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Afgelopen week droeg hij de voorzit-
tershamer op het altaar van de Antoni-
uskerk officieel over aan zijn opvolger

Ton Rutting. Een prachtige hamer, ge-
maakt uit het hout van de ‘goudenre-
gen boom’. Bart Hartelman: ‘Ik moet
eerlijk bekennen dat ik deze hamer
nog nooit heb gebruikt. Ik kon tijdens
de vergaderingen altijd ‘zonder’. Toen
het moment van aftreden een feit was
dacht ik aan de woorden van een pas-
toor die aan het eind van de mis altijd
sprak ‘Ite missa est’ (‘de mis is afgelo-
pen‘) waarna het volk altijd zei ‘Deo
gratias’(‘dank je wel‘)’ zo zegt de voor-
malige preases van de ‘Vrienden‘.
Vervolgens: ‘Ik ben tien jaar voorzitter
geweest, een prachtige tijd, toch wel
een stukje opluchting en blij dat het
voorbij is. De Stichting Vrienden van
de Kerk op de Kranenburg krijgt in Ton
Rutting een waardig opvolger. Ik denk
zelfs dat Ton een konsekwenter voor-
zitter is. Ik ben soms wat emotioneler’,
zo zegt Bart Hartelman die als geboren
en getogen Vordenaar door de jaren
heen warme gevoelens heeft bij de An-
toniuskerk. Even terug in de tijd. ‘Op 4
september 1998 verschenen doctoran-
dus Albertus Johannes Antonius Har-
telman, zonder beroep, geboren op 22
december 1935, wonende aan de Deca-
nijeweg 2 in Vorden alsmede Hendri-
kus van Rijn, zonder beroep, geboren
te Amsterdam op 9 februari 1923, wo-
nende aan de Ganzesteeg 9 te Vorden,
voor kandidaat notaris meester Gerrit
Johannes Bernardus Bontje, wonende
te Vorden. ‘De beide comparanten ver-
klaren bij dezen een stichting in het le-
ven te roepen en wel onder de naam ‘

Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg’, zo staat in de statuten.
De Stichting heeft o.m. als doel: het be-
vorderen van de instandhouding van
het kerkgebouw in de Kranenburg, dit
in overeenstemming met de waardig-
heid en het gewijde karakter. En thans
is deze kerk dus in handen van de
SGOK. ‘Een stichting die hetzelfde doel
voor ogen heeft’, aldus Bart Hartel-
man. Terugkijkend op de afgelopen
tien jaar, overheerst het gevoel dat wat
wij bereikt hebben (realisatie Heiligen-
beeldenmuseum in deze kerk) is ge-
beurd door een groot korps vrijwilli-
gers. Allemaal vrijwilligers met een
dermate betrokkenheid dat ze er pas
mee ophouden, wanneer ze dood
gaan’, zo sprak Hartelman met een
‘doodernstig’gezicht.
De steun vanuit de bevolking naar de
‘Vrienden‘ (600 donateurs) heeft hem
ook altijd verrast. Bart: ’Daardoor
wordt het ‘breed‘ gedragen. De eerste
gedachten van de Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg waren
om regelmatig muziekuitvoeringen in
de kerk te organiseren. Toen kwam
Harrie van Rijn op het idee om er een
Heiligenbeeldenmuseum in onder te
brengen. Hij zond alle kloosters in Ne-
derland een brief met de tekst ‘Wij
branden een kaarsje voor U‘.
We kregen vervolgens van alle kanten
beelden (in bruikleen) toegezonden.
Het museum kreeg pas echt gestalte
toen wij in België bij ene mijnheer Leo
Franck zo’n 400/500 beelden moch-
ten ophalen. We hebben een deel van
de beelden verkocht. Met de opbrengst
daarvan hebben we de aankoop kun-
nen financieren’, zo zegt Bart Hartel-
man. Mede voor hun verdiensten voor
kerk en museum werden Bart Hartel-
man en Harrie van Rijn een aantal ja-
ren geleden koninklijk onderscheiden.
Bart Hartelman blijft overigens wel be-

Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg

Ton Rutting volgt Bart Hartelman op

‘Het Heiligenbeeldenmuseum gaat als officieel geregistreerd museum
een nieuwe periode in, ook onder voorzitterschap van Ton Rutting. Ik
wens hem en de overige bestuursleden alle succes toe die ik maar kan
wensen. Daarmee houd ik mijn voorzitterschap voor geëindigd, ik heb ge-
zegd’. Woorden die Bart Hartelman op Oudejaarsdag sprak tijdens de
overdracht van de Antoniuskerk aan de SGOK (Stichting Oude Gelderse
Kerken). Voor Bart toen de laatste keer dat hij sprak als voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg.

Bart Hartelman en Ton Rutting.

stuurslid, samen met Ton Rutting
voorzitter, Ria Veldkamp secretaris,
Harry Mombarg penningmeester en
August Koster. De Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg is voor
Ton Rutting geen onbekend terrein.
Hij ‘draait’ al een paar jaar op bestuur-
lijk niveau mee. Daarnaast is hij voor-
zitter van de pastoraatgroep Vorden.
‘In deze functie coördineer ik o.m. de
activiteiten van de vrijwilligers en de
parochianen op pastoraal gebied’, zo
legt hij uit. Ton Rutting: ‘Het geeft een
goed gevoel dat inmiddels de over-
dracht van de kerk naar de SGOK heeft
plaats gevonden, waardoor het voort-
bestaan van het Heiligenbeeldenmuse-
um is verzekerd. Ik zie het als een uit-
daging het kerkgebouw ‘evendig' te
houden. We kunnen en moeten ons in
de toekomst blijven onderscheiden,
omdat wij hier op de Kranenburg het
enige Heiligenbeeldenmuseum van
Nederland hebben. Wij moeten het
museum verder uitbouwen en profes-
sionaliseren en ons ook verder specia-
liseren in het collectiebeleid’, aldus
Ton Rutting. In 2010 wordt vanaf Pa-
sen tot oktober het thema ‘Zeven sa-
cramenten‘ in de kerk uitgebeeld
waarbij het bestuur van de ‘Vrienden‘
hoopt het jaarlijkse bezoekersaantal
(8000 tot 9000 bezoekers) verder op te
kunnen schroeven. Om dit doel extra
te stimuleren hebben de besturen van
de kerken in Vierakker, Baak en de Kra-
nenburg een arrangement samen ge-
steld. Dat houdt in: ontvangst met kof-
fie in de Antoniuskerk (Kranenburg)
met tevens de vertoning van het klank-
beeld over de kerk e.d. Vervolgens be-
zichtiging van de kerken in Baak en
Vierakker, waarna in het Ludgerusge-
bouw naast de kerk in Vierakker een
(Gelderse) koffietafel wordt verzorgd.

VORDEN
Zutphenseweg 1b
 T 0575 - 553336

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

OOK
ZONDER
AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Tulpen

€5.00

Paniek in Hengelo!
Er zouden te weinig ijsknuffels zijn, de 1e rage van 2010!

Maar gelukkig zijn er genoeg bij Plus Hans Eland!!!

Gratis zuurkool bij aankoop van 500 gram h.o.h. gehakt

Maggi ovenschotel zuurkool € 0.99

Gratis 2e fles wijn, Conde de Albeta € 3.99

Kipkrokantschnitzels 5 stuks € 2.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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 parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

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

Heeft u een paar uurtje voor ons? 
Kijk op www.votregiozutphen.nl

Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp 
Mantelzorgondersteuning voor mensen met een beperking

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur  ds. A.P. de Graaf uit Beekbergen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. J. Ek uit Brummen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur Woord- en communiedienst,
Dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 januari 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 24 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

Tandarts
23-24 januari geen opgave. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s
middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden
en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
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.

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 drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

ERVAREN ALLROUND
KLUSSENMAN
heeft tijd. 25 p.u.

Tel.: 06-51980809 
(zie ook advertentie)

http://link.marktplaats.nl/220694968 

Gitaarles - Vierakker 
voor beginners en 

gevorderden. 06-51006264 
victor macare

Vijf jaar Fleckvieh in Ne-
derland. Ma. 25-1-2010
20.00 uur. Radstake, Heel-
weg/Varsseveld

�

Carnaval Kranenburg
Vorden 12 febr playback-
show 13 febr carnavalsbal
met onthulling nieuwe prins
14 febr kinder middag en
kasbendjen en blinde ed

�

12 , 13 en 14 febr. kra-
nenburgs carnaval feesttent
ter. sv ratti vorden

�
Studiekeuze lastig? 

Professionele hulp 
in de Achterhoek via 

www.keuzecoaches.nl

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

HANDYMAN biedt
zich aan voor werk op

(zorg)boerderij of tuinderij.
Tel. 06-36588022

Botmeting in praktijk overgangs-
consulente op 29 en 30/1,
José la Croix, Toverstraat 7, 

Baak, 0575-560381, 
joselacroix.blogspot.com

Dagmenu’s
20 t/m 26 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags

vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu €1,25 per verandering. Dagmenu bij
ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 20 januari
Mosterdsoep / Kipfilet met champignonsaus, aardappelkroketten
en groente.

Donderdag 21 januari
1/2 gegrild haantje met appelmoes, frieten en rauwkostsalade/
Bavarois met slagroom.

Vrijdag 22 januari
Bruine bonensoep / Visspies met knoflooksaus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 23 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse Cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade /
parfait met slagroom.

Maandag 25 januari
Gesloten.

Dinsdag 26 januari
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of op-
merkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 551519 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Wij zijn leerlingen van het
Rietveld lyceum en we orga-
niseren een afsluiting van het
schooljaar. Daarvoor hebben
wij stoffen nodig in de kleu-
ren: bordeaux rood, donker
groen, wit en goud. Het liefst
een afmeting van meer dan 1
meter lang.Kunt u ons hel-
pen, dan kunt u ons bereiken
op het mobiele nummer. 06-
31175849

�

GITAARLES in VIERAKKER
voor beginners en gevorderden.
Gratis proefles Victor Macare

(06) 51 00 62 64

Gevraagd: Huish. hulp,
do.ochtend, Vorden. Tel. 06-
29161011.

�

Te koop: prof. HZ drums-
tel laag model € 175,--. Tel.
0575-464000.

�

Jonge dierenarts zoekt
(tijdelijke) woonruimte in de
buurt van "De Graafschap
dierenartsen" te Vorden. Max
€ 500,- per maand. U kunt mij
bereiken op: 06- 44966842

�

Te koop voerwortels.
Aardappelen, Bildtstar en
Surprise. Diverse soorten
groenten en fruit. Andre Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden
Tel. (0575) 55 68 76

�

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

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai
6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

Cake naturel 1 stuk € 1,00
1/2 Krentenbrood € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 19 t/m za. 30 januari.



Op vrijdag 29 januari 2010 zijn wij 

Gerrit Groot-Roessink
en 

Hanneke Groot-Roessink–Momberg
50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit gouden huwelijksfeest samen met
onze kinderen en kleinkinderen te vieren.

Als u ons hiermee wilt feliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie, op zaterdag 30
januari van 14.30 tot 16.00 uur in hotel Bakker,
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden.

Januari 2010
Vordenseweg 84
7255 LE  Hengelo Gld.

In verband met bovenstaande feestelijkheden 
is onze winkel in Hengelo, Vordenseweg 84 en 

in Hummelo, Dorpsstraat 1c, 
zaterdag 30 januari om 12.00 uur gesloten.

Groot-Roessink
Bloemenboerderij

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

DANKBETUIGING

Het medeleven dat wij van u mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Henk Antink

heeft ons goed gedaan.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Namens familie Antink

Happy New Year!

Happy Hour
SHELL station Groot Jebbink

Elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 

13.30-14.30 uur zal een van onze service-

medewerkers op het voorterrein aan-

wezig zijn om extra service te verlenen 

aan u, zoals;

* hulp bij het tanken

* ramen van de auto reinigen

* olie peilen

* bandenspanning opmeten

Rondweg 2 - Vorden

Bezige handen nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.
Nu heb je rust met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Na een moedige strijd is van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Cato Bosch

★ Warnsveld, † Zutphen,
9 februari 1933 13 januari 2010

Onze dank gaat uit naar de huisartsen dhr. W.J.C.
Haas en dhr. J.M. Radstake, de medewerkers van

thuiszorg Sensire en van Hospice Zutphen.

Carin van den Barg
Dennis en Inge

Britt

Patrick en Linda
Chanel
Chayenn

Rita en Henk Boode-van den Barg
Wesley

Hetty van den Barg en Paul Helmink
Senna
Noa

Correspondentieadres:
De Stroet 10
7251 CR Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verdrietig, maar met mooie herinneringen, moeten
wij afscheid nemen van onze lieve jongste zuster en
tante

Annie Derksen-Wolsheimer

Fam. Hulshof
Fam. Klein Lenderink
Fam. Arends

Hengelo, 15 januari 2010

DANKBETUIGING

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was voor ons een troost in deze moeilijke tijd.

De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn zorgzame man, onze lie-
ve vader en mijn trotse opa

Nico Braam

hebben ons diep ontroerd.
Onze oprechte dank hiervoor.

Mientje Braam-Harmsen
Helma en Zwier, Timo
Monique

Hengelo Gld., januari 2010

Deze prachtige herdershond troffen wij zater-
dagmorgen aan in de fietsenstalling van Druk-
kerij Weevers. Het lieve enthousiaste dier is nu
ondergebracht in het dierenasiel. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Drukkerij Weevers (0575) 55 10 10 of met het
dierenasiel Doetinchem (0314) 32 48 54.
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‘Ik dien volledig hun belang’

Sporten op olympisch niveau 

heeft niet onze instemming. 

Is gericht op prestaties en niet 

op ontspanning. Topsporters 

worden bijna goddelijk vereerd. 

De bijbel kent 1 Timothëus 4 vs. 8: 

‘Want de lichamelijke oefening 

is tot weinig nut, hebbende de 

belofte des tegenwoordigen en des 

toekomende levens’.

Nelis Zondag, fractie sgp

Ten eerste typische ‘Gelderse’ 

sporten zoals paardensport en 

(hard)lopen, atletiek dus. Ook judo, 

voetbal, hockey en zwem men, 

omdat ze voor iedereen toegankelijk 

zijn. En we moeten kiezen voor 

disciplines die een brede groep 

jongeren aanspreken, zoals 

taekwondo, bmx en worstelen.

Marianne Schuurmans-Wijdeven, 

fractie vvd

Voorkeur voor een sport?

Gelderland, een paradijs voor wandelaars

Gelderland Sportland, een wereld te winnen!

Sport is van grote waarde, want heeft te maken met gezondheid, veilig-

heid, normbesef, integratie en maatschappelijke binding. Vandaar dat 

de provincie Gelderland graag meedoet met Nederland Sportland 2016. 

Dat staat voor het streven van het kabinet om in 2016 sportief zo goed 

op de kaart te staan dat we kunnen proberen de Olympische Spelen 

van 2028 naar ons land te halen. Daarvoor moet veel gebeuren, maar 

we kunnen er ook de vruchten van plukken. Sport fungeert vaak als 

aanjager van vernieuwing en versterking op tal van terreinen. 

Er is al veel op sportgebied in Gelderland. Meer dan 3.300 sport-

verenigingen met samen 150 tot 200.000 vrijwilligers. Er zijn 64 top-

sportverenigingen en 214 sporters met een topsportstatus. Wat de niet-

topsporters betreft is de ambitie van Nederland Sportland dat minimaal 

75% uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving regelmatig aan 

sport doet. In Gelderland geldt dat op dit moment voor 61%. 

Er is dus werk aan de winkel! De provincie heeft een actieplan gemaakt, 

‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen!’, waarin staat wat er moet 

gebeuren om dat te bereiken.

Meer informatie www.gelderland.nl/sport of r.verhoeven@prv.gelderland.nl) T (026) 359 92 34.

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 

Gld.leeft

Dubbele prijsvraag

Een weekend voor twee personen in het Betere Boeren Bed in 

Gelderland winnen? Stem dan op een genomineerde project met 

een maatschappelijke functie, dat in aanmerking komt voor de 

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010.

Meer informatie op www.gelderland.nl/ publieksprijs. 

De jaarlijkse informatiekrant van de provincie Gelderland 

verschijnt in week 7. Gld.leeft wordt huis-aan-huis bezorgd. 

Wie de krant niet krijgt kan hem vanaf 15 februari bestellen via 

www.gelderland.nl/gldleeft.

De prijsvraag is gekoppeld aan de informatiekrant Gld.leeft 

die over twee weken verschijnt. De vragen zijn: 1. Hoeveel 

gemeenten heeft de provincie Gelderland? 2. De informatiekrant 

Gld.leeft verschijnt in regionale edities. Welke? Stuur je beide 

antwoorden naar de provincie Gelderland, t.a.v. Marjan Luyten, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Eén inzending per naam en adres. Graag telefoonnummer 

erbij vermelden. Uit de goede inzenders trekken wij de 

winnaar die toegangskaarten krijgt voor Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum.

Gert van Middendorp (1963) heeft een agrarisch 

bedrijf in Barneveld met weiland en kavelpaden. 

Wandelaars mogen over zijn terrein lopen: ‘Ik 

verleen graag gastvrijheid, maar wil wel, mocht 

er iets gebeuren, dat het goed is geregeld. Met de 

“wandelverzekering” van de provincie is het in 

heel Gelderland in één keer rond.’ Als schade niet 

te verhalen is, dan staat de provincie garant voor 

de claim. Gelderland is al jaren wandelprovincie 

nummer één van Nederland en de provincie wil 

dat blijven door wandelaars de ruimte te geven. 

Grondeigenaren willen het contract graag tekenen, 

want ze zijn toch wel huiverig voor schade door 

wandelaars aan hun gebied, afrastering of dieren. 

Meer informatie www.gelderland.nl (zoek op 

‘wandelverzekering’) of Paul Akkerman, T (026) 359 95 45.

De belangrijkste conclusie uit het eindrapport Daklozenbeleid 

in Gelderland is dat het heeft geleid tot ‘een toename van het 

voorzieningenniveau, een verbetering van de positie en een 

afname van het aantal daklozen op straat’. 

Rutger Colin Kips (1968) houdt in Nijmegen als ex-dakloze 

een juridisch lekenspreekuur voor dak- en thuislozen en hij 

heeft het druk: ‘Meer dan ik aankan’. Hij heeft succes omdat 

hij ze op hun verzamelplekken opzoekt. Kips: ‘Ik stel me op 

als advocaat en dien volledig hun belang.’ Daklozen vinden 

het volgens hem tof dat gedeputeerde Esmeijer directe 

betrokkenheid toont door meermalen op bezoek te komen 

en te kijken wat er speelt.

Meer informatie www.gelderland.nl/dakloosheid

Reageer op www.gelderland.nl/

welkesportkiesjij

actueel

Het gaat bij Gelderland Sportland om topsport en breedtesport

Gert van Middendorp verleent wandelaars graag doorgang.

Rutger Colin Kips helpt dak- en thuislozen aan hun recht
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open vraag zorg en welzijn

actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

ZONNEPITTEN-
BROOD

DEZE WEEK VOOR

€ 1.85

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 19 t/m zaterdag 23 januari 2010.

ROOMBOTERCAKE
KLEIN, NU VOOR

€ 3.95

KAMPIOENTJE
NU VOOR

€ 0.40
PER STUK

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

SNEEUW
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Koopavond

Wij starten in februari 
met een avondopenstelling 
op vrijdagavond 
voor de kapsalon.

Wij zijn dan 
tot 20.00 uur geopend.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij 
ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

Gaat u 
scheiden?
Vraag dan

nu ons gratis 
boekje aan: 
‘Help, ik ga 
scheiden!’

www.scheidingsplanner.nl Meer informatie? Bel of mail:

Lochem

Zupthen

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Vol smaak
XXL hand- en perssinaasappelen
Sappig en zoet 3 kilo 2,49

vol krat 11,95
Elstar appel
van onze vaste teler per 2 kilo verpakt 1 kilo 0,89

Uit eigen snijkeuken
Macaroni-, Spaghetti-, Bami- of
Nasigroenten 400 gram 1,99

Uit eigen keuken
Diverse soorten ovenschotels
+ bakje rauwkost naar keuze per persoon 6,95

Onze met goud bekroonde
KAMPIOENS
ERWTENSOEP

1 liter van 5,99 voor 4,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 jan. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

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

VIA
PATRIES

OUTLET EN TWEEDEHANDSMERKKLEDING

Patricia van Dorsten
Marspoortstraat 25a 7201 JA Zutphen

t 0575 - 51 77 80 m 06 23 47 01 83

openingstijden
wo. do. vr. van 10.30 tot 17.30 za. 10.30 tot 17.00

alle koopzondagen van 12.00 tot 17.00

VIA PATRIES is een hippe, eigentijdse en stijlvolle
tweedehands en outlet merkkledingwinkel voor dames

waar je terecht kan van Zara tot Prada.

NIEUW IN ZUTPHEN

Een gezellig avondje stappen
voor jong en oud

OP ZATERDAG 6 FEBRUARI

m.m.v. Brian
Cristopher

Aanvang: 22.00 uur                   Entree: gratis

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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



De bouwplannen hebben door allerlei
zaken, ‘jaren’ vertraging opgelopen.
Aan de meest recente kwam afgelopen
donderdag een eind. Toen Pro Wonen
namelijk een poos geleden met het
graven van proefsleuven begon, wer-
den in de grond sporen aangetroffen
die dateren uit de IJzertijd. ‘Dat bete-
kende uiteraard vertraging want er
moest, alvorens we verder konden
gaan, ruim 5000 vierkante meter zand
afgegraven worden’, zo vertelt Marcel
Elferink projectleider bij Pro Wonen.
Er ging toen onder leiding van Joop
Hubers een onderzoeksteam van Ar-
cheodienst Gelderland aan de slag die
verwacht dat het rapport eind 2011 ge-
presenteerd zal worden.

Marcel Elferink: ‘Uit het onderzoek van
de archeologen is vast komen te staan
dat op deze plek 500 tot 1000 jaar voor
Christus in ‘lange boerderijen’ mensen
hebben gewoond. Dat hebben ze onder
meer kunnen afleiden uit twee voor-
raadpotten die ze hier hebben gevon-
den’, zo zegt hij. Hendrik Mulder, pro-
jectontwikkelaar bij Pro Wonen: ‘Nu de
grond is vrij gegeven komt de eerste fa-

se van de bouwvergunning vanaf 21 ja-
nuari tot en met 3 maart ter visie te lig-
gen, gevolgd door fase 2 (o.m. brandvei-
ligheid). Wij hopen dan circa tweede
helft mei met de bouw te beginnen en
deze dus eind 2011 gerealiseerd te heb-
ben’, zo zegt hij.

Eind 1997 kocht Pro Wonen al het
pand Zutphenseweg 23 met het idee
om daar een werkplaats en woningen
te realiseren. Hendrik Mulder: ‘Het
plan kreeg meer gestalte toen wij on-
geveer vier jaar geleden via het Bouw-
bedrijf WBC uit Winterswijk de voor-
malige ‘Tegel Toko’ konden aankopen.
Vervolgens begon het vervolgtraject,
gesprekken met de gemeente over een
aantal zaken zoals o.m. bestemmings-
planwijziging, etcetera, etcetera. He-
laas kon ons plan (appartement met
drie lagen met kap) de prullenbak in.
Dat had te maken met de wetgeving
(molenbiotoop) die geldt voor nieuw-
bouw in de nabijheid van molens (mo-
len ‘De Hoop’). Bij hoogbouw binnen
een straal van 400 meter heeft de mo-
len namelijk recht op vrije windgang’,
zo zegt Mulder.

Toen kwam het in de aanhef genoem-
de (uiteindelijke) plan aan de orde.
Hendrik Mulder: ‘Opnieuw een pro-
bleem, er werd in het kader van het
flora- en faunaonderzoek een kolonie
vleermuizen ontdekt! Dat betekende
een half jaar vertraging’, zo zegt hij.

Daarna opnieuw 30 weken vertraging,
toen bij de sloop onder de bestrating,
asbest werd gevonden. Projectleider
Marcel Elferink: ‘We leven in een de-
mocratisch land, dit soort dingen ge-
beuren nu eenmaal. Het is niet anders,
daar moet je gewoon aan meewerken’.
Hendrik Mulder wees voorts op ‘de
link’ die er is met het plan Smid-
straat/Zutphenseweg en de plannen
met het verzorgingshuis de Wehme. 

Zegt hij: ‘Wanneer de appartementen
aan de Smidstraat/Zutphenseweg

klaar zijn dan zijn de woningen niet
direct voor de vrije markt beschikbaar.
Wij beginnen namelijk op dat mo-
ment met de sloop van het verzor-
gingshuis de Wehme (48 kamers en 8
aanleunwoningen). De huidige bewo-
ners verhuizen dan tijdelijk naar de
appartementen aan de Smidstraat/
Zutphenseweg. Wanneer de Wehme
gereed is (verwachting medio 2013)
dan keren de bewoners terug en ko-
men de woningen aan de Smidstraat
op de vrije markt’, aldus Hendrik Mul-
der. Hij wijst er ter geruststelling aan
de bewoners van de Wehme op, dat
welke zorgaanvragen er ook zijn, Sen-
sire alles in het werk zal stellen een
passende oplossing te bieden.

Overigens is de wooncorporatie op
nog een aantal terreinen in Vorden ac-

tief. Inmiddels is het gezinsvervan-
gend tehuis ‘De Zon’, naast de Rabo-
bank gesloopt. De cliënten wonen
thans tijdelijk in woonunits achter het
voormalige gebouw. Inmiddels is Pro
Wonen begonnen met de werkzaam-
heden voor de bouw van kleinschalige
woonvoorzieningen voor 17 cliënten
van Zozijn. Dat wil zeggen 9 groepswo-
ningen, 4 appartementen voor cliën-
ten die iets zelfstandiger zijn en 4 ap-
partementen voor zelfstandige cliën-
ten die geen directe relatie hebben
met de rest van de woonvoorziening.

Verder is Pro Wonen momenteel bezig
met de realisatie van 10 seniorenwo-
ningen en 2 kleine eens gezin wonin-
gen aan de Steege. Begin april wordt
met de bouw zelf begonnen en wordt
deze naar verwachting eind 2010 afge-
rond. Daarna volgt op de hoek de Stee-
ge/Het Jebbink ‘fase 2’. 

Daar is inmiddels de sloop aangekon-
digd van 10 seniorenwoningen. Het
ligt in de bedoeling dat Pro Wonen ter
zijner tijd aan de Steege zes senioren
woningen en aan de zijde van het Jeb-
bink 5 gezinswoningen gaat realiseren.

Verder heeft Pro Wonen inmiddels de
sloop aangekondigd van 5 kleine ge-
zinswoningen aan de Molenweg. Daar-
voor in de plaats komen (waarschijn-
lijk 2012) vijf senioren woningen.

Archeologische vondsten Smidstraat

Pro Wonen op vele fronten actief in Vorden

Wanneer zich geen nieuwe ‘verrassingen’ voordoen, dan hoopt wooncor-
poratie Pro Wonen eind 2011 de bouw op de hoek Smidstraat/Zutphense-
weg gereed te hebben. Dan zullen er op die plek 21 appartementen voor
ouderen met psycho-geriatrische aandoeningen (dementie), plus 22 ap-
partementen voor senioren alsmede een praktijk voor vier huisartsen en
een praktijk voor fysiotherapeuten opgeleverd worden. Daarmee is dan
een plan dat in 1997 begon, gerealiseerd!

Hendrik Mulder links en Marcel Leferink van Pro Wonen.

Archeoloog Joop Hubers bij opgraving Smidstraat.

Op de achtergrond tijdelijke units De Zon.

Terrein nieuwbouw De Steege.



Daar zijn bij de familie Mombarg ijve-
rige monteurhanden in de vrieskou
druk bezig om in een in aanbouw zijn-
de nieuwe grote veestal allerhande
technische snufjes aan te leggen zodat
het daar straks voor het vee goed toe-
ven is. En uiteraard zijn de koeien dan
als ‘tegenprestatie’ graag bereid om
voor de veehouders heel veel liters
melk te produceren! Aan de keukenta-
fel in huize Mombarg is het overigens
wel lekker warm. Bij binnenkomst
eerst even ‘stil zijn’ want Arjan is in
een druk gesprek gewikkeld met een
verslaggever van radio Gelderland.

Nadat Arjan de journalist alles heeft
verteld over ‘schaatsende‘ boerenzo-
nen en over vader Henk die begin
tachtiger jaren bij de A-rijders furore
maakte, tijd voor een volgend inter-
view. Echter ook dit gesprek gaat met
‘hindernissen’ gepaard want Arjan
Mombarg krijgt in record tempo tele-
foontjes van de landelijke schrijvende
pers. Het is de dag voor de klassieker
de ‘Veluwemeertocht’ een marathon
over 100 kilometer op natuurijs. Op
dat moment had Arjan nog geen
flauw idee, dat zijn ‘maatje’ uit de Ne-
fitploeg Geert-Jan van der Wal deze
wedstrijd zou gaan winnen. En hoe!
De kleine man uit Urk behaalde deze
overwinning door in een vlijmscherpe
eindsprint Jouke Hoogeveen te ver-
slaan. Een prachtige prestatie van de
man die een paar jaar geleden even-
eens middels een scherpe sprint Arjan
Mombarg van het Nederlands kampi-
oenschap skeeleren afhield. Rond het
Veluwemeer laaiden de emoties hoog
op temeer daar het er een paar jaar ge-
leden op leek dat Geert-Jan van der
Wal nooit meer topsport zou kunnen
bedrijven. In 2004 hielp hij zijn vader
op het boerenerf in Urk. Plotseling
raakte de mouw van zijn jas in een as
van de tractor met als gevolg een ver-
brijzelde arm, gebroken ribben en een
gescheurde milt. Geert- Jan werd per
traumahelikopter naar het ziekenhuis
afgevoerd. Weer hersteld, brak hij
twee jaar later met een partijtje voet-
bal zijn scheenbeen. Een jaar later een
valpartij tijdens het skeeleren met als
gevolg een gebroken sleutelbeen. Vo-
rig jaar moest hij vier maanden revali-
deren doordat er vanwege al die onge-
lukken een afwijking in zijn heup
werd geconstateerd. En opnieuw
kwam Geert-Jan terug. Hij behaalde af-
gelopen week zijn grootste schaatstri-
omf uit zijn loopbaan : winnaar van
de Veluwetocht . Een zege die heel
schaatsend Nederland hem gunde!

Terug naar het gesprek met Arjan
Mombarg waar uiteraard ook de Elf-
stedentocht aan de orde kwam.Voor
marathonschaatsers de ultieme
droom om deze tocht ooit te kunnen
rijden. Zo ook Arjan. Bij de vorige Elf-
stedentocht was hij nog net geen A-rij-
der, zodat meedoen niet aan de orde
was. ‘Nu dit mijn laatste seizoen als A-
rijder is zou het rijden van een Elfste-
dentocht een prachtige afsluiting
zijn’. Arjan komt al pratend ‘op dreef’
en verderop in het gesprek heeft het er
alle schijn van dat hij eigenlijk hele-
maal niet wil stoppen, maar dat hij
nog wel een jaartje door zou willen
gaan.Dan komt het realisme weer bo-
ven drijven en argumenteert hij waar-
om 2009/2010 toch echt zijn laatste
wedstrijdseizoen is.
Arjan: ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik
momenteel vanwege de werkzaamhe-
den thuis en bij Free Wheel ik te wei-
nig trainingsuren maak. Jongens als
Sjoerd Huisman, Ingmar Berga, Arjan
Smit, Geert-Jan van der Wal, om er een
paar te noemen, trainen wekelijks wel
20 tot 25 uur. Om goed te presteren is
dat ook wel een vereiste. Zoveel trai-
ningsarbeid heeft er voor mij nooit in
gezeten. Ik moet het wat het schaat-
sen betreft altijd van de tweede sei-
zoenshelft (januari/februari) hebben.
Door veel wedstrijden te rijden raak ik
geleidelijk aan in goede vorm. Mijn

kracht ligt met name op het rijden op
natuurijs. Zo heb ik de afgelopen jaren
op de Weissensee (Oostenrijk) veelal
goede resultaten geboekt. 

En dat hoop ik eind januari weer te
kunnen laten zien. Dan wordt op de
Weissensee o.a. het open NK (100 kilo-
meter) en de alternatieve Elfsteden-
tocht (200 kilometer) gehouden. Ik
kijk er erg naar uit’, zo zegt Mombarg.
Een andere reden om te stoppen is het
feit dat de Nefit schaatsploeg in maart
wordt opgeheven. (Afgelopen zomer
werd ook al gestopt met de sponsoring
van het skeelerteam, waarvan Arjan
Mombarg ook deel uitmaakte). Erik
Hulzebosch heeft inmiddels ook aan-
gegeven dat dit zijn laatste seizoen is.
Arjan: ‘Erik is momenteel bezig een
nieuwe ploeg op te richten. De jonkies
in het nog bestaan Nefit- team te we-
ten Gary Hekman (21), Geert-Jan van
der Wal (22) en Sjoerd Huisman (23)
zijn al door Erik Hulzebosch benaderd
om voor zijn toekomstige ploeg te
gaan rijden. Er wordt nog wel naar een
‘oude rot in het schaatsvak‘ gezocht.
Veronderstel dat ik straks op de Weis-
sensee nog een rol van betekenis voor
de Nefit-ploeg kan spelen’, zo praat Ar-
jan bijna in zich zelf. Toch niet doen,
het is mooi geweest, ik stop er mee’, zo
zegt de Vordenaar vervolgens met een
brede grijns!

Laatste seizoen marathon schaatsen?

Arjan Mombarg overweegt
te stoppen!
Op het moment dat geheel Neder-
land in de ban is van de schaats-
sport, sijpelt vanuit het buurt-
schap Linde het bericht door dat
marathonschaatser Arjan Mom-
barg, na dit winterseizoen met de
actieve wedstrijdsport gaat stop-
pen. Dat vereist natuurlijk nadere
uitleg. Dus afspraak gemaakt en
via de gladde binnenwegen naar
Linde.

In besneeuwd Linde de starthouding oefenen!

Vanuit 33 regionale werkplaatsen ha-
len vrijwilligers het gereedschap bij de
omliggende inzamelpunten op. Na
een strenge selektie wordt het gereed-
schap volgens kwaliteitseisen opge-
knapt en in kisten gepakt. Overigens
worden er naast alle soorten handge-
reedschap ook naaimachines, typema-
chines en elektrische machines ge-

vraagd. Vanwege de start van een nieu-
we werkplaats in Enschede wordt de
regio Borculo gehalveerd en zijn er
meer inzamelpunten nodig. Hierbij is
het streven minimaal één inzamel-
punt in elke plaats. In Vorden heeft
Fixet Barendsen, Zutphenseweg 15,
zich beschikbaar gesteld als inzamel-
punt voor de Stichting Gered Gereed-
schap. Verder heeft de werkplaats Bor-
culo dringend behoefte aan een vrij-
williger (3 uur per week), die elektrisch
gereedschap kan schoonmaken en re-
pareren; ook thuiswerk is welkom. 

Voor algemene informatie over de
Stichting kunt u terecht op de website
www.geredgereedschap.nl. Voor regio-
nale zaken kunt u contact opnemen
met Gerrit Hofsté tel. 0545-261071 ('s
avonds) of per e-mail g.hofste@live.nl

Stichting Gered Gereedschap

Nieuw inzamelpunt
Stichting Gered Gereedschap in
Vorden is een landelijke organisa-
tie die gereedschap inzamelt, op-
knapt en verstuurt naar ontwikke-
lingslanden. Met name straatkin-
deren, alleenstaande moeders en
kansarmen krijgen zo de mogelijk-
heid een vak te leren en een inko-
men te verwerven. De Stichting be-
staat uit zo'n 250 inzamelpunten,
waaronder alle Praxis-vestigingen.

Jurre Nijhoff (HPE), Lucas Albers (HPD)
en Mart Nijhoff (HPC) werden respec-
tievelijk prima 8e,  6e en 8e  in hun
klasse. Allen verbeterden bovendien
hun persoonlijke records (100,300 en
Mart 500 meter) op het inmiddels als
zeer snel bekendstaande Twentse ijs.
Ook kwamen Bart Kuitert (HPA) en
Thijs Govers (HPB) aan de start.  Beide
zijn inmiddels doorgedrongen  tot de
top 10 van de Nederlandse pupillen-

ranglijst en Gelders snelste A en B pu-
pil. Zij streden op de 500 en 700 meter
om  het ere metaal. Bart startte op de
500 meter met de gele armband in de
binnenbaan tegen de absolute favoriet
Tim van Benthem uit Hengelo. Na  een
zeer ongelukkige wissel  was Bart
kansloos voor het eindklassement. Op
de 700 meter nam hij nog wel sportief
revanche door als 2e  te eindigen met
een PR van 1.05.19. 
Thijs Govers had ook precies op tijd
zijn juiste vorm gevonden. Met specta-
culaire openingen van 12.39  op de
eerste 100 meter en persoonlijke re-
cords op de 500 en 700 meter eindigde
hij op het podium en kreeg het zilver
omgehangen . Bart en Thijs kunnen
over 2 weken opnieuw aan de bak om-
dat ze zijn uitgenodigd door de KNSB
voor deelname aan het NK Pupillen in
Groningen.

Vordens schaatssucces
Zondag 17 januari werden in de
prachtige overdekte ijshal van IJs-
baan Twente in Enschede de jaar-
lijkse Gewestelijke Pupillen Kampi-
oenschappen verreden.  Heren Pu-
pillen A t/m F van de gewesten Over-
ijssel en Gelderland streden hier
voor de  podiumplaatsen. Aan de
start ook 5  Vordense schaatsers van
de Schaats Training Groep Lochem.

Er is een nieuw accommodatiebeleid
van de gemeente in aantocht waar-
over de raad nog een besluit moet ne-
men. Te verwachten is dat het onder-
houd grotendeels bij de sportclubs
komt te liggen. In het licht van de drei-

gende lagere inkomsten van de ge-
meenten en de bezuinigingen die
daarmee samenhangen, lijkt het van
belang dat de clubs hun eigen zaken
kunnen regelen en minder afhanke-
lijk zijn van de gemeente. D66 blijft de
ontwikkelingen nauwgezet volgen
omdat de partij grote waarde hecht
aan goede sportfaciliteiten.

Voor D66 lijsttrekker Gaston Wouters
was dit een goede gelegenheid om
kennis te nemen van wat er bij een
sportvereniging leeft. Gaston Wouters:
"Verenigingen zijn cruciaal voor de
leefbaarheid van dorpen en kernen".

D66 bezoekt vv Vorden
D66 heeft een werkbezoek ge-
bracht aan de vv Vorden en zich
uitgebreid laten informeren over
de accommodatie en de velden van
de voetbalvereniging. Ook de te
verwachten ontwikkelingen met
betrekking tot de groei van het
aantal leden en de huidige accom-
modatie zijn aan de orde gekomen.

Voor de pauze wat meer klassieke wer-
ken en ‘ vuurwerk‘ door de slagwer-
kers van de drumband. Na de pauze is
er ruimte voor onder meer film- en
popmuziek. Dit deel van het program-
ma wordt tijdens het concert door
leden van Jong Gelre met korte
komische stukjes ‘aan elkaar gepraat‘! 
Het concert begint om 11.30 uur (zaal
open 11.00 uur). De toegang is gratis.

Nieuwjaars-
concert
Concordia
De muziekvereniging Concordia
geeft zondag 24 januari in het
dorpscentrum haar traditionele
Nieuwjaarsconcert. Het harmonie-
orkest en de drumband brengen
een gevarieerd programma.

NIEUWJAARS-
CONCERT
Zondag 24 januari 2010

Aanvang 11.30 uur
Het Dorpscentrum Vorden

Toegang gratis

WWW.CONCORDIAVORDEN.NL

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



1

3. Huwelijk bij Brandweer Vorden, circa 1980.
Bruidspaar: Bennie Lebbink en Elly Pellenberg.
Staande l: G.te Velthuis; knielend 2e v.l: B.Vlogman.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 31 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. De onderscheiding "Parel van Vorden" is in 1980 voor kapper Heersink.
Hier aangeboden door Freiherr Von Mengden, van de Wientjesvoort.
Verder te zien op de foto de heer G. Heersink en echtgenote.

1. Herinrichting Zutphenseweg.

2

3



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

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

� �

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n lw w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 

Tel. 0545-474190

ZATERDAG EN ZONDAG
EXTRA WEEKENDKORTING OP
SHOWROOMMODELLEN EN
WOONTEXTIEL

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

599.-

BANK DUKE
Uitgevoerd in kwaliteits-
leder. 2-zits, 167 cm breed.
Van 739,- Nú

RELAXFAUTEUIL PROTOS
Handverstelbaar, in leder.
Van 849,- Nú

ZONDAG GEOPEND
ZONDAG 24 JANUARI WOONSHOW EN UITVERKOOP VAN 12.00 - 17.00 UUR

UITVERKOOP VAN MEER DAN 
300 TAPIJTCOUPONNEN
In 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter voor bodemprijzen
(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij).

599.-599.-
TIENTALLEN ZITCOMBINATIES EXTRA LAAG

GEPRIJSD. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU GEHELE
WWWIIINNNTTTEEERRRCCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIEEE
VRIJE-TIJDSKLEDING

vanaf

40%40% korting

WA A RVOO R 

KOM J I J U IT 

J E N E ST?

Wil je graag een school die jou 
serieus neemt? Een school die heel 
veel in huis heeft: theoretische leerweg, havo, 
vwo en tweetalig vwo? Een school waar een drumsolo, 
acrobatiek en logeren in binnen- en buitenland gewoon 
bij de lesstof horen? En die ook nog eens goed scoort?

W E LKOM B I J 
H ET U LE N H O FCO LLEG E!
D É S C H O O L VO O R G R E N S V E R L E G G E N D O N D E R W I J S !

We maken graag kennis met jou en je ouders op 
30 januari tijdens de Open Dag, van 10.00 tot 15.00 uur, 
Bizetlaan 86 in Doetinchem.

Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E

H U L P O R G A N I S A T I E S
www.giro555.nl  

Help slachtoffers aardbeving Haïti!
Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm.

Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over.



Op haar zoektocht naar een geschikt
winkelpand kwam ze het pand op de
Marspoortstraat tegen. Dit was precies
wat ze zocht, een prima locatie in één
van de toegangswegen naar het cen-
trum van Zutphen. De afgelopen we-
ken is er hard  gewerkt om het pand te
veranderen in een hele moderne en
stijlvolle winkel. VIA PATRIES is een
hippe, eigentijdse en stijlvolle tweede-
hands en outlet  Merkkledingwinkel
voor dames waar je terecht kan van
Zara tot Prada. Patries volgt de trends
op de voet en verkoopt kleding van nu.
Regelmatig vult zij de collecties aan
en is altijd op zoek naar hippe kleding
en accessoires. Outlet collectie siera-

den o.a. Mippies en Isabel Marant.
Mooie kleding hoeft niet duur te zijn!

VIA PATRIES verkoopt niet alleen kle-
ding maar neemt ook kleding in van
particulieren en van winkels. Ook
geeft zij kledingadvies op aanvraag.
Kortom een aanwinst voor Zutphen
waar u zeker eens moet gaan kijken!
VIA PATRIES 
Marspoortstraat 25a, 7201 JA Zutphen
telefoon 0575 - 51 77 80 
Openingstijden: 
Woensdag, donderdag, vrijdag van
10.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 -
17.00 uur. Alle koopzondagen van
12.00 tot 17.00 uur.

Outlet merkkleding en stijlvolle tweedehands kleding

Via Patries

Op woensdag 20 januari ging een lang gekoesterde wens van eigenaresse
Patricia van Dorsten in vervulling. Na jarenlang in de kledingbranche te
hebben gewerkt heeft zij de laatste jaren vanuit huis kledingbeurzen
georganiseerd. Wat min of meer als een hobby begon is inmiddels uit-
gegroeid tot een groot succes. De ruimte thuis is al lang niet meer toe-
reikend en dat heeft haar doen besluiten om de al lang gekoesterde wens
om "ooit" zelf een eigen winkel te hebben tot uitvoer te brengen.

Om 10.45 uur stond een kleine hon-
derd kinderen uit groep 5 t/m 8 klaar

voor de start. Na het startsignaal ve-
trokken de leerlingen, luidruchtig

aangemoedigd door ou-
ders en leerkrachten.

Na iedere ronde kwam er
stempel op de stempel-
kaart en na vier rondes
werd de eerst stad, Sneek
(Snits), bereikt. Daarna
volgde IJlst (Drylts), Sloten
(Sleat), Stavoren (Starum),
Hindeloopen (Hylpen),
Workum (Warkum), Bols-
ward (Boalsert), Harlin-
gen (Harns), Franeker
(Frjentsjer), Dokkum
(Dokkum) en tenslotte
weer Leewarden (Ljou-
wert). Doordat het was
gaan dooien werd de kwa-
liteit van het ijs er niet be-
ter op, maar daar trokken
de kinderen zich niets
van aan. Er werd zelfs ge-
harkt, geploegd en ge-
zwoegd.
Na een klein uur schaat-
sen hadden de eerste leer-
lingen de tocht volbracht.
Zij hadden 44 rondjes ge-
schaatst, wat ongeveer
neerkomt op  15 kilome-
ter.  Een prima prestatie!

Niet veel later klonk het eindsignaal
en mochten de leerlingen bijkomen
van hun inspanning. De balans werd
opgemaakt, de stempels werden ge-
teld. De kinderen waren terecht trots
op hun prestatie, want door de scheu-
ren en gaten was het niet gemakkelijk
om op de been te blijven. Moe, maar
voldaan keerden de leerlingen vervol-
gens weer terug naar de Dorpsschool.

Leerlingen schaatsen Elfstedentocht

Afgelopen vrijdag 15 januari werd door de leerlingen van o.b.s. De Dorps-
school een heuse Elfstedentocht geschaatst. Niet in Friesland, maar
gewoon op de ijsbaan van Vorden. Eerder die week konden de kinderen al
onder- en na schooltijd oefenen, zodat er al heel wat kilometers in de
benen zaten.  Enkele kinderen lieten de IJshockeyschaatsen thuis en haal-
den de noren tevoorschijn. Daar kan je immers makkelijker kilometers
mee maken.

DASH START 2E HELFT STERK
Na de winterstop was het dan weer zo-
ver. De dames van Dash mochten de
door bistro De Rotonde gesponsorde
inspeelshirts weer aantrekken. De te-
genstander was PanSign uit Pannin-
gen. Deze vereniging uit Limburg
stond in de ranglijst dicht in de buurt
van Dash en dus beloofde het een
spannende wedstrijd te worden. He-
laas startte Dash de tweede helft van
dit seizoen met negen speelsters. Jan-
neke van Heuven en Lise Hissink heb-
ben tot grote spijt van het team beslo-
ten om het seizoen niet af te maken. 
Dit liet de dames van Dash niet weer-
houden om toch vol frisse moed aan
de tweede helft te beginnen. De eerste
set was het close. Dash en PanSign wa-
ren erg aan elkaar gewaagd. Tot aan
het laatste punt bleef het gelijk op-
gaan. Uiteindelijk pakte Dash de winst
met een stand van 32-30.
De tweede set startte PanSign erg sterk
en kwam met een serviceserie op voor-
sprong. Deze voorsprong werd volge-
houden tot in de 20 punten. Dash
kwam uiteindelijk terug tot 23-25.
Door het verlies van de tweede set wa-
ren de dames van Dash wakker ge-
schud en begonnen ze sterk aan de
derde set. Langzamerhand kreeg Dash
het overwicht op de tegenstander en
wist de derde set ook binnen te halen
met een stand van 25-22.
Met de winst van de derde set waren
de dames van PanSign gebroken. De
dames van Dash hielden het hoofd
koel en haalden ook zelfverzekerd de
vierde set binnen. (stand 25-17)

Dash heeft deze wedstrijd uiteindelijk
met 3-1 gewonnen door zelfverzekerd
en strijdlustig te spelen. Deze mooie
prestatie werd door de hoofdsponsor
Visser mode beloond met een verkoe-
lend drankje.

Op 30 januari speelt Dash de volgende
thuiswedstrijd tegen Boemerang. Dit
is een echte streekderby en dus wor-
den de volle tribunes en sportieve aan-
moedigingen weer enorm gewaar-
deerd!

UITSLAGEN DASH
Za 16 januari
Dash DS 1 - VC PanSign DS 1 3-1
Dash DS 5 - TOHP DS 3 4-0
Dash DS 3 - GUV GREVEN... DS 2 0-4
Longa'59 DS 4 - Dash DS 2 4-0
Tornax MB 1 - Dash MB 1 1-3
Tornax HS 2 - Dash HS 3 4-0
Dash DS 4 - Alfun/Focu... DS 3 3-1
Dash MC 1 - S.v. Harfs... MC 1 3-1
Tornax MB 2 - Dash MB 3 3-2
Dash MB 2 - Langhenkel... MB 4 3-1
Dijkman/WS... HS 5 - Dash HS 2 1-3
Dash MC 2 - GUV GREVEN... MC 2 1-3

PROGRAMMA DASH WEEK 3
Za 23-1-2010
10:00 Halley MC 3 - Dash MC 2
11:15 Dijkman/WSV MC 1 - Dash MC 1
13:00 Dash MB 1 - Langhenkel MB 2
13:00 Dash DS 2 - Kerkemeijer ... DS 1
14:30 VIOS Beltrum DS 1 - Dash DS 4
14:30 Sparta Zelhe... DS 5 - Dash DS 5
15:00 Dash MB 3 - Vollverijs MB 2
15:00 Dash HS 2 - Volga HS 3
15:45 Rabobank/DeV... DS 1 - Dash DS 1
17:00 Dash DS 6 - V.C.V. DS 6
17:00 BVC'73 DS 1 - Dash DS 3

D a s h

Gerben de Knegtt (de uiteindelijke
winnaar) kreeg al direct tien seconden
voorsprong in de schoot geworpen. Op
dat moment zat ik nog in het wiel te
wachten tot de betere renners zouden
gaan versnellen. Dat gebeurde echter
niet en na wat plekken te zijn opge-
schoven ben ik zelf op Gerben in de
achtervolging gegaan. Ik was nog wel

een beetje bang om me op te blazen,
maar de vorm is goed, dus waagde ik
het er op.Toch nam ik iets teveel risico
waardoor ik in een gladde bocht na
een bruggetje onderuit schoof. De
schade viel mee, echter het goede ge-
voel was wel een beetje weg. Uiteinde-
lijk achter Gerben de Knegt en Rob
Peeters, toch een mooie derde plaats’,
aldus Thijs. Weer thuis in Vorden toch
een ‘wrevelige’ Thijs van Amerongen
toen hij op Studio Sport de beelden
zag van de veldrit in Friesland. Thijs:
‘Het is buitengewoon knap dat een
dorp als Surhuisterveen er ieder jaar
weer in slaagt een profcriterium te or-
ganiseren. Eén ding moet mij wel van
het hart: de negatieve houding van de
NOS ten opzichte van het veldrijden.
Met deze houding doen ze de organi-
satie, sponsoren, de renners, maar ook
zich zelf tekort. Door vooral veel aan-
dacht te schenken aan hetgeen er niet
is, versterken ze uiteindelijk alleen
maar wat ze aankaarten, namelijk het
afhaken van sponsoren en uiteindelijk
ook het afhaken van renners die er
nog voor willen gaan’, aldus Thijs van
Amerongen.

Bij de profs

Thijs van Amerongen 
voor het eerst op het podium
Vorden. Thijs van Amerongen
heeft afgelopen woensdag in Sur-
huisterveen bewezen dat hij mo-
menteel goed in zijn vel steekt en
bovenal in een goede vorm ver-
keert. Na een week geleden tijdens
het Nederlands kampioenschap in
Heerlen als vierde te zijn geëin-
digd, werd hij in een besneeuwd
Friesland derde. Voor hem de eer-
ste keer dat hij bij de profs een po-
diumplaats bereikte! Thijs: ‘Een
uitslag waar ik zeer blij mee ben.
Mijn moraal in deze wedstrijd was
goed, ware het niet dat ik dinsdag
ervoor bij het trainen nog ‘op de
grond was gaan liggen’. Gelukkig
zonder schade. De start in Surhuis-
terveen liep meteen goed.

Coco turnde in de categorie instap ni-
veau 12. In deze categorie deden 22

turnsters mee. Haar resultaten waren:
Sprong 12.800, Brug 13.300, Balk

11.500, en Mat 13.400. Coco eindigde
hiermee op een 10e plaats. Een erg
mooi resultaat in dit grote deelne-
mersveld.
De volgende wedstrijden in de 6e divi-
sie zijn op 27 februari in Ruurlo en 27
maart in Zelhem.

Sparta turnt ook in de 6e divisie
Afgelopen zaterdag was er een gymwedstrijd in de 6e divisie. Deze werd
gehouden in Warnsveld. Sparta had deze dag maar 1 deelneemster, name-
lijk Coco Hoenink. De andere deelneemster, Joyce van Amerongen, was
verhinderd.

SENIORENTEAM 1
Het 1e team speelde afgelopen don-
derdag in de vertrouwde samenstel-
ling tegen Grol. Chjehrando Gasper
en Niels Lijftogt wonnen hun enkel-
spel zoals gewoonlijk. Geeske Menk-
veld wist haar enkelspel net niet te
winnen. Lianne Heijink wist haar en-
kelspel ook te winnen. Het heren-
dubbel ging daarna gemakkelijk
naar Flash, maar het damesdubbel
werd jammer genoeg verloren. In de
beide mixedspellen trokken de Vor-
dense spelers en speelsters ook aan
het langste eind. Flash 1 - Grol 1: 6-2

JEUGDTEAM 1
J1 speelde een thuiswedstrijd tegen
Euro uit Dinxperlo. Flash staat al
vanaf de start van het seizoen boven-
aan en ondervond in deze wedstrijd
niet al te veel weerstand. Erik van
Hoffen, Jelle van Rossum, Vera Vel-
horst en Femke Nab wonnen al hun
partijen. Flash J1 - Varsseveld J2: 8-0

ANDERE UITSLAGEN:
Spees Sjuttel 2 - Flash 2: 1-7
Poona 8 - Flash 3: 5-3
Lochem J1 - Flash J2: 3-5
Flash J3 - Didam J3: 4-4
Didam J4 - Flash J4: 3-5
Flash J5 - Spees Sjuttel J1: 3-5

B a d m i n t o n  F l a s h

Een mooie gelegenheid om te genieten
van een optreden van misschien wel
de beste live artiest die er in ons land te
zien is. De akoestische gitaarvirtuoos is
een regelrechte aanrader voor alle mu-
ziekliefhebbers van zeventien tot zeve-

nenzeventig en dat kan iedereen die er
geweest is bevestigen. Een optreden
van Brian betekent drie uur topver-
maak wanneer hij vrijwel non-stop de
grootste hits uit de popgeschiedenis
ten gehore brengt. Deze 'Top 2000 Live'
brengt nummers die een breed pu-
bliek aanspreken: van de Beatles en de
Rolling Stones tot meer recent werk
van Billy Joel, Elton John, Red Hot Chil-
li Peppers, Robby Williams of Oasis.

Noem het en hij speelt het. Geen avond
is hetzelfde en ook de meest trouwe
aanhangers zijn altijd weer benieuwd
naar wat de avond zal brengen. Dat
houdt de optredens boeiend en inte-
ressant. Voeg daarbij de altijd ontspan-
nen en gezellige sfeer en je hebt alle in-
gredienten voor een heerlijk 'ouder-
wets' avondje uit voor alle leeftijden. 6
februari in de Herberg, aanvang 22.00
uur, toegang gratis.

Brian Cristopher Topentertainment voor alle leeftijden
Binnenkort verzorgt de Engelse
zanger/gitarist Brian Cristopher
weer zijn traditionele muzikale
tour door Nederland.



Dat hebben ze geweten, vele onderne-
mers stuurden hun snert ter keuring
op en met zeer opmerkelijke resulta-
ten. Men kon een oorkonde met bijbe-
horende beker winnen in de catego-
rieën Brons, Zilver en Goud.

Reinier Ponstein van Reinier's groen-
ten en fruit speciaalzaak uit Vorden
stuurde zijn snert ook in en het werd

GOUD, ja zelfs goud met een randje,
een platina randje wel te verstaan. Vol-
gens de jury kon het niet beter, de
smaak was uniek, de ingrediënten su-
per van kwaliteit, de versheid buiten-
gewoon en de lepel kon er rechtop in
staan. Zo hoort het! Reinier en zijn
vriendin Leonie wisten al wel dat hun
snert, net als de vele andere soepen
die ze aanbieden, goed was. "We krij-

gen heel vaak leuke reacties " zegt Leo-
nie. "Opmerkingen van klanten als
"Daar kun je zelf niet voor koken" en
"Zo lekker heb ik het nog nooit ge-
proefd" zijn enkele van de vele posi-
tieve reacties die we krijgen". 

De oorkonde met bijbehorende beker
is een bevestiging van een zeer ge-
slaagde kookmissie. "Dit is voor ons
een vorm van erkenning, als kok wil je
graag iets smaakvols creëren en als
dat beloond wordt met een dergelijke
prijs is dat alleen maar fijn" aldus een
trotse Reinier.

Reinier en Leonie, een snertpaar van grote klasse

Snert in de prijzen bij Reinier's

Een paar weken geleden heeft de organisatie VAST, een landelijk opere-
rende organisatie van groenten en fruit groothandelaren, een wedstrijd
onder hun afnemers uitgeschreven. De vraag was simpel, "Wie kookt de
lekkerste snert".

Bij de Bingo zijn altijd leuke prijsjes te
winnen, dus kom erbij en doe mee.

Men nodigt alle senioren uit Wich-
mond, Vierakker en omstreken uit
voor deze altijd enorm gezellige soos-
middag. 
Zoals altijd is de middag in het Ludge-
rusgebouw.

Wichmond/Vierakker

Seniorensoos
De Nieuwjaarsborrel en tevens de
Bingomiddag is op woensdag 27
januari a.s.

Hierdoor kunnen botten bros worden
en gemakkelijk breken en wervels
kunnen inzakken. De botdichtheid-
meting geschiedt door middel van een
botscan. De geluidsgolven zijn onscha-

delijk en niet belastend voor het li-
chaam. Bij vroegtijdige diagnose van
de botgesteldheid kan men nog tijdig
maatregelingen nemen om de bot-
dichtheid zoveel mogelijk te behou-
den. José la Croix heeft eerder deze
metingen gedaan en wegens groot
succes heeft ze nu twee dagen gepland
namelijk 29 en 30 januari 2010. Loca-
tie is de Toverstraat 7 in Baak.

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak kunt u met haar
telefonisch contact opnemen (0575)
56 03 81.

Voorkom botontkalking

Laat uw botdichtheid meten!
Botontkalking is een botaandoe-
ning waarbij de hoeveelheid en
vaak ook de stevigheid van het bot-
weefsel afneemt. De oorzaak kan
zijn de natuurlijke veroudering en
de overgang. Maar ook door be-
paalde ziekten, erfelijke factoren
en chronisch gebruik van bepaalde
medicijnen.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.

• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-
gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JANUARI
20 ANBO klootschieten bij het Olde

Lettink
21 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB Jaarvergadering in 't Stam-

pertje m.m.v. Wereldwinkel

Mia Tankink uit Keijenborg is zondag
24 januari voorganger in de kerk-

dienst van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap Hengelo. 
De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo

Voor de jongens was het extra span-
nend, want het was hun allereerste
toernooi en dat al na 4 maandjes oefe-
nen op zaterdagmorgen van 9 tot 10
uur. 

Er waren teams uit o.a. Vorden, Al-
men, Warnsveld, Lochem en Borculo.
De jongens Niek, Pim, Mathijs, Milo,
Pieter en Sven speelden samen in één
team, Jur en Jordy speelden deze keer
in een ander team mee. 

Op de foto is duidelijk te zien dat de
jongens het erg naar hun zin hadden.
Van de vier wedstrijden wisten ze er
zelfs al één te winnen! Dat belooft veel
goed voor de toekomst! 

Wil jij ook eens meedoen of eerst kij-
ken, kom dan naar sporthal het Jeb-
bink. Er is best nog plek voor wat meer
stoere jongens!

DASH circulatie volleybaltoernooi
De jongens en meisjes uit het circu-
latievolleybal van DASH hadden af-
gelopen zaterdag hun eerste toer-
nooi van dit jaar in Laren.

In de commissievergadering werd
goed gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid tot inspraak, over diverse as-
pecten van het masterplan. Onderdeel
van dit plan is de verhuizing van de bi-
bliotheek van het voormalige Nutsge-
bouw naar het huidige 'Dorpscen-
trum' dat omgebouwd wordt tot 'Kul-
turhus'. Namens de commissie 'Be-
houd Nutsgebouw Vorden' bood JW

Drijver de 819 verzamelde steunbetui-
gingen uit de Vordense bevolking aan
en vroeg aandacht voor twee motie-
voorstellen over het tegengaan van
sloop van oude gebouwen in het alge-
meen en het Nutsgebouw in het bij-
zonder. Ook merkte hij op dat in het
raadsvoorstel geen enkele verwijzing
staat naar het negatieve advies dat de
gemeentelijke Monumentencommis-

sie heeft uitgebracht over de vorming
van een groot plein in het centrum
van het dorp. Jan Bosch besprak daar-
na namens de vereniging 'Oud Vorden'
alle argumenten die pleiten tegen de
sloop en vóór een nieuwe bestemming
van het gebouw. Hij sloot zich aan bij
het advies van de Monumentencom-
missie over de pleinvisie van het mas-
terplan: "géén tweede Valkenburg". 

Ook pleitte hij voor een nieuwe be-
stemming van het Nutsgebouw zoals
de door 'Oud Vorden' gewenste oud-
heidskamer, eventueel aan te vullen
met andere openbare functies.

Bespreking raadsvoorstel masterplan Vorden en sloop Nutsgebouw

Masterplan Vorden
Donderdagavond 14 januari jl. werd in de Commissie Beleidsontwikkeling
van de gemeente Bronckhorst het raadsvoorstel van B&W besproken over
het Masterplan Vorden centrum - 2009. Raadsleden konden vragen stellen
aan het gemeentebestuur als voorbereiding op het debat in de gemeente-
raadsvergadering van 28 januari a.s

Het aantal seconden, gezwommen
door de snelste twee zwemmers van
de club per serie, worden bij elkaar op-
geteld. Een echte team wedstrijd dus
waarbij de krachten goed verdeeld
moeten worden. Bij de estafettes op
het eind vindt dan nog een ware ont-
lading plaats waarbij het dak bijna
van het zwembad gaat en er nog even
elf seconden winst geboekt wordt op

de inschrijftijd. In totaal levert deze
wedstrijd 5961.56 seconden op. Dat is
goed voor een 16e plaats in deze ron-
de. Na drie rondes staan we op de 18e
plek van 28 deelnemende verenigin-
gen. Er volgt hierna nog één wedstrijd
op 13 maart. 1e plaatsen zijn er voor:
Torben Lammerdink, Marlieke Schol-
ten, Niels Tjoonk, Carmen Seesing,
Berjan Ebbekink, Estafette jongens
(Harmen v Middelkoop, Niels Tjoonk,
Luk Nijland, Daan Nijland).
2e plaatsen voor: Loes vd Linden, Bas
Wensink, Berjan Ebbekink, Daan Nij-
land, Estafette meisjes (Marlieke
Scholten, Bernice Jager, Judith Wen-
tink, Manon Kolkman)
3e plaatsen: Thomas Luchies, Harmen
van Middelkoop, Milou Tjoonk, Jamie
Stegeman, Nick Bongers, Han Nijland.
Kijk voor meer verslag en uitslagen op
www.Berkelduikers.nl

Landelijke C zwemcompetitie

Berkelduikers
Thuis, in zwembad de Beemd in Lo-
chem, hebben de Berkelduikers, sa-
men met Zvw uit Westervoort en de
Pingulns uit Zuidbroek (Groningen)
gestreden om de punten voor de E-
on Nationale Zwemcompetitie, C-
klasse. De trainingen voor de Gelder-
se kampioenschappen van vorige
week hadden nog een prima nawer-
king want er werd goed gezwom-
men en er zijn veel pr's verbeterd.

Vanaf oktober 2009 zijn er een 9-tal
jongens bij Dash komen volleyballen.
Door het volleyballen onder de jon-
gens te promoten is er een open trai-
ning! Op donderdagavond 28 januari
is die open training voor jongens in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar in de sporthal
aan het Jebbink. 

Wil jij in een groep jongens volleybal-
len! Kom dan mee spelen! Lukt het je
niet om op deze donderdag te komen?
Maar wil je wel graag volleyballen!?
Stuur alsnog een mail om een af-
spraak te maken. Aanmelden graag
via: (graag voor 27 januari) Timmy van
Lingen ac-dash@hotmail.com

Dash zoekt jongens



Rondetocht IJsvereniging Vorden ging toch door!

Start Rondetocht.

Speedprijs voor Rogier van Zuilekom, links Hennie Reindsen. Kluunprijs voor Dominique Weevers.

Een beloning voor de vele vrijwilligers
die alles in het werk hebben gesteld
om de ijsbaan op kwaliteit te houden!

Er werd door 114 personen deelgeno-
men die uit vijf afstanden konden kie-
zen (5, 10, 15, 25 en 30 kilometer). Veel

toeschouwers aan de kant van de baan
die hun favorieten hartstochtelijk aan-
moedigden. 

Het werd voor de deelnemers allesbe-
halve een ‘makkie‘. De ijzers gleden ie-

dere ronde dieper en dieper in het ijs.
Echter het woord ‘opgeven’ kwam niet
in het (schaats)woordenboek voor. 

Een ieder die de opgegeven afstand
uitreed, ontving een medaille. De bo-

kaal ‘Speedprijs’ (snelste op de 30 kilo-
meter) werd net als vorig seizoen ge-
wonnen door Rogier van Zuilekom. De
bokaal ‘Kluunprijs‘ (actiefste schaat-
ser) werd gewonnen door Dominique
Weevers.

Ondanks de invallende dooi ging de Rondetocht die de IJsvereniging Vor-
den vrijdagavond op de ijsbaan aan het Hoge organiseerde, toch door.

Stempelpost.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 3 van

18 januari 2010 
t/m 24 januari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



“Mijn opa gooide vroeger
nog wel eens oud papier

bij het afval”

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het ‘m denken, die Ramine. Zouden ze in 2010 

echt niet beter hebben geweten? Ramine vindt het in 

2030 zonde van het oud papier. En hij heeft groot 

gelijk. Al het gebruikte papier en karton, maar ook de 

kunststof verpakkingen en de groente-, fruit- en tuin-

resten (gft) die we in de grijze container gooien, zijn 

nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met 

het restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval 
geschiedenis maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze 

containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest 

is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden,

kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder,

is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam 

met materialen om.

Zeg nou zelf,

is het niet geweldig dat 

Ramine in 2030 verbaasd 

is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen.

Surf naar www.afvalvrij.nl

Ramine - 5 december 2030

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN



Op zaterdag 20 februari a.s. houden
we een open dag om iedereen ons
nieuwe gemeentehuis te laten zien!
Het wordt een leuke dag met een af-
wisselend programma en verschil-
lende optredens. En die optredens
willen we graag laten verzorgen
door u, als inwoner en klant! Wilt u
hieraan meewerken geef u dan op!  
De optredens mogen muzikaal zijn
(solo of in groepen), maar ook bij-

voorbeeld een goochel- of circusact
is mogelijk. Wij wijzen u op de 20e
dan een plek in het gemeentehuis
toe. Een keuze (welke optredens
wel/niet door kunnen gaan) maken
we afhankelijk van het aantal aan-
meldingen. U hoort dit in de eerste
week van februari. We proberen een
zo afwisselend mogelijk programma
samen te stellen. Uw optreden moet
kostenloos zijn, de gemeente kan

eventueel zorgen voor geluidsappa-
ratuur, versterkers etc.  

Wij zijn benieuwd naar uw reacties.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw
E. werkman van de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail
info@bronckhorst.nl, o.v.v.
mevr. E. Werkman, het soort act,
het aantal mensen dat meedoet,
benodigde ruimte en apparatuur

en een contactpersoon met tele-
foonnummer. 

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

Wilt u optreden tijdens onze open dag op 20 februari?
Meld u aan voor 28 januari a.s.

De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente op 11 januari jl. in het nieu-
we gemeentehuis is met ruim 400
bezoekers druk bezocht. Voor de
vijfde keer zijn verschillende kam-
pioenen uit onze gemeente gehul-
digd. Zij ontvingen uit handen van
wethouder Glasbergen een oorkon-
de, een bloemetje en een cadeau-
bon. Wethouder Glasbergen maakte
ook de Vrijwilliger van het jaar 2009
bekend. Deze eer valt toe aan de
heer Henk Samberg uit Baak. 

Henk Samberg is een gedreven vrij-
williger, die zich bezighoudt met tal
van activiteiten, zoals: filmen en
monteren van vrijwilligersactivitei-
ten, timmeren bij het openluchtspel
of de kermiswagen, computerles ge-
ven en meewerken aan het sinter-
klaasfeest. Ook is hij één van de
gangmakers in Baak's Belang en
bestuurslid van Stichting Concordia.
Buiten Baak werkt hij nog enkele da-

gen per jaar bij de Zonnebloem en
bezorgt anderen dan een heerlijk
dagje uit. 

Samen met Henk Samberg was ook
Arie Makkink uit Drempt genomi-
neerd. Hij is al sinds 1994 als vrijwil-
liger actief in Drempt, Hummelo en
Hoog-Keppel. Bijvoorbeeld bij de
kermiscommissie waar hij verant-
woordelijk is voor het vogelschieten
en de optocht in goede banen leidt.
Ook is hij verkeersregelaar bij de
Hessenrun en houdt hij zich bezig
met de ijsbanen in Drempt en
Laag-Keppel. In het verleden was
hij als (bestuurs)vrijwilliger actief
bij de openbare Gildeschool in
Drempt en de stichting Dorpshuis
Drempt.  

De laatste genomineerde was de
vrijwilligerscommissie van De Ble-
ijke in Hengelo (Gld). De commissie,
bestaande uit Toos Bijenhof, Betty

Veldhuizen, Janny Bretveld, Hanne-
ke Groot Roesink en Hennie Lub-
bers, vertegenwoordigt sinds 1991
de 120 vrijwilligers van de Bleijke. Zij
vormt het aanspreekpunt voor de
vrijwilligers en de vaste medewer-
kers voor tal van vrijwilligersactivi-
teiten. 

Kampioenen 2009
De volgende  Bronckhorster kam-
pioenen van 2009 zijn gehuldigd: 
• Angelique Stapelbroek

Nederlands kampioen visagie ma-
ke-up, make-up jet set, beauty
make-up

• Bo Klein Hesselink
Europees kampioen BMX fiets-
cross cruisers 19 t/m 29 jaar

• Kees Dekker
Nederlands kampioen 60 schoten
knielend KKG 50 m

• Femke Dijk
Europees kampioen BMX fiets-

cross girls 14 en zilver tijdens het
Nederlands kampioenschap BMX
fietscross girls 15/16

• Hans Berendsen
Nederlands kampioen motorcross
MX3 klasse 

• Jeanne van Hal
Nederlands kampioen judo 15/17
jaar

• Lisa Heebink
Nederlands kampioen brood en
banketbakker niv. 2

• Marian van Hilst
Nederlands kampioen triathlon
lange afstand

• Team Roes en Roenhorst
Nederlands kampioen zijspan-
cross junioren

• TTV Vorden
zilver tijdens het Europees kam-
pioenschap 2009 klasse 720 kg

• VAMC clubteam Enduro
Nederlands kampioen clubteam
Enduro

Het groendepot in Steenderen ver-
huist deze week van de Dr. A. Ariëns-
straat naar het Hoge Wesselink.
Vanaf 23 januari a.s. bent u voor het
wegbrengen van uw grof snoeiafval
welkom op de nieuwe locatie.

De verhuizing is het gevolg van de
verkoop van de grond waarop het de-
pot gevestigd is door de gemeente.
Het nieuwe groendepot ligt vlak ach-
ter de oude locatie, borden wijzen u
de weg. Het depot in Steenderen is
iedere 4e zaterdag van de maand ge-
opend voor het gratis wegbrengen
van grof snoeiafval, van 13.30 tot
16.30 uur. 

Andere mogelijkheden
Grof snoeiafval kunt u ook gratis

wegbrengen naar het groendepot in
Vorden, Het Hoge 65 (bij de oude zui-
vering, iedere 2e zaterdag van de

maand) of naar de Afval Breng Pun-
ten in Doetinchem en Zutphen. U
kunt per keer maximaal 2 m3 gratis

snoeiafval wegbrengen. Takken mo-
gen daarbij niet dikker dan 15 cm en
niet langer dan 1,5 m zijn en boom-
wortels en -stobben worden niet ge-
accepteerd. Vergeet niet uw afvalpas
mee te nemen als legitimatie. U kunt
snoeiafval ook tegen betaling op la-
ten halen, neemt u hiervoor contact
op met de Afval-Informatie-Lijn, tel.
(0575) 54 56 46. Ook voor andere vra-
gen over uw huishoudelijk afval kunt
u hier terecht, net als op de website
www.berkelmilieu.nl.

Grondstof voor energie en compost
Het grof snoeiafval uit onze gemeen-
te wordt door Berkel Milieu verza-
meld en vervolgens versnipperd en
gecomposteerd. Tijdens dit proces
wordt energie opgewekt en ontstaat
compost, dat zijn weg vindt naar te-
lers en tuincentra. Uw snoeiafval is
dus een nuttige grondstof voor nieu-
we producten en groene energie. 
Meer weten? Kijk op www.afvalvrij.nl.

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 (in plaats van tot 15.00 uur).

Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Deze tijden gelden zowel voor klanten

die voor één van onze producten aan de

publieksbalie komen als voor telefoon-

gesprekken hierover. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

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.
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Eerstvolgende opening 23 januari aan het Hoge Wesselink

Vrijwilligers en kampioenen onder grote belangstelling gehuldigd



Raadsvergadering
28 januari 2010
Op 28 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 verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:

• Toezicht openbaar onderwijs
stichting IJsselgraaf
De drie toezichthoudende ge-
meenten (Bronckhorst, Doesburg
en Doetinchem) stellen voor een
gemeenschappelijke regeling in
te stellen voor het toezicht op het
openbaar onderwijs in de ge-
meenten (ondergebracht bij
stichting IJsselgraaf). Daarnaast
is er een reglement opgesteld

waarin de afspraken staan tussen
IJsselgraaf en de drie gemeenten
over dat toezicht. Ook zijn de sta-
tuten aangepast aan de gemeen-
schappelijke regeling, het regle-
ment en wetsontwikkelingen (o.a.
Wet Governance). 

• Jaarrekening 2008, begroting
2009 en begroting 2010 stichting
IJsselgraaf
De gemeenteraad is het bevoegde
orgaan om de begrotingen van
stichting IJsselgraaf goed te keu-
ren en in te stemmen met de jaar-
verslagen. Het interim bestuur en
de interim algemeen directeur
hebben sinds 1 oktober 2009 hard
gewerkt aan het opstellen van de
(meerjaren)begroting 2010 en een
herstelplan voor de organisatie.
De begroting 2010 is in principe
een beleidsarme begroting. De
maatregelen die getroffen zijn in
het kader van het sociaal plan en
het herstelplan zijn voor zover
mogelijk in 2010 cijfermatig ver-
taald, maar vinden hun definitieve
beslag vanaf de begroting 2011.
De grootste besparing is bereikt
door een vermindering van de
personeelslasten. Naar aanlei-
ding van de onderzoeken naar het
financiële probleem was het te-
veel aan personeel ten opzichte
van de rijksbijdrage één van de
belangrijkste oorzaken van de
ontstane situatie. Het meerjaren-
perspectief laat vanaf 2011 weer
een positief resultaat zien. Met de
genomen maatregelen wordt de

continuïteit van het openbaar on-
derwijs gewaarborgd.  

• Notitie Bronckhorst 'in Europa'
en verder
In de raad is een werkgroep Euro-
pa actief geweest. Als afsluiting
van de werkzaamheden tijdens
deze raadsperiode (op 3 maart
a.s. zijn verkiezingen) heeft de
werkgroep een inventarisatie ge-
maakt van aanknopingspunten
tussen Europa en onze gemeente.
De werkgroep vraagt het college
kennis te nemen van deze notitie
en de raad om deze notitie vast te
stellen. Het is daarmee een ver-
trekpunt voor de volgende raad en
het volgende college die er naar
eigen inzicht mee verder kunnen
werken. Uitgangspunt is bewust-
wording van de gedachte: 'Denk
mondiaal, werk lokaal, denk Eu-
ropees'. 

• Bestemmingsplan
Wientjesvoort-Noord
Dit bestemmingsplan dat in sep-
tember aan de raad is voorgelegd,
is aangepast. Het geplande ap-
partementengebouw werd te
massaal bevonden. Het nieuwe
ontwerp is minder geprononceerd
en concurreert daardoor minder
met de bestaande monumentale
bebouwing. B en w vragen de raad
het plan gewijzigd vast te stellen.

• Masterplan Vorden Centrum
De raad wordt gevraagd dit plan
vast te stellen. Het benodigde
krediet is al beschikbaar gesteld
tijdens de begrotingsvergadering
van november. Het masterplan
geeft richting aan (toekomstige)
ontwikkelingen in het centrum
van Vorden, zoals winkelconcen-
traties, woningbouw op bestaan-
de locaties en het opnieuw inrich-

ten van de openbare ruimte. Bij
het opstellen is nauw samenge-
werkt met o.a. wooncorporatie
ProWonen en de ondernemers-
vereniging. Voor inwoners zijn er
informatiebijeenkomsten ge-
weest.    

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

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

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

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

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

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

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@bronck-
horst.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.

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Wientjesvoort in Vorden

Uit de raadOp naar de gemeenteraadsverkiezingen ...
nog 6 weken te gaan

CDA
Stimuleren van duurzaam energie-
gebruik moet. Het CDA is duidelijk
geweest ten aanzien van windener-
gie. Grootschalige windmolenpar-
ken horen niet thuis in Bronck-
horst. Het CDA wil zonne-energie,
kleinschalige windenergie en bio-
gasinstallaties. Als gemeente heb-
ben we het voorbeeld gegeven bij
de nieuwbouw van het gemeente-
huis en zonnepanelen op de over-
heidsgebouwen. Deze lijn moet
voortgezet worden, maar deze
moet ook gevolgd worden door
burgers en bedrijven. Maatregelen
voor energiebesparing moeten ge-
stimuleerd worden zowel bij
nieuwbouw als bestaande gebou-
wen. 

D66
Groen en duurzaam is in. D66 staat
voor kwaliteit en duurzaamheid en
maakt concrete keuzes voor de
toekomst. Zoals duurzame inkoop
(van gummetjes tot elektrische au-
to's), stimuleren van duurzame
energieproductie, duurzaam ener-
giegebruik en faciliteren van duur-
zame bedrijvigheid. Goed voor-
beeld doet goed volgen. D66 staat
voor eigen verantwoordelijkheid
van de burger. Die kan minder afval
gaan produceren en bewust om-
gaan met energie. Samen komen
gemeente en burger tot een duur-
zame leefomgeving. 

GBB
De inwoners en bedrijven in
Bronckhorst die bewust zijn van
duurzaam energiegebruik stimule-
ren en ondersteunen in de toepas-
singen hiervoor. Ook hier heeft de
gemeente een voorbeeldfunctie en
kan hierdoor de twijfelende en of
onbewuste inwoners en bedrijven
verder informeren en daardoor
het bewustwordingsproces ver-
sterken.

GroenLinks
Bronckhorst heeft met het nieuwe
gemeentehuis een goed voorbeeld
gegeven. Er kan echter nog meer.
Zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen plaatsen, ook al kost het
geld. Gemeentelijke voertuigen
vervangen door auto's op gas of
elektriciteit. In de subsidievoor-
waarden voor instellingen etc. op-
nemen dat zij waar mogelijk de

komende vier jaar minimaal 20% 
moeten bezuinigen op hun ener-
gieverbruik. Daarnaast met de wo-
ningcorporaties ambitieuzere doel-
stellingen afspreken over isolatie
van sociale huurwoningen. Goed
voor het klimaat en de portemon-
nee. 

PvdA
De PvdA staat voor energiezuinig-
heid en geeft zelf het goede voor-
beeld: gemeentelijke gebouwen
worden 15% energiezuiniger en
nieuwe voertuigen rijden elektrisch
of op gas. Er komen extra middelen
om duurzaamheid en energiebe-
sparing te stimuleren. In gemeen-
telijke regelgeving (bouwvergun-
ningen, inkoopbeleid) wordt dat af-
gedwongen. De PvdA geeft burgers
de mogelijkheid om hun eigen
duurzame huis te bouwen (de 0-
energiewoning). Dit beleid wordt
voornamelijk betaald door de kos-
tenbesparing die het oplevert. De
gemeente ondersteunt de bouw
van biogascentrale(s).

SGP-ChristenUnie
De aarde is door God goed gescha-
pen. Wij moeten haar zo optimaal
mogelijk onderhouden. Wij hebben
de aarde immers ook 'te leen van
onze kinderen'. Een inzet alleen op
duurzaam energieverbruik is te
weinig. Het gaat in de brede zin
over de bescherming van kostbare
grondstoffen. Dat heeft dan ook
betrekking op nadere aspecten
als bouwmaterialen en derge-
lijke. Kiezen voor duurzame pro-
ducten moet een primaire keuze
van de gemeente zijn, niet alleen
een milieuvriendelijker alterna-
tief.

VVD
Alternatieve vormen van duurzame
energie, zoals biogas, worden tech-
nisch en financieel steeds vaker
haalbaar. De VVD is van mening dat
de gemeente hierin een leidende
rol moet spelen door de inwoners
te stimuleren met initiatieven te
komen en die initiatieven te onder-
steunen door het geven van bruik-
bare voorlichting en eigen regelge-
ving hierop af te stemmen. Resul-
taat: Goed voor het milieu en las-
tenverlichting!

Stelling

Reacties

Onze gemeente moet meer inzetten
op duurzaam energiegebruik 
en zelf het goede voorbeeld geven.

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

Verkiezingskalender 2010

• 28 januari en 25 februari: jongeren als speciale gast bij de
raadvergadering 

• 30 januari: gezamenlijk plakken campagneposters
door politieke partijen

• begin februari: speciale bijlage in Contact, waarin
partijen hun programma toelichten

• 17 februari: verspreiding kiezerspassen
• 24 februari: verkiezingsdebat 

• 3 maart: gemeenteraadsverkiezingen



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, tentfeest i.v.m. Achterhoeks Lente Feest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

20 maart van 20.00 tot 01.30 uur, afsluiten Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de
Pastoriestraat, van 20.00 tot 02.00 uur, horeca combinatie Baak

• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Mega piraten festijn, 1 t/m 14 april
2010, Mega Mensink B.V.

• Hengelo (Gld), loterij, verkoop loten van 1 mei t/m 13 juli 2010 (trekking 13 juli 2010), schutterij
Eendracht Maakt Macht

• Hengelo (Gld), triathlon met start en finish bij sportpark 't Elderink, 13 juni van 09.00 tot 14.30
uur, afsluiten Elderinkweg, tussen de Rondweg en de Berendschotstraat, van 06.00 tot 14.30
uur, stichting Triathlon Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn, 16 juli van 18.00 tot 02.00 uur en 17 juli van 18.00
tot 02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 en 17 juli van 18.00 tot 01.30 uur,
afsluiten van de Veemarktstraat, 16 juli 14.00 uur t/m 18 juli 2010 09.00 uur, partycentrum
Langeler

• Kranenburg, Eikenlaan 23, 4 april 2010, live muziek in feesttent bij paasvuur, van 20.00 tot
02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 20.00 tot 01.30 uur, afsluiten van
de Bergkappeweg, tussen de Eikenlaan en de Bekmansdijk, instellen van een stopverbod
op de Eikenlaan, tussen huisnrs. 17 en 26, 4 april 16.00 uur t/m 5 april 2010 12.00 uur,
stichting C.C.K.

• Vorden, kasteelweide, 10 en 11 april 2010, Concours Hippique, van 08.00 tot 20.00 uur, ont-
heffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 21.00 uur, afsluiten Schuttestraat, tussen de
Ruurloseweg en de Vordensebosweg, 10 april 07.00 uur t/m 11 april 19.00 uur, landelijke rij-
vereniging en ponyclub De Graafschap

• Zelhem, Vinkenkamp, wedstrijd ONK Supermoto, 18 april van 09.30 tot 17.30 uur, Stikkenweg,
ontheffing groepskamperen, 17 en 18 april, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 18 april
2010 van 07.00 tot 20.00 uur, stichting SuperMoto Vinkenkamp

• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega piraten festijn, ontheffing art.35 Drank-
en Horecawet, 1 mei 2010 van 18.30 tot 01.00 uur, Mega Mensink B.V.

• Vorden en omgeving, oriënteringsritten, 21 februari, 21 maart, 2 mei, 5 september en 3 okto-
ber, fietspuzzeltocht, 11 september 2010, VAMC De Graafschaprijders

• Toldijk, Baak, Steenderen en Olburgen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promo-
ten van toneeluitvoering, 21 februari t/m 7 maart 2010, plattelandsjongeren Steenderen

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.  

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Molenstraat 1, plaatsen elektrisch schuifhek
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 25, vergroten kinderdagverblijf
• Keijenborg, Akkermansstraat 7, bouwen erker en uitbreiden woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 10, bouwen carport
• Vorden, De Decanije 2, bouwen terrasoverkapping
• Vorden, De Decanije 14, bouwen terrasoverkapping
• Vorden, Lieferinkweg 4, veranderen schuur tot woning
• Vorden, Mosselseweg 2, bouwen carport
• Vorden, Het Stroo 21, vernaderen berging
• Vorden, Wildenborchseweg 19, bouwen bedrijfswoning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 januari 2010:
• Baak, parkeerplaats bij café/restaurant Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van

vis, wekelijks op dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel
• Halle, parkeerplaats naast café/zaal Nijhof, innemen standplaats voor de verkoop van vis, we-

kelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel
• Hengelo (Gld), parkeerplaats, tussen Raadhuisstraat 51 en 61, innemen standplaats voor de

verkoop van vis, wekelijks op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, 1 januari t/m 31 decem-
ber 2010, vishandel Hengel

• Hengelo (Gld), Zelhem, Vorden, Wichmond, Voor- en Achter-Drempt, Hoog- en Laag-Keppel,
Hummelo, Steenderen en Baak, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van
het Oranjefonds, 18 t/m 31 januari 2010, Bizon buitenreclame

• Keijenborg, Booltinkplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op donder-
dagen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van vis,
wekelijks op dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel

• Toldijk, parkeerplaats van de Welkoop, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks
op vrijdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel

• Wichmond, bij het pand Dorpsstraat 22, innemen standplaats voor de verkoop van vis, weke-
lijks op dinsdagmiddag, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel

• Zelhem, Markt tegenover Aldi, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op dins-
dagen, 1 januari t/m 31 december 2010, vishandel Hengel

Verzonden op 14 januari 2010:
• Halle, kermis/tuin-terrasfeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 juni van 19.00 tot

00.30 uur, 1 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 2 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 3 juli 2010 van 10.00 tot
01.30 uur, C. Hitpass

• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Halle-Heidenhoek, 25 juni van
19.00 tot 01.30 uur, 26 juni van 10.00 tot 01.30 uur, 27 juni 2010 van 11.00 tot 19.00 uur, C. Hit-
pass

• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse dag, 5 september 2010 van 10.00 tot
20.00 uur, C. Hitpass

• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Halle, Wichmond en Hummelo, plaatsen driehoeks-/
sandwichborden voor het promoten van Zelhem Alive, 3 t/m 17 mei 2010, sportcafé De Pol

• Zelhem, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Septemberfeesten, 15 september van
18.00 tot 00.30 uur, 16 september van 20.00 tot 00.30 uur, 17 september van 13.00 tot 01.30 uur,
18 september van 14.00 tot 01.30 uur en 19 september 2010 van 11.00 tot 18.00 uur, C. Hitpass

• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, live-muziekfestival met entertainment en lunapark,
13 mei van 12.00 tot 24.00 uur, 14 mei van 12.00 tot 01.00 uur, 15 mei van 12.00 tot 01.30 uur en
16 mei van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 13 t/m 16 mei, ontheffing art. 35

Verleende vergunningen

Drank- en Horecawet, 13, 14 en 15 mei van 12.00 tot 01.30 uur, 16 mei 2010 van 12.00 tot 24.00
uur, sportcafé De Pol

• Vorden en omgeving, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal 't Jebbink, 7 maart 2010
van 08.00 tot 17.00 uur, AV Hanzesport

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 januari 2010:
• Wichmond, Dorpsstraat 27, verbouwen garage

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 12 januari 2010: 
• Vorden, Ganzensteeg 7, gedeeltelijk veranderen schuur tot atelier/berging/stalling
Verzonden op 13 januari 2010:
• Halle, Wolfersveenweg 14, bouwen terrasoverkapping 
Verzonden op 14 januari 2010 :
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 1, vernieuwen woning

Aanlegvergunningen
Verzonden op 19 januari 2010:
• Vorden, Lieferinkweg, voor het ophogen van gronden ten noorden en ten zuiden van huisnum-

mer 2 met maximaal 30 centimeter

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van land-
schappelijke onderhoud, voor:
• Zelhem, Nabij Halseweg 36, afgegeven op 13 januari 2010

Sloopvergunningen 
Verzonden op 13 januari 2010:
• Halle, Dorpsstraat 5, slopen dak van een woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Hummeloseweg 22, slopen woning
• Zelhem, Stationsstraat 24, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de Achtkastelenloop op 7 maart 2010 zijn de Almenseweg, tussen de Mispel-

kampdijk en de Heijendaalseweg, van 12.20 tot 12.30 uur en Het Jebbink, tussen De Boonk en
De Steege, van 10.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens Zelhem Alive 2010 zijn de parkeerplaats van sportcomplex De Pol en de Vin-
cent van Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Halsstraat, van 10 mei
08.00 uur t/m 17 mei 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Ook geldt van 13 t/m 16 mei 2010 een stopverbod op de Vincent van Goghstraat,
tussen de Halseweg en de Jacob van Ruysdaelstraat, en, tussen de Frans Halsstraat en de Jan
Steenstraat, alsmede op de Meindert Hobbemastraat en de Jacob van Ruysdaelstraat

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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 schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 14 januari 2010:
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 9, bouwen carport

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 14 januari 2010:
• Steenderen, Meidoornstraat 11, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 januari 2010:
• Hummelo, Broekstraat 2, bouwen ligboxenstal
Verzonden op 13 januari 2010
• Steenderen, Kerkhofweg 15, vergroten/uitbreiden woning en bouwen bijgebouw (muziekstu-

dio)

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

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving 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 in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug. 
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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, Oude Zutphenseweg 7, veranderen kleedaccommodatie, bouwen entreegebouw en

aanbrengen zonnecollectoren, ontheffing voor het overschrijden van de maximale toegestane
goothoogte, geldend bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 correctieve
herziening'

• Vorden, Zutphenseweg 58, vergroten woning, ontheffing wegens een groter hoofdgebouw en
een grotere goothoogte van het aangebouwde gebouw, geldend bestemmingsplan 'Vorden
west en zuid 1992'   

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, verbouwen garage, ontheffing omdat er binnen 3 meter achter de

voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd wordt,  geldend bestem-
mingsplan 'Zelhem Dorp 2002, herz. 2004-1' 

De bouwplannen liggen van 21 januari t/m 3 maart 2010 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 af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpprojectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat Vorden'
Het ontwerpprojectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat Vorden' en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 21 januari t/m 3 maart 2010 voor een ieder ter inzage. Het projectbe-
sluit heeft betrekking op het realiseren van 18 wooneenheden met gemeenschappelijke- en ne-
venvoorzieningen voor psychogeriatrische cliënten, een artsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk
en 22 appartementen met ontmoetingsruimte voor ouderen.

U kunt het projectbesluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00006-ON01
• op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Het projectbesluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00006-
/NL.IMRO.1876.PB00006-ON01. U kunt het projectbesluit en de technische bestanden ook digi-
taal benaderen via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

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

Vastgestelde wijzigingsplannen
• B en w van Bronckhorst stelden op 22 december 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009;

Schuttestraat 32/34 Vorden' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp.
Het plan heeft betrekking op de wijziging van de voormalige agrarische functie naar een woon-
functie waarbij een aantal voormalige agrarische gebouwen wordt gesloopt en een nieuwe vrij-
staande woning wordt toegevoegd.

• B en w stelden op 5 januari 2010 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; De Leuke 6 Vorden' vast.
Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
Het plan heeft betrekking op de functiewijziging voor het verbouwen van een bestaande schuur
in een woning met expositieruimte op het perceel De Leuke 6 in Vorden.

De wijzigingsplannen liggen van 21 januari t/m 3 maart 2010 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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 vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
AE 's-Gravenhage.

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

Onherroepelijke bestemmingsplannen 
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden: 
• 'Buitengebied 2008; Plan Mennink Hengelo (Gld)'. Het plan heeft betrekking op de sloop van de

bedrijfsbebouwing van het voormalige agrarische bedrijf Menninkweg 1, de functiewijziging
van het agrarisch bedrijf Menninkweg 3 in een woning en de sloop van overbodige bebouwing,
het bouwen van een nieuwe boerderij, natuurontwikkeling en extensieve landbouw op de bijbe-
horende agrarische grond, de legalisering en inpassing van de bestaande caravanstalling en
detailhandel op het perceel Hesselinkdijk 3.

• 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 14 Keijenborg'. Het plan heeft betrekking op de bouw van
een tweede dienstwoning op het agrarische bouwperceel Uilenesterstraat 14 in Keijenborg

De bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder 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 met via ons centrale tele-
foonnummer (0575) 75 02 50. 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.

Bestemmingsplannen
Voornemen tot het plaatsen van object op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Bronkhorst, Veerweg 1 (gemaal met dienstwoning)

Voornemen tot het niet plaatsen van object op de gemeentelijke monu-
mentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn voornemens om het volgende object niet te plaatsen op de gemeen-
telijke monumentenlijst:
• Steenderen, Dorpsstraat 31 (woning)

Voornemen tot het afvoeren van een deel van object van de gemeentelij-
ke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een deel van een object af te voeren van de gemeentelij-
ke monumentenlijst:
• Zelhem, Meeneweg 1 (berkenbomen)

De voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 14 januari jl. en liggen van 21 januari
t/m 3 februari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02
50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de plannen naar
keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 50 (woning en schuur)

Besluiten tot niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen: 
• Steenderen, Emmerweg 3 (woning)
• Steenderen, Emmerweg 6 (woning)
• Steenderen, Toldijkseweg 6 (woning)

Besluiten tot wijzigen objectbeschrijving van objecten op de gemeentelij-
ke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de objectbeschrijving van de volgende objecten te wijzi-
gen: 
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 3 (toevoegen zwengelpomp)
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 27 (verwijderen schuiframen)

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 14 januari jl. en liggen van 21 januari t/m
3 februari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij
de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken 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.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

Monumenten

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 21 januari t/m 3 maart 2010 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, voor het veranderen van de inrichting waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 21 januari t/m 
4 maart 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, voor het intrekken van de gehele milieuvergunning

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
opge¬steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten

Wet milieubeheer
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bij ons worden ingediend vóór 4 maart 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, neemt u dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50.

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

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde - Wet geluidhinder
Een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 3.10 Wro voorziet in de bouw van 22 appartementen
met ontmoetingsruimte en artsenpraktijk aan de Zutphenseweg/Smidsstraat in Vorden. Om dit

Gemeentelijke regelgeving algemeen

mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als
bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 
Met ingang van 21 januari t/m 3 maart 2010 liggen voor een ieder in het gemeentehuis bij de
publieksbalie gedurende de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de bouw van 22 appartementen met ontmoetingsruimte en art-
senpraktijk aan de Zutphenseweg/Smidsstraat in Vorden

• het ontwerpbesluit van 30 oktober 2009

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u opmerkingen over dit ontwerpbesluit schriftelijk ken-
baar maken. Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ, Hengelo (Gld).

WEEKBLAD

www.contact.nl
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Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

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 maand: januari.

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

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

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

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

Ruurlo, luxe gemeubileerde
recreatievilla’s, ook geschikt
voor lange termijn verhuur.
Max. 6 personen, 2 badkamers en

luxe keuken. Op rustig park.
Tel 0573-461221 • www.sikkeler.nl

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995 Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

Wij ruimen echt op ....

.... gewoon de
hoogste kortingen!

JUST MORE Damesmode ook in Dieren,
naast de Gazelle-Fabriek.

Hét adres voor al uw
hout en plaatwerk.

Oók op maat gemaakt en per stuk verkrijgbaar
voor één hele scherpe prijs!

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79 • www.bouwmarktdetolbrug.com
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De striproman is geïnspireerd door de
beroemde reeks ‘Tom Poes’ van Maar-
ten Toonder: drie tekeningen per epi-
sode met daaronder en tekst van onge-
veer tweehonderd woorden. Het inte-
rieur van kasteel Ruurlo vormde het
perfecte decor waar het eerste exem-
plaar van het uitermate kleurige en
boeiende boekje werd uitgereikt aan
kinderen van de vijf Ruurlose basis-
scholen, het auteursduo Arjen van
Gijssel (tekst) en Erik Jan Holleman (te-
keningen) en aan M.J. barones van
Heeckeren van Kell. Een vervolg op de
strip-feuilleton komt er voorlopig niet
zo lieten beide auteurs weten. Holle-
man: ,,Er prijkt op de eerste pagina
niet voor niets de tekst: Met dank aan
onze geduldige gezinnen”. 

Maar Van Gijssel liet toch nog een klei-
ne opening open. ,,Wie weet komen

we nog eens met een ‘movie’ rond Jon-
ker Joost op de proppen.” Kinderkoor
Sing a Song uit Ruurlo luisterde met
het Jonker Joost lied, dat vorig jaar
mei speciaal werd gecomponeerd voor
het Jonker Joost scholenproject de
boekpresentatie muzikaal op. Jonker
Joost is in het verhaal een tienjarig
jongetje dat samen met zijn vrienden
een held wordt door het ‘Kwaad in
Ruurlo’ te overwinnen. Had hij dat
vierhonderd vijftig jaar geleden niet
gedaan, hoe anders was het dan met
Ruurlo afgelopen? De strip ‘Jonker
Joost en de Legende van de Kattenbelt’
verscheen tot september 2009 als feuil-
leton in verschillende edities van Con-
tact, het huis-aan-huis blad van druk-
kerij Weevers uit Vorden. In totaal
35.000 huishoudens konden de strip
wekelijks volgen.

HISTORISCH
Drukkerij Weevers is nu ook de uitge-
ver van het spannende stripavontuur
voor kinderen en volwassenen. Speci-
aal voor het full colour boek is achter-
in een uitgebreide toelichting opgeno-
men, waarin op toegankelijke wijze
wordt uitgelegd welke (verborgen) his-
torische feiten en locaties in het ver-
haal zijn gevlochten. Het verhaal
speelt zich namelijk niet alleen in
Ruurlo af, maar ook op locaties als
Vorden, Warnsveld, Hackfort, Zut-
phen en zelfs Deventer. Daarmee is
het boekje een kleinood geworden
voor iedere streekgenoot of toerist die
van de romantiek en rijke historie van
de Achterhoek houdt. Om zelf te heb-
ben, maar ook om cadeau te doen. De
strip-feuilleton is voor 9.95 euro ver-
krijgbaar bij de Bruna en het VVV-kan-
toor in Ruurlo.

'Jonker Joost De legende van de Kattenbelt' 

Sfeervolle historische presentatie strip-feuilleton
Hij zag zijn naam al verbonden aan een wandelpad, een scholenproject,
een eigen plekje in de plaatselijke geschiedeniscanon en de mensen in
Ruurlo en omgeving konden zijn avonturen vanaf september 2008 52 we-
ken lang volgen in het huis-aan-huisblad Contact in een strip feuilleton
'Jonker Joost'. De door Ruurloër Arjen van Gijssel gekarakteriseerde fi-
guur die zo lijkt op Joost van Heeckeren (1546-1619) is wat je noemt een Be-
kende Ruurloër (BR-er) geworden. En die bekendheid is sinds afgelopen
zaterdag alleen maar vergroot. Want in de voormalige ‘raadszaal’ van Kas-
teel Ruurlo werd de strip feuilleton ‘Jonker Joost De legende van de Kat-
tenbelt’ in boekvorm in hoogsteigen persoon door Jonker Joost (trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink) gepresenteerd.

Jonker Joost (troubadour Gery Groot Zwaaftink) las tijdens de presentatie voor uit het stripboek ‘Jonker Joost De legende van de Katten-
belt’.

Trots tonen het auteursduo Arjen van Gijssel (tekst) en Erik Jan Holleman (tekeningen) het
spannende stripavontuur voor kinderen en volwassenen.

Het eerste exemplaar voor M.J. barones van Heeckeren van Kell.

De muzikale ontwikkeling kregen ze
bij Achterhoekse bands als ‘Free Fee-
ling, Blue Intrige, Accidental, Grind,
Kiplekker, Bunnerman Scotch Wired,
Easy Boy, Roots ’66, Meet the Press, Ea-
sy Eddy en Backflash’. De bezetting is
traditioneel. Drums, bas en gitaar,
waarbij alle drie bandleden zingen.
Muzikanten spelen graag in zo’n ba-
sisbezetting, omdat ze dan hun ‘ei’
ten volle kwijt kan. De lijnen zijn kort,
ieders inbreng groot. “De basic bezet-
ting geeft ook een bepaalde sound. Je
komt zelden in een brei van geluid te-
recht”, aldus Frans Schepers, samen
met Toon Graat in 2006 oprichter van
de band ‘Blues Factory’. De naam werd

later definitief Blues-Factor. Blues-Fac-
tor speelt nummers van onder andere
Cuby, Paris Dandies, Vitesse en Jimi
Hendrix maar zet de nummers neer
in een eigen versie. “Dat maakt het in-
teressant en houdt het leuk”, aldus
Toon Graat, (solo)gitarist uit Ulft . “Een
nummer klakkeloos naspelen geeft
ons geen kick. Je moet je eigen stijl

kunnen inpassen. Iedere gitarist heeft
zijn eigen sound en eigen manier van
spelen. Dit geldt natuurlijk ook voor
bas en drums. De verdeling van de
leadzang geeft een bredere sound aan
het totaal.” Met de komst van drum-
mer Maurice Doppen die ook een deel
van de leadzang voor zijn rekening
neemt, is het repertoire in 2008 uitge-

breid met nummers van o.a. Walter
Trout en Sweet d’Buster. Maurice:
“Blues-Factor is een compacte band
waar we ons als individu onderge-
schikt maken aan het collectief”. 
Het optreden begint rond 21.00 uur en
de entree is gratis. Nadere informatie
vindt u op www.cafedetol.nl en
www.bluesfactor.nl.

Woensdagavond 27 januari staat
de Achterhoekse driemansforma-
tie Blues-Factor voor een live optre-
den op het podium van Café ‘de
Tol’ in de Wittebrink. Blues-Factor
wil ‘no nonsense’ bluesrock spelen
en voor een swingend concert zor-
gen. De bandleden, in en rond de
vijftig, krijgen nog steeds een kick
om naast hun werk met hun favo-
riete hobby bezig te zijn. Vanuit
hun verschillende muzikale ach-
tergronden ontstond een reper-
toire dat zich het best laat om-
schrijven als ‘melodieuze blues-
rock’.

live bij Café de Tol Blues-Factor
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Hoe houdt u uw 
pony in goede conditie?
Voorkom een te vette of te magere pony; 

voer naast het ruwvoer Alfamix ponymuesli,

1111,,5500/15kg. Garvo Basisbrok v.a.      77,,2255/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

STEENDEREN  vr.pr. q 175.000,- k.k.

Burg. Smitstraat 21a - In het centrum van ’t dorp gelegen,
mooi 3-kamer APPARTEMENT met 2 slaapkamers en groot en 
zonnig dakterras. Het is gesitueerd op de 1e verdieping boven 
een bank en heeft een eigen parkeerplaats en een berging op 
de begane grond. Het appartement is opgeleverd in 2007 en 
heeft een bruto vloeroppervlakte van 88 m². Aanvaarding op 
korte termijn mogelijk.

NIEU
W 

IN
VER

KO
OP

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

LAATSTE WE KE N

EXTRA AFGEPRIJSD!!
GEHELE WINTERCOLLECTIE

NU 2 HALEN 1 BETALEN

VEEL RESTANTEN 

TOT 70%70% KORTING

Zutphenseweg 8 • VORDEN • Tel. (0575) 55 24 26 Markt 27 • ZELHEM • Tel. (0314) 62 37 06

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst

van: • regiokranten / weekblad Contact

• reclamefolders

• huis-aan-huis drukwerk

vraagt enkele

BEZORG(ST)ERS
in het verspreidingsgebied van deze krant.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

Woensdag 27 januari 

Blues-Factor
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

H.K. FRIKANDEL ETEN
ZATERDAG 23 JANUARI

1 UUR ETEN
1 UUR BINNENHOUDEN

 

Locatie: Café „De Zwaan”
 

DURF JIJ HET AAN?
Geef je op achter de bar!

Prinsenmaatweg 3,
7224 NE  Rha/Steenderen,

Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

Openingstijden
Dinsdag  9-12 en 13-18 uur

Donderdag  9-12 en 13-18 uur
Vrijdag  9-12 en 13-18 uur

Zaterdag  9-12 en 13-18 uur

Lekker en vers!
Laat u verrassen in onze

boerderijwinkel met appels &
peren uit eigen boomgaard,

groente, fruit en
streekproducten.

Openingstijden
Dinsdag 9-12 en 13-18 uur

Donderdag 9-12 en 13-18 uur
Vrijdag 9-12 en 13-18 uur

Zaterdag 9-16 uur
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Deze sportieve marathon is onderdeel
van de landelijke RPM marathonweek,
een initiatief van CliniClowns en Les
Mills. Voor deelname aan de mara-
thon betaal je minimaal € 5 inschrijf-
geld, een bedrag dat volledig naar Cli-
niClowns gaat. Met deze actie hoopt
CliniClowns straks nog meer zieke en
gehandicapte kinderen afleiding en
plezier te geven. 

RPM is een indoor spinning-workout
waarbij je fietst op het ritme van
krachtige muziek.Bij AeroFitt kun je
normaal gesproken elke dag op vastge-
stelde tijden terecht voor een RPM trai-
ning. Maar tijdens de marathon staat
de hele sportschool in het teken van
RPM. Les Mills sportclubs door het he-
le land doen mee aan de RPM mara-
thonweek van 1 tot en met 7 februari
2010. “Elke sportschoolhouder wil na-
tuurlijk dat zijn sportschool het mees-
te geld ophaalt. Daarom zijn onze ver-
wachtingen hooggespannen” aldus
CliniClowns.

NERGENS AAN DENKEN
Sporten is lekker en zorgt ervoor dat je
je geest vrij maakt. Hetzelfde effect
heeft een bezoek van de CliniClowns
op zieke en/of gehandicapte kinderen.
CliniClowns bezoeken kinderen in zie-
kenhuizen en andere zorginstellingen
om ze even te laten vergeten dat ze
ziek zijn, laten hen gewoon weer even
kind zijn. Ook wanneer de Clini-
Clowns niet in het ziekenhuis aanwe-
zig zijn, kunnen kinderen nog steeds
in de clownswereld terecht. Door de
interactieve CliniClowns Speelkoffer
in het ziekenhuis, de spannende onli-
ne belevingswereld Neuzenroode.nl
voor kinderen die thuis worden ver-
zorgd en door verschillende clownes-
ke evenementen voor kinderen en
hun gezin. Een daarvan is de Clini-
Clowns Theatertour, speciaal voor kin-
deren met een meervoudige en/of ver-
standelijke handicap. 
Voor dit alles is geld nodig. En daarom
doet sportcentrum AeroFitt mee aan
de RPM marathonweek. 

HET LES MILLS SUCCES
Sportcentrum AeroFitt is aangesloten
bij Les Mills, een fitnessorganisatie
met meer dan 12.000 aangesloten clubs. 

Door de groepsfitnessprogramma’s
van Les Mills gaan wekelijks miljoe-
nen mensen met plezier naar de sport-
school. 

Les Mills heeft sportscholen in meer
dan 70 landen over de hele wereld.
Muziek en gepassioneerde instruc-
teurs zijn de basis van het Les Mills
succes. 

WEDERZIJDS BEGRIP
CliniClowns en Les Mills begrijpen el-
kaar, ook al zijn hun doelgroepen to-
taal verschillend. Beide organisaties
zijn gericht op het plezier van men-
sen. Het plan om samen de RPM mara-
thonweek te organiseren kreeg dan
ook snel vorm. Het gezamenlijke doel
van de actie is om nog meer zieke en
gehandicapte kinderen blij te maken
met de activiteiten van CliniClowns.

Voor inschrijvingen kan men contact
opnemen met Wilma@aerofitt.nl of
bellen naar Hengelo Gld. 0575-465001
of Zutphen 0575-538425.

Fietsen voor CliniClowns
Hengelo Gld en Zutphen zijn op 6 en 7 februari 2010 het toneel van een
RPM marathon. Op zaterdag 6 februari wordt de marathon georganiseerd
in Hengelo Gld en op zondag 7 februari in Zutphen (bij HealthSpa Ryokan
de Bronsbergen). Aanvang van beide marathons is om 10.00 uur en om
12.00 uur is de finish.

Wat is: A. Arfte.
B. Draodnaegel.
C. Harfs - “ ’s Harfs”.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het team straalt enthousiasme uit,
kracht en de wil om voor elkaar te wer-
ken. Dit zijn redenen voor de heer Se-

sink om nieuwe tenues ter beschik-
king te stellen. "Tevens vind ik de
handbalsport nog altijd prachtig om

naar te kijken", vertelt de heer Sesink.
De heren van SV Quintus zijn erg te-
vreden met het nieuwe tenue en ho-
pen het al succesvolle seizoen verder
door te kunnen zetten. 
Meer informatie over Sesink Schilders-
bedrijf vindt u op de internetsite
www.sesink-schildersbedrijf.nl.

Heren SV Quintus in het nieuw

De successen van het 1e herenteam van SV Quintus is ook Sesink Schil-
dersbedrijf uit Hengelo niet ontgaan. Het afgelopen jaar zijn de heren ge-
promoveerd en draaien nu dit seizoen mee in de bovenste regionen van
de 2e klasse.

Op maandagavond 25 januari is dat in
het Dorpshuis van Drempt, Kerkstraat
86. Aan de orde komen de agendapun-
ten van de komende raadsvergade-

ring, zoals het masterplan Vorden
Centrum, de notitie "Bronckhorst in
Europa", de begroting 2010 van de
Stichting IJsselgraaf en het bestem-
mingsplan Wientjesvoort- Noord.
Daarnaast kan iedereen onderwerpen
uit de gemeentepolitiek ter sprake
brengen. Het is immers van belang
voor een politieke partij te weten wat
er onder de inwoners leeft.

D66 op locatie
Zoals gebruikelijk houdt ook deze
maand  D66 Bronckhorst in een
van de kernen een openbare  frac-
tievergadering.

Op maandag 25 januari zal Mw. Wille-
mien-Eelderink uit Zelhem meewer-
ken aan het programma Mw. Gerrie
Bossenbroek uit Hengelo zal enkele
gedichten voordragen in de uitzen-
ding van 01 februari. Voor de uitzen-
ding van maandag 8 februari is Ds. C.
Ferrari - van Schuppen, van de protes-
tantse gemeente Hengelo, uitgeno-

digd om een overdenking te houden. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn: 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

De werkgelegenheid, ook in de ge-
meente Bronckhorst, is door de econo-
mische crisis onder druk komen te
staan. De VVD vindt dat juist nu alle
kansen moeten worden gegrepen. Het
gemeentebestuur moet daarbij geen
rem zijn, maar laten zien dat het be-
grijpt waar het om gaat. Hoe minder
belemmeringen er zijn, hoe sneller
het bedrijfsleven weer op stoom kan
komen. Naast de industrie en agrari-
sche sector is ook het midden- en

kleinbedrijf hierbij van groot belang.
Zij zijn samen in onze gemeente de
motor van de economie en zorgen
voor veel werkgelegenheid, wat de
leefbaarheid ten goede komt. 

Deze "meet & greet" is de tweede uit
een serie van bijeenkomsten. De VVD
wil in gesprek met ondernemers ho-
ren waar voor hen de schoen wringt in
de gemeente en op welke wijze daarin
verbetering is te brengen. Deze tweede
Meet & Greet VVD Bronckhorst is op
woensdagavond 27 januari in party-
centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hen-
gelo. Voor meer informatie zie
www.vvdbronckhorst.nl.

Meet and Greet
VVD Bronckhorst treft woensdag
27 januari de ondernemers van de
gemeente Bronckhorst voor een
"meet & greet".

De creativiteit van de beide schilderes-
sen heeft geleid tot voldoende nieuw
expositiemateriaal. Deze schilderijen
zullen onder andere te zien zijn in de
karakteristieke gewelvenkelder van de
Hanze Stadsbrouwerij op de Hout-
markt in Zutphen, www.hanze-stads-
brouwerij.nl. Ina en Joraldien kennen
elkaar al vele jaren van de muziekver-
eniging Nieuw Leven in Steenderen.
Ina Bijvank is geboren in Bronkhorst,
kwam daar veel in aanraking met de
natuur en tekende met potlood en
houtskool. Nu is daar acryl aan toege-
voegd, een techniek die ze zichzelf
aanleerde. Door haar eerdere werk bij
een kwekerij schildert ze veel bloe-
men. Op dit moment werkt ze op de

OK in het Spittaal in Zutphen en vindt
ze ook het menselijk lichaam een in-
spiratiebron. Meer informatie over Ina
en haar werk staat op www.galerie-
bronkhorst.nl. 

Joraldien Boenink is geboren in
Warnsveld, bracht haar jeugd door in
Steenderen en woont nu in Zutphen.
Naast haar werk vindt ze het fijn om
te schilderen. Ook Joraldien is autodi-
dact, al volgt ze af en toe schilderles-
sen, voor tips over kleurgebruik of ma-
terialen. Naast acrylverf, gebruikt ze
allerlei materialen, zoals zand en pa-
pier. Meer informatie staat op de site
www.jbartpaintings.nl. 

In de loop van het jaar komen er nog
meer gelegenheden om de kunstwer-
ken van de beide dames te bekijken,
waaronder de expositie in de Kapel
van Bronkhorst, 27 maart t/m 2 april
en deelname aan de Kunst10Daagse
2010 van de gemeente Bronckhorst,
van 7 t/m 16 mei.  De expositie in de
Hanze Stadsbrouwerij, Houtmarkt
56b, 7201 KM Zutphen is te bezichti-
gen tijdens de openingstijden van de
brouwerij.

Joraldien & Ina exposeren nieuw werk

‘We hangen’
Met de titel ‘We hangen’ exposeren
Joraldien Boenink uit Zutphen en
Ina Bijvank uit Steenderen aanko-
mende periode op diverse locaties.
Zij starten met een expositie in de
Hanze Stadsbrouwerij in Zutphen,
van 18 januari t/m 28 februari 2010.
Vervolgens is hun werk te zien in
het stadje Bronkhorst en tijdens de
Kunst10Daagse van de gemeente
Bronckhorst.

In het Contact van 15 december 2009
las ik dat door veranderingen in de
woningmarkt en gewijzigde investe-
ringsmogelijkheden zowel GGNet als
Prowonen medio 2009 hebben aange-
geven dat zij afzien van ontwikkeling
van appartementen op het HAVO ter-
rein. Voor mij onbegrijpelijk. Reeds in
oktober 2002 werd door de gemeente-
raad van Vorden besloten dat voort-
gang gemaakt moest worden met de
ontwikkeling van het HAVO terrein.
Suggesties om het pand tijdelijk te ver-
huren werden door de gemeenteraad
zonder meer van de hand gewezen.
Dat zou immers ten koste gaan van de
voortvarendheid. Planologisch is het
helemaal rond. Nu 7 jaar later is er

nog niets gerealiseerd. Het is dan op
zijn zachts gezegd flauw van het colle-
ge van B&W om de suggestie te wek-
ken dat na vele jaren van onderhande-
len met een andere eigenaar en pro-
jectontwikkelaars blijkt dat realisatie
niet mogelijk is.

Nog vreemder is het standpunt dat –
volgens het college van B&W althans –
het GGNet inneemt. In 2009 werd
door de gemeente Bronckhorst beslo-
ten tot aankoop van het "EMPO-ter-
rein"aan de Enkweg. Dit terrein zou
onder meer ingevuld worden met
door GGNet gewenste verzorgingsap-
partementen. Er zou grote haast bij
zijn om deze plannen van GGNet te
realiseren. Dit valt niet te rijmen met
het standpunt dat er nu geen behoefte
meer is aan dergelijke appartemen-
ten. En bovendien hoe denkt men dit
complex op het EMPO terrein op korte
termijn te kunnen bouwen. Planolo-
gisch is het nog niet rond. Er zijn blij-
kens de vele reacties voldoende en te-
rechte bezwaren van omwonenden.
En wat te denken van andere potenti-
ële kopers die een groot appartemen-

tencomplex naast zich weten. Dit zou
hen wel eens kunnen afschrikken,
waardoor de gemeente Bronckhorst
op zijn minst de prijs van de grond zal
moeten laten zakken. Als het college
van B&W van Bronckhorst inhoud
had gegeven aan de door de gemeente-
raad van Vorden gewenste voortva-
rendheid, dan zouden de door GGNet
gewenste appartementen al lang op
het HAVO terrein kunnen zijn ge-
bouwd. Door te dralen heeft de ge-
meente Bronckhorst kansen verloren
laten gaan. In de eerste plaats natuur-
lijk tijdige realisering van de gewenste
verzorgingsappartementen. In de
tweede plaats had de entree van Vor-
den – nota bene een toeristische parel
– een heel wat beter aanzien gehad, in
plaats van de nu steeds verder in ver-
val rakende gebouwen. Daarom colle-
ge treuzel niet langer en ga met het
HAVO terrein aan de slag. Dit stuit op
de minste bezwaren en is goed voor de
werkgelegenheid. Zeker Nu.

Bert Brandenbarg
Christinalaan 3b

7251AX Vorden

Geen appartemen-
ten op HAVO ter-
rein, maar wel op
het EMPO terrein?
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De aanwezigen werden verwelkomd
door voorzitter Wim Scheffer van de
personeelsvereniging en Herman Dijk
postcommandant Hengelo. Brand-
weercommandant Bronckhorst Jeroen
Wesselink, vond dat er in het afgelo-
pen jaar vooral op bestuurlijk gebied
veel werk is geweest. Vooral het feno-
meen regionalisering kreeg veel aan-
dacht om te komen tot Brandweer
Achterhoek West. In 2010 moet dit ver-
der vorm krijgen door werkgroepen

die er mee aan de slag gaan. Volgens
Wesselink zal het jaar 2010 niet ge-
makkelijk worden voor de gemeenten.
“Door bezuinigingen van het Rijk zul-
len gemeenten financieel drastisch te-
rug moeten. Ook de brandweer zal
hier mee te maken krijgen”. Wesselink
vroeg aandacht voor de leeftijdsop-
bouw van de brandweerlieden bij de
korpsen in Bronckhorst. “Die is be-
hoorlijk hoog. Blijf zoeken naar nieu-
we leden. Jullie kennen veel mensen”.

Ook voor het tekort aan brandweerlie-
den bij sommige korpsen, deed hij een
oproep. Voor de post Hengelo is dit
(nog) geen probleem. Commandant
Wesselink was tevreden over de afgelo-
pen vijf jaar van de brandweer Bronck-

horst. “Wij staan er goed op. Daar heb-
ben we gezamenlijk voor gezorgd”. 
Ook burgemeester Henk Aalderink
ging in op de bezuinigingen van de
rijksoverheid voor dit jaar. Dit zal op
alle fronten zijn, zowel op provinciaal
als op lokaal niveau. Aalderink liet we-
ten zich zorgen te maken over de poli-
tie. “Veel taken worden neergelegd bij
de brandweer. Dat kan niet de bedoe-
ling zijn”. In zijn toespraak bedankte
Aalderink ook de partners van de
brandweermannen.
Herman Dijk benadrukte de grote
saamhorigheid van de post Hengelo.
“Die is altijd goed geweest en ik heb er
alle vertrouwen in dat dit zo blijft”.
Dijk bedankte verder Johan Veltman.
Als plaatsvervangend commandant
Bronckhorst heeft Veltman de post
Hengelo de laatste tijd veel onder-
steund. Hij kreeg een attentie. De da-

mes Henriëtte en Jolanda kregen een
bloemetje. Zij hebben het initiatief ge-
nomen voor het opzetten van activitei-
ten voor de brandweervrouwen. 

Er waren zes jubilarissen die werden
gehuldigd. Ook de partners werden in
de huldiging betrokken en kregen
bloemen. Herman Dijk ging in op de
loopbaan van de jubilarissen en burge-
meester Aalderink speldde de brand-
weeronderscheidingen op. De jubila-
rissen zijn: Arjan Jansen, 12,5 jaar. Ar-
nold Grotenhuys en Wim Jansen, bei-
de 20 jaar. Bert Raterink, Jan Bosman
en Henk Lubbers hebben er allen der-
tig jaar opzitten.
Veel korpsleden zijn aan de studie ge-
weest en behaalden één of meerdere
diploma’s. Deze werden uitgereikt
door burgemeester Aalderink. 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Jubilarissen brandweer post

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vrijwillige Brandweer post Hengelo
in Grand Café De Egelantier, werden zes korpsleden gehuldigd voor hun
lange staat van dienst. Verder waren er toespraken en werden er diplo-
ma’s uitgereikt. Na het officiële gedeelte werd de avond op een gezellige
manier voortgezet.

De zes jubilarissen die werden gehuldigd.

Hans Sloot, een van de vele geslaagden.

Pireco is een middel met essentiële,
specifieke elementen uit geselecteer-
de kruiden. Door een uniek productie-
proces zijn de diverse bestanddelen
van de kruiden in Pireco optimaal op-
neembaar voor de plant. Met als resul-
taat een innoverende en duurzame
manier van gewasbescherming tegen
ziekten en plagen. Ook tegen engerlin-
gen. Pireco geeft het eco-logische ant-
woord van de natuur zelf. ( zie:

www.pireco.nl).
Pireco beschikt over een uitgebreide
productlijn, te weten: Tuin en potplan-
ten (Huis & Tuin serie) Boomproduc-
ten Sportveld-Grasproducten Produc-
ten Houtachtige Teelten Producten
Kruidachtige Teelten Producten voor
de Hovenier Bemestingsproducten. Er
is veel interesse voor de Pireco produc-
ten en de toepassingsmogelijkheden
hiervan. 

Om iedereen nader te informeren
over deze mogelijkheden wordt er
door Bulten Techniek thema-avond ge-
organiseerd op donderdagavond 28 ja-
nuari waarbij Pireco centraal staat. De-
ze avond zal worden begeleid door de
heer W. van Garderen van Pireco Ne-
derland BV. Opgave voor deze thema-
avond graag uiterlijk zaterdag 23 ja-
nuari. Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden. Bulten Techniek v.o.f. Ruurlo-
seweg 65 C 7251 LB  Vorden 0575-
552080 / 06-51631878 info@bulten-
techniek.nl

Bulten Techniek is sinds voorjaar 2009 verkooppunt van Pireco producten
voor hoveniers, kwekers en particulieren.

Thema-avond Pireco

Bulten Techniek

G.J. Bosman Terreinrijden Zandhaas 2009. 
J.M. van Diepen Brandwacht (manschappen).
B. Grevink Terreinrijden Zandhaas 2009. Ademluchttoestel type Air-

MaXX CL-DM04 alsmede ademhalings-automaat type Auto-
MaXX volgelaatmaskers. UE en cilinders. Brandweerchauf-
feur, brandweerchauffeur 1997. Brandweerchauffeur zwaar,
brandweerchauffeur 1997 en Brandweerchauffeur 1997.

G.J.J. Harmsen Brandwacht (manschappen).
A.W.T.M. Organisatie en leiding geven, hoofdbrandwacht.
Hermans Hulpverlening, hoofdbrandwacht. Hoofdbrandwacht en

Hulpverlening extra hoofdbrandwacht.
A. Jansen Ademluchttoestel type AirMaXX CL-DM04 alsmede ademha-

lingsautomaat type AutoMaXX volgelaatmaskers UE en cilin-
ders.

G.W.J. Kersten Ademluchttoestel type AirMaXX CL-DM04 alsmede ademha-
lings- automaat type AutoMaXX volgelaatmaskers UE en ci-
linders.

K.H.G. Kuipers Hulpverlening extra hoofdbrandwacht.
R. Masselink Terreinrijden Zandhaas 2009.
M. Scheffer Hulpverlening extra hoofdbrandwacht.
W. Scheffer Terreinrijden Zandhaas 2009.
J.J. Sloot Brandweerchauffeur, brandweerchauffeur 1997. Brandweer-

chauffeur zwaar, Brandweerchauffeur 1997. Brandweer-
chauffeur 1997 en Terreinrijden Zandhaas 2009.

G.R. Wezeman Ademluchttoestel type AirMaXX CL-DM04 alsmede ademha-
lings-automaat type AutoMaXX volgelaatmaskers UE en cilin-
ders en Pompbediener, brandwacht eerste klasse.



DE AGENDA
We hebben een nieuwe rubriek: 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
19-1 Damesmode uitverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
19-1 Nieuwjaarsreceptie ANBO Zaal Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
21-1 Voorlichting Studiekring Ons Huis, Hengelo 10.00 uur
28-1 Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
29-1 Erwtensoepmaaltijd Huiskamer SW, Hoog-Keppel 17.30 uur
30-1 Blijspel ‘zusters in zaken’ De Gouden Karper, Hummelo 14.00 uur
30-1 Accordeonmuziek De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
10-2 Start geheugencursus Oranjehof, Zelhem 09.30 uur
18-2 Diavertoning ‘van Oslo tot ….. Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
25-2 Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
3-3 lezing ‘dementie en omgeving’ De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
25-3 Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
14-4 Cultureel uitstapje Delft Drempt, Hummelo en Keppel hele dag

ALGEMEEN
Deelname activiteiten stichtingen
Voor deelname aan alle activiteiten van de diverse stichtingen geldt dat ze open zijn
voor alle 55+ ers uit de gemeente Bronckhorst, tenzij expliciet anders aangegeven.
Dus als u woont in het gebied van Vorden, mag u evengoed deelnemen aan een acti-
viteit van de stichting in Hengelo of Zelhem. Evenzogoed mogen inwoners uit het
gebied van Zelhem of Hengelo, deelnemen aan de activiteiten in Steenderen of Drempt,
Hummelo & Keppel. Dus denkt u iets te zien dat voor u interessant is? Gewoon op-
geven en meedoen maakt niet uit welke stichting het organiseert! Zie ook de agenda.

Kosten deelname activiteiten
Voor verschillende activiteiten van de diverse stichtingen en verenigingen moet er
soms een vrij hoge eigen bijdrage worden betaald. Voor sommige mensen kan dat een
belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten. U wilt bijvoor-
beeld deelnemen aan een computercursus en dat kost € 55,-. Voor u is dat een groot
bedrag, u kunt dat moeilijk betalen en besluit dus om maar niet mee te doen.
Jammer. Is dat het geval, dan kunt u zich melden bij de ouderenadviseur. Zij kan dan
samen met u een oplossing zoeken om toch deel te kunnen nemen aan de door u
gewenste activiteit. U vindt de gegevens van de plaatselijke ouderenadviseurs boven-
aan deze pagina.

MANTELZORGSALON HENGELO
Een ontmoetingsplek voor mantelzorgers
Elke 2e dinsdag van de maand organiseert VIT Oost-Gelderland een themabijeenkomst
voor mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst. Deze themabijeenkomst is voor een
ieder toegankelijk. Vanaf 13.30 uur bent u welkom in het Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld. De toegang is gratis.

Vragen? Of hulp nodig?
Ouderenadviseur Mieke Frencken is ziek. Hebt u toch vragen en/of hulp nodig, dan
kunt contact opnemen met de beide andere ouderenadviseurs. Telefoonnummers:
Ans Vermeulen (0575) 46 52 81 of (06) 10 72 74 74, Ineke Bijsterbosch (06) 10 68 73 20.
U vindt de gegevens ook bovenaan op deze pagina.

Cursus omgaan met geheugenklachten
Als mensen ouder worden gaat het geheugen langzamer werken, hierdoor kan men
minder snel op een naam of moeilijk woord komen, kan men geen twee dingen meer
tegelijk doen enzovoort. Hiervan kunnen mensen in het dagelijks leven hinder onder-
vinden. Het kan het zelfvertrouwen ondermijnen en sociale contacten in de weg staan. 
Stichting Welzijn Zelhem organiseert in samenwerking met GGNet een cursus:
Met zelfvertrouwen omgaan met geheugenklachten. De cursus start op woensdag
10 februari in de Oranjehof, Beatrixstraat in Zelhem.

De cursus is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die geheugenklachten onder-
vinden die veroorzaakt worden door de normale veroudering van het geheugen. In de
cursus worden vaardigheden aangereikt om hiermee om te gaan. Het doel is het zelf-
vertrouwen te versterken waardoor het geheugen zo optimaal mogelijk blijft en kan
worden gebruikt. Meer informatie en/of aanmelding? Neem dan contact op met:
GGNet Preventie (0575) 58 24 50.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor de
georganiseerde cursussen en activiteiten, ook al zijn ze wat
later in het seizoen. Hiervoor bedankt.

Erwtensoepmaaltijd
Op vrijdag 29 januari wordt voor de tweede keer de jaar-
lijkse erwtensoepmaaltijd verzorgd  in de huiskamer van
het centrum. Naast de erwtensoep zal het roggebrood
met spek goed smaken en ook voor een drankje wordt
gezorgd. Het belooft een gezellige middag te worden. Inclu-
sief consumpties zijn de kosten € 7,00. Aanvang 17.30 uur.
Vervoer kan geregeld worden. Opgave via het secretariaat. 

Koken voor mannen
Naar aanleiding van het grote cursus- en kooksucces van
de vorige cursussen worden door de heren Theo Grob en
René Corbeek weer 10 kooklessen gegeven in’t Hart van
Hummelo. Koken geeft plezier en is een waardevolle dag-
besteding. Vindt u het ook leuk om uitgenodigd te worden
voor een maaltijd? En nu kunt u zelf de gastheer zijn . . .
de lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
waarna de deelnemers zelf het gekookte consumeren in
het restaurant. De cursusprijs is € 100,- per persoon voor
10 lessen inclusief de gekookte maaltijd en een kop koffie
bij ontvangst. Overige dranken zijn voor eigen rekening.
Start: dinsdag 9 maart. Aanmelding via het secretariaat. 

In Balans, de cursus die u leert vallen en opstaan
Voor de tweede keer wordt de cursus georganiseerd en  is
gericht op het voorkómen van valongelukken. In 4 bijeen-
komsten worden informatie- en bewegingsoefeningen
aangereikt. Die zijn van belang bij het in balans blijven en
voorkómen van het vallen. U kunt hiermee botbreuken
en kneuzingen voorkomen. Iedereen die zich door dit
onderwerp voelt aangetrokken kan deelnemen. De cursus
wordt gegeven door consulente mevrouw Conny Kentin
van de Gelderse Sportfederatie. Het zijn 4 bijeenkomsten
van 2 uur in de huiskamer van het centrum. Start:
donderdag 4 maart van 9.30 - 11.30 uur. Kosten € 20,- voor
4 lessen. Aanmelding via het secretariaat. 

Kunstbus, ontdek Delft
Delft, woensdag 14 april 2010. Na koffie met gebak gaan
we Delft in met een bezoek aan de Nieuwe Kerk met een
diepe historie. Willem van Oranje werd hier op 10 juli
1584 door Balthazar Gerards vermoord en ligt in deze
kerk begraven. Sindsdien is de Nieuwe Kerk de laatste
rustplaats voor leden van het Koninklijk Huis. In’t Karre-
wiel wordt u een koffietafel aangeboden, om vervolgens
met een rondvaart in Delft de historische sfeer zelf te
ervaren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kosten
€ 50,- en snelle opgave via het secretariaat is gewenst.

Club 60+, Zusters in Zaken
Toneelgroep De Micro’s uit Dieren speelt het blijspel Zus-
ters in Zaken op zaterdag 30 januari in de Gouden Karper
te Hummelo. Aanvang 14.00 uur. U hoeft zich voor alle
bijeenkomsten niet aan te melden en iedereen is welkom.
Op 18 februari komt de heer Heij van het IVN met een
diaserie als titel: van Oslo tot Noordkaap in het Dorpshuis
te Drempt. Aanvang 14.00 uur. Inlichtingen bij Dinie
Bloememdaal, tel. (0313) 47 95 32. 

Bowlen
Het Bowlen onder leiding van Jan van Hagen is in het
Dorpshuis te Voor-Drempt. De middag is voor iedereen uit
onze gemeente toegankelijk. Tijd 14.00 - 16.00 uur. Kosten
€ 4,- per keer. Data: 28 januari, 25 februari en 25 maart.
Informatie bij Jan van Hagen, tel. (0313) 47 29 20.

Tai Chi cursus vervolg
Deze cursus is gericht op gezondheid, welzijn en ontspan-
ning. De bewegingen zijn langzaam en kunnen zowel
staand als zittend worden uitgevoerd. Er wordt niets
geforceerd, elke beweging wordt vanuit ontspanning
gedaan. Door het beoefenen van Tai-Chi gaat de energie
in uw lichaam weer stromen en wordt de ademhaling
dieper. U komt weer in balans met uzelf en voelt zich
lekkerder in uw vel zitten. De Tai-Chi-vervolgcursus, onder

leiding van Francis Arntz wordt gegeven in het centrum
op dinsdagmorgen van 10.00 -11.00 uur. Kosten € 75,- voor
10 lessen. Start 12 januari. Er zijn nog 2 plaatsen vrij.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.
Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het centrum
te Hoog-Keppel. Tijd: van 10.00 - 11.00 uur. Kosten: € 60,-
voor 10 lessen.

Nordic walking mist nog enkele deelnemers
De startdatum laat even op zich wachten omdat  er nog
deelnemers te kort zijn voor een volledige groep. Tijd: op
zaterdag van 9.15 - 10.15 uur waarna in het Centrum koffie/
thee gedronken kan worden. Start is op het plein te
Hoog-Keppel. Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik
van poules. Na de cursus kunt u iedere zaterdagmorgen
wandelen in groepsverband, met koffie/thee als afsluiting.

Mandala tekenen
Het maken van een mandala is heel eenvoudig en iedereen
kan een mandala maken. Het resultaat is altijd verrassend
en elke mandala is oorspronkelijk en mooi. Het geeft rust
en is een plezierige vorm van concentratie en ontspanning.
De cursus wordt gegeven op donderdagmorgen van 9.30 -
11.30 uur in het centrum. Kosten € 80,- voor 6 lessen
inclusief materiaal en gegeven door Aleida Hendriks.
Er kunnen nog enkele deelnemers bij. 

Computercursussen
Gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort.
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deze cursus
wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan
elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden.

Basiscursus 
Start: 26-27-28 januari van 18.30 - 20.00 uur. Kosten € 50,-.

Basis-vervolgcursus  
Start: donderdag 28  januari van 20.00 - 21.30 uur. 
Kosten: € 25,- voor 5 lessen. Er zijn nog 4 plaatsen vrij.

Foto bewerken
We gebruiken het Picasa-programma. Start: Op 2-3-4
maart van 20.00 - 21.30 uur. Kosten: € 25,- voor 5 lessen.

Koersbal
Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het
koersballen. Het is een verrassend en gezellig spel. Er
wordt veel gelachen en het blijft spannend tot de laatste
worp van de bal. Plaats: huiskamer van het Centrum. Tijd:
van 13.45 - 15.30 uur. Kosten: geen. Opgave via formulier
of telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30 - 14.00 uur en op donderdagochtend van 9.00 -
9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. (0314) 38 02 32 of
antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op
dinsdag en donderdag van 8.30 - 16.30 uur.

De cursusopgave kunt u sturen naar
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997 AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

� ....................................................................................................................................................................

� ....................................................................................................................................................................

� ....................................................................................................................................................................

Naam ......................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................

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

Tel.nr. ........................................................................................................................................................

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



Het waren een aantal Achterhoekse
melkveehouders met een vooruitzien-
de blik die vijf jaar geleden hun koei-

en gingen insemineren met sperma
van Beierse Fleckviehstieren. 
Dit bracht een schokgolf teweeg in 
Nederland. Inmiddels is Fleckvieh het
sterkst groeiende rundveeras in Ne-
derland. 

Boeren ontdekken de kracht van deze
moderne dubbeldoelkoeien zoals de
extra opbrengsten uit melk en vlees.
Bovendien bevat Fleckviehmelk meer
gezonde vetzuren die helpen tegen
hart- en vaatziekten. Ook bij de consu-
menten is de 'bespierde koe met haar
blonde kop" geliefd. 
De Achterhoekse boeren hebben sa-
men met ki-vereniging Munchen-

Grub een flinke voorsprong aan ken-
nis en ervaring opgebouwd. Op maan-
dagavond 25 januari is er voor belang-
stellenden weer een Fleckvieh Infor-
matiebijeenkomst in De Radstake. 

Diverse sprekers kijken aan de hand
van voorbeelden naar het actuele si-
tuatie en de toekomstmogelijkheden.
Onderwerpen die aan de orde komen
zijn:
- Munchen-Grub, 25 jaar ervaring in

kruisen met Fleckvieh
- Hoe is de ervaring met zuiver Fleck-

vieh in Nederland?
- Hoe ziet de 'Koe van de toekomst'

eruit?
Belangstellende melkveehouders zijn
van harte welkom op maandagavond

25 januari in De Radstake te Heel-
weg/Varsseveld.
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Burgemeester Henk Aalderink heette
iedereen welkom en blikte in zijn
nieuwjaarstoespraak terug over de af-
gelopen jaren. Maar hij keek ook naar
de toekomst waarbij hij zijn zorgen
uitsprak voor de gemeente door de be-
zuinigingen van de rijksoverheid die
eraan staan te komen. 

In een feestelijke ambiance werd de
vrijwilligersprijs 2009 bekend ge-
maakt. “De gemeente vindt vrijwilli-
gerswerk erg belangrijk en het is daar-
om goed hen in het zonnetje te zet-

ten”, zei wethouder Peter Glasbergen
die de uitslag bekend maakte en de
oorkondes uitreikte. Vooraf werden
van de drie genomineerden een film-
pje vertoond. Henk Samberg uit Baak
mag zich ‘Vrijwilliger van het jaar
2009’ noemen en kreeg daarbij de
prijs van 250 euro. “Het was best een
verrassing dat ik won”, zei Samberg
na de bekendmaking. Hij vond het
leuk dat hij door zijn dorpsgenoten
was opgegeven. “Maar ik draag de prijs
op aan alle vrijwilligers in Bronck-
horst. Wat ik ook leuk vind aan vrijwil-

ligerswerk is, dat je er veel waardering
voor terug krijgt”. 

Henk Samberg is een gedreven en een
gemotiveerde vrijwilliger. Van het fil-
men en monteren van vrijwilligersac-
tiviteiten, het timmeren bij het open-
luchtspel of de kermiswagen, het ge-
ven van computerles tot het meewer-
ken aan het sinterklaasfeest voor on-
der andere de plaatselijke basisschool.
In zijn spaarzame vrije uurtjes blaast
hij op de hoorn bij muziekvereniging
Jubal uit Wichmond. Ook staat hij be-
stuurlijk zijn mannetje; hij is een van
de gangmakers in Baaks Belang en
maakt zich sterk voor de leefbaarheid
in Baak. Als bestuurlid van Stichting
Concordia heeft Henk zich opgewor-
pen als een zeer kundig en breed in-
zetbaar persoon. Ook zet hij zich enke-
le dagen per jaar in bij de Zonnebloem

en bezorgt anderen dan een heerlijk
dagje uit. 
De vrijwilligerscommissie van de Bleij-
ke stuurt de 120 vrijwilligers aan van
het zorgcentrum. Zij vormen het aan-
spreekpunt voor de vrijwilligers en de
vaste medewerkers voor tal van vrijwil-
ligersactiviteiten. Arie Makkink uit
Drempt is onder meer actief bij de ker-
miscommissie, is verkeersregelaar bij
de Hessenrun en houdt zich bezig met
de ijsbanen in Drempt en Laag-Keppel. 
Aansluitend werden de kampioenen
in het zonnetje gezet. Sporters en niet-
sporters die in 2009 Nederlands kam-
pioen zijn geworden, werden gehul-
digd door wethouder Glasbergen. Met
een filmpje werden de prestaties van
de kampioenen in beeld gebracht. De
kampioenen 2009 zijn: Angelique Sta-
pelbroek: Nederlands kampioen visa-
gie make-up, make-up jet set, beauty

make-up. Lisa Heebink: Nederlands
kampioen Brood en banketbakker ni-
veau 2. Bo Klein Hesselink: Europees
kampioen BMX fietscross cruisers 19
t/m 29 jaar. Kees Dekker: Nederlands
kampioen 60 schoten knielend KKG 50
meter. Femke Dijk: Europees kampi-
oen BMX fietscross girls 14 en zilver tij-
dens het Nederlands kampioenschap
BMX fietscross girls 15/16. Hans Be-
rendsen: Nederlands kampioen mo-
torcross MX3 klasse. Jeanne van Hal:
Nederlands kampioen judo 15 en 17
jaar. Marian van Hilst: Nederlands
kampioen triatlon lange afstand.
Team Bjorn Roes en Bart Roenhorst:
Nederlands kampioen zijspancross
Nationalen MON. TTV Vorden: zilver
tijdens het Europees kampioenschap
touwtrekken 2009 zilver klasse 720 kg.
VAMC clubteam enduro: Nederlands
kampioen clubteam enduro.

Veel belangstelling nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst Vrijwilliger van 2009

Henk Samberg uit Baak is gekozen tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2009’ van
de gemeente Bronckhorst. Arie Makkink uit Drempt en de Vrijwilligers-
commissie van zorgcentrum de Bleijke waren de twee andere genomi-
neerden. In totaal waren er zestien aanmeldingen. Tijdens de drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie in het nieuwe gemeentehuis werden ook ver-
schillende inwoners gehuldigd die afgelopen jaar Nederlands kampioen
zijn geworden.

Spanning bij het publiek.

De kampioenen werden in de bloemen gezet. De genomineerde vrijwilligers bij elkaar.

Henk Samberg, vrijwilliger van het jaar 2009.

Achterhoekse boeren vieren eerste lustrum in De Radstake in Varsseveld

Vijf jaar Fleckvieh in Nederland
Op maandagavond 25 januari
wordt in De Radstake te Varsseveld
het eerste lustrum van Fleckvieh
Nederland gevierd. Vijf jaar gele-
den begonnen Achterhoekse boe-
ren als eersten Fleckviehstieren te
gebruiken. Bij De Radstake werd
toendertijd de eerste Fleckvieh In-
formatiebijeenkomst gehouden.
Inmiddels worden door heel Ne-
derland Fleckvieh gebruikt en 
ontdekken boeren steeds meer
voordelen aan deze veelzijdige koe.
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Wat is: A. Arfte: Erwt. “De arften hangt te dreugen in de schoppe.”

B. Draodnaegel: Eigenwijze man. “ ’t is al-ze-laeven al ne
draodnaegel ewes.”

C. Harfs - “ ’s Harfs”: in de herfst. “ ’’s Harfs is ’t mooi in de
buske.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Suze Flory staat u tijdens de winkel-
openingsuren graag te woord om u te
informeren over de mogelijkheden.
Suze: “De keuze van vloer en wand te-
gels is erg bepalend voor de stijl van
uw interieur. Het is een onderdeel dat
u uitzoekt om er voor een langere tijd
plezier van te hebben. Het is daarom
erg belangrijk dat u de juiste keuzes
maakt.”
En er is veel mogelijk, zo blijkt als je
een kijkje neemt in de winkel. De Stee-
nen Vloer heeft klassieke natuurste-
nen vloeren in het assortiment, maar
ook landelijke strikken, patroonvloe-

ren en natuurlijk moderne tegelvloe-
ren.
“Er is zeker veel mogelijk”, aldus Suze.
“Er zijn niet alleen erg veel soorten
maar ook veel verschillende formaten,
die je ook nog weer door elkaar kunt
gebruiken. De vraag die centraal staat
is steeds: Welke stijl past bij u en uw
huis? Zoekt u een tegelvloer of toch
liever natuursteen? Waar moet uw
vloer aan voldoen?” 
Bij al deze vragen wil ‘de Steenen
Vloer’ u graag van dienst zijn. Naast
het standaard assortiment tegels en
natuursteen heeft de Halse vloeren-

winkel zich gespecialiseerd in de lan-
delijke stijl. Oude estriken (terracotta),
potscheuren, terrazzo, mozalek, en
niet te vergeten de Portugese patroon-
vloeren.
Suze: “Door rechtstreekse import van
de Portugese patroonvloeren (die ove-
rigens niet uit Portugal komen) kun-
nen wij de prijzen laag houden. Bij de
patroonvloeren bieden wij als extra
mogelijkheid om een professioneel
drie dimensionaal ontwerp van uw
vloer te maken. Zo’n ontwerp is een
goede hulp bij het uikiezen van uw
vloer. Uiteraard kunnen we alle vloe-
ren, als de klant dit wenst, komen leg-
gen. Vakkundig personeel zorgt voor
een perfecte afwerking.”
U bent altijd welkom voor vrijblijvend
en deskundig advies en de koffie staat
altijd klaar. Suze en Peter hebben
graag dat u bij hen over de (Steenen)
vloer komt.

Prachtige vloeren bij 'De Steenen
Vloer'

Enkele jaren geleden streken Peter en Suze Flory vanuit Terborg in Halle
neer om vanuit de voormalige smederij en fietsenwinkel aan de Dorps-
straat hun winkel ‘de Steenen Vloer’ gestalte te geven. Sinds die tijd wis-
selt het interieur van de winkel regelmatig om de vele mogelijkheden van
een stenen vloer en wandtegels tentoon te stellen. Het leuke van de win-
kel met de ruime etalages is, dat je ook tijdens de zondagmiddagwande-
ling een kijkje kunt nemen om een aantal ideeën op te doen.

Stijn Holland loodst SV Quintus naar
zege
De handballers van SV Quintus heb-
ben in de eerste wedstrijd in het nieu-
we jaar een 20-16 zege geboekt op VIOS
Beltrum. In het Achterhoekse onder-
onsje was Quintus-opbouwer Stijn
Holland de grote man met 8 doelpun-
ten.

SV Quintus begon het duel met de no-
dige fouten, maar kwam via treffers
van Benno Dolphijn en Aldo Schaap
wel op voorsprong. Er ontspon zich
een onrustige wedstrijd waar de nodi-
ge overtredingen werden gemaakt. SV
Quintus kon niet afstand nemen van
VIOS en ging de rust in met een 9-8
voorsprong. 
De goed leidende scheidsrechter gaf
beide teams de nodige strafworpen.
Aan de kant van de thuisploeg toonde
Benno Dolphijn zich een koele afma-
ker en miste geen enkele keer van ze-
ven meter. Aan de andere kant strand-
de VIOS regelmatig op de uitstekend
keepende Tonnie Beeftink in het doel
van SV Quintus. 
Het verschil in de wedstrijd werd ge-
maakt door Stijn Holland. De links-
handige beroeps militair keerde na
een blessure terug. Holland was on-
grijpbaar en scoorde acht keer en stel-
de daarmee de zege veilig. De heren
van SV Quintus staan na deze zege in
de subtop van de tweede klasse.

Een spannende wedstrijd voor de da-
mes van SV Quintus

De dames van SV Quintus speelde de
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar te-
gen HV Grol, de koploper uit de derde
klasse. Doordat de dames zich voor
200% inzette was het een spannende
wedstrijd die uiteindelijk werd gewon-
nen door HV Grol met slechts drie
punten verschil. 
Na de lange winterstop, die vorige
week vanwege de weersomstandighe-
den met nog een week werd verlengd,
mochten de dames van SV Quintus af-
gelopen zondag eindelijk weer eens
een wedstrijd spelen. De thuiswed-
strijd moest worden gespeeld tegen
HV Grol die vooraf al aangaven voor de
punten en het kampioenschap te
gaan. Ze moeten volgende week tegen
de nummer 2 spelen, die 1 punt ach-
ter staat en daarom was het zaak van
ons te winnen. Maar wij gaven ons zo
niet gewonnen en namen brutaal de
leiding. Monique durfde het zelfs aan
met een mooie lob een penalty te sco-
ren. Het was een heel gelijk opgaande
eerste helft met als ruststand 5-4 voor
SV Quintus. De trainer gaf aan dat wij
de eerste helft hadden gewonnen,
maar dat de tweede helft zwaar zou
worden. Zij hadden drie wissels en wij
maar één. En onze gemiddelde leeftijd
was hoger. De tweede helft was inder-
daad zwaar, maar er was nog een
mooie combinatie uit een break-out te
zien en in de slotseconde wist Paulien
nog te scoren. We hebben ons goed
verweerd, maar konden niet voorko-
men dat Grol in de laatste 10 minuten
met de winst ging strijken. De eind-
stand was 10-13, maar het was een leu-
ke, spannende en sportieve wedstrijd.

S V  Q u i n t u s

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

De negenmensformatie WoodstockGe-
neration is opgericht door leden van
bands als My Generation en Wood-
stock en laat de toeschouwer de jaren
zestig met een knipoog naar de latere
jaren herbeleven. In Midden-Neder-
land is de band zeer geliefd op festi-
vals en feesten. Met name het back to
the sixties festival in 't trefpunt in
Voorthuizen is elk jaar druk bezocht.
Alle bandleden komen oorspronkelijk
uit Barneveld en Voorthuizen.

WoodstockGeneration heeft jarenlan-
ge pop- en podiumervaring. Dit voor-
jaar werd Peter Koelewijn nog bege-
leid. “Als je Black Night van Deep Pur-
ple speelt dan mag dat zeker geen ach-
tergrondmuziek zijn. De band maakt
er een stevige rock van, trekt alles uit
de kast en het publiek zal het weten’’,
aldus bandleider Loek Goede. De band
heeft twee fantastische sologitaristen,
die je bij ‘Hocus Pocus’ het gevoel ge-
ven dat je Jan Akkerman zelf hoort, zo
stelde een bezoeker onlangs tijdens
een optreden. Het zijn oude tijden die
even terugkomen. ‘With a little help’
van Joe Cocker komt langs, maar ook
‘Venus’ van Shocking Blue en ‘Proud
Mary’ met Tina Turner zetten de zaal
gewoon op z’n kop. Voor de blueslief-

hebbers wordt ‘Roadhouse Blues’ neer-
gezet en ‘Radar Love’ doet Golden Ear-
ring even langskomen. De band kent
naast drums nog 5 instrumentalisten:
basgitaar, 2 sologitaristen, toetsenist

en een saxofonist. Op vocaal gebied
wordt de band ondersteund door 3 ex-
tra vocalisten.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG

WoodstockGeneration
Woensdagavond 20 januari 2010 zal de band WoodstockGeneration tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Ook ik heb gereageerd omdat ik graag
weer wat kilo's kwijt wilde en ik de
hulp van een groep goed kan gebrui-
ken. Het is gezellig, leerzaam en er zit
een uitdaging in omdat de winnaars
een geldprijs kunnen winnen en we
tussendoor allerlei leuke cadeautjes
krijgen. Ik heb mij daarom opgegeven
bij Nieske Pohlmann in de Velswijk. Ie-
dereen is welkom bij haar, dus ik zit in
een groep met mensen die Sonja Bak-
keren, mensen die op de tussendoor-
tjes letten en anders proberen te eten,
mensen die Herbalife gebruiken en ie-
mand die modifast eet. Kortom een

heel divers gezelschap uit Halle, Doe-
tinchem, Hengelo, Zelhem, Humme-
lo, Velswijk, Keijenborg en Westen-
dorp.
Nieske Pohlmann is zelf Herbalife dis-
tributeur en erg tevreden over deze
producten, maar zij is ook gewichts-
consulente en laat daarom ook ieder-
een vrij in het programma dat men
wil volgen. We kunnen altijd bij haar
terecht voor tips en adviezen. De sfeer
is erg ongedwongen en het werkt erg
stimulerend zo samen. We zijn pas net
2 weken op weg en de eerste 3 kilo zijn
er bij mij al af. Nieske start de komen-
de weken nog een aantal groepen op
en er zijn nog wat plaatsen. Ik kan het
iedereen aanraden! Mevr. Jansen uit
Zelhem. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Nieske Pohlmann 06-
54326669

Echt een aanrader Weight loss challenge
Overal in Nederland worden er mo-
menteel Weight Loss Challenges
georganiseerd. Een WLC is een af-
slankgroep die gedurende 12 we-
ken 1 keer in de week samenkomt.

Kortom: De Achterhoek wil Syntus
niet kwijt. Wie nog mee wil doen kan
een formulier aanvragen via syntus-
moetblijven@hotmail.com, tot 21 ja-
nuari kunnen ze nog worden terugge-
stuurd.
Velen hebben als eerste vraag: waarom
moet een bedrijf dat in de afgelopen
10 jaar het reizigersvervoer per trein
sterk verbeterd heeft nu wijken. Op al-
le lijnen is de frequentie verdubbeld

tot een halfuurdienst of kwartier-
dienst. De lijn Winterswijk-Zutphen
stond zelfs op de nominatie om te
worden gesloten. Daar heeft Syntus
een halfuurdienst in gevoerd met in
Lievelde, Ruurlo en Vorden prima aan-
sluitingen op de bussen. Hierdoor zijn
de reizigersaantallen spectaculair ge-
stegen. Waarom telt deze prestatie uit
de afgelopen 10 jaar niet mee? Ieder-
een die privé een bedrijf nodig heeft
zal anderen vragen naar ervaringen
met dit bedrijf. De provincie kijkt daar
niet eens naar.  Ook begrijpt men niet
waarom een bedrijf, dat in binnen- en
buitenland lof ontving voor de ver-
nieuwingen in het openbaar vervoer,
nu om zo'n klein verschil van 0,3 pun-
ten aan de kant wordt gezet.

Veel handtekeningen voor Syntus
De steun voor het comité "Syntus
moet blijven" is groot. Het aantal
papieren handtekeningen lag op
18 januari al boven de 7000. Daar-
naast heeft een internetactie meer
dan 3000 steunbetuigingen ont-
vangen.
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Katinka Moerel van EsSens Ritueelbe-
geleiding gaat in een gesprek met de
nabestaanden op zoek naar het unie-
ke verhaal van een overledene. Ieder
mens laat sporen na in het leven,
groot of klein. Kinderen worden niet
vergeten, ook met hen gaat Katinka in
gesprek. Zij hebben immers hun eigen
verhaal, hun eigen verdriet. Kinderen
zijn van nature nieuwsgierig. Ze heb-
ben vaak veel vragen en ze willen ook
graag iets doen. Hiervoor heeft Katin-
ka een kistje ontwikkeld met informa-

tie- en knutselmaterialen. Alles wat de
kinderen maken wordt gebruikt in de
afscheidsviering. Daarnaast zijn er ver-
halen en liedjes in hun 'eigen taal' en
mogen ze helpen, bijvoorbeeld met
het aansteken van waxinelichtjes. Zo
worden kinderen op hun niveau be-
trokken zodat het ook hun afscheid is.

In een afscheidsviering staat de overle-
dene centraal, herkenbaar voor ieder-
een. Alle facetten van het leven wor-
den belicht, altijd met respect. De

sfeer van een viering is bepalend en
straalt een bepaalde sereniteit en
warmte uit. Het levensverhaal, de keu-
ze van de gedichten en teksten, de mu-
ziek en de rituelen moeten een geheel
vormen. Katinka kan u helpen bij het
vinden van passende muziek. Zij heeft
verschillende mappen samengesteld
met gedichten, liedteksten en verha-
len die zij bij u achterlaat. De nabe-
staanden worden, indien gewenst, zo-
veel mogelijk betrokken bij de viering.
Persoonlijke betrokkenheid is belang-
rijk voor de verwerking. Een mooie af-
scheidsviering, waar men met een
goed gevoel op terugkijkt, heeft iets
troostends. Het geeft de mensen
kracht om verder te gaan.

Het is ook mogelijk om bij leven een
afspraak te maken met Katinka om
uw wensen voor uw afscheidsviering
te bespreken. Zij kan u tips en advies
geven over de verschillende mogelijk-
heden. Het kan rust geven, te weten
dat alles geregeld wordt zoals u dat
graag wilt. U kunt uw levensverhaal
aan haar te vertellen en uw nabestaan-
den hierin iets van uzelf mee geven,
een soort persoonlijke boodschap.

Indien u van haar diensten gebruik
wilt maken kan men rechtstreeks
contact met haar opnemen of via uw
uitvaartverzorger. 

Katinka Moerel 06-26724999 
kmoerel@hotmail.com 

Voor meer informatie zie ook: 
www.es-sens.nl

Afscheid nemen doe je samen

Ieder afscheid is uniek, want ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Ervarin-
gen die een mens in zijn leven opdoet maken hem of haar tot wie hij of zij
is geworden. Zowel de mooie als de minder mooie ervaringen bepalen hoe
iemand in het leven staat. Geen mens mag vergeten worden.

FRIS EN WAARDE(N)VOL
Met deze intentie zal de SGP-Christen-
Unie zich inzetten voor de belangen
van de inwoners van Bronckhorst. De
Bijbel, het meest gelezen boek ter we-
reld, blijft hét uitgangspunt. In de Bij-

bel worden richtlijnen gegeven, voor
onder andere het dagelijkse leven. De
Bijbelse normen en waarden hebben
het welzijn van iedereen op het oog en
zijn de beste basis voor de kwaliteit
van het gemeentebestuur en de in-
richting van de samenleving.

DE KANDIDATENLIJST IS ALS
VOLGT VASTGESTELD:
1. Averesch G.H. Gerrit
2. Ebbers D.M. Maarten
3. Hanskamp J.H. Han
4. Ebbers D.W. Dick
5. Wiltink L.H. Bertus
6. Hobelman G.W.F. Gerhard
7. Massink K. Karel

Lijsttrekker SGP-ChristenUnie

Gerrit Averesch
G.H. (Gerrit) Averesch zal de lijst-
trekker zijn van SGP-ChristenUnie
bij komende gemeenteraadsverkie-
zingen in Bronckhorst op 3 maart
2010. Gerrit is 36 jaar en woont sa-
men met zijn vrouw en drie kinde-
ren in Zelhem. Gerrit voelt zich al
jaren betrokken bij het beleid van
SGP-ChristenUnie in zowel Bronck-
horst als eerder in Zelhem.

Ds. Ferrari uit Hengelo Gld gaat dan
voor. Het is de eerste 4 de zondag
dienst van dit jaar. Men is allemaal
van harte welkom in dit nieuwe jaar.

4e zondagdienst

Op zondagmorgen 24 januari is er
een 4 de zondagdienst in de kapel
in de veldhoek.

Daarna zullen enkele vrijwilligers van
de Wereldwinkel komen vertellen
over de achtergronden en de werkwij-
ze van deze organisatie. Na afloop

hiervan vindt beneden in het Dorps-
centrum een aperitief plaats. Daarna
wordt de gebruikelijke en door het
Dorpscentrum goed bereide koffieta-
fel gehouden. Hiervoor moet men zich
vooraf opgeven bij mevr.Wullink
(tel.551796) of bij dhr.Brummelman
(551701).

Het belooft een gezellige middag te
worden, belangstellenden zijn van
harte welkom.

Jaarvergadering PCOB
De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdagmiddag 28 januari as.in
het Stampertje te Vorden de Jaar-
vergadering. Naast verslagen van
voorzitter en penningmeester zal
de heer G.J.Roseboom na ruim 10
jaar afscheid nemen van het be-
stuur.

Gebed is de motor achter alle kerkelij-
ke activiteit: leren, vieren en dienen
en gemeenschap. Dikwijls zijn we niet

bewust van de grote impact die ons ge-
bed heeft op de omgeving waarin we
leven. Daarom kiezen we voor het the-
ma: Uw/jouw gebed verandert de Ach-
terhoek! 

Donderdagavond 21 januari in de Pro-
testantse kerk 'de Keurhorst', Varsse-
veld/Sinderen Inleiding door Dhr. Jan
van Huet Lindeman

Gebed in de Regio
Evenals voorgaande jaren organi-
seert de Regiowerkgroep Evange-
lisch Werkverband Achterhoek
weer een avond over gebed in de re-
gio.

Waren het tot nu toe de soldaten van
Philips, die achterstallig soldij op bur-
gers en boeren verhaalden, nu zijn het
ook de Staatse troepen die zich te bui-
ten gaan. In de winter van 1580 slaan
de boeren in Gelderland en Overijssel
terug. Zij noemen zich de ‘Despera-
ten’. Op de vaandels van deze wanho-
pige boeren ziet men een zwaard en
een lege eierdop. Maar de Staten rea-
geren hard en op 12 maart verslaat de
graaf van Hohenlohe bij het klooster
Sion honderden boeren uit Hengelo,
Zelhem, Lochem en de streek van
Wisch. Driehonderd boeren vinden de
dood en velen raken gevangen. Het
Staatse paardenvolk brandt de boerde-
rijen plat en neemt geroofd vee mee
naar het hoofdkwartier in Bronkhorst.
Waarom kwam deze krijgsheer, graaf
van Hohenlohe zu Langenburg (1550 -
1606) uit het verre Würzburg naar de
Achterhoek om met de uit Holland ge-
zonden troepen deze havelozen, rade-
lozen en hopelozen, meedogenloos
neer te houwen?. Antwoord: om in-
druk te maken op de vader van zijn ge-
liefde: Willem van Oranje. Hohenlohe
heeft er alles voor over om te mogen
trouwen met de beeldschone Maria,
prinses van Oranje, gravin van Nassau,

gravin van Buren en Leerdam (1556 -
1616). Maar haar vader heeft andere
plannen met zijn oudste dochter. Het
klooster Sion lag in de buurt van het
Slingeland Ziekenhuis in Doetin-
chem. Om precies te zijn aan de Kruis-
bergseweg. Ter
oriëntering: Ko-
mend van Have-
zathe Hagen (Kel-
derlaan) ga je
linksaf de Kruis-
bergseweg op.
Aan de rechter-
zijde hiervan heb
je nu d.m.v een
smal pad toe-
gang tot basis-
school Hagen.
Precies op die
plaats heeft
Klooster Sion ge-
legen aan de
rand van de
Kruisbergse bos-
sen. In de oorlog
is de belegering
en verovering
van de steden be-
langrijk en hoor
je nauwelijks iets
over het platte-
land. Maar als je
dan leest, dat
veel mensen,
vooral boeren, in
1586 opdracht kregen te vertrekken
om de Spanjaarden het verblijf op het
platteland zo moeilijk mogelijk te ma-
ken, krijg je een heel ander beeld. De

achterblijvers werden verjaagd of
doodgeslagen. Aan het eind van de
zestiende eeuw was het platteland een
vijftiental jaren nauwelijks bewoond.
De inwoners vluchtten naar de talrijke
moerassen en bossen in ons gebied
om daar in schuilplaatsen te kunnen
overleven.

Bron: Historische Canon Zelhem (Pro-
ject voor het basisonderwijs).
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit

de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (121)
De Achterhoek heeft veel geleden onder het oorlogsgeweld in de Tachtig-
jarige Oorlog. Ook de boeren uit het Gooij (Gooijkers) werden door armoe-
de gedwongen om in 1579 -1580 in opstand te komen tegen dit oorlogsge-
weld en op die manier te proberen te overleven. Ze sloten zich aan bij de
‘Desparaten’ (wanhopigen) onder het motto: “Ons resten nog slechts het
zwaard en een lege dop”.

Men kan kiezen uit twee afstanden te
weten 30 en 45km. De tocht is volledig

met pijlen uitgezet. Onderweg hou-
den leden van de Achtkastelenrijders
een oogje in het zeil om te zien of al-
les goed verloopt. Ook is er weer een
serviceauto paraat om eventuele ge-
strande fietsers op te halen. Op de con-
trolepost wordt bouillon en de beken-
de gehaktballetjes verstrekt.

Na afloop van de tocht bestaat de mo-
gelijkheid om de fiets af te spuiten en

zich te douchen. De kosten voor deel-
name bedragen 3,50 euro voor NTFU
leden en 4,50 euro voor de overige
deelnemers. De start is tussen 8.30 uur
en 10.00 uur vanaf de kantine van VV
Vorden aan de Oude Zutphenseweg 11
in Vorden

Voor meer informatie kan men bellen
naar 0575-553586 of kijken op
www.vrtcvorden.nl

Kastelen Veldtoertocht
Vorden. VRTC de Achtkastelenrij-
ders organiseert zondag 24 januari
de tweede en tevens laatste veld-
toertocht van dit seizoen. De tocht
voert de deelnemers ditmaal rich-
ting Ruurlo, de Wierse, Linde en
omgeving terug naar de start-
plaats.

Het Fermate teken in de muziek geeft
aan dat de dirigent bepaalt wanneer
de muziek wordt hervat. Het staat
even stil. Voor de naam Fermata is ge-
kozen omdat het ensemble met haar
muziek een bijdrage wil leveren aan
bijzondere momenten zoals uitvaar-
ten en herdenkingsdiensten. Stil staan
voor je verder gaat…. Dat is wat er be-
oogd wordt met de muziek die Ferma-
ta ten gehore brengt. Zoals ook de na-
bestaanden het leven proberen te her-

vatten na een afscheid. Zo ook wordt
de muziek na een moment van rust
weer hervat !

De dood van een dierbare grijpt diep
in, in het leven van de nabestaanden.
Daarbij stil staan en levende muziek
laten klinken bij het afscheid van een
leven is een moeilijk moment voor be-
trokkenen. Het ensemble hoopt dat
deze zang een waardevolle toevoeging
aan zo’ n moeilijk moment geeft. Ook
wordt er bij andere betekenisvolle mo-
menten gezongen zoals huwelijken en
doopdiensten. Op het repertoire staan
o.a. Ave Maria en Ave Verum ( van ver-
schillende componisten ), alsmede
ook muziek van Camille Saint- Saens,
Debussy, Brahms, Bruckner, maar ook
moderne muziek van b.v. Fragile van
Sting. Het concert begint om 15.30
uur. Toegang 7 euro, kinderen tot 15
jaar gratis.

in de Vordense dorpskerk

Concert Fermata
Het Vocaal ensemble Fermata uit
Warnsveld geeft zondagmiddag 24
januari in de hervormde dorps-
kerk haar presentatieconcert ofwel
haar première . In het najaar van
2008 werd in Warnsveld een nieuw
zanginitiatief genomen en werd
onder leiding van Olga Schoonber-
gen en Edith Meyer het ensemble
Fermata opgericht.

Veel inwoners van Bronckhorst hou-
den zelf de geschiedenis levendig. In
alle kernen en buurtschappen is wel

'iets' te vinden wat te maken heeft met
de rijke historie en legendes die door
vele vrijwilligers levend wordt gehou-
den. Smoks Hanne is daarvan een be-
kend voorbeeld. 

De PvdA wil inwoners en verenigingen
in Bronckhorst op het gebied van cul-
tuur en historie actief ondersteunen.
Wilt u meer weten over het verkie-
zingsprogramma? www.pvdabronck-
horst.nl

Raadsel opgelost
Vorige week was Smoks Hanne
opeens weer terug in Zelhem. Knal-
rood hing zij op haar oude plek
aan de gevel van Cultureel Cen-
trum De Brink. Met deze ludieke
actie wil de PvdA Bronckhorst aan-
dacht vragen voor de cultuurhisto-
rie van onze gemeente.
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Je bent op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Dat treft, want 

Iris zoekt een communicatie-adviseur en een vormgever/dtp-er.

Interesse? Kijk snel verder!

Communicatie-adviseur (m/v)
� bewezen communicatietalent (enkele jaren ervaring),

� vermogen bezitten om klantwensen snel concreet te maken,

� kennis van digitale communicatiemiddelen,

� vlotte en accurate pen,

� HBO-opleiding.

Het betreft een tijdelijke functie (maximaal ½ jaar) voor 24 tot 28 uur per week.

Vormgever/DTP-er (m/v)
� (beginnend) creatief talent,

� teamspeler, maar ook zelfstandig sterk,

� thuis in InDesign, Photoshop, Illustrator en Flash,

� pietje precies,

� grafische opleiding, liefst enige ervaring.

Het betreft een functie voor 20 tot 24 uur per week.

Meer weten over Iris of de uitdaging die we bieden? Kijk dan

op www.iriscommunicatie.nl of bel/mail met Harrie Hoitink

(0544 – 465219/harrie@iriscommunicatie.nl). 

Solliciteren? Graag per mail. Je sollicitatie moet 

binnen zijn op woensdag 3 februari aanstaande. 

En vergeet niet je motivatie! We horen graag van je!

   Iris zoekt een
Communicatie-adviseur 

en een 
  Vormgever/DTP-er

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Iris communicatie & reclame b.v.

is een creatief bureau dat oog 

heeft voor haar klanten en hun 

doelgroep(en). Iris bedient

relaties met een breed scala aan 

communicatie- en reclamemid-

delen, zoals folders, brochures,

strategieën, huisstijlen, websites,

mailings, nieuwsbrieven,

(bedrijfs)films en advertenties.

Steeds meer bedrijven, instel-

lingen en overheden ontdekken 

Iris communicatie & reclame.

Omdat Iris communicatie en 

reclame presenteert die scóórt,

het prettig werken is met Iris en 

de creatieve professionals zich 

verdiepen in uw organisatie en 

branche.

Iris communicatie & reclame

Nobelstraat 9-03 

7131 PZ  Lichtenvoorde

T  (0544) 46 52 19

E kantoor@iriscommunicatie.nl

I  www.iriscommunicatie.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Omgeving Borculo - fulltime - vacaturenummer; VVN00032

Werkzaamheden;
In deze functie houd je je bezig met diverse productiewerk-
zaamheden, het in/ en uitpakken van goederen en het bedienen
van machines.

Functie eisen;
- LTS richting bouw of hout;
- bereidheid tot het werken in 2 ploegen;
- affiniteit met techniek;
- flexibel inzetbaar.

LOGISTIEK INKOPER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VIW0001

Werkzaamheden;
In overleg met de Teamleider Magazijn en de werkvoorbereiding,
regel je de leveringen ten behoeve van binnenkomende onder-
delen voor verkooporders. Het uitwerken van aanvragen en
inkoop opdrachten en het bewaken van contracttermijnen zijn
onderdeel van je functie. Daarnaast controleer je uitstaande
inkoop orders met betrekking tot levertijdbewaking.

Functie eisen;
- Opleiding op MBO 4-niveau;
- kennis van MS Office en Autodesk (AutoCAD/Inventor, kunnen

engineeren);
- ervaring in soortgelijke functie.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VIW00016

Werkzaamheden;
In deze functie houdt u zich bezig met het uivoeren van demontage-,
montage- en inspectie werkzaamheden op locatie in binnen- en
buitenland. Verder behoren het samenstellen en uitlijnen van
complete machines, evenals (constructie) bankwerken, tot je
werkzaamheden.

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

SERVICE MANAGER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VIW0002

Werkzaamheden;
Het coördineren en begeleiden van de projecten, vanaf het
moment van verkoop tot en met de montage en oplevering. Je
gaat zorgen voor het optimaal organiseren van de afdeling.
Daarbij bewaak je de capaciteit en kwaliteit van de medewerkers.
Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van klant- en
servicegerichtheid en het verbeteren van de efficiëntie van het
serviceproces.

Functie eisen;
- Afgeronde HBO opleiding werktuigbouw of vergelijkbaar;
- klantgericht en overtuigend;
- ervaring in soortgelijke functie.

Profiel voor tijdelijke vervanging - latere parttime functie

Wij zoeken een commerciële medewerk(s)ter

Westervoorde Beach & Bodywear bv uit Ruurlo is een import-/
groothandel in lingerie, badmode, bruids- en avondmode.
Voor het zwangerschapsverlof van onze huidige medewerkster,
welke loopt van 23 april t/m 13 augustus 2010, zoeken wij op
korte termijn een vlotte kracht die in een klein team goed kan
functioneren. Daarna is het ons voornemen om jou een parttime
dienstverband aan te bieden van minimaal twee dagen per week.
Je interesse in lingerie, badmode, bruids- en avondmode is heel
belangrijk om deze functie met succes te kunnen vervullen.

Taken Onderhouden van contacten met afnemers, agenten en fabrikan-
ten. Facturering, order- en voorraadadministratie, corresponden-
tie. Assisteren op vakbeurzen.

Talen Kennis van Duits en Engels is een must. 
Zowel mondeling als schriftelijk.

Opleiding Niveau M.E.A.O.-commercieel of een vergelijkbare opleiding.

Uiterste sollicitatiedatum: 1 februari 2010

Spoorstraat 66
7261 AG Ruurlo NL
www.westervoorde.nl

Tel. +31(0)573-453845 • E-mail: info@westervoorde.nl

All Events Beveiliging B.V.
is uw partner in beveiliging

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB Zevenaar
Tel. 06-46595799 • www.allevents-beveiliging.nl

Wij zijn per direct op zoek naar:

Evenementenbeveiligers

Wat vragen wij van u:

• stressbestendigheid;
• algemeen beveiligingsdiploma I en/of  II;
• in teamverband kunnen werken;
• sterke persoonlijkheid;
• ervaring is een pre.

Herkent u zich hierin dan nodigen wij u uit
om te solliciteren. Voor een sollicitatie af-
spraak kunt u bellen met nummer 06-
46595799.



Betting & Ressing B.V
is actief op het gebied
van verkoop en aan-
brengen van wand- en
vloertegels en natuur-
steen.

De afgelopen jaren is
de onderneming sterk
gegroeid en zijn de ac-
tiviteiten in meerdere
vennootschappen on-
dergebracht.

Zij is gevestigd in
Groenlo en heeft in-
middels ruim 50 mede-
werkers in dienst.

Om de verdere groei
te kunnen realiseren is
zij op zoek naar een
“steunpilaar” op admi-
nistratief gebied.

Voor ons kantoor te Groenlo zijn wij op zoek naar: www.bettingressing.nl

Hoofd Administratie M/V
Plaats in de organisatie
Het hoofd administratie valt recht-
streeks onder de directie, is lid van
het Managementteam en is verant-
woordelijk voor de financiële- en
projectadministratie.
De organisatie wordt gekenmerkt
door een grote onderlinge betrok-
kenheid en een informele werk-
sfeer.

Perspectief
Betting & Ressing B.V. biedt u een
zelfstandige en veel omvattende
fulltime functie binnen een dynami-
sche onderneming.
Daarnaast bieden wij een prima
pakket van arbeidsvoorwaarden
(conform de UTA CAO).

Functieomschrijving
• Verantwoordelijk voor de gehele

financiële administratie van alle
vennootschappen

• Onderhouden van contact met
verkoopteam, calculator en kan-
toorpersoneel

• Opstellen en bewaken van bud-
getten en prognoses

• Projectadministratie en- evalua-
tie

• Draagt maandelijks zorg voor
heldere en tijdige managemen-
tinformatie (resultaten, balans-
posities, etc), fiscale aangiften
en betalingsverkeer

• Draagt zorg voor verdere ont-
wikkeling en vormgeving van de
administratieve organisatie.

• Heeft een gedegen kennis van
automatisering.

• Onderhoudt de contacten met
de accountant en bank

Functieprofiel
• Financieel- administratieve op-

leiding op hbo-niveau  bij voor-
keur een afgeronde HEAO-BE
studie.

• 3-5 jaar ervaring in soortgelijke
functie.

• Ruime kennis van o.a. Excel,
Exact en projectadministratie.

• U stimuleert en ondersteunt
medewerkers en toont een gro-
te inzet en enthousiasme voor
uw werk.

• U draagt bij tot een verbetering
van de organisatie

• U werkt nauwkeurig en bent
creatief en innovatief in het op-
lossen van knelpunten.

• U communiceert helder en dui-
delijk over bedrijfseconomische
analyses en prestaties.

• U bent een teamplayer, een
sterke persoonlijkheid  en spar-
ringpartner voor de directie.

• U bent bij voorkeur woonachtig
in de regio van Groenlo.

• U bent flexibel en u heeft geen
acht tot vijf mentaliteit.

Sollicitatie en informatie
Bent u geïnteresseerd? Zend dan
uw schriftelijke sollicitatie binnen 14
dagen naar:
Betting & Ressing B.V.
t.a.v. de heer H.J.M. Betting
Den Sliem 85
7141 JG Groenlo
of per mail naar
h.betting@bettingressing.nl

Voor meer informatie over deze
functie kunt u telefonisch contact
opnemen met de heer H. Betting
(0544-476160).

Huis Ter Weegen is een particuliere woonzorgvoorziening waar 12 bewoners wonen. 
Wij streven de visie na: “WONEN ZOALS THUIS”

Wij zijn op zoek naar enthousiaste oproepkrachten
Functie eisen:
• verzorgende niveau 3 IG
• in teamverband kunnen werken
• ervaring hebben met pg-problematiek

Tevens zijn we op zoek naar een chauffeur op oproepbasis.

Jouw schriftelijke reactie kun je sturen naar:  
Huis Ter Weegen

t.a.v. Mw. G.J. Grijpma
Rijksstraatweg 158, 7231 AK Warnsveld

Tel. 0575-522220 / E-mail: g.grijpma@domusmagnus.com            
Website: www.domusmagnus.com

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure 

vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra.

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via

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

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 400 medewerkers

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Voor onze locatie De Bleijke, voor de medio juni 2010 nieuw te openen
afdeling ‘Kleinschalig Wonen’, hebben we de volgende vacatures:

Niveau 3 Groepsverzorgenden/woonbegeleiders
4 vacatures à 28-32 uur per week & 4 vacatures à 20-24 uur per week

Kijk op www.markenheem.nl voor meer informatie

Lennoc BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met het wereld-
wijd verzamelen, verwerken en exploiteren van gegevens met 
betrekking tot de luchtvaartindustrie. Met behulp van deze ge-
gevens kunnen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens onder 
andere op prestatie en kwaliteit beoordeeld worden. 

In Europa neemt Lennoc een unieke positie in doordat zij als 
enige deze gegevens op grote schaal en in detail beschikbaar 
heeft en stelt. Het “Flight Intelligence” systeem dat door Len-
noc is ontwikkeld bestaat uit een complex netwerk van meerdere systemen en verscheidene 
applicaties.

Deze systemen verwerken dagelijks miljoenen gegevens (24x7) en vereisen continue optimalisatie 
en onderhoudswerkzaamheden. Voor het beheer en onderhoud van onze Flight Intelligence(FI) 
applicaties zoeken wij een applicatiebeheerder.

Lennoc - Flight Intelligence

Kennis is belangrijk en vereist. Passie om te werken 
in de luchtvaartindustrie is net zo belangrijk. Dit 
is geen alledaagse maar wel een verantwoordelijke 
baan in een jonge organisatie die nu al de Euro-
pese marktleider is op dit gebied. Durf je dit aan? 
Reageer dan nu en stuur of mail je sollicitatie voor 
5 februari 2010 a.s. naar:

Jouw Kennis:

    procesmatig denken

Jouw Werkzaamheden:

    verbeter voorstellen.

Applicatiebeheerder (M/V)

Lennoc BV

bvandenbrink@lennoc.com
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Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 11 februari. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Recreatiecentrum ‘het Eibernest’

Zoekt interieurverzorgers (m/v)
Periode maart t/m oktober(parttime)

Wij zijn op zoek naar kandidaten die iedere maandag en/of 
vrijdag kunnen werken van 8.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. 

En eventueel de andere dagen van de week in overleg.

Heeft u interesse? 
Stuur ons dan voor 10 februari  een sollicitatiebrief. 

Camping het Eibernest
Kerkdijk 1
7152 DB Eibergen
E-mail: recreatie@eibernest.nl

VISHANDEL“HENGEL” 
Gezocht: 
leuke vlotte medewerker(ster) 
v.a. plm. 18 jaar

voor de verkoop van vis 
voor 40 uur per week. 
Zelfstandig kunnen werken. 
In bezit van rijbewijs (eventueel E).
Werkdagen: dinsdag t/m zaterdag.

Schriftelijke reacties:
Wassenaarweg 14
7021 PA Zelhem
Mob. (06)54 323 030

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WEBPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenr. VJB00029

Voor een grafisch bedrijf in de omgeving van Vorden zijn
wij op zoek naar een Webprogrammeur.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van web-
applicaties/website's voor klanten. Daarnaast ontwikkel je
bestaande modules door en denk je mee over de ontwikkeling
van nieuwe toepassingen. Het definiëren en bewaken van
richtlijnen volgens de W3C-standaarden, vertalen van
visuele concepten en ontwerpen (PSD’s) naar werkbare
templates is ook onderdeel van je functie. 

Wij zoeken iemand die ervaring heeft met de grafische
programma’s Photoshop, Imageready, Illustrator en
Dreamweaver. Je dient minimaal twee jaar relevante- en
aantoonbare werkervaring te hebben. Er word verwacht
dat je zelfstandig, doel- en resultaatgericht kan werken en
dat je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau.

Pelgrom, Sterk in stevig werk!

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 –  www.pelgrom.nl –  info@pelgrom.nl

Villa 12 HST
Hydrostatische 
aandrijving
12.5 PK B&S motor

85 cm multiclip/combi maaidek

Park Ranger
Met hydraulische 
stuurbekrachtiging
15,5 PK B&S motor

105 cm multiclip/combi maaidek

Viking 
Hakselaars 
GE150 GE250
Max. takdikte 35mm
Gedempte 
invoertrechter

Houtklover 
Vertikaal
7 Ton
230V 3000 Watt

MS230
Ideaal voor haardhout
Vermogen 2.7 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS170
Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 CBQ
Met QuickStop kettingremsysteem
en kettingsnelspanner. Zaagbladlengte 30 cm

Houtklover Horizontaal
5 Ton
230V 1500 Watt  € 325,- voor € 275,-

7 Ton
 230V 2300 Watt € 450,- voor € 375,-

NU MET
GRATIS 
OPVANG-

BAK

Vanaf

259,-

NU MET

€ 50,- 
INRUIL-

KORTING

219,-

169,-

775,-

650,-

439,-

399,-

NU MET
GRATIS 

KLOOFKRUIS

Vanaf

275,-

235,-

199,-
SPECIALE

WINTER

ACTIE

SPECIALE

WINTER

ACTIE

2.990,-

2.690,-
5.590,-

4.890,-

GRATIS 
KETTING EN

OPBERGDOOS



HOESLAKENS

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten vanaf 9,95

Tafelgoed ± 140-190 vanaf 19,95

Tafelgoed ± 140-220 vanaf 24,95

Tafelgoed ± 160-260 vanaf 29,95

Servetten vanaf 2,50

Placemats vanaf 4,95

Sierkussenhoesjes NU 4,95

PATCHWORK
Spreien

vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, 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 49,-

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

Traagschuim kussen
met wasbare hoes.
van 69,00 nu 19,95

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 49,-

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 2 voor 119,-

Vandyck Royal,
en Linolux

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van 14,95 nu 9,95

washand van 2,25 nu 1,80

Vossen badgoed
Mooie kwaliteit in vele kleuren

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 7,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 19,95 nu 2 voor 29,00

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

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 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias SCHORTEN VANAF 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN
Synthetische dekbedden

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

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

1 pers. 140/200 van 219,- NU 149,-
1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 179,-
2 pers. 200/200 van 339,- NU 229,-
litsjum. 240/200 van 409,- NU 279,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 319,-
X breed xl260/220 van 509,- NU 359,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 389,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- NU 279,-
2 pers. 200/200 van 559,- NU 379,-
litsjum. 240/200 van 639,- NU 449,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 499,-
X breed xl260/220 van 779,- NU 559,-

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-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-

Donzen dekbedden

65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% 4-seizoenen dekbed, eendendons,
carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 159,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 219,-
2 pers. xl 200/220 van 339,- voor 239,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 259,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 289,-

Cinderella 100% katoenen
hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

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 29,95 vanaf 19,95

2 persoons van 44,95 vanaf 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 34,95

Badstof hoeslakens
90/200 NU 16,95

90/220 NU 19,95

140-160/200 NU 24,95

180-200/200 NU 29,95

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

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 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 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

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




