwemmen

Twintig medailles naar 
Berkelduikers

Dit weekend hebben de beste zwemmers van Gelderland zich met elkaar 
gemeten tijdens de Gelderse Winterkampioenschappen in Doetinchem.

Een optreven van Brian op zaterdag 
12 februari in ‘de Herberg’, bete-
kent drie uur topvermaak wanneer 
hij vrijwel non-stop de grootste hits 
uit de popgeschiedenis ten gehore 
brengt. Hij brengt nummers die een 
breed publiek aanspreekt: van de 

Beatles en de Rolling Stones tot meer
recent werk van Billy Joël, REM, Elton
John, Sting, Red Hot Chili Peppers, 
Robbie Williams, Oasis of zelfs Guus
Meeuwis.
Een ‘sentimentel journey’ die zijn
weerga niet kent. En het verveelt
nooit, want Brian speelt niet van een
vooraf samengestelde playlist, maar 
altijd wat hem zo in het hart opkomt.
Of wat het publiek vraagt. Daarbij
kan hij putten uit een onwaarschijn-
lijk breed repertoire. Zijn optredens
blijven daardoor altijd verrassend en
boeien tot de allerlaatste tonen. Voeg
daarbij de altijd ontspannen en gezel-
lige sfeer en je hebt alle ingrediënten
voor een heerlijk ‘ouderwets’ avondje
uit voor alle leeftijden.

Brian Christopher laat gouden 
tijden popmuziek herleven
Vorden – Een optreden van on-
betwist één van de beste live ar-
tiesten van Europa is vooral een 
kans om de ‘gouden tijden’ van 
de popmuziek te herleven. De 
akoestische gitaarvirtuoos is een 
regelrechte aanrader voor lief-
hebbers van het betere werk uit 
de meest roemruchte jaren van 
de popmuziek. Iedereen die er 
geweest is kan dat bevestigen.

Afgelopen dinsdagavond zouden we 
in Lochem de buiten- training hervat-
ten, maar ik kreeg vlak voor tijd een 
telefoontje dat we nog steeds niet op 
het veld konden’, zo sprak hij. Geluk-
kig kon Peter een dag later op het 
hoofdveld van Vorden met de F-jes 
van de geelzwarten aan de slag. Ook 
voor de knaapjes van 8/9 jaar een 
hele happening: eindelijk weer voet-
ballen en geen sneeuw ruimen ! De 
competitie in de vierde klas C begint 
binnenkort met de wedstrijd Vorden- 
Sp. Lochem. Voor beide teams en met 
name voor Peter Jansen een ‘pikante’ 
wedstrijd. Niet alleen het feit dat hij 
in zijn ‘jonge jaren’ in het eerste van 
Vorden heeft gespeeld, maar ook dat 
hij nog steeds nauwe banden met 
deze club heeft.
Zo is Peter onder meer trainer van de 
E- en F- teams en het A1 elftal van Vor-
den. Als huidig trainer van Sportclub 

Lochem waagt hij zich dan ook niet 
aan een voorspelling. Peter: ‘ Wij heb-
ben de eerste helft van de competitie 
ongeslagen afgesloten en ik hoop dat 
wij deze status nog een poos vast kun-
nen houden’, zo zegt hij. Momenteel 
is RKZVC uit Zieuwent met 28 punten 
uit elf wedstrijden koploper. Lochem 
heeft vier punten achterstand, maar 
wel een wedstrijd minder gespeeld. 
Vorden staat met 10 uit 10 op de 9e 
plaats met vijf punten voorsprong op 
rode lantaarndrager Dinxperlo.
Daartussen Vosseveld en Ajax Breede-
broek met respectievelijk 8 en 6 pun-
ten. Dus ‘onder en boven’ spanning 
genoeg. Peter Jansen: ‘ In deze klasse 
is alles mogelijk en zie je de meest 
vreemde uitslagen. Wij gaan met Lo-
chem voor het kampioenschap. We 
hebben weinig blessures en een se-
lectie van 16 volwaardige eerste elftal 
spelers. Ik hoop dat juist dit aspect in 
de tweede helft van de competitie de 
doorslag zal geven. De belangen van 
Vorden- trainer Theo Hulshof zijn 
duidelijk anders. Gezien de stand op 
de ranglijst mag je verwachten dat hij 
het accent op ‘handhaving’ in de 4e 
klas C zal leggen. Het tegendeel blijkt 
waar want Theo Hulshof begint met 
een optimistisch gevoel met Vorden 
aan de tweede competitiehelft. 
Zegt hij: ‘Om te stellen dat wij voor 
handhaving gaan vind ik te ‘schraal’. 
Wij gaan voor een plek bij de eer-
ste vier. Inderdaad wij leggen de lat 
hoog. Wanneer iedereen fit is en daar 
ziet het momenteel wel naar uit, dan 
denk ik dat wij dat doel ook kunnen 
bereiken. Rene Nijenhuis komt weer 

terug en voor de ‘breedte’ hebben wij 
ook weer de beschikking over Michel 
Barink. Ik hoop dat wij de lijn van de 
laatste competitiewedstrijd uit tegen 
Dinxperlo (0-2 zege) kunnen door-
trekken . In de eerste helft van de 
competitie hebben we zeker in drie 
wedstrijden of in de laatste minuut 
van de eerste helft of vlak voor tijd 
of in blessuretijd van de tweede helft 
een doelpunt om de oren gekregen 
en dat kostte ons wel minimaal vijf 
punten. Op dat soort situaties zullen 
we meer alert zijn’, aldus Theo Huls-
hof.
Net als collega trainer Peter Jansen 
heeft ook Vorden de afgelopen pe-
riode nauwelijks getraind en dan 
gelijk al de eerste wedstrijd thuis te-
gen Sportclub Lochem. Theo Hulshof 
kijkt er naar uit en zegt: ‘ We zullen 
onze huid zo duur mogelijk verko-
pen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe wij 
uit de winterstop zullen komen’, zo 
zegt hij. Overigens wil hij het seizoen 
bij Vorden sowieso goed afsluiten. Na 
Vorden 2,5 jaar te hebben getraind, 
stopt hij aan het eind van het seizoen 
definitief met het trainerschap. Theo 
Hulshof: ‘ Ik ben thans 56 jaar, de 
afgelopen veertig jaren heb ik drie 
dagen per week op het voetbalveld 
doorgebracht, onder meer 15 jaar als 
speler in het eerste van Grol en na-
dien als trainer.
Mijn zoon Luuk speelt in het eerste 
elftal van Longa en die wil ik in de 
toekomst ook wel eens vaker zien spe-
len. Bovendien heb ik op de ‘ Frans ten 
Bosch (basis) school in Lichtenvoorde, 
waar ik werk, er wat directietaken bij 

gekregen, dus minder tijd voor het 
trainerschap’, zo zegt Theo Hulshof. 
Peter Jansen en Theo Hulshof zijn 
niet alleen trainer maar beiden zijn 
ook echte liefhebbers van het ‘spelle-
tje’. Saillant detail: beide trainers zijn 
er rotsvast van overtuigd dat Ajax 
dit seizoen kampioen van Nederland 
wordt en wel om de simpele reden 

dat Frank de Boer daar thans trainer
is. ‘Iemand met een Ajax- hart die
weet wat hij wil en bovendien heeft
Ajax met Maarten Stekelenburg een
wereld- keeper in huis’, zo zeggen
beiden vol overtuiging. Maar eerst
willen Peter en Theo van de derby
Vorden- Sportclub Lochem een ge-
weldig spektakelstuk maken !

Toch Vordenaar kampioen?

Trainer Peter Jansen: ‘Blij dat sneeuw weg is’
Vorden - Vordenaar Peter Jansen, 
onder meer trainer van de selec-
tie van Sportclub Lochem en trai-
ner van enkele jeugdteams van 
Vorden, heeft het helemaal ge-
had met de (voorlopige?) winter,‘ 
Voor trainers is het , zoals het 
de afgelopen weken is gegaan, 
‘pappen en nat houden’. Met de 
winterstop op zich heb ik geen 
problemen. In december konden 
we al vrij snel niet meer spelen 
en dat is balen. Ook geeft de trai-
ning problemen. We hebben nog 
wel geprobeerd om ‘ergens ‘ op 
kunstgras te trainen, maar ook 
dat ging helaas niet door.

Maar ook de andere teams doen het 
goed. Zo staan ook het tweede team 
en het eerste jeugdteam bovenaan.

FLASH 1
Het vlaggenschip kwam afgelopen 
zondag uit tegen Didam. Gespeeld 
werd door de vaste spelers Chjehran-
do Gasper, Niels Lijftogt, Geeske 
Menkveld en invalster Ilse van Dijk. 
De Vordense heren waren veel te 
sterk voor hun tegenstander. Ch-
jehrando en Niels wonnen allebei in 
twee sets. Geeske speelde een goed 

damesenkel maar de dame uit Didam
kon meer druk zetten en won in twee
sets. Ilse speelde voor het eerst sinds
lange tijd weer wedstrijden en deed 
dat goed. Zij wist het enkelspel ech-
ter nog niet te winnen. Met 21-14 en
22-20 moest zij de winst aan haar te-
genstandster laten. Het herendubbel
werd daarna weer een prooi voor de
Vordense heren. Didam won met 21-
18 en 22-20 het damesdubbel. Een 3-3
tussenstand na zes wedstrijden. In de
mixedspelen is Flash echter ijzersterk
en inderdaad zowel Niels en Geeske 
als Chjehrando en Ilse wisten goed
in twee sets te winnen. In totaal dus
weer een overwinning voor Flash.
Didam 6 - Flash Vorden 1: 3-5

Uitslagen van de andere teams:
Flash 2 - Lochem 1: 7-1
Flash 3 - Euro 3: 4-4
Shuttle Up recr. 3 - Flash recr. 1: 7-1
Flash jeugd 1 - Phido jeugd 2: 7-1
Pluumke jeugd 1 - Flash jeugd 2: 6-2
Flash jeugd 3 - Poona jeugd 2: 5-3
Poona jeugd 4 - Flash jeugd 4: 3-5

Flash
Alle teams kwamen de afgelopen 
week in actie. Vooral het eerste 
team speelt spectaculaire wed-
strijden en doet nog steeds mee 
om de titel. Komende donderdag 
speelt het team in Vorden te-
gen Steenderen dat op de eerste 
plaats staat. Als u mooi badmin-
ton wilt zien moet u eens komen 
kijken. De wedstrijd begint om 
19.30 uur.



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

Overigens veel deelnemers die zich 
in teamverband hadden opgegeven, 
zoals bijvoorbeeld de medewerkers 
van het kinderdagverblijf De Klim-
boom en wat te denken van school de 
Kraanvogel. Bij de start van de 4 ki-
lometer, allemaal jongens en meisjes 
in blauwe shirts, de ‘clubkeur ‘ van 
deze school. Bij het woord Blubber 
Run denk je aan deelnemers die zich 
zwoegend en zwetend door modder 
en blubber heen worstelen. En juist 
die elementen waren op de laatste 
zondag van oktober de ‘krenten in de 
pap’. Zelfs snoekduiken door sloten 
met water, het hoorde er in Linde, on-
der de ‘rook ‘ van de molen allemaal 
bij. Ilona Lenselink zei het dinsdag-
avond treffend: ‘ Die dag straalde het 
plezier van meedoen er vanaf bij de 
deelnemers’. 
Onder de aanwezigen dinsdagavond 
ook de vader, moeder en zussen van 
Ilona Lenselink. Het idee voor de 
Blubber Run ontstond enkele jaren 
geleden toen ( en nog steeds ) in Di-
dam de Baggerloop werd gehouden. 
Een evenement waarvan de revenuen 
ook ten goede komen aan de KWF 
Kankerbestrijding. Aangezien er in 
de directe familiekring van Ilona 
Lenselink een erfelijke vorm van 
borst- en eierstokken kanker voor-
komt, trommelde Ilona vrienden , 
kennissen en familie bij elkaar om in 
Didam mee te lopen. Het gezelschap 
hardlopers haalde die dag maar liefst 
11.000 euro voor de KWF binnen. Een 
fantastisch resultaat. ‘ Brainstormen’ 

met Arjan Mombarg leidde ertoe dat 
in Vorden de Stichting Blubber Run 
werd opgericht.
Inmiddels heeft het sportieve gebeu-
ren drie keer plaats gevonden. Ilona 
Lenselink: ‘ Je merkt aan alle kanten 
dat de Blubber Run ‘ leeft’ . Het is 
inmiddels al een bekend evenement 
geworden. Als organisatie merken 
wij ook dat er steeds meer bij komt 
kijken, het geheel wordt door ons 
nog professioneler aangepakt, Geluk-
kig hebben wij veel medewerkers die 
ons met deze Blubber Run helpen’, zo 
zegt ze. Tussen de Stichting in Vor-
den en de Stichting in Didam is een 
afspraak gemaakt: in het voorjaar de 
Baggerloop en in het najaar de Blub-
ber Run. KWF medewerker Jan Put-
haar is blij met beide evenementen 
en zegt daarover: ‘ Als KWF moeten 
we het van al dit soort acties hebben. 
Ik heb de Blubber Run gezien, een 
prachtig gebeuren. Wij zijn blij dat 
de Run al tot een ‘structureel sport-
gebeuren is uitgegroeid. Om het te 
doen slagen heb je veel mensen nodig 
om het tot een succes te maken. Het 
geeft een goed gevoel dat er in Neder-
land jaarlijks honderden acties voor 
de KWF Kankerbestrijding op touw 
worden gezet. Neem bijvoorbeeld de 
‘Ride for the Roses’, een fietstocht die 
door een speciale Stichting ook voor 
de KWF wordt georganiseerd. In to-
taal zijn er continu 100.000 vrijwilli-
gers voor de KWF in touw. Natuur-
lijk merken ook wij dat de recessie 
bij alle ‘ goede doelen’ een rol speelt. 

Over het algemeen zijn daardoor de 
opbrengsten uit collectes wat minder 
geworden. Gelukkig zijn ze bij ons tot 
nu toe op hetzelfde peil gebleven. Ik 
hoop van ganser harte dat dit ook zo 
blijft.
Daarom zijn we ook zo blij dat er, net 
als hier in Vorden met de Blubber 
Run, acties voor de KWF Kankerbe-
strijding worden gehouden. Van alle 

binnen gekomen gelden besteedt de 
KWF ongeveer 80 procent ter onder-
steuning van wetenschappelijk on-
derzoek. Twintig procent wordt voor 
andere doeleinden aangewend’, zo 
zegt Jan Puthaar. Met de cheque van 
5800 euro, op weg 

naar huis, hoeft hij en de KWF wat 
Vorden betreft zich geen zorgen te 

maken want ook in 2011 (zondag
30 oktober) organiseert de Stichting
Blubber Run Vorden voor het vierde
achtereenvolgende jaar de Blubber
Run. Het bestuur bestaande uit Arjan
Mombarg, Liesbeth Geubels- Bakker,
Marcel Bourgondien en Ilona Lense-
link hoopt dan weer op veel deelne-
mers en sponsoren en op veel geld
voor de KWF Kankerbestrijding !

KWF Kankerbestrijding in haar nopjes

Blubber Run bracht 5800 euro op!
Vorden - Jan Puthaar, promotor Oost Nederland voor de KWF Kanker-
bestrijding, werd dinsdagavond in hotel Bakker aangenaam verrast 
toen Liesbeth Geubels- Bakker en Ilona Lenselink hem een cheque 
ter waarde van 5800 euro overhandigden. Na aftrek van de kosten, 
de opbrengst die de Blubber Run in oktober in het buurtschap Linde 
heeft opgeleverd. Liesbeth Geubels bedankte in haar welkomstwoord 
de deelnemers, sponsoren en medewerkers voor hun inzet. ‘Het was 
een fantastische dag met veel blubber en in totaal 425 deelnemers. De 
opbouw, de Run, het afbreken, het was voor ons een geweldig evene-
ment’, zo sprak Liesbeth.

v.l.n.r. Cindy Zweverink, Ilona Lenselink, Jan Puthaar en Liesbeth Geubels- Bakker

Deze werden aangeboden door maar 
liefst vier sponsoren: Ellenkamp 
Gevelonderhoud en Voegwerk, Ger-

rits Makelaardij, Herwers Renault 
en Minerva Bedrijfsadministraties 
& Bedrijfsovernames. ‘De Heurne’ 

doet al vele jaren mee aan dit, in de 
regio zeer bekende, stratenvolleybal-
toernooi. Dit jaar mag het voor het 
eerst de strijd aanbinden met de vijf 
hoogst geplaatsten uit de afgelopen 
toernooien in de nieuw opgezette 
Topklasse Heren.

Nieuw tenue voor 
Stratenvolleybalteam De Heurne

Hengelo - Stratenvolleybalteam ‘De Heurne’ beschikt sinds het begin 
van het lopende stratenvolleybaltoernooi over prachtige nieuwe te-
nues.

Achter vlnr: Anton Beekman (coach), Chris Wullink, Reind-Jan Ellenkamp (Ellenkamp Gevelonderhoud en Voegwerk), Edgar Bremer, Peter 
Beekman, Niels Herwers (Herwers Renault) en Pieter Gerrits (Gerrits Makelaardij. Voor vlnr: Erwin ten Kate (Minerva Bed

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

Het Vordens Mannenkoor zal even-
eens medewerking aan dit concert 
verlenen. Het harmonieorkest van 
Jubal dat bestaat uit circa 45 musici, 
zal een gevarieerd programma spelen 

.Het Vordens Mannenkoor zingt op-
bouwend van wat klassieke liederen
tot het populaire genre. 

Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Bakkerij Besselink in 
Wichmond, Herfkens in Baak en de
Bruna in Vorden en kosten 8 euro 
inclusief koffie/ thee. Kinderen tot 12
jaar betalen 2,50 euro inclusief een
glas limonade. Aanvang 15.00 uur.
De kerk is vanaf 14.30 uur open.

Nieuwjaarsconcert Jubal
Wichmond - Muziekvereniging 
Jubal uit Vierakker/Wichmond 
sluit haar 60 jarig jubileumjaar 
van 2010 af met een nieuwjaars-
concert op zondag 23 januari in 
de St. Martinuskerk in Baak.

De opvolging door Prick was nodig, 
nadat Gaston Wouters zijn ontslag als 
raadslid had aangeboden aan burge-
meester Aalderink. Wouters kan zich 
niet vinden in de koers van de partij 
en vindt dat hij daarom niet langer 
geloofwaardig als raadslid kan func-

tioneren. D66 vindt het jammer dat 
Wouters deze stap heeft genomen, 
maar respecteert zijn beslissing. De
vrijgekomen raadszetel zal conform 
de kieslijst worden ingenomen door
Anneke Hacquebard. Hacquebard 
keert daarmee terug op vertrouwd
terrein; zij was in de vorige raadsperi-
ode vijf jaar lang fractievoorzitter van
D66 en daarvoor raadslid in Humme-
lo en Keppel. 
Met deze royale politieke ervaring zal
D66 met constructieve oppositie haar
onafhankelijke koers in de raad con-
tinueren.

Nieuwe fractievoorzitter 
D66 Bronckhorst
De fractie van D66 heeft Johanna 
Prick gekozen tot haar nieuwe 
voorzitter. Prick was eerder frac-
tievoorzitter in haar vorige woon-
plaats Grave waar zij acht jaar lid 
van de raad was. Sinds maart vo-
rig jaar is zij lid van de Bronck-
horster gemeenteraad.

De aanvang is om 21.00 uur. Op-
geven kan in café De Zwaan.

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Hengels kampioenschap 
frikandellen eten
Hengelo - Op zaterdag 22 januari organiseert carnavalsvereni-
ging De Peardeknuppels het Hengels Kampioenschap frikandel-
len eten in café De Zwaan.
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Wat is: A.  Karke gaons: De tijd die nodig is om van huis naar de kerk 
te lopen.

  “Onze klokke löp altied karke gaons veur”.
 B.  Afknoeven: Afkluiven.
  “I’j mot de butte better afknoeven”.
 C. Verlaot: “Verlaot hebben.”Oppas hebben.
  “Wi’j könt ter neet uut, we’j hebt geen verlaot”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

SH’BAM is het allernieuwste program-
ma van Les Mills: wereldwijd markt-
leider op het gebied van gestandaar-
diseerde groepsfitnessprogramma’s. 
SH’BAM is anders dan op sport geori-
enteerde groepsfitness workouts, om-
dat SH’BAM gebaseerd is op de moves, 
muziek en sfeer uit discotheken over 
de hele wereld. Er bestaat geen enkel 
ander dansprogramma dat eenvou-
diger is dan SH’BAM. De instructeur 
leert de deelnemers de basis chore-
ografie en coacht ze door elk nieuw 
pasje - en mensen kunnen er zoveel 
uitdaging en styling in brengen als ze 
zelf willen! SH’BAM is dus voor ieder-
een geschikt: man en vrouw, jong en 
oud! “Deelnemers aarzelen vaak of 

ze deel zullen nemen aan een groeps-
fitness-les, maar de meeste mensen
gaan wel graag een avondje stappen
en staan dan de hele avond te dan-
sen op de dansvloer”, vertelt Wilma
Jansen enthousiast. “Wij willen graag
de muziek, moves en atmosfeer waar
mensen van houden naar ons sport-
centrum brengen, zodat mensen een
hoop lol hebben en helemaal verge-
ten dat ze met een workout bezig
zijn”.  Hoe ziet een SH’BAM les eruit?
Een typische SH’BAM les duurt 45
minuten en bestaat uit 12 verschil-
lende muziektracks. Elke track heeft
een eigen choreografie en kan gezien
worden als een aparte dans die op
zichzelf staat. De les begint met een
basis warming-up, waarbij al je spie-
ren, van je schouders, borst en heu-
pen tot zelfs je vingertoppen, in be-
weging komen. Hierna volgen, in een
blok van 35 minuten, verschillende
danscombinaties die eenvoudig, maar
ook super fun zijn. Dit blok wordt
afgesloten met diverse stretchoefe-
ningen. Wilt u ook Sh’BAM ervaren?
Kom dan mee doen met een Sh’BAM
les. U kunt kijken voor het lesrooster
op www.aerofitt.nl  Wanneer u meer
informatie wilt kunt u telefonisch
contact opnemen met 0575-465001 
voor Hengelo en 0575-538425 voor 
Zutphen.

Veel belangstelling voor SH’BAM les bij AeroFitt

Feest in de sportschool 
Hengelo en Zutphen
Hengelo - Vanaf de open dag afge-
lopen zondag staat bij sportcen-
trum AeroFitt SH’BAM van Les 
Mills op het lesrooster. SH’BAM 
is een laagdrempelig danspro-
gramma, een full-body workout 
die simpele dansbewegingen op 
de nieuwste Top 40 hits com-
bineert met dance-muziek, re-
mixen van bekende classics en 
moderne Latin tracks. De simpele 
choreografie wordt overgebracht 
door energieke en goed opgeleide 
instructeurs, die deskundig zijn 
in het wat Les Mills noemt ‘over-
brengen van Fitness Magic’.

Met gastouderopvang in ons dien-
stenpakket blijft het mogelijk om, 
naast de reguliere opvang, ook klein-
schalige en flexibele opvang aan on-
ze klanten te bieden. Het gastouder-
bureau heeft de nieuwe regelgeving 
geïmplementeerd en gaat meet veel 
enthousiasme weer uitbreiden. Al 
onze ingeschreven gastouders heb-
ben minimaal het diploma Helpende 
Zorg en Welzijn en een certificaat 
Kinder-EHBO. Hierdoor zijn zij allen 
opgenomen in het Landelijk register 
Kinderopvang. De gastouders van 
Avonturijn zien kansen! Ze voelen 
zich en dat zijn zij ook: Professio-
neel. Onze gastouders hebben echt 
iets te bieden. De waardering voor 
het vak van de gastouder is toegeno-
men en daarvoor is alle commotie 
goed geweest.

VRAAGOUDERS NIET 
DUURDER UIT IN 2011 BIJ 
AVONTURIJN
Al onze gastouders staan ingeschre-
ven in het Landelijk Register, zij 

voldoen dus aan de eisen die de wet 
stelt en daardoor komen ouders, ook 
in 2011, weer in aanmerking voor de 
zogenaamde kinderopvangtoeslag. 
Het uurtarief wat u voor de opvang 
verschuldigd bent is bij Avonturijn 
voor 2011 gelijk gebleven aan het 
tarief van 2010. De kinderopvang-
toeslag voor gastouderopvang is met 
ingang van 1 januari 2011 verhoogd 
naar € 5,09 per uur, waardoor ouders 
komend jaar bij ons voordeliger uit 
zijn!
Mocht u nog op zoek zijn naar klein-
schalige, professionele en/of flexibele 
opvang dan is gastouderopvang wel-
licht de oplossing voor u. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar onze 
website: www.avonturijn.nl. Als u 
mailt naar gob@avonturijn.nl, dan 
neemt één van onze bemiddelings-
medewerkers contact met u op. In 
een persoonlijk gesprek, bij u thuis, 
inventariseren zij úw opvangwensen 
en regelen zij een nadere kennisma-
king met een gastouder, die aan uw 
persoonlijke wensen voldoet. 

Gastouders gezocht in de gemeente 
Berkelland, Bronckhorst en Gemeen-
te Zutphen
De vraag naar gastouderopvang 
neemt weer toe en Avonturijn is, 
voor in haar hierboven genoemde 
werkgebied, op zoek naar nieuwe 
enthousiaste gastouders: ‘mensen 
die het leuk vinden om in hun eigen 
woning of bij de vraagouder thuis, 
de verzorging van jonge kinderen 
op zich te nemen’. Ook als u al bent 
ingeschreven in het Landelijk re-
gister via een ander bureau, mag u 
tevens werkzaam zijn voor Avontu-
rijn. In samenspraak met de nieuwe 
gastouder wordt eventuele scholing 
geregeld en indien nodig helpen zij 
u, om te voldoen aan alle eisen die 
de wet Kinderopvang aan gastouders 
stelt. Avonturijn vergoedt de (na)
scholingskosten, de E-learning mo-
dules en de training Kinder-EHBO. 
Zij bieden ondersteuning op maat. 

CONTACT
Voor informatie kunt u terecht op 
onze website www.avonturijn.nl of 
belt u even naar: 0573-458130, kies 
voor optie 3 en u wordt doorgescha-
keld naar het Gastouderbureau. On-
ze medewerkers staan u dan graag te 
woord en helpen u graag verder.

Kinderopvang Avonturijn groeit 
en ook de Gastouderopvang

Ruurlo - ‘De gastouderopvang blijft, ondanks de gewijzigde regel-
geving, een geliefde vorm van opvang. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat ouders, die op zoek zijn naar flexibele opvang, dit over het 
algemeen niet kunnen vinden in de reguliere kinderopvang. De klein-
schaligheid en het huiselijke dat de gastouderopvang te bieden heeft, 
is voor ouders vaak een bewuste keuze om voor deze vorm van opvang 
te kiezen’.

Opruimen is bij veel mensen een 
sluitpost. Als je het opruimen uitstelt, 
niet meer weet waar je moet begin-
nen en denkt: ‘ik word hier onrustig 
van!’, dan is deze opruim- cursus een 
aanrader, en een manier om 2011 ge-
lijk goed te beginnen. 

Cursusleidster Jacquelien Koopman 
is binnenhuisarchitecte en opruim-
coach. 
“Ons huis is de plek waar we onszelf 
willen zijn en rust willen vinden. We 
willen zeker niet eindeloos blijven 
zoeken zijn naar belangrijke spullen 
die kwijt zijn of ruzie maken over 
andermans rommel die nog steeds 
niet is opgeruimd”. Cursisten leren 
bewust een keuze te maken voor be-
waren of niet bewaren. “Soms moe-
ten we met pijn in het hart afscheid 
nemen van spullen. Dat kost energie, 

maar geeft vaak een groot gevoel 
van opluchting”. Voor af te danken 
spullen wordt een zinvolle bestem-
ming gezocht.  Deelnemers aan de 
cursus ervaren het opruimen als een 
boeiend avontuur. Met afwisselende 
huiswerkopdrachten gaan ze thuis 
direct aan de slag. Er ontstaat inzicht 
in weerstanden die stap voor stap te 
overwinnen zijn. Deelnemers blijven 
gemotiveerd omdat ze merken dat ze 
weer toekomen aan de leuke dingen 
in het leven. ‘Een opgeruimd huis 
geeft immers een opgeruimd hoofd’. 
Er wordt zo nodig gesleuteld aan 
betere opruimgewoontes. Creatieve, 
maar vooral ook haalbare oplossingen 
worden gezocht, die voor alle huis-
genoten aantrekkelijk zijn. Geleerd 
wordt hoe achterstallige opruimklus-
sen nu eindelijk eens afdoende aan-
gepakt kunnen worden, én hoe het, 

zo eenvoudig mogelijk, opgeruimd 
kan blijven.  En als binnenhuisarchi-
tecte wil Jacquelien natuurlijk veel 
slimme, mooie, praktische en ruim-
telijk interessante opruimtips laten 
zien, zodat u geïnspireerd raakt om 
ze thuis direct toe te gaan passen.  
Jacquelien: “Het doel is om thuis tijd, 
rust, ruimte en overzicht te krijgen, 
en méér oog voor wat werkelijk van 
belang is. Plezieriger wonen tussen 
dierbare spullen én genoeg ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen. Tijd en 
energie die nu nog besteed wordt aan 
het telkens weer vruchteloos probe-
ren om alles op orde te krijgen kan 
straks besteed worden aan het invul-
len van langgekoesterde wensen”.

In een cursusgroepje van maximaal 5 
deelnemers is er ruim aandacht voor 
ieders  persoonlijke opruimplan-van-
aanpak. De cursus bestaat uit 6 lessen 
om de 14 dagen en start in januari. 
Data en tijden zijn in overleg met de 
deelnemers. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Jacque-
lien Koopman, tel. 0575 - 513426 of 
haar website bezoeken  www.buro-
binnenkant.nl

Wintercursus ‘thuis, ruimte maken’
Soms kan de chaos in huis je flink boven het hoofd groeien. De papie-
ren stapelen zich op, er moeten nog jaren foto’s worden ingeplakt, 
kasten en kamers zijn overvol zijn met spullen en in de garage of de 
schuur is al jaren geen plek meer voor een fiets, laat staan een auto. 
Dan is de hoogste tijd voor de frisse blik van een opruimcoach. Ie-
mand die adviseert over een logische indeling in kast en archief, die 
helpt een beslissing te nemen over wat weg kan en wat niet.

Vele tennissers uit de hele regio bin-
den dan de strijd met elkaar aan in 
wat voor velen het eerste toernooi is 
in het nieuwe jaar. Er wordt gespeeld 
in het damesdubbel, herendubbel en 
mixdubbel. Dit in de speelsterktes 5, 
6, 7 en 8. Iedereen die lid is van een 
tennisvereniging en in 2011 25 jaar 

of ouder is kan zich voor dit gezellige
toernooi inschrijven. Doe dit samen 
met een dubbelpartner en schrijf
beiden in op www.toernooiklapper.
nl. Wees er vlug bij want het komt
regelmatig voor dat het toernooi snel
is volgeboekt.

Regiobank tennistoernooi 2011

Steenderen - Ook in 2011 organiseert tennisvereniging De Nieuwe Hel-
lewei haar traditionele Regiobank 25+ dubbeltennistoernooi. Dit jaar
staat het toernooi van 13 t/m 20 maart op de kalender.

Rond oud en nieuw waren er nog andere bezoekers op de tennisbaan, maar in maart kan
er weer gewoon getennist worden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Willem Alexander Paul Frederik Lo-
dewijk van Oranje had in 1849 wei-
nig zin om zijn vader Willem II op te 
volgen. Hij vond de nieuwe Grondwet 
van 1848, waarin de macht van de 
koning was beperkt, veel te liberaal. 
Bovendien had hij zich nog nauwe-
lijks met staatszaken bemoeid. Al 
snel kreeg de koning ruzie met poli-
tici. Willem III deed alsof er helemaal 
geen Grondwet bestond. Zelfs de 
meest conservatieve ministers wist 
hij te beledigen. Er volgde een reeks 
conflicten, die soms zelfs tot nieuwe 
verkiezingen leidde. Maar uiteinde-
lijk moest Willem III erkennen dat 
hij als koning naar de politiek moest 
luisteren. Daarna verloor hij langza-
merhand zijn belangstelling voor het 
regeren. Langer dan enig vorst voor 
hem in ons land was Willem III wel 
koning. Willem kreeg de naam een 
bruut te zijn, met een voorliefde voor 
de jacht, drank en vrouwen. Het hu-

welijk met zijn nicht Sophie 
van Württemberg, waar drie 
zoons uit voortkwamen, was 
ronduit ongelukkig. Als het 
eerste kind, dat natuurlijk ook 
Willem heet, in 1840 gedoopt 
wordt zijn er vier geslachten 
Oranjes aanwezig. Willem I, 
diens zoon Willem II, en klein-
zoon Willem III en de dope-
ling. Deze laatste Willem van 
Oranje Nassau stierf echter al 
in 1879 op 38 jarige leeftijd in 
Parijs, waar hij regelmatig op 
negatieve manier de pers haal-
de en de bijnaam ‘Le Prince de 
Citron’ had. Zijn vader Wil-
lem III, waar deze vierde Wil-
lem het niet zo goed mee kon 
vinden, was vaak gauw boos 
en de Europese vorstenhuizen zagen 
hoofdschuddend hoe Willem zich 
onmogelijk maakte. ‘Die verschrikke-
lijke dronken koning’ zoals koningin 
Victoria hem noemde, kreeg in Ne-
derland de spotnaam Koning Gorilla. 
Toen Sophie in 1877 overleed, wilde 
Willem al na drie maanden hertrou-
wen met een Franse operazangeres. 
Maar dat ging het kabinet te ver en 
het huwelijk ging niet door. In 1879 
trouwde Willem III met de veertig 

jaar jongere Duitse prinses Emma. 
Een jaar later beviel zij van prinses 
Wilhelmina, het enige kind dat Wil-
lem III overleefde. Toen de koning in 

1890 stierf, liet hij de monarchie in 
diepe crisis achter.
Bron: Historische Canon Zelhem 
(Project voor het basisonderwijs) en 
internet.
 
Wilt u reageren op deze rubriek of heeft u 
een oude foto of een verhaal uit de gemeen-
te Bronckhorst om te publiceren? Stuur of 
mail uw reactie dan naar Fred Wolsink, 
Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail: 
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (154)
Deze week een afbeelding van een munt met de beeltenis van koning 
Willem III. Hij werd in 1849 de nieuwe koning van ons land en werd 
ook wel Koning Gorilla genoemd. Deze bracht met zijn gedrag de mo-
narchie regelmatig heftig aan het wankelen.

THUISZORG OP DE KAART
Thuiszorg Markenheem wil met de-
ze nieuwe uitingen haar organisatie 
en medewerkers een professionele 
uitstraling geven én de Thuiszorg 
nadrukkelijker op de kaart zetten 
in het werkgebied. De thuiszorgor-
ganisatie mag trots zijn op het feit 
dat ze binnen alle spelregels op een 
efficiënte manier en met veel kwali-
teit de thuiszorgcliënten dichtbij en 

herkenbaar zorg biedt.

ZORGPLANNEN
Markenheem levert al jaren thuis-
zorg in de Gemeenten Doetinchem en 
Bronckhorst. Naast thuiszorg wordt 
vanuit de diverse zorgcentra in de re-
gio ook verzorgingshuis- en verpleeg-
huiszorg geleverd. Alle medewerkers 
van de Thuiszorg hebben scholing ge-
volgd in het maken van zorgplannen. 

Een belangrijke vaardigheid, want 
hier komt de vraag van de cliënt en 
het aanbod van de organisatie bij el-
kaar. De tevredenheid van cliënt en 
medewerker wordt hiermee groten-
deels verzekerd.

DIGITALE PEN
Thuiszorgmedewerkers krijgen bin-
nen Markenheem de ruimte zaken 
onderling te regelen. Ook de registra-
tie van de uren verloopt minder be-
lastend dan vaak wordt aangegeven. 
Markenheem maakt sinds november 
2010 gebruik van registratie door 
middel van een digitale pen! Deze di-
gitale pen heeft binnen de organisatie 
gezorgd voor veel efficiency voor alle 
betrokken partijen!

Frisse start van het jaar

Thuiszorg Markenheem

Doetinchem - Een frisse start van het nieuwe jaar voor de Thuiszorg-
organisatie van Markenheem: op dinsdag 11 januari zijn nieuwe be-
drijfsauto’s en fietsen gepresenteerd. Op de auto’s en de fietstassen 
prijkt het Thuiszorglogo van Markenheem. Onder toeziend oog van 
diverse genodigden en natuurlijk de medewerkers van de Thuiszorg 
van Markenheem werden de auto’s en fietsen in Zorgcentrum Scha-
venweide in Doetinchem onthuld.

Bijschrift foto: De nieuwe fietsen van Thuiszorg Markenheem

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

Men reist met de VNB en wel per 
vliegtuig vanaf vliegveld Eindhoven. 
Een volledig verzorgde bedevaartreis, 
voor gezonden en zieken, voor paro-
chianen, en eventuele familieleden, 
jong en oud. De informatieavond is 
op dinsdag 25 januari 2011, om 19,30 
uur in de parochiezaal van de Chris-

tus Koningkerk, Het Jebbink 8, te
Vorden. Ook als men nog niet zeker
weet of men meegaat, kom gerust,
stel vragen, men is er om ze te beant-
woorden. 

Pastoor Hogenelst gaat mee voor de
geestelijke begeleiding. Wil men al-
vast meer weten over deze reis, of
denkt men erover om als vrijwilliger
mee te gaan naar Lourdes, dan kan
men contact opnemen met: Riekje
Rijk; geestelijk verzorger Stichting 
Sutfene, te Zutphen, 06 13182098. 
Willy Hermsen, Zutphen, 06 5367672
of met Pastor Hogenelst, Parochiever-
band HH Twaalf Apostelen.

Bedevaart naar Lourdes
Van 6 mei t/m 11 mei wordt door 
het team Lourdesbedevaart een 
reis naar Lourdes georganiseerd. 
Men hoopt dat er uit de Parochie 
de Heilige Twaalf Apostelen ( met 
zijn 12 unieke geloofsgemeen-
schappen) weer een flink aantal 
mensen meegaat.

Wilt u onze producten liever in het 
echt bekijken, dan bent u natuurlijk 
van harte welkom in onze winkel. 
Dus als u van plan bent om uw wo-
ning binnen of buiten een opknap-
beurt te geven, of bent u gewoon 
nieuwsgierig geworden dan moet u 
zeker eens bij Deco Home Harmsen 
binnenkijken. 

ALLES OM HET NOG MOOIER 
TE MAKEN
Raamdecoratie is een verzamelnaam 
voor alles wat u voor het raam hangt. 
Hieronder verstaan we jaloezieën, 
vouw- en rolgordijnen, lamellen en 
plissé- en paneelgordijnen. Dankzij de 
steeds groter wordende keus in ma-
terialen, uitvoeringen en kleuren is 
raamdecoratie naast functioneel, ook 
een sieraad voor uw raam. U vindt bij 
Deco Home Harmsen ook een zeer 

uitgebreide behangcollectie van alle
toonaangevende merken. Behang is 
de laatste jaren weer helemaal in 
opkomst en voor elke interieurstijl
is er dan ook een enorme keuze in
behangcollecties. Deco Home Harm-
sen biedt u een totaaloplossing voor 
in- en exterieur, dus vindt u bij hen
ook een ruime collectie gordijnstof-
fen, tapijt, houten vloeren, pvc vloe-
ren, laminaat en shutters.

VERF VOOR ELKE KLUS
Deco Home Harmsen biedt u ook een
groot assortiment verf en verfproduc-
ten, voor zowel de professional als de
doe-het-zelver. Toegespitst op uw klus
geven zij u professioneel advies welke
verf hiervoor het meest geschikt is.
U vindt er bekende merken zoals Sik-
kens, Sigma, Wijzonol, Flexa, Histor,
Rambo en dimago®. Daarnaast heb-
ben ze een eigen Deco Home huis-
merk met verf en verfbenodigdheden
dat zich kenmerkt door een goede 
kwaliteit tegen een redelijke prijs. 

VAKKUNDIG ADVIES BIJ DECO 
HOME HARMSEN IS STANDAARD
Met zoveel keuzemogelijkheden is 
het verkrijgen van goed advies on-
ontbeerlijk. Bij Deco Home Harmsen
is het geven van advies aan de klant
vanzelfsprekend. “Als speciaalzaak 
onderscheiden wij ons juist door
onze klanten altijd te voorzien van 
passend advies op welk gebied dan 
ook” zegt Els Harmsen. “Wij zijn er
voor de klant van het begin tot het
einde van de klus. Zo adviseren wij ze
met het kiezen van de kleuren of het
maken van combinaties tussen ver-
schillende assortimenten. Maar wij
adviseren ze ook welke materialen 
ze het beste kunnen gebruiken.” Bij
Deco Home Harmsen is de klant dus
ook nog steeds klant.

Nieuwe website Deco Home 
Harmsen en Harmsen Vakschilders
Hengelo - Deco Home Harmsen 
is al jarenlang een begrip in Hen-
gelo. In de winkel kunt u terecht 
voor verf, behang, raamdecora-
tie, gordijnen, tapijt en natuur-
lijk ook voor een uitstekend ad-
vies. Maar daarnaast heeft Deco 
Home Harmsen ook een website 
voor al haar (product-) informa-
tie. Deze website is onlangs in een 
nieuw jasje gestoken en compleet 
vernieuwd. Geheel up-to-date en 
uitgebreid met steeds wisselende 
acties en aanbiedingen. Verder 
biedt de site handige tips, een 
duidelijk overzicht met produc-
ten die in de winkel worden ver-
kocht en vindt u er informatie 
over het schildersbedrijf. Neemt 
u gerust een kijkje op www.harm-
senvakschilders.nl. U maakt dan 
ook nog kans op een gratis kleur-
advies bij u thuis of een van de 
waardebonnen.

De Paradox is een school voor kinde-
ren van 4 tot 18 jaar, zonder verplichte 
lessen.Net zoals een kind uit zichzelf, 
met hulp van anderen, leert lopen en 
praten, kan een kind ook leren lezen, 
schrijven en rekenen. Kinderen leren 
veel spelenderwijs. Daarom is er bij 
De Paradox alle ruimte om naar har-
telust te spelen. Wanneer een kind 
eraan toe is, geven wij de de lessen of 
de hulp die nodig zijn. Het kind leert 
dan zonder dwang of stress.  Kinde-
ren zijn van nature nieuwsgierig en 
ondernemend. Op de Paradox krijgen 
kinderen de ruimte om op hun eigen 

tijd en op hun eigen manier de nor-
male schoolstof te leren. 
Oudere leerlingen gaan vaak een of
twee dagen per week op stage, bijvoor-
beeld bij een installatiebureau of een
zorginstelling. Zo komen ze erachter
in welke richting zij een vervolgoplei-
ding willen doen, voor welke richting
zij enthousiast en gemotiveerd zijn. 
Kom eens kijken op zaterdag 22 ja-
nuari bij School de Paradox. Wilt u
meer weten hoe het in de praktijk op
De Paradox gaat, of ervaringen van 
oud-leerlingen horen, komt u dan 
gerust langs. De school is gevestigd
in de oude EMPO-fabriek aan de Enk-
weg 17A. Meer informatie vindt u op
www.schooldeparadox.nl.

Open dag op De Paradox
Vorden - Op zaterdag 22 januari 
houdt De Paradox een open dag.

Cappella Bronckhorst is een koor uit 
de gemeente Bronkhorst met zo’n 35 
leden. Het koor repeteert elke don-
derdagavond o.l.v. de dirigent Hans 
de Wilde in Het Anker in Steende-

ren. Voor geoefende zangers/liefheb-
bers van dit Requiem biedt het koor
de mogelijkheid om op  projectbasis
een half jaar mee te repeteren en ver-
volgens eind september dit prachtige
werk van Mozart uit te voeren met
orkest en solisten. 

Voor inlichtingen kan men terecht 
bij Jan Dijkstra, tel: 0575 513768.

Projectleden gezocht
Op 25 september voert Cappella 
Bronckhorst het  Requiem en de 
Vespers van Mozart uit in de St. 
Jan te Zutphen.
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PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem
tel. 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst 

vraagt enkele

BEZORGERS(STERS)

Steenderen. Aanmelden voor andere plaat-

sen in de gemeente Bronckhorst als reserve 
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VakantieXperts Avanti organiseert een 
17-daagse groepsrondreis Zuid-Afrika 

met vertrek op 1 oktober 2011. 

 
Op reis met een gezelschap         Reisbegeleiding van    

      uit de regio                                   VakantieXperts Avanti 
 

 Vervoer vanuit de regio               Sluiting inschrijving 28-01-11

  VakantieXperts Avanti 
 
Dorpsstraat 5-7   Stationsstraat 7 
7261 AT  Ruurlo   7021 CJ Zelhem 
tel: 0573-454680  tel: 0314-626171 
ruurlo@vx.nl   zelhem@vx.nl 

 

www.reisburoavanti.nl 

22 januari

in het café

Frikandellen 
eten

in de discotheek

Senor Lopez

Woensdag 26 januari
Live muziek

Optreden: ‘Verrassing‘
Live-muziek elke laatste woensdag van de maand

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

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

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

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

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

In de loc. Vorden zijn 
groepen op 

verschillende niveau’s.
 

Daar kan ingevoegd 
worden. Inf. Trees. 
Tel.0543-451476

treesrotsbeusink@gmail.com

HOME
deco

Zelhemseweg 21 (bedr. terrein Hengelo) 7255 PS  Hengelo, 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, 
vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

U VINDT HIER:

 

 

In onze winkel vindt 

u een compleet assor-

timent 

NEEM SNEL EEN KIJKJE OP WWW.HARMSENVAKSCHILDERS.NL
EN MAAK KANS OP GRATIS KLEURADVIES BIJ U THUIS OF ÉÉN VAN DE WAARDEBONNEN

GRAAG TOT ZIENS OP DE WEBSITE OF IN DE WINKEL.

Durf jij het beste uit jezelf te halen?
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Voor verzorgd wonen zijn wij op zoek naar:

bij woonzorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem.

Zieken-/contact- 
verzorgenden (flex) 



HOESLAKENS

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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DUIZEND DEKBEDSETS 
met kortingen 

TOT 70%

TAFELGOED

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met 
luxorel en een katoenen tijk, anti-
allergisch, goed wasbaar en bij te 
vullen.
van 27,95 nu 19,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht -
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde. 
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

90% dons kussen van Brinkhaus 
van 179,00 nu 99,-

3 kamer kussen van Brinkhaus 
90% dons met dons en veren binnenin
van 99,- p/st. nu voor 69,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol. 
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-

3 kamer kussen Comfort de luxe 
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st.   nu 59,-

Vandyck, Livello en 
Fashion

Effen baddoeken in vele kleuren
Washand NU 1,95
Gastendoek NU 3,95
Handdoek 60/110 nu 2 voor 15,00
Baddoek 70/140 NU 12,95

Baddoeken van Vossen,
Vandyck en Yep

Restanten!
UITZOEKEN 60/110 nu 2 voor 9,95

Vandijck badmat 
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 15,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/90 Badmat van 24,95 nu 16,95

70/140 Badmat van 44,95 nu 34,95

Prachtige badstof en
velours badjassen

van Vandijck

Velours van 69,95 nu 49,95

Badstof van 64,95 nu 44,95

HONDERDEN BADJASSEN
Kinderen vanaf 14,95

Dames vanaf 29,95

Heren vanaf 39,95

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek 
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 5,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Glazendoeken bamboevezel 3,95

DEKBEDDEN
Synthetische dekbedden

Eclair enkeldekbed Anti-allergisch. 60º
wasbaar. 100% perkal katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,95 voor 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 voor 59,95

2 pers. 200/200 van 129,- voor 79,95

2 pers. xl 200/220 van 139,- voor 89,95

litsjum. 240/200 van 139,- voor 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- voor 99,95

Eclair 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl 200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

100% DONS
TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. 
Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 269,- NU 169,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- NU 189,-
2 pers. 200/200 van 369,- NU 239,-
litsjum. 240/200 van 409,- NU 279,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 319,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. 
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 489,- NU 299,-
1 pers. xl 140/220 van 519,- NU 339,-
2 pers. 200/200 van 659,- NU 449,-
litsjum. 240/200 van 739,- NU 529,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- NU 599,-

Wollen dekbedden Texellent
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-
Wollen 4 seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 109,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 169,-

Donzen dekbedden
90% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 119,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 139,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 239,-
Yves Delorme 90% dons winterdekbed.
HALVE PRIJS
1 pers. 140/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 599,- voor 299,-
Body Comfort 90% dons 4 seizoenen
dekbed.
HALVE PRIJS
1 pers. 140/200 van 389,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 599,- voor 299,-

Cinderella 100% katoenen 
hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 14,95 voor 12,95

90/200 van 15,95 voor 13,95

90/220 van 16,95 voor 14,95

140/200 van 22,50 voor 17,95

160/200 van 24,95 voor 20,95

180/200 van 29,95 voor 22,95

180/220 van 32,50 voor 25,95

slopen 60/70 p/st. nu 5,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Super kwaliteit 
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 39,95 vanaf 14,95

2 persoons van 49,95 vanaf 19,95

Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 24,95

Hoeslakens Flanel
80/200 van 29,95 voor 19,95

90/200 van 29,95 voor 19,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 49,95 voor 34,95

slopen 60/70 NU 2 stuks voor 14,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 21,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 14,95

UITZOEKEN!
Lopers + dekservetten vanaf 9,95

Tafellakens ± 140-190 vanaf 19,95

Tafellakens ± 140-220 vanaf 24,95

Tafellakens ± 160-260 vanaf 29,95

Servetten vanaf 2,50

Placemats vanaf 4,95

Sierkussentjes
uitzoeken NU 9,95

SPREIEN 
HALVE PRIJS

Fleece Plaids
(150-200 cm) NU 19,95
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Ben jij een enthousiaste fysiotherapeut m/v die een 
uitdaging zoekt? 
 
En: 
� Benader je het gezondheidsprobleem actief 
� Ben je bereid tot specialiseren 
� Heb je goede communicatieve, sociale en representatieve 

eigenschappen 
� Denk en werk je proactief 
� Zie je kansen en mogelijkheden op de “markt van het 

bewegen” 
� Heb je affiniteit met beweegprogramma’s c.q. medische 

fitness 
� Ben je vanaf 1 april 2011 beschikbaar voor 30 uur per week 
 
 
Stuur dan je sollicitatiebrief naar 
Centrum in Beweging 
t.a.v. Fons ten Hag 
Patronaatsstraat 10 
7131 CG Lichtenvoorde 
 

In ons centrum staat de patiënt/cliënt centraal. 
Begrippen als privacy, zelfstandigheid en individualiteit zijn richtinggevend.  
Op professionele, methodische wijze leveren wij maatwerk. De continuïteit 

van ons bedrijf wordt bij concurrentie primair onderbouwd door het 
onderscheidend vermogen in de kwaliteit van de geleverde diensten. 

 
Voor meer informatie: www.centruminbeweging.nl 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MAGAZIJNCHEF M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VCP804085

Werkzaamheden;
Je werkzaamheden bestaan uit het aansturen van monteurs bij 
werkzaamheden in het magazijn, het klaarzetten van materiaallijs-
ten, in- en uitboeken van apparatuur en binnenkomende goederen 
controleren en opbergen.

Functie eisen;

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenummer; VCP794552
 
Werkzaamheden;

-
werker binnendienst. Je initieert uiteenlopende verkoop- en marke-
tingactiviteiten, daarnaast is de binnendienst verantwoordelijk voor 
technische controle van de binnengekomen orders en de juiste 

en persoonlijk contact met klanten en leveranciers. 

Functie eisen;

BOUWKUNDIGMEDEWERKER STANDBOUW M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenummer; VCP806707

Werkzaamheden;
Als bouwkundig medewerker ben je met een team onder andere 
verantwoordelijk voor het voorbereiden van beursstands en het op 

Functie eisen;

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VVN804009

Werkzaamheden;
-

ken en het draaien van productie. Je bent bereid werkzaamheden 
anders dan eigen werkzaamheden uit te voeren.

Functie eisen;

ELEKTROMONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK 798161

Werkzaamheden;
Het bouwen en bekabelen van schakelkasten en het bekabelen van 

van onze machines en installaties bij opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland.

Functie eisen;

MONTEUR M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VIO806884

Werkzaamheden;
Het assembleren van de verschillende componenten volgens teke-

Functie eisen;

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

ENGINEER M/V
Fulltime - vacaturenummer: VIO804608

In de functie van engineer ben je verantwoordelijk voor het 
opstellen van het lay-out en flowschema, het uit-engineeren en 
uittekenen van de projectonderdelen, het opstellen van specifi-
caties voor de inkoopdelen, de tussentijdse budgetbewaking, 
het opzetten van checklisten voor de machines en het afhande-
len van storingen en klachten van lopende en/of afgeronde pro-
jecten. Hiervoor overleg je regelmatig met de project manager. 
Ook ben je verantwoordelijk voor de tussentijdse kwaliteitscon-
trole en de eindkwaliteitscontrole van componenten.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde MTS 
of HTS opleiding richting werktuigbouw. Je hebt kennis van, 
of ervaring met ME 10 en One Space Desginer. De kandidaat 
die wij zoeken is een goede mechanische constructeur die zich 
houdt aan de voorcalculatie. Het is van belang dat je de Neder-
landse, Duitse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk 
goed beheerst.

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



Deze prachtige reis ging langs de Ri-
ver kwai, de drijvende markt en de 
oude hoofdstad Ayutthaya naar het 
noorden. In Chiang Mai werden de 
bergstammen bezocht en werd de 
groep gemasseerd. Deze reis werd 
georganiseerd door VakantieXperts 
Avanti uit Zelhem in samenwer-

king met de OAD. Tijdens deze reis 
werd de groep begeleid door Arnol-
da Teunissen van VakantieXperts 
Avanti. Op de foto de groep voor de 
bus in Chiang Mai. 
Voor het najaar 2011 heeft Vakan-
tieXperts Avanti weer een prachtige 
reis naar Zuid Afrika gepland. Deze 

reis gaat helemaal van Kaapstad
naar Johannesburg en onderweg
zult u vele prachtige plekjes be-
zoeken. Zuid Afrika heeft niet voor
niets de bijnaam “de wereld in een
land”. Deze reis is uiteraard weer
onder begeleiding van VakantieX-
perts Avanti en met vervoer vanuit
de regio. Voor deze reis zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Neem
voor meer informatie contact op
met VakantieXperts Avanti in Zel-
hem of Ruurlo.

VakantieXperts op reis

Zelhem/Ruurlo - VakantieXperts Avanti is onlangs op reis geweest 
met een groep achterhoekers naar Thailand. Gestart werd in Bang-
kok, waar werd gefietst door deze wereldstad, boottochten gemaakt 
en uiteraard het Royal Palace werd bezocht.

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zijn wij op zoek naar een:

Medewerker

op de gipsafdeling
Ben je tussen de 18-25 jaar,

werk je graag met je handen

en ben je in het bezit van een rijbewijs,

stuur dan een e-mail naar

lichtenvoorde@ttlsiemonsma.nl 

of schrijf naar

Siemonsma Tandtechniek BV

Eschpark 11

7131 TG Lichtenvoorde

t.a.v. H. Boom

Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium



wááánzinnig veel aanbiedingen met keiharde 50% korting

Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 17 januari 2011 t/m zondag 23 januari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Ribkarbonade

+1 gratis
ZEGEL

per kilo

ecim
en

specicim
en

sspec

2 stuks*

Pringles 
original 
of Xtreme
alle soorten, 
2 bussen 
à 150-165 gram 
naar keuze

2 stuks*

SiSi Fruit water, 
Sinas of 
No Bubbles
alle soorten, 2 flessen 
à 1.5 liter naar keuze

Page toiletpapier

decor, aloë vera of kussenzacht, 

pak 16 rollen

+2 gratis
ZEGELS

im
en

im
en

ecim
en

sp
ecicim

en

ssp
ec

Chocomel
alle soorten, 3 pakken 
à 1 liter naar keuze

+1 gratis
ZEGEL

3 stuks

ecim
en

specicim
en

sspec

Danio halfvolle kwark
alle soorten, 2 bekers à 450 gram 
naar keuze

-.2   sjirpolik-eitca  

2 stuks

Robijn wasmiddel 
of wasverzachter
alle soorten, 
3 stuks naar keuze

+2 gratis
ZEGELS

3e

gratis!*im
en

im
en

ecim
en

specicim
en

sspec

Verse Zeeuwse mosselen
bak 2 kilo

sjirpolik-eitca  
 -.2  

Handsinaasappelen
net 2 kilo

sjirpolik-eitca   57.0  2.99

per 100 gram

Coburgerham
vers van het mes•

per 500 gram

Witlof
sjirpolik-eitca   82.1  

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

heel brood

Ambachtelijk 
Kloosterbrood wit

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

WapenaeR
jong of jong belegen, 
vers van het mes•

per kilo
Tafelzuur
alle soorten, 2 potten naar keuze

1.56
*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

2 stuks*

per kilo

Saucijzen fijn

Uit de diepvries:
Aviko SuperCrunch 
of Frideaal frites
alle soorten, zak 750 gram

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


