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Als de winter plotseling de kop op-
steekt, zou er nog wat zand in de 
motor kunnen komen, maar het ver-
trouwen is groot dat de nieuwe ho-
recagelegenheid aan de Dorpsstraat 
1, eind februari opgeleverd gaat wor-
den, zodat rond 1 maart de eerste gas-
ten ontvangen kunnen gaan worden.

Verbouwing
Er is veel veranderd sinds Jansen het 
voormalige schoolmeestershuis een 
jaar geleden kocht van de gemeente 
Bronckhorst. Het pand is getransfor-
meerd tot een etablissement waar-
bij de oude en nieuwe architectuur 
elkaar middenin lijken te kussen. 

De traditionele gevel loopt over in 
een moderne en open glazen serre. 
“Een ieder die zich nu al heeft laten 
rondleiden is verrast hoe ruim het 
gebouw van binnen is, dat is aan de 
buitenkant namelijk niet af te zien”, 
vertelt Jak.
De horecaman in hart en nieren zal 
Het Meestershuis gaan exploiteren. 
Een uitdaging die hij met beide han-
den aangreep toen Jansen aangaf dit 
project samen met hem op te willen 
pakken. “Op straat en social media 
merken we dat het begint te leven in 
Vorden”, klinkt het enthousiast. Ook 
beginnen de aanvragen voor feesten 
en partijen binnen te stromen.

Foodsharing
Dennis Jansen zal zich nu de verbou-
wing bijna voltooid is, langzaam maar 
zeker naar de achtergrond begeven. 
De omgekeerde weg bewandelt Joost 
van Outheusden. Hij zal de scepter in 
de keuken gaan zwaaien. Hoewel het 
Meestershuis zich niet als restaurant 
zal profileren, kan men er straks wel 
terecht voor een goede hap. 
Van Outheusden verdiende zijn 
sporen onder meer bij Kasteel Enge-
lenburg in Brummen en restaurant 
Jachtlust in Warnsveld. “We zullen 
bij het Meestershuis geen complete 
maaltijden à la carte serveren, maar 
onder andere lekkere ‘bites’ voor bij 
een drankje tijdens de lunch of in de 
middag”, legt hij uit. “Dat wordt ook 
wel foodsharing genoemd. Iedereen 
kiest wat kleine hapjes en deelt die 
met elkaar.”

Interactie met publiek
Nog eventjes en Vorden kan daad-
werkelijk kennismaken met het 
Meestershuis. De gasten zullen in de 
toekomst trouwens een belangrijke 
rol spelen in de bedrijfsvoering. “We 
luisteren goed naar het publiek. Zo 
hebben zij bijvoorbeeld via Facebook 
al suggesties kunnen doen voor na-
men van onze gerechten en over de 
aankleding van het gebouw.” 

De heren kunnen niet wachten om 
aan de slag te gaan met hun zaak 
in het vernieuwde centrum van het 
kastelendorp. De ontwikkelingen van 
het Meestershuis zijn te volgen op 
www.facebook.nl/hetmeestershuis

Uitkijken naar de opening van het Meestershuis

Vorden - Nog ruim een maand en dan gaan de deuren van Grand Café het Meestershuis in Vorden open. 
Exploitant René Jak en pandeigenaar Dennis Jansen kijken samen met de kersverse kok Joost van Out-
heusden vol enthousiasme vooruit naar de opening begin maart.

Exploitant René Jak, pandeigenaar Dennis Jansen en kok Joost van Outheusden kijken uit naar het moment dat Grand Café het Meesters-
huis haar deuren opent.

Vanaf nu kan een ieder die zijn of 
haar idool wil imiteren zich opge-
ven bij de organisatie. Er word ge-
streden in drie groepen: de jongste, 
basisschool leerlingen, midden ca-
tegorie, de middelbare scholieren 

en de oudere jongeren die de avond 
zullen afsluiten. Opgeven kan via e-
mail door een bericht te sturen naar 
h.rutgers6@telfort.nl.

Ook voor informatie en vragen kunt 

u hier terecht. Zondag 2 maart is er 
weer de voor kinderen  gratis toegan-
kelijke kindermiddag, in de sporthal 
van de kraanvogel, daar zullen ze 
vermaakt worden door theater Fiets, 
met in de pauze drinken en na afloop 
een traktatie en een patat bon, alles 
onder begeleiding van vrijwilligers 
van de carnavals vereniging. Om dit 
mogelijk te maken heeft Kranen-

burgs carnaval ook dit jaar weer een 
verloting. Daarvoor komen de vrij-
willigers deur aan deur, op 8 februari 
rond de Kranenburg en op 15 febru-
ari in Vorden.

Playbackshow Kranenburgs carnaval
Krangenburg - Vrijdag 28 februari begint, net als ieder jaar, het Kra-
nenburgs Carnaval met een grandioze playbackshow, door en voor 
jong en oud.

Speciale verhuisactie
Chinese omvormer 
gratis

Aanbiedingen geldig t/m 1 februari
(zolang de voorraad strekt).

- Terug van weggeweest-

Vordensch Roem 8  
kastelen Bitter

liter van 15,99 

Nu voor13,99
Vlek Jonge Jenever of 
Plantiac Vieux

liter van 13,99

nu voor11,99
2 voor 20,00

The Talisman Blended 
Scotch Whisky

liter van 16,99

nu voor14,99
Vina Cordial, Spaanse
temperamentvolle wijnen!
Tempranillo rood, Bobal rose of Verdejo - 
Sauvignon wit 

per fles3,99
doosprijs 18,50

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

 

Grolsch Pils pijpje krat 24 stuks+
Nu met 2e kaartje Preston Palace 
GRATIS!!!

10.99
13.99
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Dagmenu’s 22 januari t/m 28 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 22 januari
Wildbouillon/Zuurkoolovenschotel met verse ananas en gehakt.

Donderdag 23 januari
½ Gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkostsa-
lade/Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 24 januari
Mosterdsoep/ Panga filet met pestosaus, pasta en groente. 

Zaterdag 25 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Huisgemaakte lasagne Bolognaise, Parmezaanse kaas en rauw-
kostsalade/ IJs met slagroom.  

Maandag 27 januari Gesloten               

Dinsdag 28 januari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostssalade/IJs met slag-
room

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Cursus Praktische Basisken-

nis Voeding : op een Gezonde

en Gezellige manier afslanken

en op Gewicht blijven. Gratis

info-avond : 14, 15, 21 en 22

januari. Aanmelden : 06-55

166 420

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Verloren in de buurt van de Ra-

bobank/ Etos Vorden, 2 trouw-

ringen met de namen:Tonnie

en Uinko.SVP bellen 0575-

553420.

Loods te huur in Vorden.voor

bedrijfsvoering of

opslag.200m2.Vanaf 25 euro

m2 info 06-20915727

Huishoudelijke hulp gezocht in

Vorden, tijdelijk, licht huish wrk

voor 4~5 weken: 5 dgn p week,

2 u p dag vanaf 1 febr, tel 06

2237 1180

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Bungalowpark

LIBRA Ommen

TE HUUR
Nog enkele moderne 

bungalows in de bos-

sen € 375,- p.w. all-in.

Zwembaden en recre-

atieteam aanwezig.

April - mei - juni: 

€ 175,- p.w. all-in.

Voor folders, telefoon:

(0529) 45 72 24

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

b.z.a.ervaren flexibele hulp

voor huis/tuin en begeleiding.  .

min.10 u/w beschikbaar.

Br.o.n.: 04-01, richten aan de

uitgever.

Cursus 'Verandering & Groei'

op 1, 15 en 29 maart a.s. in

hotel Ruimzicht, Zeddam. T.

0 3 1 4 - 3 8 1 0 8 4 ;

w w w. s i o ma r iama j o o r. n l

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts 
25 en 26 januari, B.W.A.M. Polman, Lochem. Tel. 0573-25 14 83

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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 gemeente
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. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - 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

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.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.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 26 januari 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.
Zangdienst, 19.00 uur ‘Vorden zingt’ in de Dorpskerk, 
ds. P. Brouwer uit Driebergen. 

 Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26  januari 10.00 uur, ds. J.T. Landman uit Ruurlo

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26  januari 10.00 uur, ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 januari 9.30 uur, Woord en Communieviering 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, 
Pastoor Zandbelt. 
Zondag 26 januari, 10.00 uur geen viering

Weekenddiensten

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

TE HUUR per 1 febr. vrij-

staand woonhuis (tijdelijk)

te WICHMOND alles begane

grond 170 m² intree, hal,

gang, 2 sl.kamers, badkamer,

berging, woonkamer 41,5 m²

keuken 27,5 m², vlizotrap naar

bergzolder. inl. 06-21580650.

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

Alleen op afspraak.



Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING

DE UITDAGING

met Thijs Borsten,

Denise Jannah,

Zoumana Diarra

en Mola Sylla

op 25 jan.

in Kulturhus Ruurlo

om 20.30 u.

Kaarten à € 17,50 via

www.kunstkringruurlo.nl

Na een periode van afnemende gezondheid is
in zijn vertrouwde omgeving rustig ingeslapen
mijn broer, mijn zwager en onze oom

Jan Eskes

* 14-10-1935    † 14-01-2014

Vorden: Tonnie en Tiny Eskes-Hanskamp
Nijmegen: Menno Eskes en Francy Faassen
Amsterdam: Bernadet Eskes

Correspondentie adres:
A. Eskes
Molenweg 17
7251 ED Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zaterdag
25 januari

in de disco:

DJ TRIESTA
in het café:

DE VORDENSE 
SOPPERS

Wederom intens verdrietig, delen wij u mede dat 
geheel onverwachts van ons is heengegaan onze 
broer en zwager

MARINUS HARMSEN
* Hengelo Gld.,  † Doetinchem, 
28 juli 1942  16 januari 2014

 Hengelo Gld. :  B.G. Harmsen
 Vorden:  L.G. Wuestenenk-Harmsen
 Laren Gld. :  H.B. Rood-Harmsen
 Zeewolde:  M.G. Harmsen-v.d. Berg
 Holten:  H.J. Harmsen-Klein Winkel
 Zelhem:  B.W.J. Harmsen-Loman
 Neede:  J. Beumer

Varsselseweg 33
7255 NN Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op 
dinsdag 21 januari plaatsgevonden.

Ons bedrijf bestond afgelopen jaar 

50 jaar

Op vrijdag 31 januari is er van 10.00 tot 21.00 

uur  de mogelijkheid om ons bedrijf te bekijken. 

Tevens vieren wij op zaterdag 1 februari ons 

jubi eum. U bent van harte welkom op onze l

receptie van 14.00 tot 17.00 uur.

Loonbedrijf 

Wassink v.d. Schotman

Bielemansdijk 22

7025 CN Halle

Wij hebben iets te vieren!

Reinald Johan Harmsen

Voor uw vele blijken van belangstelling en

medeleven die wij van u mochten ontvangen na het

overlijden van mijn man en onze vader en opa

   zeggen wij u hartelijke dank.

D.W. Harmsen-Benning

                         kinderen en kleinkinderen

   Vorden, januari 2014

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En leven niet meer leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is

Verlangend naar het einde is, toch nog vrij onver-
wacht, in alle rust van ons heengegaan onze lieve 
(schoon)moeder, oma en omama

Johanna Hermina Krimp-Kranen
Sinds 17 november 1972 weduwe van Jan Krimp

in de leeftijd van 97 jaar.

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Annie Blikman-Krimp

Vorden, 14 januari 2014
Correspondentieadres:
Familie H.J. Blikman, 
W. Dreeslaan 34, 7103 JG  Winterswijk

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. de Jong 
en naar de medewerkers en vrijwilligers van “De 
Wehme”, voor alle liefdevolle zorg en aandacht. 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Elke dinsdag

4 hele broden
Wit, tarwe of volkoren € 7,00
(bus, tijger of Gelders)

Elke woensdag

4 hele broden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden € 8.15
(bus of vloer)

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Vanadis 
Uitvaartverzorging

0575-520505
Marspoortstraat 18 

7201JC  Zutphen
www.vanadis.nl

Bijzondere zorg voor mens en milieu
Frank Dekker

Na afnemende gezondheid is toch nog onverwacht 
overleden, ons trouwe lid

Jan Eskes

We wensen zijn familie veel sterkte.

Kegelclub “Op Goed Geluk”
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke rookworst

2de halve prijs

SPECIAL

Balletje prei

100 gram 145

VLEESWARENKOOPJE

Gegrild spek + cervelaatworst

2 x 100 gram 295

KEURSLAGERKOOPJE

Saucijzen +
Slavinken

2 x 4 stuks 650

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten

500 gram 350
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl



Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

 
 Schouderkarbo-

nade 
per 250 gram: 

  

  

 
Mona Pudding 
alle bekers nu:  

 
 Minneola’s Kilo 

Geldig in week 4  (dinsdag 21 t/m zaterdag 25 januari 2014)

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

 

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

1.52

1.00
1.99

0.99

1.55

1.00

25% KORTING

vraag naar de voorwaarden

Kom snel naar de winkel en profiteer 
van deze hoge korting! 

Actie geldt t/m 3 februari 2014.

OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN 

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Voorgegaarde krieltjes  
+ gesneden groenten
naar eigen keuze een pakket voor 2 personen € 3.98

Sappige Conference peren
 1 kilo € 1.29
GROENTEKOOPJE!!!!!!!
Bildtstar

5 kg + 500 gr. spruitjes + hele spitskool € 4.98
MAALTIJDKOOPJE!!!!!!!
Chinese rijsttafel

met keuze uit 2 vlees compenenten en met keuze uit bami, 
nasi of witte rijst  + GRATIS atjar en kroepoek 

voor 2 personen € 9.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 28 januari 2014

(aanbiedingen zijn ook 

voor 1 persoon mogelijk)

“EL ENCUENTRO”

 les in kleine groepen of privé.

 



Met de komst van mensen, die veelal 
een klein boerderijtje begonnen, nam 
de bedrijvigheid ook toe. In eerste in-
stantie gebruikte men voor het werk op 
het land veelal paarden. Van zichzelf of 
ze werden even ‘geleend’ van de buren. 
Maar zoals overal in de maatschappij 
werden de boerderijen langzamerhand 
groter en was er meer behoefte aan per-
soneel en/of machines die het werk kon-
den verzetten. 

In die tijd was Tolkamp, ook wonend 
aan de Bielemansdijk, de loonwerker die 
veelal door de mensen werd ingehuurd 
voor diverse werkzaamheden. Henk 
Wassink van de Schotman, die in die ja-
ren ook al aan de Bielemansdijk woonde, 
was een van de weinigen in die tijd, die 
zelf een tractor had aangeschaft. Daar-
naast had hij, samen met zijn broers, 
besloten een ‘binder’ te kopen. Al snel 
waren er buren en kennissen die vroe-
gen: ‘ku’j ons ok niet effen helpen’. 

Toen in 1961 Tolkamp besloot te verhui-
zen en het bedrijf aan de Bielemansdijk 
te beëindigen, kwam Henk Wassink van 
de Schotman al snel tot de conclusie 
dat hij de overtollige machines moest 
overnemen en voor zichzelf moest gaan 
beginnen als loonwerker. In die tijd be-
stond het besturen van een bedrijf nog 
echt uit het handwerk. Diensten werden 
contant afgerekend, rekeningen kwa-
men hierbij niet te pas. Na enkele jaren, 
op het moment dat zijn zoon in militaire 
dienst moest, besloten ze nieuwe machi-
nes aan te schaffen en zich helemaal te 
richten op het loonwerkbedrijf. Na de 
militaire dienst kwam ook zoon Gert in 
het bedrijf werken en begonnen ze een 
grote klantenkring op te bouwen. Een 
klantenkring waar ondertussen de derde 
generatie voor klaar staat. 

Sandra en Andre zwaaien, nadat Gert be-
sloten had zich langzamerhand uit het 
bedrijf terug te trekken, ondertussen al 
weer een paar jaar de scepter. Uiteraard 
kan tegenwoordig het beheren van een 
bedrijf niet meer vergeleken worden 
met de beginjaren. Milieuvoorschriften, 
arbeidsvoorwaarden en de noodzakelij-

ke administratie, om maar een paar din-
gen te noemen, maken het noodzakelijk
dat zowel Andre als ook Sandra volop
meewerken in het bedrijf. Gelukkig heb-
ben ze allebei de kennis en de ervaring
waar een modern agrarisch bedrijf te-
genwoordig niet meer zonder kan. Zodat
ook nu nog gezegd kan worden dat het
bedrijf een gezonde en mooie toekomst
tegemoet kan gaan en na verloop van 
tijd de vierde generatie het weer van hen
kan overnemen. Maar tegen die tijd zal
er al wel weer het nodige veranderd zijn.
In vergelijking met de beginjaren zijn de
grootte en de omvang van de machines
enorm toegenomen.

Er is een open dag op vrijdag 31 janu-
ari van 10.00 uur tot 21.00 uur. Hierbij
is een ieder van harte welkom. Op deze
dag zullen er diverse machines worden
getoond waaronder de nieuwe doorzaai-
machine van Vredo. Verder zijn er ver-
schillende standjes en voor de kinderen
is er ook wat te beleven.
Loonbedrijf Wassink v.d. Schotman, Bie-
lemansdijk 22, 7025 CN Halle

‘Wassink van de Schotman’ 
viert jubileum

Halle/Heide - Wassink van de Schotman is een loonbedrijf, gesitueerd aan
de Bielemansdijk in Halle-Heide. In 1900 was Halle-Heide nog een onont-
gonnen gebied. Slechts hier en daar stond een woning. Rond 1910 begon
men plannen te maken om het gebied te ontginnen en geschikt te maken 
voor agrarische bedrijven. Met als resultaat dat vanaf 1920 overal woningen
werden gebouwd en er langzamerhand een gemeenschap begon te ontstaan.

Een dominee voor 40 procent en dat 
komt hem goed uit. Daarover zegt 
hij: “Ik verblijf van dinsdag tot en 
met donderdag in Rotterdam waar 
ik als docent Engels verbonden ben 
aan een middelbare school. Weer 
thuis in Wichmond, bereid ik mij 
donderdagavond en vrijdagmorgen 
voor op de preek van de komende 
zondag.” Dat hij predikant is in een 
kleine gemeente deert hem niet. 
“De Heer is gewoon blij met iedere 
Christen die op zondag naar de kerk 
gaat”, zo is zijn insteek. Johanna, de 
echtgenote van Tim Wiersum ver-
blijft eveneens een paar dagen per 
week in het westen van het land. Zij 
is in Den Haag werkzaam als soci-
aal geneeskundige.

Het echtpaar heeft twee zonen, Pie-
ter van 29 en Andrew van 27 jaar. 
Een Engelse naam en dat heeft een 
reden. Tim Wiersum: “Mijn moe-
der is Engelse, mijn vader Nederlan-
der. Vanwege zijn werk, ingenieur 
bij een Brits bedrijf, werkte hij ook 
in Engeland, waar hij mijn moeder 
leerde kennen. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog vertrokken mijn ou-
ders naar Nederland. Toch ben ik 
en mijn tweelingbroer Berry in En-
geland geboren, want mijn moeder 
ging speciaal voor de bevalling voor 
“even” terug naar Londen om ook 
gelijk weer naar Nederland terug te 

keren.” Op zijn tiende ging hij sa-
men met zijn broer weer terug ging 
naar Engeland om in Norfolk een 
kostschool te bezoeken. De studie 
(acht jaar) werd betaald door het 
Engelse bedrijf van zijn vader.

Tim Wiersum: “Op mijn 19e ging ik 
naar de universiteit in Cambridge 
om Duits en Nederlands te stude-
ren. Op een gegeven moment advi-
seerde een mede-student mij om de 
Bijbel te gaan lezen en dat heb ik 
vervolgens gedaan. Plotsklaps werd 

ik door de Heer gegrepen en wilde 
ik voortaan voor God leven. In 1978 
werd mij de kans geboden om in 
Noord-Ierland aan het werk te gaan 
als hulpprediker met de nadruk 
op pastoraal werk. Ik werkte daar-
naast een paar dagen in de week in 
een supermarkt. Ik kreeg toen de 
roeping om definitief predikant te 
worden. Een studie van drie jaar 
aan het college in Durham. Vanaf 
1983 tot 1986 was ik hulppredi-
kant in Manchester.” Het avontuur 
bleef trekken. Het gezin Wiersum 
vertrok in 1990 voor vijf jaar naar 
Afrika (Guinee). Tim als predikant 
en zijn vrouw Johanna als arts.

Vandaar uit naar Nederland, waar 
Tim Wiersum predikant werd in 
de Waals- hervormde gemeente in 
Delft. “De ‘Walen’ hebben in Ne-
derland 14 hervormde gemeenten, 
waardoor ik ook in Breda, Rotter-
dam en Haarlem als predikant heb 
gewerkt. De ‘Walen’ zijn in de tijd 
van Willem van Oranje (Willem 
de Zwijger) met duizenden naar 
Nederland gevlucht (Spaanse over-
heersing) en waren zij hier de op-
richters van het protestantisme”, 
zo legt dominee Tim Wiersum uit. 
Na de periode Delft vertrok hij in 
2005 naar Dreischor een dorp on-
der de rook van Zierikzee, waar 
hij tot in 2013 werkzaam bleef.“ 
Tot dat ik las van de vacature in 
Wichmond. Nee, ik had nog nooit 
van deze plaats gehoord, de streek 
hier kende ik ook niet. Inmiddels 
zijn de eerste indrukken goed en 
ben ik dankbaar dat ik hier predi-
kant mag zijn”, zo zegt dominee 
Tim Wiersum.

Tim Wiersum nieuwe 
hervormde predikant in 
Wichmond
Wichmond - Hij woont pas drie weken in de pastorie naast de her-
vormde kerk en is vrij recent geïnstalleerd als predikant en voelt 
zich nu al happy in Wichmond. Dominee Tim Wiersum (55): “Toen 
ik in het blad ‘Kerkinformatie’ de vacature zag dat men een pre-
dikant zocht in een plattelands geloofsgemeenschap, waar veel 
ruimte is om pastoraal werk te doen, wist ik het meteen: dat is mij 
op het lijf geschreven.”

Tim Wiersum: “ Dankbaar dat ik hier 
dominee mag zijn”

SALE
EIKEN ELEMENTENWAND
2.88 mtr breed van 3368,-    NU

EETKAMERSTOELEN
met wieltjes/grijze stof (6x voorraad)    PST. NU

EASTBORN BOXSPRING
180 x 200 met 2 nachttafels van 2225,-    NU

BANKSTEL 3 + 2 + 1 ZITS
met rundleren cognackleur van 2750,-    NU

RELAXFAUTEUIL
in leder/pvc met opstahulp    NU

BANKSTEL 3 + 2 ZITS
in beige rund leder van 1945,-    NU

750.-

  85.-

998.-

1375.-

799.-

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

ZONDAG

26 JANUARI

GEOPEND
van 12 - 17 uur

@helminkwonen     

facebook.com/helminkwonen

975.-

ZIE ONZE WEBSITE EN ZAAK
IN VORDEN VOOR MEER SCHERPE
WINTER SUPER DEALS
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VELE KOOPJES IN DEKBEDOVERTREKKEN,TAPIJT ETC. ZIE ETALAGES

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Niet lekker in je vel, niet lekker in je werk?

Coaching kan je hierbij helpen.
Bel of mail voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.

diëtist en coach

Goach for it, coachpraktijk
De energy coach die zorgt dat u met meer energie de 
toekomst in gaat. Met vit@al workshops of persoonlijke 
coaching.

Zie: www.goachforit.nl of mail: info@goachforit.nl

Joke Groot Obbink
Smidsstraat 8
7021 AC Zelhem
06-43433715



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

Het staat waarschijnlijk al in je agenda: 
vrijdag 14 februari, Valentijnsdag.

Wij als redactie van Contact bieden iedereen die een wensje 
wil plaatsen gratis de mogelijkheid om een Valentijnswens 
(maximaal 140 tekens) te plaatsen in Contact. Deze wordt 
dan geplaatst in Contact edities: Bronckhorst, Ruurlo en 
Zutphen - Warnsveld. 

De inzenders maken kans op een romantisch diner voor 
twee personen bij de Hotel Café Restaurant 
‘De Gouden Karper’ in Hummelo op Valentijnsdag.  
Mail je bericht naar:  redactie@contact.nl.
Uiterste aanleverdatum: dinsdag 4 februari.

Adverteerders opgelet!
Wij bieden adverteerders de mogelijkheid om in week 6 een 
advertentie te plaatsen op de Speciale Valentijnspagina in 
Contact.
Informeer naar de speciale tarieven bij de advertentieafdeling 
van Contact. Bel 0575 - 55 10 10 of mail advertentie@contact.nl

Verras je 

Valentijn met 

een Valentijnswens 

in Contact

Valentijnsdag

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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Gewoon bij Albert Heijn.

aa e s et
uw nieuwe Albert Heijn. 

Hengelo heeft er een vernieuwde Albert Heijn bij. En uiteraard maken we van de opening iets bijzonders. Dus kom langs 
en beleef onze nieuwe Albert Heijn. Úw nieuwe Albert Heijn.

Profiteer ook direct van onze Bonusaanbiedingen.

AH Gerookte 
zalmfilet
2 pakken à 100 gram
Actieprijs per kilo 15.00

ALLE Blue Band
Combineren mogelijk 
Bijv. Goede Start wit- of 
bruinbrood
3 halve broden

ALLE Pampers*
Combineren mogeljk
Bijv. Baby-Dry maxi 4
3 pakken à 34 stuks
Prijs per luier 0.20
*Met uitzondering van Simple Dry

1+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

 6.00

3.00
 2.67

1.78
 29.97

19.98
Coca-Cola
6-pack
Zero, light of regular
Set 6 flessen à 1.5 liter

Raadhuisstraat 24, Hengelo
Vanaf woensdag 15 januari 10.00 uur.

 10.38

6.00

    Maak kennis met 
uw nieuwe Albert Heijn. 

2 voor
2.26

1.13
Hak groenteconserven 
330-360 gram
Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. appelmoes 
2 potten à 360 gram

9.98

6.99Lindeman’s South Africa 
Alle varianten, combineren mogelijk
2 flessen à 0.75 liter

5.18

2.59
ALLE Robijn
Bijv. wasverzachter  
morgenfris 
Combineren mogelijk
2 flessen à 750 ml

12.00

8.00

Keuze uit:
AH Runderbraadworst, 
schaal 4 stuks
AH Mager rundergehakt, 
schaal 500 gram
AH Kipfilet, 
schaal 500 gram

Alle combinaties mogelijk
3 schalen

2+1 
GRATIS
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Vacatures:
Bezorger
Voor het bezorgen van boodschappen zoeken wij een jonge flexibele bezorger.
Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag.

Kwaliteitsmedewerker
Voor het dagelijks schoonhouden van onze winkel zijn wij op zoek naar een mede-
werkster voor 2 uur per dag (10 uur per week).  

Graag schriftelijk of via de e-mail reageren:  
Albert Heijn Hengelo, Raadhuisstraat 24, 7255 BN Hengelo,  
Tel. (0575) 46 12 05 - E-mail: dennis.d.vriezen@ahold.com

Sinds vorige week heeft Hengelo er een vernieuwde Albert Heijn 
bij met volop parkeergelegenheid aan de voor en achterzijde  
van onze winkel.

Albert Heijn Hengelo - Raadhuisstraat 24, Hengelo

Wij heten u van harte welkom!

www.fijnschilderen.nl
Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28

Leer realistisch fijnschilderen volgens de technieken van de oude meesters. Het lesprogramma bestaat uit het 
aanleren van verschillende technieken zoals het weergeven van stofuitdrukking, kleurenleer, perspectief, com-
positie en contrasten. De thema’s zijn: stillevens-, dieren, landschappen- en portretschilderen. De complete 
opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren schilders en duurt in totaal drie 
jaar. Het is ook mogelijk om één jaar deel te nemen. In het eerste jaar wordt klassikaal lesgegeven, daarnaast is 
er veel ruimte voor individuele begeleiding en aandacht. In korte tijd bereikt u een verbluffend resultaat.

Geef u op voor de

 KENNISMAKINGS-

WORKSHOP 
op vr. 31 januari of zat. 1 februari

of vr. 7 februari of zat. 8 februari

van 9.30 tot 12.30 uur.

Kennismakings-workshop 
Tijdens deze workshop leert u, door te doen, één van 
de vele technieken van het fijnschilderen. Deze work-
shop is een introductie op de opleiding fijnschilderen, 
welke de derde week van maart van start gaat. De 
workshop is gratis. Voor materiaalgebruik vragen wij 
een bijdrage van  10,-.

Workshopdagen: 
vrijdag 31 januari of zaterdag 1 februari
vrijdag 7 februari of zaterdag 8 februari
Van 9.30 tot 12.30 uur
Geef u op via: 
info@fijnschilderen.nl
of bel: 06-53265028

*Lees de voorwaarden op onze site.

Start lessen maart 2014 in Deventer

Iedereen kan leren schilderen!



Visie
Zonder visie geen beleid, zo staat aan 
het begin van het plan, en daarom is 
eerst zorgvuldig aan de visie op het 
kerk- zijn anno 2014 gewerkt, met als 
resultaat: (citaat) “De Hervormde Ge-
meente wil een inspirerende christe-
lijke geloofsgemeenschap zijn in  Vor-
den, waar tijd is voor God en ruimte 
voor mensen, dichtbij en veraf. Zij 
zoekt daarbij naar een eigentijdse 
vertolking van de Bijbelverhalen en 
naar verdieping en vernieuwing in 
het vieren, leren en dienen. Dit alles 
met respect voor de rijke traditie van 
de kerk”.

Missie
Vanuit deze visie op kerk-zijn is tevens 
gekozen voor een positieve grond-
toon. Iedereen weet van de krimp en 
de zorgen rondom de kerk, waarmee 
ook de kerken in Vorden te maken 
hebben. Daaraan gaat ook dit plan 
niet voorbij. Maar de kerkenraad wil 
niettemin weg uit het gesomber (alles 
wordt minder…) en uit de kramp, die 
dat veelal teweegbrengt. Vertrouwen 
is daarvoor het sleutelwoord, vandaar 
de titel en tekst van de missie: “in ver-
trouwen Samen onderweg…”.

Tien A-viertjes
Het tien A-viertjes tellende plan, 
dat prettig en toegankelijk leest, 
beschrijft -hoofdstuksgewijs-  de be-
leidsvoornemens  voor de komende 
jaren. Zo wordt er gestreefd naar an-
dersoortige vieringen, naast de vaste 
kerkdiensten op de zondagmorgen en 
wordt  gedacht aan de inrichting van 
een stiltecentrum in de Dorpskerk, 
dat ook regelmatig doordeweeks toe-
gankelijk is, om mensen gelegenheid 
te bieden stil te worden, te mediteren 
en een kaars te branden. De kerken-

raad realiseert zich, dat “we te ma-
ken hebben met opgroeiende genera-
ties die nauwelijks weet hebben van 
de verhalen, die ons al eeuwenlang 
aangereikt worden in de Bijbel”. Op 
deze en andere naar buiten gerichte 
beleidsvoornemens probeert het be-
leidsplan te anticiperen. 

Diakonaat
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 
Diakonaat (de vroegere armenzorg), 
altijd al een belangrijke taak van 
de kerk. In Vorden wordt daarbij 
nauw samengewerkt met de Gere-
formeerde Kerk. Intensief wordt  ook 
samengewerkt met lokale en  regi-
onale organisaties, zoals het Diako-
naal Netwerk Bronckhorst en zoekt 
men aansluiting bij initiatieven van 
andere organisaties. Ook is er het 
voornemen voor jeugd en jongeren 
uit kerk en dorp diakonale projecten 
op te zetten, dichtbij en veraf. Maat-
schappelijke ontwikkelingen en pro-
blemen als eenzaamheid, werkloos-
heid en (nieuwe) armoede worden 
voortdurend nauwlettend in de gaten 
gehouden.

Kerk naar binnen en naar buiten
Het omzien naar elkaar (het zgn. 
pastoraat) beperkt zich niet tot de ei-
gen leden van de kerk: de opdracht 
van de kerk gaat verder dan “de ei-
gen kaartenbak”, het gaat er om er 
te zijn voor alle mensen ”die de Heer 
op onze weg brengt’’. Een aantal 
initiatieven zijn dan ook gericht op 
alle bewoners van Vorden. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het creëeren van 
ruimte voor leeskringen en gespreks-
kringen, waaraan ook dorpsgenoten 
en mensen die zich tot de twijfelaars, 
zoekers en niet-gelovigen rekenen, 
kunnen deelnemen.

Dorpskerk voor het dorp
Niet alleen de leden van de Dorps-
kerkgemeente, maar ook vele Vor-
denaren hebben gevoel van trots 
bij de eeuwenoude Dorpskerk, die 
slechts enkele jaren geleden geheel 
gerenoveerd is, mede met financiële 
steun van de dorpelingen. Belang-
rijk aandachtspunt is daarbij de op-
richting van een St. Vrienden van 
de Dorpskerk. Zo’n stichting zou 
plannen kunnen ontwikkelen om de 
Dorpskerk meer kerk voor het dorp 
te laten zijn. Deze en andere initia-
tieven zijn tevens van belang om de 
maatschappelijke zeggingskracht en 
de presentie van de kerk in de lokale 
samenleving vorm te geven, zo geeft 
het beleidsplan aan.

Oecumene
De Hervormde gemeente draagt ver-
dere initiatieven tot samenwerking 
tussen de drie kerkgenootschappen 
in Vorden een warm hart toe. Met de 
Gereformeerde Kerk bestaat al jaren 
een federatie, waarvan velen verlan-
gen binnen afzienbare tijd tot één 
Protestantse Gemeente te komen. 
Maar ook met de R.K-parochie wordt 
in de plaatselijke Raad van Kerken sa-
mengewerkt, ‘’de kerkenraad zal het 
zoeken naar wat ons bindt, blijvend 
stimuleren, waar mogelijk en wense-
lijk”.

De Hervormde Gemeente (tot 2004 
de Nederlandse Hervormde Kerk) telt 
momenteel zo’n 2000 leden. Iedere 
zondagmorgen om 10.00 uur is er 
een openbare eredienst  (zie wekelijks 
op pagina. 2 van Contact). Ds. Jan 
Kool is de vaste predikant en mevr. 
Ria Aartsen-den Harder hanteert de 
voorzittershamer van de kerkenraad.  

Belangstellenden van binnen en bui-
ten de kerk in de nieuwe beleidsno-
titie 2014-2018, kunnen deze opvra-
gen bij de scriba (secretaris) van de 
kerkenraad: 0575-553916 of per mail: 
scribahervormd@protestantsege-
meentevorden.nl

In vertrouwen Samen onderweg….

Nieuw beleidsplan Hervormde 
Dorpskerkgemeente vastgesteld
Vorden - De kerkenraad (bestuur) van de Hervormde Dorpskerkge-
meente in Vorden heeft onlangs het beleidsplan voor de periode 2014-
2018 vastgesteld. Zoals in veel organisaties is het ook in kerkelijke 
kringen gebruikelijk beleid uit te stippelen voor de komende jaren. 
Een werkgroep van de kerkelijke gemeente heeft daar gedurende het 
afgelopen jaar hard aan gewerkt, met tussentijdse inbreng van ge-
meenteleden.

Mevr. Huitink was aftredend en her-
kiesbaar. Mevr. Visschedijk en mevr. 
Jimmink waren ook aftredend, maar 
niet herkiesbaar, voor hun werden in 
het bestuur mevr. Boerman en mevr. 
van Savoyen gekozen.
Ook zijn er twee leden 25 jaar lid: 
mevr. Willemsen en mevr. Ouden-
ampsen, vier leden zijn 40 jaar lid: 

mevr. Harmsen, mevr. Kornegoor, 
mevr. Vruggink en mevr. Wagen-
voort en twee leden zijn 50 jaar lid:
mevr. Rouwenhorst en mevr. Wun-
derink. Deze dames kregen een pre-
sentje en bloemen.
Na de pauze kwam de heer Semme-
link uit Lochem, hij vertelde de da-
mes van alles over koffie.

Algemene vergadering 
Vrouwen van Nu

Vorden - Op 15 januari was de Algemene vergadering van de Vrouwen
van Nu.

Mevr. Rouwenhorst, mevr. Willemsen, mevr. Oudenampsen, mevr. Harmsen, mevr. Kor-
negoor, mevr. Vruggink en mevr. Wagenvoort. Op de foto ontbreekt mevr. Wunderink,
die niet aanwezig kon zijn.

2014 wordt hét jaar voor het zwem-
bad in Vorden. Onderwerp van vele 
discussies, maar uiteindelijk was de 
beslissing van de gemeente Bronck-
horst daar: In de Dennen is vanaf dit 
jaar zelfstandig. Geen subsidie meer 
dus, maar zelf de (zwem)broek op-
houden. Aan Timme de schone taak 
om het nieuwe zwembad tot een suc-
ces te maken. Momenteel wordt er 
met man en macht gewerkt om het 
zwembad ‘nieuwe stijl’ eind april te 
kunnen presenteren. Er komt een 
nieuw en groter terras met zicht op 
het zwembad, de zonneweide wordt 
flink uitgebreid, de kleedkamers 
krijgen een grondige opknapbeurt 
en op de plek van het oude entree-
gebouw verrijst straks een heus pa-
viljoen. Ook krijgt het zwembad een 
duurzaam karakter: maar liefst 80 

zonnecollectoren gaan zorgen voor 
de verwarming van het zwembadwa-
ter. Maar hoe maak je tegenwoordig 
een zwembad rendabel en bovendien 
toekomstbestendig voor de komende 
20 jaar? Met andere woorden: hoe 
houdt In de Dennen het hoofd boven 
water? Dit was de centrale vraag van 
de avond. Nadat Timme zijn plan-
nen en visie op de begroting voor 
2014 gepresenteerd had, was het de 
beurt aan de leden van het Onder-
nemerscafé. Zij kropen als het ware 
‘in de huid’ van Timme. In 6 groepen 
kregen zij de opdracht om ideeën te 
bedenken en een sluitende begroting 
voor het zwembad op te stellen. Ook 
hier bleek eens te meer de kracht van 
het Ondernemerscafé: de aanwezigen 
brachten vele nieuwe en vaak interes-
sante ideeën naar voren. Enkele voor-

beelden: flexibele openingstijden, 
een oppas voor de kids, een reuze 
ijsglijbaan in de winter, horeca aan 
de wegkant voor fietsers/wandelaars, 
combineren van fitness en zwemmen 
en wat te denken van lasergamen in 
het zwembad? Maar de aanwezigen 
leerden ook van Timme dat meer ac-
tiviteiten vaak meer inzet van perso-
neel betekent. En dat zorgt dan weer 
voor hogere kosten. Ideeën om geld 
te besparen waren er natuurlijk ook. 
Het idee om werkervaringsplekken 
en/of participatieplaatsen voor uit-
keringsgerechtigden te creëren werd 
zelfs direct door Timme genoteerd 
om verder uit te werken. Al met al is 
de start van het nieuwe seizoen van 
het Ondernemerscafé veelbelovend. 

Op 13 februari is er weer een thema-
avond. Dan is het thema ‘Koken met 
Henk’, een leuke buitenactiviteit in 
winterse sferen bij Brasserie Lettink 
in Vorden. Aanmelden kan via onder-
nemerscafé@gmail.com. U bent van 
harte welkom!

Ondernemerscafé zwemt mee 
met Timme Koster
Vorden - Het nieuwe seizoen van het Vordens Ondernemerscafé is af-
gelopen donderdag van start gegaan. En het was weer een bijzonder 
geslaagde avond bij Brasserie Lettink in Vorden. Het podium van de 
maandelijkse thema-avond was dit keer voor Timme Koster, bedrijfs-
leider van zwembad In de Dennen.

Swenne Bijzet: “ Dit project loopt al 
vanaf 2012 en heeft o.m. ook als doel 
om de “55 minners” (tegenovergestel-
de van 55 plussers) beter te bereiken. 
Het gaat er niet om deze categorie 
mensen naar de kerk te krijgen. We 
hebben als kerk oog voor deze doel-
groep. Het ligt in de bedoeling om 
in totaal 160 adressen te bezoeken. 
Inmiddels zijn er rond de zestig be-
zocht”, zo zegt ze. Binnen de kerk 
is een bezoekersgroep opgericht, in 
totaal acht personen die in kaart wil-
len brengen waar de “55 minners” 
zich mee bezig houden. De mensen 
die bezocht worden zijn lid van de 
Hervormde of de Gereformeerde 
gemeente. Swenne: “Wat je in deze 
leeftijdscategorie veel aantreft is de 
combinatie gezin en werk.
Ook valt het op dat deze groep men-
sen zich zorgen maakt over hun ou-
ders c.q. de opa’ s en oma’s van hun 
kinderen. Hoe gaat het met de zorg, 
hoe wordt dat allemaal geregeld. Dat 
soort vragen. Waar het om gaat is, 
hoe kunnen we als kerk iets voor ze 
betekenen. We proberen de contac-
ten die we inmiddels bij deze groep 
hebben, vast te houden. Met elkaar 
in gesprek gaan en blijven. We pro-
beren als kerk ook meer voor de 
kinderen te betekenen. Zo zijn we be-
gonnen om één keer in de maand een 
gezinsdienst te houden. Ook nodigen 
wij op 16 februari aanstaande de kin-

deren van de basisscholen in Vorden
uit voor een bijeenkomst, waarbij het
thema de “Ark van Noach” centraal
staat.
De projectcoördinator heeft elke
twee maanden ook een gesprek met
dominee Freek Brandenburg van 
de Gereformeerde Kerk en met do-
minee Jan Kool van de Hervormde
kerk. Swenne Bijzet: “ Verder hou ik
mij bezig met het aansturen van de 
bezoekersgroep, met de organisatie. 
Voorbereidingen van diverse dingen,
administratie e.d. Behalve het werk 
in Vorden als kerkelijk werker, is
Swenne Bijzet de rest van de week 
ook actief als pastoraal werker bij de
Christelijk Gereformeerde kerk in
Zutphen (bezoeken van zieken en ou-
deren). Ook werkt ze een aantal uren
in de week bij zorginstelling Sutfene.
Na de middelbare school bezocht te 
hebben ging Swenne Bijzet vanaf haar
19e theologie studeren. Zegt ze: “ Die
studie heb ik maar anderhalf jaar
gevolgd. Het was teveel theorie, ter-
wijl ik meer met mensen aan de slag
wilde. Ik heb vervolgens een poosje
nagedacht over “hoe nu verder”. Ik 
besloot toen om gedurende vier jaar
in Zwolle de studie “Godsdienst pas-
toraal werk” te volgen. Die studie heb
ik afgelopen zomer afgerond en nu
al kerkelijk werker in Vorden. Heel 
leuk werk”, zo zegt een enthousiaste
Swenne Bijzet.

Projectcoordinator Swenne Bijzet

Kerk wil ‘55-minners’ beter 
bereiken

Vorden - De in Nieuw Vennep geboren en getogen Swenne Bijzet, thans
woonachtig in Zutphen, is sinds kort voor een aantal uren in de week,
“kerkelijk projectcoördinator” bij de Hervormde gemeente in Vor-
den. De protestantse gemeente Vorden (in wording) heeft een project
“Basis in Beweging”.

Swenne Bijzet

Seniorensoos 
Vierakker- 
Wichmond
Wichmond - De Seniorensoos Vier-
akker-Wichmond organiseert dins-
dagmiddag 28 januari (aanvang 14.30 
uur) in het Ludgerusgebouw een bin-
gomiddag. Voor deze bijeenkomst 
zijn alle senioren uit de omgeving, 
onder het genot van een hapje en een 
drankje welkom.



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

Gevraagd voor onze melkveehouderij:

Een bedrijf die zorg wil dragen voor onze

jongveeopfok. Het gaat om +/- 30 stuks

jongvee in de leeftijd vanaf 3 maand tot een

maand voor afkalven.

Ben jij, of ken jij iemand die dit zou willen

doen, neem dan contact met ons op!

Vof Rosegaar-Roekevisch Zelhem

0314-623728 of 0623368664

Zaterdag
25 januari

in de disco:

DJ TRIESTA
in het café:

DE VORDENSE 
SOPPERS

Hardlooptraining 
Welkom bij Fastfoot
Loop je weleens hard maar is de motivatie om in je eentje te gaan trainen wel eens minder? Zit het met 
je motivatie wel goed maar wil je van een hardlooptrainer wel eens advies over je trainingsopbouw of 
loopdoelen? Sluit je dan aan bij de loopgroepen van Fastfoot!Trainsters FeikjeBreimer en Monique Mentink 
heten je van harte welkom en begeleiden je op hun eigen, professionele en enthousiaste wijze. Fastfoot is 
aangesloten bij de Atletiekunie en is een Dutchrunners loopgroep.

De trainingen kun je altijd naar eigen vermogen uitvoeren. Ben je een snelle loper of juist een rustige loper? 
Zou je sneller willen worden of zoek je de gezelligheid van de groep? We houden rekening met jouw wensen. 
Op dit moment kun je kiezen uit de volgende tijdstippen.

Maandagochtend; start 9.15 uur in het buitengebied tussen Hengelo en Baak (vanaf Koningsweg)

Vrijdagochtend; start 9.00 uur in het buitengebied tussen Hengelo en Baak (vanaf Koningsweg)

Donderdagavond; start 19.30 uur in Hengelo (vanaf sporthal De Kamp) Gedurende de herfst en 
winter trainen we in de bebouwde kom in verband met de verlichting ’s avonds.

Je bent welkom om vrijblijvend twee trainingen mee te komen lopen om te kijken of je het naar je zin hebt bij 
één van de loopgroepen. Na afloop drinken we samen koffie en thee.

De eerstvolgende beginnersgroep start op donderdag 27 februari 9.00 uur aan  
de Koningsweg en bestaat uit 10 trainingen (geen training in schoolvakanties).  
Hiervoor kun je je via email aanmelden. 

Meer informatie en aanmelden via mobiel:   
Feikje 0629467463 Monique 0612437130  
of email: feikje.breimer@fastfoot.nl  
monique.mentink@fastfoot.nl

Start 10 weken beginnersgroep 

donderdagochtend 27 februari 2014

Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
Bosberg 21
7271 LE Borculo

Volg een opleiding bouw, wonen en interieur 
bij een van de opleidings bedrijven in de regio.
Kijk voor informatie op de websites.

www.bouwmensen-gelderlandoost.nl    www.obd-opleidingen.nl

WERKEN IN DE BOUW, MEUBEL EN TIMMERINDUSTRIE. DA
,
S PAS SLIM

Openhuis
                     op 6 en 7                  februari

       van 14.00 tot 18.00 uur
2014

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 

€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 

glazen douchewand, design radiator 

en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Alle werkzaamheden 15% GOEDKOPER 
door BTW verlaging naar 6% !

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

ELECTRISCHE FIETSEN
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 naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

Deze akties zijn geldig in de maanden november, december en januari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

AFTER THE SULTANS
Woensdag 29 januari

Aanvang: 21.00 uur

Gratis entree



De jongen is geboren met ADHD, 
maar in de winter van 2012 werd hij 
ziek. Het bleek een levensbedreigen-
de ziekte te zijn. Binnenkort moet hij 
weer geopereerd worden, maar kon 
eerst een dag genieten op de boerde-
rij. Zaterdagochtend werd hij thuis 
verrast. Een fraaie limousine kwam 
voorrijden om hem mee te nemen, 
evenals zijn ouders, zusje en wens-
vervullers. Na aankomst op de boer-
derij, waar feestelijk de vlag uithing 
en de oprit was versierd, maakten de 
gasten met hun gastfamilie kennis. 
Er werd in de keuken wat gedronken 
met een heerlijke taart erbij, beschik-
baar gesteld door bakkerij Van Asselt 
uit Vorden. De jongen genoot van het 
stuk taart met de bek van een hak-
selaar erop. “Als ik straks naar huis 
ga, mag ik dan het overgebleven stuk 
taart meenemen?” vroeg hij. “Tuur-
lijk, hij is speciaal voor jou gemaakt!”
De beide kinderen kregen een over-
all voorzien van hun naam, om zo de 
boerderij te kunnen verkennen. “De 
regie lag bij hem,” lacht Monique. 
“Hij liep voorop en bepaalde het pro-
gramma, want het was zijn wens.” 
Voor de veiligheid van de gasten 
hielden de boer en boerin natuurlijk 
een oogje in het zeil. Zo gingen de 
kinderen buiten de schapen voeren 
en speelden in gehakseld stro. Ze 
vonden het geweldig. Bij het stro ver-
telde de moeder een stukje van het 
verhaal over de immuunziekte van 
haar kind. Gelukkig is een beenmerg-
donor gevonden. Bij de melkrobot 
vertelde zoon Jur het verhaal. De jon-
gen was één en al oor. Toen hoorde 
hij een mooi geluid. Een hakselaar 
van loonbedrijf De Covik kwam het 

terrein oprijden. “Wauw,” was zijn 
reactie. Hij reed eerst met Hans op 
de trekker, die de boer woensdag pas 
gekocht had. Hij glom nog als nieuw. 
Daarna was de hakselaar aan de 
beurt. De vader vond het ook wel een 
unieke kans om met de hakselaar 
mee te gaan en genoot eveneens. Om-
dat het loonbedrijf vlakbij de boerde-
rij is, reden zij er heen om een kijkje 
te nemen. En ook daar genoot ieder-
een. Als de grote machines weg zijn, 
krijgen de koeien brokjes. “Het werd 
eigen,” vertelde Monique. “Alsof ze 
er altijd al waren. Het was erg leuk 
en zeer geslaagd.” De vader was emo-
tioneel over het plezier van zijn kind, 
maar genoot zeker van deze dag.
Na zoveel ervaringen smulden de 
gasten van een heerlijke lunch met 
frietjes, kroketten en frikandellen 
met sausjes van Big Snack De Seven 
Steenen. Dat viel bijzonder in de 
smaak. Het betekende ook het laat-
ste onderdeel van het programma 
op de boerderij. Naast een boek over 
speelgoedtrekkers die de jongen al 
mee naar huis mocht nemen, kreeg 
hij van VOF Huurnink als aandenken 
een speelgoedtrekker van Siku mee 
voor thuis. Hij vond het geweldig 
en wilde eigenlijk hier blijven! Het 
gezelschap werd na een emotioneel 
afscheid door de familie Boschloo-
Pelgrom uitgezwaaid. In een vracht-
wagen van Peter Appel Transportbe-

drijf ging de jongen met zijn ouders 
en zusje naar de Deventer brand-
weerkazerne. De wensvervullers 
volgden met de limousine. De reis 
ging vervolgens nog naar Olst. Daar 
kwamen ook de gehandicapte broer 
van de jongen en een tante naar het 
pannenkoekenhuis. Een clown ver-
maakte het gezelschap, dat verder 
genoot van heerlijke pannenkoeken. 
Met de limousine werd de thuisreis 
aanvaard. Van de stichting krijgt de 
jongen een fotoboek cadeau van deze 
dag, om nog vele keren te kunnen na-
genieten. Monique Pelgrom beheert 
op maandag- en vrijdagochtend haar 
zorgboerderij. Al twee keer eerder 
mocht zij kinderen ontvangen van de 
non-profit Stichting Doe een Wens. 
“Dat doen we graag. We vragen ook 
altijd de medewerking van onder-
nemers uit de regio, om de wens zo 
compleet mogelijk te kunnen vervul-
len. Die doen daar belangeloos en 
zonder enige twijfel aan mee. Mijn 
dank is groot. Het is geweldig om te 
zien hoe deze kinderen en hun fami-
lie genieten en het ziek zijn dan even 
vergeten.”

Stichting Doe een Wens vervult kinderwens in 
Steenderen
Steenderen - Op een heerlijk zon-
nige zaterdag 18 januari kwam 
een jongen van acht jaar oud 
naar Steenderen. Zijn wens is dat 
hij later heel graag boer of loon-
werker wil worden. Op de boerde-
rij van Hans Boschloo, Monique 
Pelgrom en hun kinderen kon 
deze wens voor een dag vervuld 
worden. “Het was weer geweldig!”

Praktijkonderwijs Zutphen houdt 
25 januari haar Open Dag voor toe-
komstige leerlingen, hun ouders/
verzorgers en andere belangstel-
lenden. Tijdens de Open Dag staan 
medewerkers bezoekers te woord 
en krijgt de bezoeker een indruk 
van de mogelijkheden die het Prak-
tijkonderwijs te bieden heeft d.m.v. 
demonstraties en presentaties. 

Het Praktijkonderwijs is een school 
voor leerlingen die het niet alleen 
moeten hebben van het leren uit 
de boeken, maar ook door het erva-
ren en doen. Steeds vaker stromen 
onze leerlingen door naar het MBO 
of krijgen zij een baan aangeboden 
door hun stagegever.

Het Praktijkonderwijs onderscheidt 
in de onderbouw twee leerstromen, 
te weten de PRO-groepen en de PRO-
plus groepen.

De leerlingen in de PRO-groepen 
krijgen een onderwijsprogramma 
aangeboden uit methodes die  spe-
ciaal geschreven zijn voor het Prak-
tijkonderwijs.
In het onderwijsprogramma van de 
PRO-plus groepen wordt gewerkt 
met methodes die in de basisbe-
roepsgerichte leerweg van het VM-
BO gebruikt worden. Deze lessen 
worden afgewisseld met praktijkles-
sen. Voor een aantal leerlingen is er 
na één jaar de mogelijkheid over te 

stappen naar het VMBO/LWOO ba-
sisberoeps. 
Het Praktijkonderwijs in Zutphen 
organiseert in de bovenbouw (leer-
jaar 4 en 5) voor haar leerlingen 
beroepsgerichte cursussen ter voor-
bereiding op werk en/of een vervolg-
opleiding. Dit zijn interne cursussen 
(schoonmaken in de groothuishou-
ding, onderhoud plantsoen, VCA ba-
sisveiligheid, werken in de techniek, 
werken in de bouw, detailmedewer-
ker, werken in de logistiek, werken 
in de keuken en keukenvaardighe-
den restaurant) en externe cursus-
sen (vorkheftruckchauffeur, NIL 
lassen niveau 1 en 2 (mig mag), IPC 
bosmaaier en motorzagen).
Tevens vindt een groot deel van de 
leerlingen na hun 16de jaar aanslui-
ting bij de MBO-scholen (ROC’s en 
AOC’s). Door deze samenwerking én 
de extra begeleiding van het Prak-
tijkonderwijs kan er op het MBO 
een diploma op niveau 1 gehaald 
worden. 
Wilt u weten wat uw zoon/dochter 
kan bereiken op onze school? 
Kom dan langs op onze Open Dag 
op 25 januari van 10.00 - 14.00 uur 
aan de Paulus Potterstraat 12A te 
Zutphen en geef uw zoon/dochter 
op voor de minilessen op maandag 
10 februari.
Bent u 25 januari verhinderd dan 
kunt u een afspraak maken met 
Hermien Bosma, teamleider onder-
bouw, tel. 0575 515982.

- advertorial - 

Passend onderwijs op 
Praktijkonderwijs Zutphen

Hoe bereik je dat?
Veel ouders denken dat gaatjes van-
zelf ontstaan, dat ze je overkomen 
of dat je er aanleg voor moet heb-
ben.” Mijn moeder had ook al op 
d’r twintigste een kunstgebit” hoor 
je dan vaak. Of “ik heb wolf in mijn 
tanden, daar kan ik niets aan doen” 
is zo’n andere kreet die we horen. 
Het is daarom belangrijk om de ou-
ders voorlichting te geven en bewust 
te maken van maximaal zes eetmo-
menten per dag en het napoetsen bij 
hun kinderen. Dan kunnen we met 
elkaar het aantal gaatjes flink terug-
dringen.
Het tandheelkundig team van Ver-
hagen en Waanders wil kinderen en 
hun ouders leren op een systemati-
sche en efficiënte manier te poetsen. 
Geen eenvoudige klus en die vraagt 
om een speciale aanpak.

NOCTP preventiemethode
De speciale aanpak is nu ook be-
schikbaar in Lichtenvoorde, Aalten, 
Groenlo en Varsseveld. Gebaseerd 
op Deens en Nederlands onderzoek 
is er nu de NOCTP preventie metho-
de die gericht is op de individuele 
patiënt, waarbij het interval tussen 
twee visites wordt bepaald op basis 
van risico inschatting. Het risico 
hangt af van het niveau van zelf-
zorg,  de doorbraak van tanden en 
kiezen, het ontwikkelen van gaat-
jes en de mondhygiëne die ouders 
bij hun kind bewerkstelligen. Het 
speerpunt van de methode ligt bij 
de zelfzorg, wordt die beter dan kan 
het aantal controles afnemen. 

Deze methode heeft al bewezen dat 
het 70% minder gaatjes oplevert.

Wie kan deelnemen?
Elke ouder kan voor zijn kind(eren) 
zelf bepalen welke zorgpakket hij 
wil kiezen. De traditionele zorg met 
twee keer per jaar een controle en 
vaak een fluoride applicatie of de 
nieuwe methode. Het eerste pakket 
is iedereen wel bekend. Kies je voor 
de NOCTP methode dan zal je kind 
in het begin misschien wat vaker 
moeten komen, samen met een ou-
der. Wanneer alles goed wordt op-
gepakt en de mondzorg optimaal is 
blijkt dat je uiteindelijk juist minder 

vaak hoeft te komen. En wellicht is 
die fluoride applicatie ook niet nodig 
als het gaatjes risico goed in kaart is 
gebracht. Kortom voor de lange ter-
mijn heeft uw kind een grote voor-
sprong door zelf verantwoording te 
kennen waar het de rest van zijn 
leven voordeel van heeft.

U bepaalt welk zorg pakket voor u 
en uw kind haalbaar is. U kunt bij de 
eerst volgende controle dan ook aan-
geven voor welke methode u kiest: 
de nieuwe individuele begeleiding 
en coaching van u en uw kind door 
ons team of traditioneel kiezen voor 
de half jaarlijkse controle.

“Een leven lang een mooi en 
gezond gebit”
Het lijkt misschien vanzelfsprekend maar de cijfers in Nederland la-
ten jammer genoeg een ander beeld zien. Studies laten zien dat 43% 
van de vijf jarige kinderen al één of meer gaatjes heeft in het melkge-
bit en van de 17 jarigen heeft 67% gaatjes in het blijvend gebit. Dus er 
is zeker ruimte voor verbetering om een leven lang een gezond gebit 
te krijgen. En mooi? Hier zien we misschien wel het omgekeerde ge-
beuren. We zien veel kinderen met een beugel maar daarnaast willen 
ook veel volwassenen hun tanden en kiezen nu uitgelijnd hebben tot 
een mooie lach: maar hierover een volgende keer meer.

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE



Jan Borgonjen: “De topclubs zijn van 
mening dat het spelniveau omhoog 
moet. Dus een toernooi met louter 
ploegen die bekend staan om hun uit-
stekende jeugdopleiding. Bij de eva-
luatie met de deelnemende ploegen 
van het afgelopen jaar, hebben met 
name Feyenoord, PSV en Bayer 04 Le-
verkusen daarop aangedrongen. Wij 
hebben met hen overlegd welke ploe-
gen we wel kunnen uitnodigen en 
welke per se niet”, zo vertelde hij. De 
toernooicommissie hoopt over een 
maand het definitieve deelnemers-
veld te kunnen presenteren. Vast 
staat de komst van Bayer Leverkusen, 
F.C Twente en West Ham United. Uit 
Rusland komt Konopolef (Academie 
waar jonge Russische voetballertjes 
worden opgeleid, die vervolgens wor-
den ondergebracht bij clubs als bij-
voorbeeld CSKA Moskou en Zenit St. 
Petersburg)
Al speelt Willem II in de Jupiler 
Leaque, de jeugd van deze club is 
ook in Vorden van de partij. “De 
Tilburgse ploeg wordt alom door 
de Nederlands topclubs geroemd 
om haar jeugdopleiding”, zo sprak 
Oscar Rondeel die namens de toer-
nooicommissie de namen van de 
deelnemende clubs bekend maakte. 
De definitieve bevestiging van PSV en 
Feyenoord is nog niet binnen, de or-
ganisatie verwacht die elk moment. 

De voetbalvereniging Vorden neemt 
traditiegetrouw natuurlijk ook deel. 
Dit jaar met een twee jaar ouder team 
om op die manier meer tegenstand te 
kunnen bieden. Er lopen momenteel 
nog onderhandelingen met enkele 
buitenlandse clubs om zodoende tot 
een deelnemersveld van tien clubs te 
komen.

De organisatie hoopt die te vinden uit 
het rijtje: Schalke, Bayer München, 
Wolfsburg, F.C. Porto of Genk. De 
commissie die het Wim Kuijper Toer-
nooi organiseert bestaat momenteel 
uit: Jan Borgonjen (voorzitter), Mar-
cel Boekhorst, Hans Wullink, Oscar 
Rondeel, Ard Kettelerij en Ernst te 
Velthuis. Om in de toekomst het 
Kuyper toernooi te kunnen waarbor-
gen, heeft de commissie een sponsor-
plan opgesteld. De plannen zijn in 
een fraai boekje uiteen gezet, dat tot 
stand is gekomen in samenwerking 
met Weevers Grafimedia. Herman 
Vrielink, voorzitter van de Stichting 
van de Vrienden van het Wim Kuij-
per Toernooi kreeg uit handen van 
Jan Borgonjen het eerste exemplaar 
overhandigd. “Het organiseren van 
een internationaal Wim Kuyper Toer-
nooi, is ondanks de vele vrijwilligers 
niet zonder bijdragen van sponsoren 
sluitend te krijgen”, aldus Jan Bor-
gonjen in een toelichting.

Weekend 23/24 augustus internationaal Wim Kuijper toernooi

Topclubs denken mee over 
deelnemersveld

Vorden - Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Vrien-
den van het Kuyper toernooi, maakte Jan Borgonjen (voorzitter van 
de toernooicommissie) bekend dat het sportieve niveau onder druk 
staat. Niet vanwege de organisatie (die door de deelnemende clubs al 
een paar decennia lang geroemd wordt), maar op het sportieve aspect.

PSV winnaar in 2013.

“Afgelopen dinsdag was voor mij een 
mooi moment om te kijken hoe mijn 
team er voor zou staan. Twee en half 
jaar geleden in de voorbereiding op 
het seizoen verloren wij met 6-0 een 
oefenwedstrijd tegen Beekbergen en 
hadden wij erg weinig in te bren-
gen. Nu was ik wel benieuwd hoe de 
ploeg het op zou nemen tegen deze 
tegenstander nu wij in mijn ogen 
twee jaar verder zijn. Maar vooral 
ook verder zijn in ons proces om ook 
op dit niveau constant vooruit te spe-
len, vroeg druk te zetten en heel veel 
arbeid en energie in de wedstrijd te 
leggen. Dat allemaal om zo snel mo-
gelijk in balbezit te komen en van 
daaruit ons eigen aanvallende spel te 
spelen. Maar in de rust van de wed-
strijd tegen Beekbergen was ik toch 
erg verrast want ik zag 11 gebogen 
koppies in de kleedkamer zitten en 
de 3-0 achterstand was vooral het ge-
volg van het feit dat wij ontzettend 
veel fouten maakten. Toch wisten wij 

in de tweede helft 2e klasser Beekber-
gen op onze eigen wijze te bestrijden 
en kwamen weer helemaal terug in 
de wedstrijd en met veel energie en 
werklust op de momenten dat wij de 
bal niet hadden en goed positiespel 
in balbezit werd het keurig 3-3. Ik 
had dan ook veel vertrouwen in de 
wedstrijd tegen Varsseveld en was 
vooral benieuwd of het team met de 
drie 17-jarigen Bas Kortstee, Gijs van 
der Veen en Stijn Wentink het de 
degradant uit de 2e klas, Varsseveld, 
wederom lastig kon maken door ons 
eigen spel te spelen. 
‘De wedstrijd in en tegen Varsse-
veld, dat met één puntje meer dan 
Vorden op de ranglijst op de vijfde 
plaats staat, begon een beetje rom-
melig, maar na een minuut of tien 
was het Vorden dat het initiatief 
nam en haar eigen spel begon te spe-
len. Toch kwam geheel onverwachts 
Varsseveld op voorsprong, maar in de 
35e minuut kon Rick Schröer de ge-

lijkmaker laten aantekenen door 1-1
binnen te schieten. In de tweede helft
was het direct Vorden dat wederom 
het initiatief pakte en ondanks dat
het spelpeil in de tweede helft niet 
erg hoog lag was het wederom Rick 
Schröer die twee keer toe sloeg. Door
zijn drie doelpunten kwam Vorden
1 op een comfortabele voorsprong 
en ondanks dat Varsseveld nog flink
aanzette werd het slechts 2-3 en kon
Vorden 1 alweer haar 7e overwinning
bij schrijven en staat het na 14 wed-
strijden op de gedeelde 3e plaats.

’Ik ben ongelofelijk trots op mijn 
team en ik wil ze dan ook de com-
plimenten geven voor het de gewel-
dige teamprestatie. Het is voor mij als
trainer geweldig om te zien hoeveel
jonge jongens aanhaken en ook van-
daag hebben wij laten zien dat het de
toekomst van Vorden er rooskleurig
uit ziet. Maar voor de spelers is het
natuurlijk wel even wennen en af
en toe slikken als je er naast komt
te staan. Vandaag had ik geen reden
om te wisselen en moest ik Eric Ol-
denhave, Bas Boers en Michael Vet 
teleurstellen. Maar iedereen gaat hier
uitstekend mee om en ik weet na-
tuurlijk als geen ander dat wij elkaar
nog keihard nodig hebben omdat wij
dit seizoen maar liefst 26 wedstrijden
spelen.”

VV Vorden klaar voor seizoenshervatting

Trainer Michel Feukkink trots op 
zijn team
Vorden - In de afgelopen weken heeft trainer Michel Feukkink het 
eerste team van VV Vorden voorbereid op de tweede seizoenshelft van 
de competitie. Terwijl concurrerende teams als RKZVC en Ruurlo een 
prachtig trainingskamp hielden in Zuid-Europese landen, ging Vor-
den op de oefenhoek achter de tribune haar arbeid verrichten. Twee 
oefenwedstrijden op kunstgras tegen Warnsveldse Boys en Beekber-
gen met veel afwezige spelers wegens werk- en stageverplichtingen, 
waren de enige eikpunten voor Feukkink of het team klaar was voor 
de hervatting van de competitie.

Aan de hand van een fotopresentatie 
kregen de aanwezigen een goed beeld 
waartoe de meubelmakerij in staat is. 
“Zo te zien leveren jullie werk van de 
bovenste plank”, zo grapte Herman 
Vrielink, voorzitter van de Stichting 
Vrienden van het Wim Kuijper toer-
nooi. Rob Groot Wassink vertelde 
over een 2000 jaar oude sport (met als 
bakermat Korea) die hij samen met 
zeven andere sporters in deze regio 
beoefent. Een sport met het accent op 
het ontwikkelen van zelfbeheersing 
en die wordt aangeduid als Hwa Rang 
Do- Hap Ki Do. Middels een film kre-
gen de aanwezigen in het restaurant 
van De Herberg een aantal ‘simpele’ 
technieken voorgeschoteld.
Wim Enzerink, de man die de afge-
lopen jaren namens de voetbalver-

eniging Vorden, “bergen” onder-
handelingen heeft gevoerd met de 
gemeente Bronckhorst en de andere 
voetbalclubs in deze gemeente, gaf 
een inzicht, van wat er zich de laatste 
jaren allemaal achter de schermen 
heeft afgespeeld. Dat alles heeft uit-
eindelijk geleid tot privatisering van 
onder meer de Vordense sportvelden. 
De voetbalclub Vorden heeft één 
speelveld tekort en had gehoopt op 
de aanleg van een kunstgrasveld.
Wim Enzerink: “Dat is helaas niet 
gelukt. Vandaar dat het trainings-
veld tot speelveld is gebombardeerd 
en dat de oefenhoek is uitgebreid. 
Dat betekent wel dat door de vele 
wedstrijden die in competitieverband 
op de drie velden gespeeld worden, 
een “aanslag”op de velden wordt ge-

pleegd met als gevolg aan het eind 
van het seizoen minder “groen”, al-
dus Wim Enzerink. Inmiddels is de
Stichting Beheer Sportvelden opge-
richt. Zij is eigendom van de velden 
en verhuurd die aan de voetbalclub
Vorden. De Stichting onderhoudt dus
zelf de velden. De voetbalvereniging
Vorden is eigenaar van de accommo-
datie, inclusief de kantine.

Stichting Vrienden van het Kuijper 
toernooi nodigt ‘vrienden’ uit

Vorden - Het is bij de Stichting Vrienden van het Kuijper toernooi, de 
gewoonte om zo nu en dan ‘vrienden’ uit te nodigen die iets over hun 
bedrijf of over hun hobby komen vertellen. Tijdens de eerste bijeen-
komst in 2014 vertelde André Garritsen, die samen met compagnon 
Erik Dimmendaal de meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’ runt, over 
het bedrijf dat maatwerk meubelen en interieur levert. Dat doet het 
veelal in opdracht van particulieren.

Van links naar rechts: Andre Garritsen, Wim Enzerink en Rob Groot Wassink

De 
Graafschap-
rijders
Vorden - De Vordense auto- en mo-
torclub De Graafschaprijders houdt 
maandag 27 januari in haar clubge-
bouw aan de Eikenlaan in de Kranen-
burg, de jaarvergadering. 

De aftredende bestuursleden Wouter
Memelink en Marieke Rouwenhorst
stellen zich herkiesbaar. Aanvang 
20.00 uur.

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten
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Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

IJssel
computerservice

*

*

Voor Na

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 06-374 808 56 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Vraag voor 14 februari een offerte aan en ontvang

Kijk op www.mensinkkeukens.nl/kortingsactie

0.66
v   van 1.19

0.55
v   van 0.95

42%
goedkoper

45%
goedkoper

29.99

1.29

1.09 2.39

2.993.99

2.99

2.99

15 PAKJES

VERS GESNEDEN

12 STUKS

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 22-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 22-01-2014 t/m dinsdag 28-01-2014.

Appelen 
Jonagold
Per kilo

Biologische 
aardappelen
1 kg

Vanaf zaterdag 25-01-2014

NIEUW!

Hutspot
groenten
1 kg

Greenbridge 
Cabernet 
Sauvignon
0.75 l

Wassen zonder spons 
en emmer. Zuigt 
automatisch water op.

Ruitenwasserset

Gezichtsmasker of 
peelinggel
Anti-age, aqua 
complete 
masker of 
peelinggel.

Reinigings-
pads
3 soorten.

Balsem-
doekjes

Dream 
bonbons
162 g

Kant-en-
klaar-
maaltijden
3 soorten. 750 g

Maandkalender Februari
Winterwandeling. Happen en stappen € 30,- p.p.
Een prachtige wandeling in de bossen rondom 
Hummelo. U start bij de Gouden Karper met koffi  e 
en gebak. Na een heerlijke tocht komt u bij terug  
voor een warme kop soep. U vervolgt de wandeling 
weer en eindigt bij de Gouden Karper voor het hoofd-
gerecht en dessert. Iedere dag te reserveren in januari, 
februari en maart.

Zaterdag 1 februari Quick Quick Slow in 
Hummelo
Kent u nog de quick step, tango of slowfox? En danst 
u nog wel eens? 
Iedere maand organiseren wij een dansavond. Naast 
een uurtje bijspijkeren van de kennis kunt u een paar 
uurtjes heerlijk dansen op prettige dansmuziek. 
Entree € 5,- Indansen 19.30 uur, aanvang dansavond 
20.30 uur. Reserveren gewenst.

14 februari Valentijnsdiner
De dag van de liefde!
verras uw geliefde met een 3 gangen 
valentijnsdiner. inclusief een glaasje 
bubbels voor € 37,50 p.p. 
Voor de dames een presentje bij vertrek.

Voor reserveringen en verdere informatie,
bezoek onze website of bel!

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Maandaanbieding JANUARI
Donzen dekbed, 

4 SEIZOENEN
Bijvoorbeeld: afm. 140x200

NU €139,-
In meerdere afmetingen

verkrijgbaar

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

Hekwerken en Omheiningen
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Onder leiding van een gespeciali-
seerde looptrainer traint u, in twaalf 
weken, naar 40 minuten hardlopen. 
U krijgt een persoonlijk schema voor 
drie trainingen per week waarvan 
één onder begeleiding van de trainer. 
U leert een efficiënte looptechniek 
waarbij het lichaam op een juiste ma-
nier getraind wordt en de gewrichten 
veilig belast worden.
Bij deze cursus krijgt u ook een be-
gin- en eindtest inclusief Inbodyme-
ting. Met deze meting zien wij hoe 
uw conditie momenteel is. Naar aan-
leiding van deze test kunnen wij u 
ook adviseren hoe u het beste op vet-
verbranding en conditieverbetering 
kunt trainen. Bij de Inbodymeting 
meten wij uw lichaamssamenstel-
ling, onder andere vet- en spiermas-
sa. Na de cursus kunt u dus zien wat 
uw vooruitgang is. Kosten voor deze 

cursus is 75 euro. Voor leden is deze
cursus gratis!
Naast het werken aan conditie is het
ook goed om aan krachttraining te
doen. Zeker voor vrouwen van mid-
delbare leeftijd is dit belangrijk. Bij
deze categorie komen de meeste
knieklachten voor! Door hardloop-
training aan te vullen met essentiële
krachttraining wordt naast de betere
looptechniek ook de kans op bles-
sures verkleind. Ook hierin kunnen
wij u helpen door middel van een 
krachtprogramma of het volgen van
groeplessen.
Op de donderdagavond trainen wij
van 19.00 tot 20.00 uur (beginners
groep) en van 20.00-21.00 uur (gevor-
derde groep). Daarnaast kunnen wij
als sportschool u ook een voedingsad-
vies geven. Kosten voor deze cursus is
75 euro. Voor AeroFitt leden is deze
cursus gratis!
Na deze cursus zijn er volop mogelijk-
heden om door te stromen! Opgave
voor deze cursus kan via 0575-465001
of mailen naar hengelo@aerofitt.nl

Start donderdag 6 februari

Beginnerscursus hardlopen 
bij Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Op donderdagavond 6 
februari start AeroFitt Hengelo 
met een nieuwe (beginners)cur-
sus hardlopen.

Dit gebeurde nadat hij in 2013 is 
gestopt als voorzitter van de KNMV 
district Oost en vanwege zijn vele 

verdiensten gedurende vele jaren 
voor de motorsport (met name cross 
en enduro) in het algemeen zowel 
voor de KNMV als voor de VAMC De 
Graafschaprijders.

Joop Wuestenenk Lid van Verdienste van 
de KNMV
Vorden - Joop Wuestenenk, oud-
voorzitter van de Vordense auto- 
en motorclub De Graafschaprij-
ders is zaterdag door de KNMV ge-
huldigd. Joop werd benoemd tot 

“Bijna iedereen kan hardlopen”, ver-
telt Feikje enthousiast. “Tijdens onze 
trainingen houden we rekening met 
iedereen. Het motto is samen uit en 
samen thuis. Dat betekent dat zowel 
snelle als rustige lopers de hardloop-
training op hun eigen manier kunnen 
uitvoeren.” Feikje loopt zelf al jaren 
hard, liep een aantal marathons en 
geeft inmiddels zes jaar hardlooptrai-
ning. Ze deelt graag haar kennis en 
ervaring op loopgebied. “Drie jaar ge-
leden ben ik naar de Achterhoek ver-
huisd en daar ben ik begonnen met 
de eerste loopgroep vanaf de Konings-
weg. In de tweede groep liep Monique 
Mentink mee die zo enthousiast was 
dat ze de opleiding voor looptrainer 
is gaan doen. Zij hoopt haar diploma 
volgende maand te halen. Samen met 
haar start de beginnersgroep van 27 
februari.”

Monique: “Je kunt gaan hardlopen 
wanneer het je uitkomt. Vaak denken 
mensen dat het het niks voor hen is 
omdat ze niet snel kunnen. Zelf loop 
ik ook niet voorop, maar daar gaat 
het niet om. Het is gezond, ontspan-
nend en helpt om bij drukte je hoofd 
even ‘leeg’ te krijgen. Bij Fastfoot 
heb ik geleerd dat plezier in bewe-
ging belangrijk is. Echte beginners 
moeten vaak leren dat ze zich niet 
stuk hoeven te lopen. Meer ervaren 
hardlopers leren dat rust en variatie 
belangrijk is voor een goed resultaat. 
Het leuke van trainen in een groep 
is dat je ervaringen met elkaar kunt 
delen en elkaar kunt steunen als het 
eens een keer wat minder gaat.”
Feikje geeft een korte beschrijving 
van een hardlooptraining. “De loop-
training bestaat altijd uit de warming 
up waarbij je je zowel lichamelijk als 

geestelijk  voorbereid op actie. Daar-
na is er aandacht voor loopscholing. 
Oefeningen die bijdragen aan verbe-
tering van je loopstijl. Dat kunnen be-
paalde korte bewegingen zijn, maar 
we gebruiken ook springtouwen, 
hordes en allerlei ander materiaal. Zo 
blijft het afwisselend. Afwisseling is 
een belangrijke voorwaarde om niet 
geblesseerd te raken. Voor de hard-
looptraining zelf kiezen we een ronde 
door het buitengebied waar we snelle 
en langzamere tempo’s afwisselen. 
Soms houden we de training op een 
zandweg en lopen de lopers heen en 
weer en eens in de maand kiezen we 
een mooi bosgebied in de omgeving  
om te trainen. De donderdagavond-
groep traint in het dorp waar verlich-
ting is. Vast onderdeel van de trai-
ning is de koffie en thee na afloop”, 
besluit Feikje. “Wie haast heeft slaat 
dat onderdeel met spijt over, want 
het is gezellig om na een intensieve 
training te genieten van de beloning. 
Een warme kop koffie en gezellig bij-
kletsen.”
Fastfoot heeft drie loopgroepen waar 
lopers met enige loopervaring  bij 
kunnen aansluiten. Op maandag- en 
vrijdagochtend en op donderdag-
avond. De nieuwe beginnersgroep 
start op 27 februari om 9.00 uur. 
Fastfoot is aangesloten bij de Atletie-
kunie, de vaste lopers van de groep 
nemen deel aan het DutchRunners-
programma van de Atletiekunie en 
kunnen digitaal trainingsschema’s 
volgen en uitgebreid informatie over 
hardlopen vinden. De kosten voor de 
beginnerstraining van een kwartaal 
bedragen 100 euro, de lopers van de 
drie meer ervaren groepen betalen 65 
euro per kwartaal. Dit is inclusief de 
koffie of thee na afloop.

Voor meer informatie kun je kijken 
op www.fastfoot.nl. Bellen of mailen 
met Feikje of Monique kan ook. feik-
je.breimer@fastfoot.nl  06-29467463 
monique.mentink@fastfoot.nl  
0612437130

Start beginnersgroep en drie groepen voor ervaren lopers

Hardlopen met ervaren trainsters bij Fastfoot

Baak/Hengelo - Feikje Breimer en Monique Mentink van de Fastfoot 
loopgroep in het buitengebied tussen Baak en Hengelo zijn de enthou-
siaste trainers van drie loopgroepen. Op donderdagochtend 27 februa-
ri start een nieuwe groep voor beginners. Wie wil kan zich vanaf nu bij 
één van de groepen aansluiten. Naast de nieuwe groep trainen Feikje 
en Monique drie groepen meer ervaren hardlopers. Op maandag- en 
vrijdagochtend vanaf de Koningsweg en op donderdagavond vanaf 
sporthal De Kamp in Hengelo.

Feikje Breimer en Monique Mentink, de trainsters van Fastfoot.

Bakker heeft vele mooie dingen la-
ten zien in het IRRC kampioenschap 
met zelfs manche-overwinningen en 
diverse podiumplaatsen in de super-
bike categorie. Den Besten zal het 
kampioenschap rijden met een su-
persport machine. Dit alles is mede 
mogelijk gemaakt door voormalig 
coureur Johan Vos en zijn vrienden 
Kees van Steenis en Kasper Vrielink. 

Deze heren konden het niet aanzien 
dat den Besten niet meer reed en na-
men contact op met Tonnie Wassink. 
Na een paar gesprekken was alles ge-
regeld en komt er eindelijk weer een 
Achterhoeker op een van de motoren 
van het PRA. Het leek het team een 
goed idee om naast Frank een echte 
Achterhoeker op te nemen in het 
team. Allen hopen dat Joey mooie 
prestatie mag leveren aankomend 
seizoen en in de top van de IRRC su-
persport kan mee strijden. 

Voor Joey is het kampioenschap een 
geheel nieuwe uitdaging. Voor het 
eerst zal hij een seizoen rijden op stra-
tencircuits waarvan er twee wedstrij-
den in Nederland gereden zullen wor-

den. De eerste race is op het prachtige
circuit ‘de Varsselring’ in Hengelo
Gld. Een paar weken later zal er om
de punten gestreden worden bij de 
pinksterraces in Oss. Daarna volgen
er nog een tweetal races in België te
weten Oostende aan de prachtige Bel-
gische kust en in Chimay. De vijfde
race zal plaatsvinden in Tsjechië op 
het stratencircuit van Horice. Zoals 
gewoonlijk is de afsluitende race in
het Duitse Frohburg.

Naast deze races zullen Joey en Frank
uitkomen in een paar races voor het
Open Nederlands Kampioenschap.
Joey liet weten dat zijn wens is uitge-
komen om een jaar te kunnen racen
en hij hoopt dan ook op een lange
samenwerking bij het gemoedelijke
PRA team. Hij heeft er in ieder geval
veel zin in en hoopt samen met het
team leuke dingen mee te maken en
goede prestaties neer te kunnen zet-
ten. Binnen het team zijn ze druk
bezig om het materiaal van zowel
Bakker als den Besten in top condi-
tie te krijgen. In het voorjaar zal er in
Frankrijk nog een week getest wor-
den door de heren.

Performance Racing 
Achterhoek versterkt zich 
met Joey den Besten

Zelhem - Achterhoeker Joey den Besten zal in 2014 rijden voor het 
Hengelose Performance Racing Achterhoek. Het wegraceteam van 
eigenaar Tonnie Wassink komt voornamelijk uit in het IRRC (Inter-
nationaal Road Racing Championship) kampioenschap. Joey zal daar
samen rijden met Frank Bakker die al jaren bij het team is.

Joey den Besten, tweede van links uitkomend voor het PRA team in 2014. foto: Henk Teerink.

Lid van Verdienste van de KNMV.

Harry Vrogten doet al jaren mee aan 
de Zwem4daagse en dat niet alleen 
in zijn vertrouwde zwembad in Hen-
gelo, maar ook bij zwembaden in de 
omgeving. De laatste jaren gaan zijn 
kleinkinderen trouw mee en zwem-
men ze met z´n drietjes 4 dagen alle 
baantjes.

In juni meldde Vrogten zich in Hen-
gelo bij het buitenzwembad ’t El-
derink  om voor de 45e keer deel te 
nemen. Op dat moment was nog niet 
duidelijk dat het wel zeer speciaal is 
wat daar gebeurde. In de loop van 
de week werd helder dat dit uniek 
is voor Nederland. Nog nooit zwom 

iemand 45 keer de zwemvierdaagse, 
sterker nog de zwemvierdaagse is 
‘slechts’ 44 jaar oud. Hiermee had or-
ganiserende vereniging He-Key voor 
het eerst in Nederland het praktische 
probleem dat zij niet konden beschik-
ken voor medaille nummer 45.
In de herfstvakantie deed meneer 
Vrogten bij NDD in zwembad Rozen-
gaarde voor de 46e keer mee en we-
derom had de organisatie problemen 
met het verkrijgen van de medaille 
voor meneer Vrogten. Na menig 
mailverkeer en telefoontjes is het uit-
eindelijk gelukt en heeft Cecile Velt-
huis (KNZB) geregeld dat medaille 45 
t/m 49 ontworpen en gefabriceerd 
werden. 
Op donderdag 9 januari 2014 was 
het eindelijk zover en konden de 
organisaties van de zwem4daagse in 
Hengelo, He-Key en van Doetinchem, 
NDD, de allereerste medaille 45 en 46 
uitreiken.
Het streven van meneer Vrogten is 
om 50 keer de zwem4daagse te vol-
brengen en als zijn gezondheid dat 
toelaat gaat dat hem zeker lukken.
De KNZB, NDD en He-Key zetten in 
op een ‘leven lang zwemmen’ en Har-
ry Vrogten bewijst dat het kan.

Bijzondere medailles voor 
Hengelose zwemmer

Hengelo - Als eerste in Nederland heeft de heer Vrogten uit Hengelo 
onlangs medaille 45 en 46 van de Zwem4daagse uitgereikt gekregen.



Symone en haar man Joop Boerstoel 
vervulden een belangrijke rol als res-
pectievelijke regisseuse en dirigent 
tijdens het concert ter ere van het 
100-jarig bestaan van de Achtkastee-
lentocht in Vorden. Liesbeth was dat 
weekend één van de drijvende krach-
ten in het horecadorp dat voor het 
concert uit de grond was gestampt. 
“Ik wist tot dan toe niet wat Joop en 
Symone allemaal doen met muziek. 
Echt zo indrukwekkend”, zo steekt 
de eigenaresse van Hotel Bakker haar 
bewondering voor het muzikale stel 
niet onder stoelen of banken. “Ach, 
wij weten totaal niet hoe we een ho-
tel moeten runnen”, lacht Symone. 
Twee verschillende talenten hebben 
elkaar daar op de kasteelweide gevon-
den en er is ook nog eens sprake van 
een klik. Een voorbode van een mooie 
samenwerking.
Liesbeth zal tijdens het huiskamer-
concert op 2 februari zorgen dat met 
een uitgebreid 3-gangenmenu de 
smaakpapillen worden geprikkeld, 
terwijl violiste Symone samen met 
Jolein Prösch (viool) en Hans Vader 
(cello) van het Tremezzo Trio, oorstre-
lende klanken uit hun instrumenten 
zullen toveren. Bij ontvangst in de 
huiskamer van het café en tussen de 
gangen brengen zij composities van 
onder meer Mozart en Beethoven ten 
gehore. “Tijdens het diner is er alle 
ruimte om gezellig met elkaar te pra-
ten.”

Natuurlijk willen de organisatoren 
eerst afwachten hoe de eerste editie 
van dit huiskamerconcert verloopt, 
maar het streven is om vier keer per 
jaar het publiek een combinatie van 
culinair en muzikaal genot te bieden. 
Daarbij zal Liesbeth een beroep op 

Joop en Symone blijven doen. 
Wie nieuwsgierig is geworden, kan 
kaarten reserveren voor het eerste 

Huiskamerconcert in Hotel Bakker 
via info@bakker.nl. Het evenement 
duurt van 17.00 tot 20.00 uur.

Samenwerking ontstaan na jubileumconcert op de kasteelweide

Culinair en muzikaal genieten 
van Huiskamerconcerten Bakker
Vorden - Het grootse jubileum-
concert bij Kasteel Vorden van af-
gelopen zomer krijgt een vervolg, 
op kleinere schaal en veel intie-
mer. Het evenement inspireerde 
Liesbeth Geubels-Bakker tot het 
organiseren van huiskamercon-
certen in Hotel Bakker. Op zon-
dag 2 februari verzorgt het Tre-
mezzo Trio een concert met licht 
klassieke muziek. Vrolijke klan-
ken met een kwinkslag, verdui-
delijkt Symone Boerstoel van het 
betreffende trio.

Symone Boerstoel (links) en Liesbeth Geubels-Bakker slaan de handen ineen voor een serie 
intieme huiskamerconcerten bij Bakker in Vorden.

Zij brengen verhalen over jeugd, 
groei en liefde uit twee verschillende 
culturen onder het motto ‘Afrika ont-

moet Europa’.
Walter kwam al eerder naar TOM 
en is te zien op zijn artiestenpagina 
op de webstek www.tom-vorden.nl. 
Makheni voegt aan haar verhalen
ook de elementen zang en dans toe. 

Zondag 9 februari vindt de 3e Mid-
wintervertelling plaats en op vrijdag-
avond 7 februari een cabaretavond.

Voorstelling in TOM
Vorden - Zondagmiddag 26 janu-
ari treden de verhalenvertellers 
Makheni Zonneveld en Walter 
van Wingerden in Theater Onder 
de Molen voor het voetlicht. Aan-
vang 15.00 uur.

Ongeveer 45 leerlingen zullen op 
deze dag onder leiding van dirigent 
Berjan Morsink met elkaar een aan-
tal muziekstukken instuderen. Voor 
veel leerlingen is het niet alleen leuk, 

maar vooral ook heel leerzaam om
een keer met zo’n groot orkest mu-
ziek te mogen maken!
Na een hele dag repeteren laten de
leerlingen natuurlijk horen waar ze
die dag zo hard op geoefend hebben
en vindt er een afsluitend concert
plaats.
Dit concert vindt plaats in het Dorps-
centrum, om 15.30 uur. U bent van
harte uitgenodigd om te komen luis-
teren!

Play-inn Harmonie Vorden
Vorden - Op zaterdag 25 janu-
ari 2014 organiseert Harmonie 
Vorden haar jaarlijkse play-inn 
voor leerlingen van verschillende 
muziekverenigingen uit Bronck-
horst en omgeving.

Na de pauze was er een optreden van 
het duo N I H Z (Bobby Rootveld en 
Sanna van Elst), met een prachtig, ge-
heel Joods getint programma ‘Geyn, 
Gabbers en Gajes’, verhalen, anekdo-
tes, muziek en Joodse humor. Henk 
Ruiterkamp eigenaar van de molen 
in Linde en programmeur van het 
theater Josée van der Staak, werden 
door TV Gelderland geïnterviewd 

over het voortbestaan het theater.
Josée gaf onlangs aan vanwege tijd-
gebrek te willen stoppen met de pro-
grammering en de organisatie van
TOM. Gelukkig hebben zich al enkele
serieuze kandidaten voor de opvol-
ging gemeld, waarmee de komende 
weken wordt onderhandeld. Het in-
terview is te zien op de webstek van
het theater, www.tom-vorden.nl.

Joods begin 
Midwintervertellingen

Vorden - In Theater Onder de Molen in het buurtschap Linde zijn de 
midwintervertellingen van start gegaan. Rasverteller Loek Boer had
het publiek meteen in zijn greep met zijn soms moraliserende verha-
len. Het publiek hing aan zijn lippen, vooral bij het prachtige verhaal
over de kraanvogel.

Tot 1 april 2014 kunt u haar werken 
bij verpleeghuis Sensire “de Ooiman” 
in Doetinchem bekijken. 

In het Gelre Ziekenhuis in Zutphen
tot 1 februari 2014 in de gang naar
het restaurant.

Expositie schilderijen 
van Gerda Hüsken
Vorden - In het Verpleeghuis Sensire “de Ooiman” afdeling PG expo-
seert Gerda Hüsken uit Vorden een deel van haar collectie tekeningen
en schilderstukken. Een ander deel van haar collectie exposeert zij 
tegelijkertijd in Zutphen en Voorst.

“Te gek, ik ben erbij!”
“Op de Zwarte Cross viert iedereen 
samen feest ongeacht leeftijd, huids-
kleur, geaardheid, afkomst, lichaams-
gewicht en geur’, deelde festivaldirec-
trice Tante Rikie destijds mee. “Ieder-
een die een statement wil maken 
tegen antihomogeweld of gewoon 
de vrijheid wil vieren op de Zwarte 
Cross  kan deelnemen aan deze roze 
klasse.” Op de vraag wat Reinerie van 
het initiatief vond, was zijn enthou-
siaste antwoord: “Te gek, ik ben er-
bij!”. Kritiek waarin de Feestfabriek 
wordt verweten dat holebi’s door de 
Roze Cross tot karikatuur worden 
gemaakt, wuift de hoofdredacteur 

beslist weg. “Stereotypering van ho-
mo’s op basis van evenementen als 
de Canal Pride of de Roze Cross is on-
zin. Dat mensen extravagant gekleed 
gaan op zo’n feestje is toch logisch? 
Als ik naar een Braziliaans carnaval 
in Rotterdam ga, denk ik naderhand 
ook niet dat alle Braziliaanse vrou-
wen seksverslaafd zijn en dagelijks 
in een string over straat rondlopen?”, 
aldus Reinerie.

Inschrijving binnen no-time vol!
De inschrijving voor deelname aan 
de Roze Cross startte op 4 november 
jongstleden en zat binnen enkele mi-
nuten vol. Tante Rikie gaf ook hier 

weer het goede voorbeeld: “Geaard-
heid is voor mij van geen enkel be-
lang en daarom waren bij de inschrij-
ving hetero’s ook van harte welkom!” 

De Roze Cross is volgens de organisa-
tie een logisch vervolg op ‘The Naked 
Run for Freedom’ in 2013, waarbij 
450 naakten over de crossbaan ren-
den in protest tegen het repressieve 
beleid van de Russische regering. 

Mediapartnership
Het mediapartnership tussen de 
Zwarte Cross en de Gaykrant houdt 
in dat beide partijen het komende 
jaar aandacht zullen schenken aan 
elkaars activiteiten en publicitair 
gezamenlijk optrekken rondom de 
Roze Cross. De andere mediapartners 
van de Zwarte Cross zijn 3FM, BNN, 
Metro, CJP, Omroep Gelderland, Opti-
maal FM en Motorgazet.

Zwarte Cross 2014; 25, 26 en 27 juli 
Festivalterrein de Schans, Lichten-
voorde. www.zwartecross.nl

Gezamenlijk op de bres voor homo-emancipatie

Gaykrant nieuwe mediapartner 
Zwarte Cross!
Op 21 oktober maakte de organisatie van de Zwarte Cross, de Feestfa-
briek, bekend dat de ‘Roze Cross in Nichtenvoorde’ een van de nieu-
we crossenklassen in 2014 zal zijn. Deze klasse is een Achterhoekse 
CanalPride op het droge voor hetero’s, holebi’s en transgenders. Uit 
de gayscene ontving de organisatie uitsluitend positieve reacties en 
hierdoor kwam ook het contact met Edwin Reinerie, hoofdredacteur 
Gaykrant, tot stand. Vervolgens werd besloten om gezamenlijk op de 
bres te springen voor homo-emancipatie door middel van een media-
partnership.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak

Zonder afspraak

 

Telefonisch bereikbaar

17.00 uur 

aan het gemeentehuis een afspraak te 
-

 deskundige medewerker voor u beschik-
-

kunt u heel eenvoudig digitaal via de 
website een afspraak maken. 

bellen: (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 4, 21 januari 2014

Iets opknappen of extra aandacht ge-
ven? Uw organisatie op een positieve 
manier onder de aandacht brengen? 
Nieuwe netwerken aanboren? Op 21 
en 22 maart organiseert het Oranje 
Fonds weer NLdoet. Meld uw klus 
hiervoor aan!

-
tie van Nederland en activeert ieder-
een om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken. Alle organisa-

-
-

-

vang, scouting, culturele instellingen, 

Heeft u nog een klus, maar te weinig 
handen om het te doen? NLdoet biedt 

-
-

dus ook mee!

Meld uw klus aan
nldoet.nl en ont-

vang het NLdoet promotiepakket, met 
interessante kortingsbonnen. Organi-

-
melden, komen in aanmerking voor 

-
-
-

se organisaties in Bronckhorst heb-

Meer info

voorwaarden en KlusHulp, met han-
dige tips om uw klus goed te plannen 
en organiseren. Ook 

-

code scannen kan 
ook.

Altijd te weinig mensen?

Tijdens NLdoet op 21 en 22 maart krijgt u het voor elkaar

paasdagen de rookwolken van de 
paasvuren over de velden trekken en 

-
-

den mensen op af. Organiseert u een 
-

gen van toestemming voor het hou-
den van het paasvuur!

Toestemming nodig
Het paasvuur geldt als een lente-

en de vruchtbaarheid van de velden 
bevorderde. Hoewel de paasvuren 

gemaakt door en voor de eigen be-
-

-
bereidingen om de paasvuren ook dit 

de hoeveelheid te verbranden snoei-
hout en het aantal mensen dat op de 

verbranding afkomt is er een groter 
risico op brandoverslag, waardoor 
extra veiligheidsmaatregelen nood-

daarom een ontheffing van de ge-
meente nodig.

Doe uw aanvraag op tijd

-

-

niet meer voor Pasen afronden! 

aanvraag voor een ontheffing regelt 
u via www.
bronckhorst.nl 
onder Infobalie 

Vraag tijdig toestemming voor 
Paasvuren!

-
re voor het organiseren van evene-

is besloten om vanaf 1 februari geen 
aanvragen meer te publiceren, maar 
enkel nog de verleende vergunnin-

-
-

cedures te verminderen, waarmee 
-

mers eenvoudiger wordt activiteiten 

-
meentepagina’s in de rubriek Open-

vergunningen. Onder Algemene 

een verleende vergunning.

Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast

te wekken, heeft de gemeente Zut-
phen besloten om extra windmolens 

(quick scan) laten uitvoeren naar mo-
-

ties voor nieuwe windmolens wil Zut-
-

N314/Zutphen 
Zuid/Revelhorst/Vierakker. Een 

-

-

-

participeren in het proces en hoe be-
trokkenen in een later stadium (finan-
cieel) voordeel kunnen hebben van 

-

phen heeft organisatie van de avond 
-

de gemeente. Heeft u geen brief ont-

kan! 

Meer informatie?
Inwoners met vragen over het wind-

-

energieneutraal of de Facebookpagi-

0575.

Infoavond over windmolens in 
Zutphen, grenzend aan deel 
Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

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

Sinds 1 januari zijn in de wet twee 
zaken rond alcohol veranderd die 
voor ouders en jongeren belangrijk 
zijn. De leeftijd voor de verkoop van 
alcohol is nu 18 jaar. En jongeren tot 
18 jaar zijn strafbaar als zij alcohol 
in hun bezit hebben.

Ouders die kinderen hebben van 15-
18 jaar hebben begrijpelijkerwijs vra-
gen. Zoals: “Mijn kind gaat uit huis 
voordat hij 18 is. Hoe leer ik hem dan 
met alcohol om te gaan? Daar ben ik 
graag zelf bij.” Jongeren die thuis al-
cohol mochten drinken, blijken juist 
eerder en bovendien méér alcohol 
buitenshuis te drinken dan jongeren 
die thuis geen alcohol mochten drin-
ken. Het vroegere advies om kinde-
ren te léren drinken, is dus een fout 
advies geweest. Want ook al kan je 
kind drinken zonder aangeschoten te 
raken, de alcohol kan wél schadelijk 
zijn, bijvoorbeeld voor de hersenen. 
Deze ontwikkelen zich volop tot onge-
veer het 23e jaar.

Als uw kind uit huis gaat, verliest u 
natuurlijk het directe zicht op uw 
kind. U kunt wel met uw kind blijven 
praten over de omgang met alcohol. 
U kunt met uw kind bespreken:

drinken

gedronken. Het alcoholgebruik van 
de vriendengroep geeft vaak een 
redelijk goed beeld van het gebruik 
van uw kind 

situaties als er alcohol wordt aange-
boden en hij eigenlijk niet (meer) wil

Tips
Ga na of u een afkeurende of toegeef-
lijke houding tegenover alcohol hebt. 
De houding en het voorbeeld van de 
ouders nemen kinderen onbewust 
over en kan het drinkgedrag van uw 
kind aardig voorspellen. Door met uw 

kind over uw houding te praten, leert 
uw kind kritisch zelf na te denken en 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Meer tips vindt u op www.nix18.nl en 
www.hoepakjijdataan.nl. Heeft u vra-
gen? Mail naar: minderdrinken@ggd-
nog.nl.

Dit is een artikel in het kader van de 
inzet van de Achterhoekse gemeen-
ten, waaronder Bronckhorst, om het 
alcoholgebruik van de jeugd te mati-
gen, samen met politie, Halt, IrisZorg, 
Tactus, GGD Noord- en Oost-Gelder-
land en plaatselijke partners.

Nix is de afspraak, 
niet drinken onder de 18!

Thuis ook geen alcohol geeft duidelijkheid

Leeftijdsgrens alcohol nu 18 jaar

De paspoortwet is op een aantal pun-
ten gewijzigd. Op twee verschillende 
data verandert er iets:

20 januari 2014 
Sinds deze week worden geen vinger-
afdrukken meer opgenomen in de 
identiteitskaart.
Voor paspoorten worden nog maar 
twee vingerafdrukken opgenomen in 
plaats van vier.

9 maart 2014
Vanaf 9 maart is een paspoort of een 
identiteitskaart 10 jaar geldig voor 
mensen van 18 jaar en ouder. Voor 
mensen onder de 18 jaar is de geldig-
heidsduur beperkt tot 5 jaar.
Ook gelden vanaf deze datum nieuwe 
tarieven: 

Identiteitskaart
Wie in Nederland geen identiteitsbe-
wijs heeft, heeft het moeilijk: zo kan 
geen bankrekening worden geopend, 
kunnen er geen pakketjes bij een 
PostNL-servicepunt worden afge-
haald en kan iemand niet worden be-
handeld in een ziekenhuis. Ook stem-

men zonder identiteitskaart is niet 
mogelijk. In de nieuwe situatie kan de 
vingerafdrukloze kaart in al die geval-
len worden gebruikt. Om de identi-
teitskaart zonder vingerafdrukken 
mogelijk te maken, wordt de id-kaart 
niet langer meer als een reisdocu-
ment aangemerkt. In de praktijk ver-
andert daardoor weinig: ook in de 
nieuwe situatie kan met de identi-
teitskaart binnen de Europese Unie 
worden gereisd en buiten de EU werd 
de id-kaart toch al bijna niet geaccep-
teerd.

Vanaf deze week id-kaart zonder vingeraf-
drukken

Paspoort en id-kaart vanaf 9 maart 

10 jaar geldig

-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-

harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

De fractie van het CDA draagt de 
heer J. Klein Lenderink uit Wich-
mond voor te benoemen als com-

missielid, niet zijnde raadslid voor 

-
koord te gaan met deze benoeming

De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan vast te stellen, om 
een goede invulling van de locatie 
‘Halfweg’ en de nabijgelegen na-
tuurijsbaan mogelijk te maken.
Op het ontwerp bestemmings-
plan zijn geen zienswijzen
ontvangen 

 

B en w vragen de raad in te stem-
men met het strategisch huisves-

samen met de schoolbesturen en 
bestuurders/directie van kind-
voorzieningen vanuit een gebieds-
gerichte benadering naar zoveel 
mogelijk clustering van kindvoor-
zieningen. We streven daarbij naar 
kwalitatief goede voorzieningen

GroenLinks en CDA willen willen 
via een motie het college opdragen 
om niet mee te werken aan een 
studie voor een Noordtak van de 
Betuwelijn door de gemeente 
Bronckhorst. Ook willen de partij-
en dat het bestuur van de regio 
Achterhoek hier een gezamenlijk 
standpunt over inneemt

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

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen  
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 

 heeft u 

hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergade-
ring.

Voor het inspreekrecht geldt een 

voor de commissievergadering aan-
melden en spreektijd max. 5 minuten 
per persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de grif-

bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.
nl/gemeente-
raad of scan de 
QR code

30 januari 2014

Uit de raad

wekelijks op donderdagen, J. Drenth

café Het Meestershuis
-

volgend, bistro De Rotonde

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Aanvragen

 

 

 

 

Baak, Toverstraat 8, vergroten ligboxenstal

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 januari 2014:

Afgegeven op 17 januari 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 16 Toldijk’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hengelo; Schoolstraat 13 en Zelhem; 
Ermelinkstuk 6-12 en Huusakker 10, 14, 16’

Bestemmingsplannen

➝ ➝

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouwmo-
gelijkheden’

➝ ➝

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer

Openbare zitting over geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en numme-
ring gemeenteraadsverkiezingen

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

Ervaar de Vrijheid!

Verhuur - Verkoop - Accessoires 
- Onderhoud / APK - Stalling

WWW.OORTGIESE-CAMPERS.NL

Bekijk nu al

onze nieuwe 

luxe modellen

voor 2014!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij. Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!
Deze week heerlijke Minneola’s 1 kilo 1.00
Mooie Elstar appelen 2 kilo voor maar 1.99

Harde uien 5 kilo 1.99
Zuurkool uit `t vat 500 gram 0.49
Groene savooiekool p stuk 0.49

Volop Boerenkool zo vers van `t land
Aardappelen o.a. Opperdoes Nicola v.a. 10 kilo 3.50



Betrokken, solide en duurzaam
Vier jaar geleden startte het college, dat een sa-
menwerking is tussen CDA en VVD, met hun pro-
gramma dat als thema’s had: betrokken, solide 
en duurzaam. B en w stelden zich ten doel u als 
inwoner actief te betrekken bij ontwikkelingen 
in Bronckhorst, een voorzieningeniveau te reali-
seren dat past bij een veranderende bevolkings-
samenstelling,  financieel gezond te zijn en duur-
zaamheid in de samenleving te stimuleren. Bur-
gemeester Henk Aalderink: “We zagen een aan-
tal trends op ons afkomen waar we terdege re-
kening mee moesten gaan houden. Zo werden 
 demografische ontwikkelingen zichtbaar waar 
we op in moesten en nog steeds moeten spelen. 
Zoals het feit dat ons inwonerstal flink terug-
loopt en er minder jongeren en meer ouderen in 
Bronckhorst wonen in 2025 dan nu het geval is. 
Een ander punt was dat we door de economi-
sche crisis veel minder financiële middelen krij-
gen vanuit het rijk om activiteiten te organise-
ren. We gingen dus  inzetten op een samenleving 
die steeds meer zelf oppakt en onderneemt, 
waarbij de  gemeente het meedoen aan de sa-
menleving voor zwakkeren mogelijk blijft ma-
ken. Ons doel is dat het voor al onze inwoners 
goed wonen, werken en recreëren is in Bronck-
horst, waarbij behoeften, inzichten en 
 voorzieningen per plaats kunnen  verschillen.”

Samen aan de slag
De afgelopen jaren zijn b en w daarom samen 
met inwoners, organisaties en instellingen, en 
bedrijven aan de slag gegaan om Bronckhorst 
toekomstbestendig te maken. Samen zochten 
we naar nieuwe kansen voor de nieuwe werke-
lijkheid waar we voor staan en daar is veel 
moois uitgekomen. Inwoners, scholen en 
 bedrijven hebben de handschoen opgepakt en 
besloten om bijvoorbeeld:

 (zwerf)afval op te ruimen

 onderwijs in Bronckhorst in de toekomst ook  
 als het leerlingenaantal afneemt, veilig te  
 stellen

 bijvoorbeeld zorg en duurzame energie 

 heden op bedrijventerreinen op te pakken,  
  zoals beheer van het openbaar groen,
 bevorderen van veiligheid en gezamenlijk
 inkopen van energie

Verbindend werken

We hebben voor deze samenwerkingsvormen 
een term geïntroduceerd die u wellicht al eens 
gehoord heeft: verbindend werken. De gemeen-
te neemt daarbij de taak op zich om vraagstuk-
ken, initiatieven, mensen en organisaties met el-
kaar te verbinden. Maar het is niet meer zo dat 
wij allerhande initiatieven nemen of vraagstuk-
ken oplossen. Vaak kunt u dat ook zelf of samen 
met anderen heel goed regelen. Als gemeente 
kunnen we juist een meerwaarde leveren door 
te adviseren, te begeleiden en te coachen, waar-
na u zelf besluit wat er moet gebeuren. Wethou-
der Steffens van welzijn: “We hebben met deze 
werkwijze inmiddels de eerste stappen gezet. 
We kijken bijvoorbeeld als mensen om hulp 
 vragen altijd eerst of hun omgeving ook hulp kan 
bieden en als wij de hulp gaan aanbieden of we 
dit zelf kunnen doen in plaats van het uit te be-
steden. Maatwerk is hierbij een belangrijk 
 uitgangspunt.”

Wat gebeurde er verder in de afge-
lopen tijd?

Grote projecten die we de afgelopen tijd reali-
seerden zijn onder meer: de aanleg van de rond-
weg Hummelo in samenwerking met de provin-
cie, de bouw van nieuwe scholen in Vorden (Het 
Hoge), Hengelo (Pierson/Rozengaardsweide) en 
Drempt (Willibrordusschool en Gildeschool) sa-
men met de scholen en de centrumplannen voor 
Vorden en Hengelo samen met ondernemers en 
inwoners. Op veel terreinen werken we ook sa-
men met de gemeenten in de Achterhoek. Wet-
houder Spekschoor van volkshuisvesting: “We 
ontwikkelden een (regionale) woonvisie waarin 
we afspraken flink minder woningen te gaan 
bouwen om te zorgen dat de woningmarkt blijft 
passen bij onze veranderende bevolkingssa-
menstelling. Dit kostte zoals u weet veel geld, 
maar we denken dat het in de toekomst veel 
problemen voorkomt (minder leegstand, minder 
verouderde woningen, minder verpaupering, 
minder sloop nodig en minder financiële proble-

men voor inwoners door onverkoopbaarheid 
van huizen).” Wethouder Mulderije van economi-
sche zaken vult aan: “We zetten ons in voor glas-
vezel in het buitengebied en de provincie heeft 
inmiddels gelden beschikbaar  gesteld waarmee 

we aan de slag kunnen om dit mogelijk te maken 
in onze buitengebieden. Velen van u kijken hier 
naar uit!” Ook de oprichting van de AGEM (Ach-
terhoekse Groene Energie Maatschappij) zal in 
de toekomst veel duurzame initiatieven mogelijk 
maken, waaronder het verduurzamen van veel 
woningen. Wethouder Seesing van sport: “Ver-
der maakten we met gemeentelijke bijdragen de 
voorstellen van de initiatiefnemers om de vijf 
zwembaden in onze gemeente te  privatiseren, 
mogelijk. In verschillende dorpen zijn ze op dit 
moment keihard bezig om ervoor te zorgen dat 
jong en oud de komende tijd veel zwemplezier 
kunnen beleven.”

Inwonerpanel Bronckhorst spreekt
Gebleken is dat u ondanks de veranderingen 
best tevreden was over onze dienstverlening. 
Henk Aalderink: “U waardeerde de contacten 
met onze medewerkers met een 7,2. Zo bleek uit 
het inwonerspanel dat we zijn gestart in 2013. 
Met bijna 1.200 leden is dit panel één van de 
grootste van  Nederland. Een mooie manier om 
uw mening te horen. We hopen dan ook dat u 
mee blijft doen aan de onderzoeken! Het aantal 
bezwaren dat u indiende, bleef nagenoeg gelijk 
met 2012.”

Natuurlijk betekent het als je als gemeente be-
paalde taken niet meer doet of de uitvoering 
verandert, je het ambtelijke apparaat moet aan-
passen. Dit betekent dat we nu met flink minder 
mede werkers werken in het gemeentehuis, van 
277 FTE in 2010 gingen we naar 247 FTE in 
2013. Onze  financiële situatie is zodanig dat we 
door onder andere inspanningen die inwoners 
gaan verrichten, kunnen zeggen dat ondanks 
dat we fors minder geld van het rijk krijgen, toch 
een solide begroting hebben en u een voorzie-
ningeniveau kunnen bieden dat past bij onze be-
volking. Ook al zijn zaken soms anders geregeld 
dan voorheen.

De toekomst
We zetten dus in op verbindend werken met de 
samenleving. Een nieuwe rol waarbij we meer 
verantwoordelijkheden bij u als inwoner neer-
leggen. De burgemeester: “Bij een nieuwe rol 
past ook leren van elkaar: welke ruimte kunnen 
we initiatiefnemers bieden en welke ondersteu-
ning voor welke groepen in de samenleving 
vanuit de gemeente blijft nodig en gewenst? Sa-
men met inwoners en organisaties moeten we 
daar de komende tijd verder mee aan de slag. 
Maar meer als partner dan als regelaar. Maat-
werk en een goede onderlinge relatie zijn daar-
voor de sleutels en daar zullen we ons best voor 
blijven doen. Met de taken op sociaal terrein die 
vanuit het rijk naar de gemeenten komen, zet-
ten we hier al op in. Ook op het gebied van ruim-
telijke ordening en economie zijn er genoeg uit-
dagingen om gezamenlijk zaken op te pakken. 
Zoals het winkel bestand in de grote kernen en 
veranderingen in het buitengebied doordat 
enerzijds steeds meer agrariërs stoppen en er 
anderzijds vraag is naar schaalvergroting in de 
landbouw. Met het  zoeken naar mooie samen-
werkingsverbanden en nieuwe kansen, zijn wij 
ervan overtuigd dat Bronckhorst een unieke 
plek blijft voor jong en oud. 

Enkele cijfers van producten en diensten die 
we verstrekten in 2013 t.o.v. 2012

 

-
-

nanciële vervoersvergoeding) (430 in 2012)

 
Verder:

-
de partnerschappen (10 in 2012) gesloten

 

 

in 2012). 

 

 
gesprekken met inwoners op het  
gemeentehuis 

jaar getrouwd waren. Raadsleden  gingen bij 
-

welijksfeest vierden

In maart zijn er verkiezingen en dat betekent dat de collegeperiode van dit 
college, dat van maart 2010 tot maart 2014 loopt, er bijna op zit. Het was 
een enerverende tijd waarin veel gebeurde in Bronckhorst. 
Graag blikken burgemeester Henk Aalderink en wethouders Dorien 
Mulderije, Paul Seesing, Arno Spekschoor en Josephine Steffens in dit 
overzicht terug op de afgelopen vier jaar, maar ze kijken ook vooruit naar 
de tijd die komen gaat.

College blikt terug en kijkt vooruit!

Bronckhorster cijfers in 2013

Oftewel: In Bronckhorst dààr wil je zijn, 
nu en in de toekomst!”



2013 in een notendop College blikt terug en kijkt vooruit!

In 2013 kwam de rondweg om Hummelo 
 gereed. De nieuwe weg levert een belangrijke 
bijdrage aan de leefbaarheid in Hummelo waar 
nu veel minder verkeer komt. De rondweg is 
grotendeels verdiept aangelegd, zodat verkeer 
aan het zicht wordt ontrokken, en voorzien van 
geluidsreducerend asfalt.

Rondweg om Hummelo

In april deden we mee aan de Nationale 
Sportweek. Doel van dit evenement is spor-
ten/bewegen te stimuleren door mensen in 
die week op een bijzondere manier kennis te 
laten maken met het sportaanbod van 
 verenigingen. Ruim 30 Bronckhorster clubs 
lieten via clinics en instuiven geïnteresseer-
den kennismaken met hun sport en club. Dit 
leverde een mooi aantal nieuwe leden op!

Sporten is gezond

In 2013 droegen we de gemeentelijke buiten-
sportaccommodaties officieel over aan de 
 voetbal- en korfbalverenigingen. Het ging om 
 eigendom, beheer en onderhoud van bijna  
40 accommodaties. Ook het beheer en de 
 exploitatie van onze sporthallen ging over naar 
initiatiefnemers uit de samenleving. Eigendom 
en groot onderhoud van de sporthallen blijven 
bij de gemeente. De plannen van inwoners voor 
de zwembaden in Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem voldeden uiteindelijk ook, waarmee 
we tot privatisering konden overgaan. Vereni-
gingen en initiatiefnemers ontvingen van ons 
een geldelijke overgangsbijdrage en wij zijn 
 ervan overtuigd dat zij de complexen hiermee 
de komende jaren op een goede wijze kunnen 
exploiteren.

Sportaccommodaties  
en zwembaden 
 overgedragen

Onder deze naam geven de gemeenten 
Brummen en Bronckhorst de komende jaren 
het gebied tussen beide kernen een kwali-
teitsimpuls. Dit is te merken aan zichtbare 
verbeteringen bij de veeromgeving, in de 
 uiterwaarden en op wegen en paden. Veel 
mensen dachten mee in 2013 over een plan 
hoe de veeromgeving een mooie plek om te 
spelen, rusten, parkeren en recreëren kon 
worden. De uitvoering start in het voorjaar 
van 2014

Beleef 

Brummen-Bronkhorst

De begraafplaats in Vorden is uitgebreid met 
ruimte voor ca. nieuwe 570 graven. Hiermee 
bieden we voldoende mogelijkheden tot 
 begraven tot 2037. De begraafplaats kwam ook 
afgelopen 4 mei weer in het landelijke nieuws 
doordat het geplande programma van de 
 dodenherdenking met de mogelijkheid om na 
afloop langs de graven van 10 Duitse soldaten 
te lopen veel stof deed opwaaien. Uiteindelijk 
werd dit onderdeel geschrapt. De herdenking is 
waardig verlopen.

Begraafplaats Vorden

In oktober hebben we in 3 weken tijd de resten 
van een Lancaster vliegtuigwrak uit WO II ge-
borgen in Zelhem. Met de vondst van een pant-
serplaat met het vliegtuignummer erop kon met 
zekerheid gezegd worden dat het neergestorte 
 vliegtuig de Lancaster was die we zochten. 
 Hiermee kregen de nabestaanden eindelijk 
 zekerheid over het lot van hun familieleden.  
Zes van de zeven inzittenden van het toestel 
kwamen bij de crash om het leven.

Berging Lancaster 
ED470 uit WO II

In maart startte de uitvoering van het 
 centrumplan Vorden. Wat gebeurde er zoal? 
De wegen in het centrum zijn heringericht en 
aangepast tot 30 km zone. Voor parkeren 
voerden we een blauwe zone in, er kwam een 
parkeerplaats voor langparkeerders langs De 

Bleek en we plantten een groot aantal nieuwe 
bomen en ander groen in langs de wegen. Voor 
het Schoolmeesterhuis aan de Dorpsstraat 1 
werd een horecaondernemer gevonden die de 
locatie ombouwt tot een grand café.

Centrumplan Vorden

Samen met inwoners (jong en oud(er)), enkele 
verenigingen die gebruik maken van het park en 
Dorpsbelang Hengelo maakten we een plan om 
park De Bleijke in Hengelo nieuw in te richten.  
In 2012 en 2013 werd hard gewerkt aan de 
 uitvoering en afgelopen zomer werd het nieuwe 
en zeer ‘coole’ park geopend.

Vernieuwde park 

De Bleijke geopend

In Hengelo werkten we aan het compacter en 
levendiger maken van het centrum. Afgelopen 
jaar kregen onder meer de Raadhuisstraat, 
Vordenseweg en Schoolstraat een nieuwe 
 rijbaan, parkeervakken en troittoirs. Een deel 

van het oude gemeentehuis werd gesloopt en 
hier zijn onder andere de nieuwe AH super-
markt en appartementen gebouwd. Binnenkort 
wordt bekend wie het historisch deel van het 
oude gemeentehuis gaat exploiteren.

Centrumplan Hengelo

Zo lang mogelijk in uw vertrouwde woning en 
omgeving blijven wonen, dat wilt u toch ook? 
Maar is uw huis daarvoor geschikt? Om een 
antwoord op die vraag te krijgen, nodigden 
wij inwoners van 55 jaar en ouder uit voor de 
Woongemak beurs in oktober, die we samen 
met onder meer aannemers en woningcorpo-
raties organiseerden. Ruim 450 mensen 
kwamen langs.

Woongemak beurs in 
gemeentehuis



2013 in een notendop College blikt terug en kijkt vooruit!

In samenwerking met Dbo’s, ouders en kids 
stelden we een nieuw Speelruimteplan op. 
Hierin staat hoe we zorgen voor toekomst-
gerichte speelplekken die passen bij de 
speelwensen van de kinderen in een buurt, 
maar ook een overzicht van waar speel-
plekken in de toekomst nodig zijn en dat zijn 
er minder dan nu.

Spelen in Bronckhorst

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari werden meer dan 20 bijzondere kampioenen 
 gehuldigd (allen behaalden een 1e, 2e of 3e plaats bij een NK, EK of WK, zie foto hierboven)! 
Ook werd de  Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.  Genomineerd waren: 

mensen, tafeltje dekje, rijden van mensen naar o.a. ziekenhuis en arts etc. 

 vrijwilligersfuncties bekleed (kantine,  bestuur, terreinknecht, onderhoudsploeg)

overhouden voor voedsel, kleding en sociale activiteiten kan voorzien van een gratis 
 voedselpakket 

500 euro ontving, zie foto hieronder.

Vrijwilliger van het jaar en kampioenen 

in ’t zonnetje gezet

In het najaar is een groot aantal heestervakken 
in Hengelo, Keijenborg en Velswijk omgevormd 
naar gazon. In totaal namen in deze  dorpen 15 
buurten het onderhoud van heesterplantsoenen 
vlak bij hun huis over, waarmee ze behouden 
bleven.

Omvormen plantsoenen

In Hengelo (voor de scholen Rozengaardsweide 
en Pierson) en Drempt (voor de Gildeschool en 
Willibrordusschool) bouwden we in 2013 
 nieuwe scholen waarmee we de kinderen de 
 komende jaren kwalitatief goed onderwijs 
 kunnen garanderen.

Nieuwe scholen

De ziekte van burgemeester Aalderink maakte het nodig dat hij in de laat-
ste 3 maanden van 2013 vervangen werd door waarnemend burgemeester 
Fred de Graaf die zich met verve van deze taak kweet. En dat in het jaar dat 
Henk Aalderink bij een landelijke verkiezing van hét vakblad voor de 
 gemeente werd verkozen tot gemeentelijk bestuurder van het jaar 2012 
onder andere omdat hij er in slaagt het platteland uitstekend op de kaart  
te zetten op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Een 
 bijzondere verkiezing waar hij trots op mag zijn. Onze burgemeester liet 

Burgemeester bestuurder van het jaar en tijdelijk 
vervangen door ziekte

Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer taken 
op het gebied van zorg, welzijn en werk en 
 inkomen. Dit noemen we de decentralisaties. 
Tegelijkertijd moet er flink bezuinigd worden 
op het sociaal terrein, wat betekent dat we 
keuzes moeten maken. Om inwoners straks 
zo goed mogelijk te kunnen helpen, organi-
seerde de gemeente afgelopen jaar een 
 aantal zogenaamde proeftuinen. Daarin 
 deden we samen met maatschappelijke 
 organisaties en inwoners ervaring op met  
de nieuwe taken en nieuwe manieren van 
werken. Onder andere door onze ervaringen 
in de proeftuinen krijgt de wijze waarop we 
de nieuwe taken willen en kunnen uitvoeren 
inmiddels steeds meer vorm. Dit is en wordt 
uitgewerkt in beleid.

Voorbereiden op 
nieuwe taken sociaal 
terrein

In 2013 startten we met het nieuwe volume/ 

huishoudelijk afval. Gebleken is dat u uw afval 
enorm goed scheidt en dat is een goede zaak!

Nieuw afvalinzameling-
systeem

Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen

19 maart 2014



Alle leerwegen op ’t Beeckland!
Op ’t Beeckland worden alle leerwegen van het Vmbo aange-
boden:
• de basisberoepsgerichte leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de gemengde leerweg
• de theoretische leerweg (de Mavo)

De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is bestemd voor leerlingen die beter met hun 
handen dan met hun hoofd kunnen leren. In klas 1 en 2 krijgen 
zij op ’t Beeckland les in:

De Leertuin
• Leerlingen werken in hun 

eigen tempo en worden 
individueel begeleid.

• De begeleiding wordt 
verzorgd door een klein 
docententeam.

• Leerlingen gaan met meer 
plezier naar school omdat 
zij zelf invloed hebben op 
de indeling van hun weektaak.

• Werken in de leertuin bevordert zowel het zelfstandig leren 
als het samenwerken van de leerlingen.

• Als een leerling in de Leertuin uitstekende resultaten be-
haalt, kan hij/zij in de Leertuin op een hoger niveau verder 
werken.

De kaderberoepsgerichte 
leerweg 
Ook hier verdwijnt steeds 
meer het klassikale lesge-
ven en worden de docenten 
begeleiders. De leerlingen 
worden door het uitvoeren 
van verschillende projecten 
steeds zelfstandiger en leren 
beter samenwerken. Ook voor 

de leerlingen in deze leerweg geldt dat zij kunnen opstromen 
naar een andere leerweg. 

Op ‘t Beeckland kunnen de 
leerlingen van de eerste klas 
elke week één uur dans vol-
gen. De dansles wordt gege-
ven door dansleraar Mars 
Bentum, die in Zutphen zijn 
eigen dansschool heeft. 
Tijdens de lessen komen 
allerlei dansstijlen aan bod. 
Jongeren bewegen nog steeds 
te weinig. Dansen is bewegen 
op een heel leuke manier.

De gemengde leerweg en de Mavo (theoretische leerweg)
Het niveau van beide 
leerwegen is hetzelf-
de, met één verschil: 
de leerlingen in de 
gemengde leerweg 
krijgen een theorievak 
minder dan de Mavo-
leerlingen. In plaats 
daarvan krijgen ze een 
praktijkvak aangebo-
den. Ze kunnen door-
stromen naar niveau 4 van het Mbo; alleen doorstromen naar 
de Havo, zoals de Mavo-leerlingen, kunnen ze niet. 

Anders dan op Havo/Vwoscholen en de meeste Vmboscholen 
krijgen op ’t Beeckland ook de Mavo-leerlingen een praktijk-
vak aangeboden. Dat is al een aantal jaren het intersectorale 
programma Commercie en Dienstverlening, Codi genoemd. 
Een breed praktisch programma waarin aan de hand van 
thema’s en levensechte projecten allerlei onderdelen van de 
vier Vmbosectoren met elkaar in verband worden gebracht. 
De leerlingen worden breed 
opgeleid en goed voorbe-
reid op het maken van een 
de juiste keuze voor een 
vervolgopleiding. Die keuze 
maken ze pas in het vierde 
leerjaar.  
Ook voor leerlingen van de 
andere leerwegen vinden we 

het belangrijk dat ze -na een brede oriëntatie- een bewuste 
keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Daarom:

Pas in het vierde jaar kiezen 
voor je vervolgopleiding?

Nu op ’t Beeckland:
een intersectoraal 

programma voor alle 
leerwegen

Met het aanbieden van ISP:
• krijgen de leerlingen een 

praktisch beroepsgericht 
programma waarin zij zich 
breed oriënteren in de ver-
schillende opleidingen en 
werkvelden in de omgeving 
van de school; 

• maken de leerlingen pas in 
het vierde jaar van het Vmbo een bewuste keuze voor 
hun vervolgopleiding, hun sectorkeuze wordt uitgesteld;

• liggen alle keuzemogelijkheden voor een vervolgoplei-
ding in het Mbo open;

• ontwikkelen de leerlingen een 
zelfstandige werkhouding en 
werkaanpak, waardoor hun 
kans op het behalen van een 
Mbo-diploma wordt vergroot.

  
Net zoals tot nu toe tijdens de 
sectorale lessen worden deze 
ISP-lessen gegeven op onze loca-
tie aan de Nieuwstad. Daar zijn 
in grote lokalen, op allerlei werkplekken, praktijksituaties 
nagebootst: er is een winkelgedeelte, een plantenkas, een 
kinderdagverblijf, maar ook een techniekruimte, een schoon-
heids- en kapsalon, een ict-ruimte en een keuken. Ook het 
onderdeel Paardenhouderij komt aan bod. De leerlingen wer-
ken in groepjes op een werkplek aan praktische en theoreti-
sche opdrachten. Zo leren ze zowel zelfstandig als samen te 
werken. 

De stage
Op ’t Beeckland is veel plaats ingeruimd voor de stage. De 
leerlingen “leren door te doen” en zo kunnen ze ontdekken 
wat bij hen past. Ze 
lopen in het derde 
leerjaar een halve 
dag en in het vierde 
leerjaar een hele dag 
per week stage. 

Een stagebedrijf:
“Er kwam een meisje 
van ’t Beeckland vra-
gen om een stageplek bij ons in de peuterspeelzaal. 
Ik heb meteen ja gezegd, omdat ik het belangrijk vind om 
leerlingen die kans te geven. Ze kwam elke donderdagmid-
dag; en dat voor een heel schooljaar, plus nog een aaneen-
gesloten periode van twee weken. Zo krijgt de leerling een 
goede indruk van het werken met kleine kinderen. Door 
leerlingen stage te laten lopen, hopen we ze enthousiast te 
maken voor ons vak en plezier in hun werk mee te geven. In 
de praktijk leer je het best.”

Uitstekende leerlingondersteuning 
op ’t Beeckland!
Bij de ondersteuning van de 
leerlingen is de mentor de 
belangrijkste persoon.  Als 
een leerling of een ouder vra-
gen heeft, kan hij altijd bij de 
mentor terecht. De mentor 
kan extra ondersteuning voor 
de leerling aanvragen. Die kan 
bestaan uit extra hulp bij het 
leren, maar ook bijvoorbeeld 
uit sociale vaardigheidstrai-
ning, faalangstreductietraining 
of vertrouwelijke gesprekken 
met een counselor.
De twee zorgcoördinatoren 
bepalen samen met de directie 
het beleid rondom leerlingen-

zorg. (o.a. waar het gaat over leerwegondersteuning (lwoo) 
en ondersteuning voor leerlingen die een stoornis of handi-
cap hebben). Soms is het nodig dat een leerling besproken 
wordt in het onderwijszorgsteunpunt (OZS). Hierin werken 
de zorgcoördinatoren samen met deskundigen op het gebied 
van onderwijs en maatschappelijk werk. 
In het OZS wordt gewerkt aan het voorkomen en/of oplos-
sen van problemen waarmee de leerlingen te maken kunnen 
hebben. Indien nodig wordt contact gezocht met het OZC 
(onderwijszorgcentrum te Zutphen) of met andere externe 
deskundigen zoals de schoolarts of de leerplichtambtenaar.
De decaan geeft voorlichting over vervolgopleidingen en 
helpt de leerlingen en hun ouders bij het maken van een 
beroepskeuze. 

Bijzondere oud-leerlingen aan het 
woord over ’t Beeckland!

Matthijs Schotsman koos voor ‘t Beeckland omdat: “Ik de 
richting Groen wilde doen, op een kleine school dicht in de 
buurt”. In 2010 behaalde hij zijn diploma gemengde leerweg.” 
Ik heb een heel leuke tijd gehad op ‘t Beeckland, vooral de 
reis naar Tsjechië en het eindexamengala waren hoogtepun-
ten. In de derde klas liep ik stage bij een kwekerij. Dat beviel 
me zo goed dat ik na mijn examen naar het Groenhorst in 
Arnhem ben gegaan om de opleiding Plantenteelt, niveau 4, 
te gaan volgen.” In zijn vervolgopleiding ging hij steeds beter 
presteren en greep hij de kans om voor vijf weken een buiten-
landstage in India te volgen. Daar kon hij, samen met andere 
studenten, helpen om een kwekerij te verbeteren. Vorig jaar is 
hij verkozen tot ‘MBO-uitblinker’ van zijn school en mocht hij 
meedoen aan de 
landelijke ‘uitblin-
kers verkiezing’. 
“Mijn droom 
is om in de toe-
komst mijn eigen 
bedrijf te begin-
nen, dan kunnen 
de Beeckland-
leerlingen bij mij 
komen stagelo-
pen.”

Toen Mayke Greven op ’t Beeckland begon, behoorde zij 
bij de eerste leerlingen die les kregen in de Leertuin. Zij 
startte in de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegon-
dersteuning (lwoo) en de Leertuin was voor haar de perfecte 
plek: “Ik kreeg les in een kleine groep met veel begeleiding. 
Binnen de Leertuin kon ik opstromen naar de Mavo. Ik kreeg 
lesmateriaal op Mavo-niveau maar ik kon wel in mijn eigen 
vertrouwde klasje blijven.” In klas 3 ging ze naar de regu-
liere Mavo-klas en na vier jaar Beeckland behaalde zij haar 
diploma. “Ik zou ’t Beeckland aan iedereen aanraden omdat 
het een kleine school is waar iedereen persoonlijke aan-
dacht krijgt en waar ik me altijd erg op mijn gemak gevoeld 
heb. Na ’t Beeckland heb ik de Mbo-opleiding Pedagogisch 

medewerker Kinderopvang, niveau 4, 
gedaan en met succes afgesloten. Nu 
zit ik in het tweede jaar van de oplei-
ding Hbo Pedagogiek. Ik denk dat 
ik een bijzondere oud-leerling van ’t 
Beeckland ben omdat ik begonnen 
ben in de basisberoepsgerichte leer-
weg en nu op het Hbo zit. Dat is mede 
dankzij ’t Beeckland gelukt!”

Kom kijken wat een kleine Vmbo-/Mavoschool zo bijzonder maakt

’t Beeckland in Vorden “Doet wat met je”
Open Huis op vrijdag 31 januari van 18.30 uur - 21.30 uur

’t Beeckland
Vorden

‘t Hoge 41, 7251  XV  Vorden Nieuwstad 49, 7251  AG  Vorden

www.beeckland.nl
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Om de start van het tulpenseizoen 
te vieren krijgt elke klant een tulpe-
natentie mee! Ook is het natuurlijk 
mogelijk om in de kas te kijken, en 

uitleg te krijgen over het kweken van
de tulpen. IJsseltulp, Hardsteestraat 
1, Toldijk.

- Advertorial -

Voorjaar bij IJsseltulp
Toldijk - Aanstaande zaterdag 18 januari is het weer nationale tulpen-
dag. Tulpenkwekerij Wesselink besteedt hier wederom aandacht aan.

Donderdagavond 16 januari kwamen 
de bestuursleden van de Lionsclub en 
de standhouders die deelnemen bij-
een om het evenement voor te berei-
den. Een gezellig moment om tevens 
met elkaar kennis te maken. Mede-
werkers van Restaurant Den Bremer 
uit Toldijk die de hapjes maken voor 
het event, kwamen langs om deze te 
laten zien en te proeven.
Adriana Achterkamp heette iedereen 
na een kop koffie of thee welkom 
op deze informatieavond. Zij dankte 
iedereen voor de deelname voor het 
goede doel: Het inloophuis in Doetin-
chem, een opvanghuis voor kanker-
patiënten.

Voor het inrichten van de stands hou-
den de standhouders rekening met: 
‘Luxe, Romantiek en Achterhoeks
genieten’. Modeshows zullen wor-
den gegeven door de modehuizen,
schoenwinkels en kapsalons. Hier-
voor wordt een catwalk gebouwd.
De Ladysingers ‘Edge’, een zanggroep
bestaand uit drie dames, verzorgen
deze dag verschillende optredens.
Het Valentijns Event wordt gehouden
op vrijdag 14 februari 2014 van 14.00
tot 22.00 uur. Locatie Autobedrijf Jos
Herwers, Kruisbergseweg 8, Hengelo
Gld. 
Meer informatie staat op 
www.valentijnsevent.nl.

Valentijns Event 
Lionsclub Bronckhorst

Hengelo - Met het thema ‘Kom je hart ophalen’ wordt door de Lions-
club Bronckhorst op 14 februari een Valentijns Event gehouden in de
grote hal van autobedrijf Jos Herwers in Hengelo. Er zijn stands met
de mooiste cadeaus, livemuziek en drankjes, maar ook een high tea of
tapas. De opbrengst is voor Het Inloophuis in Doetinchem.

Deelnemers van het Valentijns Events kwamen bijeen in de showroom van Jos Herwers.

Gelukkig is Oost-Nederland (Gelder-
land en Overijssel) een mooi en re-
latief veilig gebied, er zijn hier dui-
delijk minder overvallen dan in an-
dere delen van Nederland. Maar elke 
overval is er één teveel want de im-
pact op slachtoffers is enorm. Daar-
om zet de politie in Oost-Nederland 
tijdens het ‘donkere dagen offensief’ 
niet alleen de aanval in op woningin-
brekers en straatrovers maar ook op 
overvallers. Dit gebeurt samen met 
partners zoals gemeenten en Open-
baar Ministerie. 

Om gerichte acties te kunnen hou-
den maakt de politie voordurend 
uitgebreide analyses van de overval-
len in het gebied. Op basis van de 
informatie die hieruit komt, ver-
scherpt de politie het toezicht op 
de ‘hotspots’ in de regio. Het gaat 
hierbij om plaatsen die, op basis van 
de analyse, mogelijk doelwit zijn van 
een overval. De politie is daar zicht-
baar en niet-zichtbaar aanwezig op 
tijden en plaatsen die bij overvallers 
in trek zijn. Deze hotspots zijn ook 

de plaatsen die bijvoorbeeld door 
wijkagenten worden bezocht. Sa-
men met de ondernemer wordt dan 
bekeken hoe een overval bij die spe-
cifieke onderneming het beste kan 
worden voorkomen. Ook krijgt de 
ondernemer tips wat te doen bij een 
daadwerkelijke overval.

Signalement
Ondernemers krijgen behalve in-
formatie ook een aantal handige 
hulpmiddelen uitgereikt zoals een 
signalementenkaart waarop gemak-
kelijk het signalement kan worden 
ingevuld. Een goed signalement kan 
de politie helpen de dader te achter-
halen. 
Ook krijgt hij een overvallenkaart 
die duidelijke instructies geeft over 
wat te doen bij een overval en een 
flyer over het gebruik van camera-
toezicht. 

Opsporingsmiddelen
Gebeurt er toch een overval dan wor-
den verschillende opsporingsmidde-
len ingezet, zoals buurtonderzoek en 

passantenonderzoek. Ook worden 
alle sporen bekeken en onderzocht. 
Met behulp van getuigenoproepen 
in de media en het uitgeven van 
een burgernetbericht bij een overval 
roept de politie de hulp van burgers 
in om verdachten op te kunnen spo-
ren. Ook worden steeds vaker bewa-
kingsbeelden openbaar gemaakt om 
daders op te sporen.

Wat kunt u doen?
De politie is alert, maar kan ieders 
hulp daarbij goed gebruiken. Ziet u 
iets verdachts, bijvoorbeeld iemand 
die uitgebreid de camera’s in een 
tankstation bekijkt, of bent u ge-
tuige van een overval? Bel 112 en 
geef een zo’n nauwkeurig mogelijke 
omschrijving van de dader! Kent u 
de dader, maar kent de dader u ook? 
Dan kunt u bellen naar Meld Mis-
daad Anoniem 0800-7000.

Politie.nl
Op Politie.nl is meer informatie te 
vinden over het voorkomen van 
een overval. Onder andere een Sig-
nalementenkaart, Overvalkaart en 
folders over Overvallen, Camera-
toezicht, Wat doet de politie bij een 
overval en Daders opsporen - u kunt 
helpen.

- Infotorial -

Elke overval is er één te veel
Regio - “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, dit geldt zeker ook 
in de aanpak van overvallen. Als de dagen korter zijn en de nachten 
langer, maken de vaak lokale overvallers gebruik van de omstandig-
heden om hun slag te slaan.

In mei bezochten ruim 140 leerlingen 
van het Metzo College de Rabobank 
voor een gastles ‘Omgaan met Geld’. 
Tijdens deze kennismaking met de 
bankwereld en het programma ‘Baas 
Over Eigen Geld’, kregen de leerlin-
gen de opdracht om een Persoonlijk 
Investerings Plan te schrijven. 
De leerlingen van gemiddeld zestien 
tot zeventien jaar dienen zichzelf een 
doel te stellen en een analyse uit te 
voeren naar de kosten, de haalbaar-
heid en verwachte einddatum. Samen 
met het Metzo College heeft de Ra-
bobank negen plannen geselecteerd. 

Deze leerlingen werden beloond met 
een bescheiden geldprijs, als eerste 
steuntje in de rug om hun doel te 
behalen. Het programma is opgesteld 
in samenwerking met het Metzo Col-
lege. Tijdens de gastles werd inge-
zoomd op onderwerpen als mobiel 
bankieren, overzicht van inkomen 
en uitgaven nu en in de toekomst, 
prijsbewustwording en B.O.E.G. (Baas 
Over Eigen Geld van de Rabobank). 
Teamcoördinator Yvette Prang (mid-
den op de foto): “Wij hechten grote 
waarde aan dit initiatief. Vanuit de 
leerlijn ‘Omgaan met Geld’, nemen 

wij als bank onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om de jeugd 
te leren bewust en verantwoord met 
geld om te gaan. Met onze gastles-
sen bereiken we de jongeren echt. Ze 
hebben erg veel vragen, maar laten in 
hun plannen zien dat ze de nieuwe 
kennis hebben verwerkt in hun plan-
nen.” Jos Berendsen van het Metzo 
College: “Wij merken dat onze leer-
lingen door het schrijven van dit plan 
meer inzicht hebben gekregen in 
hun inkomsten- en uitgavenpatroon. 
Ze hadden dit nog nooit op deze ma-
nier uitgezocht, een mooi leerproces. 
Ze hebben er met veel plezier en en-
thousiasme aan gewerkt.” Zowel het 
Metzo College als de Rabobank kijken 
terug op een geslaagde samenwer-
king.

Leerlingen Metzo College ontvangen prijs 
van de Rabobank
Doetinchem - Op 17 januari ontvingen negen leerlingen uit de studie-
richtingen Basis, Kader en MAVO van het Metzo College een prijs voor 
hun Persoonlijk Investerings Plan, vanuit het samenwerkingsverband 
tussen het Metzo College en Rabobank Graafschap-Midden.

De prijswinnaars ontvingen een kleine bijdrage voor hun doel.

In februari neemt de gemeenteraad 
van Bronckhorst een besluit over een 
subsidieregeling voor onder meer 
zonnepanelen. Paul Bonnes: “Uit na-
vraag bij de gemeente blijkt dat deze 
subsidieregeling waarschijnlijk half 

maart van kracht wordt. De regeling 
geldt voor particuliere woningeigena-
ren (bewoner en eigenaar). De subsi-
die is één derde van de gemaakte en 
betaalde kosten tot een maximum 
van € 500 per woning.” Naast de sub-

sidieregeling kunnen inwoners van 
Bronckhorst ook profiteren van de 
speciale verhuisactie. “Op 2 januari 
hebben wij ons nieuwe kantoorpand 
in Groenlo in gebruik genomen. Om 
de verhuizing naar het nieuwe kan-
toorpand te vieren krijgt iedereen 
die in januari of februari een offerte 
aanvraagt en een bestelling plaatst 
van ons 50% korting op een kwali-
teitsomvormer van Nedap of een Chi-
nese omvormer gratis. De aanbieding 
geldt voor alle zonnepaneleninstalla-
ties tot en met 5000 Watt en zo lang 
de voorraad strekt.”

Profiteer van btw voordeel
Iedereen die een zonnepaneleninstal-
latie aanschaft kan nog steeds pro-
fiteren van een btw voordeel. “Het 
gaat om een regeling van de belas-
tingdienst waarbij klanten zowel de 
btw op de aanschaf van de installatie 
(21%) als de btw op montage en in-
stallatie (6%) terug kunnen krijgen. 
Klanten hoeven daarvoor niets te 
doen. Wij regelen de btw teruggave 
voor al onze klanten. Daarvoor wer-
ken we samen met Flynth. Zij verzor-
gen niet alleen de teruggave, maar 
regelen ook dat u administratieve 
ontheffing krijgt voor de jaren daar-
na”, aldus Paul. Heeft u vragen over 
de actie of wilt u  meer weten over 
de btw teruggave? Bel dan (0544) 379 
329 of kijk op www.solar-sell.nl voor 
meer informatie.

Advertorial

Driedubbel voordeel op 
zonnepanelen van Solar Sell

Regio - Kiezen voor zonnepanelen is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee. Zeker voor inwoners van de gemeen-
te Bronckhorst. Vanaf half maart kunt u namelijk profiteren van een 
gemeentelijke subsidie van maximaal €500. Daarnaast kunt u in janu-
ari en februari profiteren van de verhuisactie van Solar Sell. Hierbij 
ontvangt u 50% korting op een kwaliteitsomvormer van Nedap of een 
Chinese omvormer gratis. Ook kunt u nog steeds profiteren van een 
extra btw voordeel. Paul Bonnes van Solar Sell zegt hierover: “Drie-
dubbel voordeel dus, waarmee u al gauw € 2000 euro bespaart op uw 
zonnepaneleninstallatie.”

Theo Varwijk en Paul Bonnes in het nieuwe kantoorpand van Solar Sell in Groenlo.

A-lijn: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver  58,33%; 2. Gerrit Oldenhave 
& Bert Deunk 56,25%; 3. Hennie van 
Druten & Gonnie Hulleman 55,00%. 
B-lijn: 1. Leni Meyerink & Diny Hoft-
ijzer 61,81%; 2. Silvia Schreiber & 
Paul Niks 60,07%; 3. Henny Deunk 
& Wil Matser 59,72%  C-lijn: Her-
mien Koenders & Mies van Zadelhoff 
61,17%; 2. Irene Lichtenberg & Theo 

Schoenaker 60,50%; 3. Carla Hoog-
kamp & Gerard Lohschelder 56,17%.
Mooie hoge scores, Gefeliciteerd! 
Zelfs zonder loopbriefjes (er werd 
gewisseld op het loopschema van de
bridgemates) verliep alles prima en
rustig. Volgende week 23 januari de
tweede competitieavond van ronde
vier. Afmelden kan op verschillende 
manieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
28633453 (inspreken lukt niet!), of op
de wedstrijddag bellen naar genoemd
mobiel nummer. Tot ziens!

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de eerste 
competitieavond in de vierde 
ronde:
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Filosofische kennis is niet vereist, 
nieuwsgierigheid, kritisch (mee)den-
ken en een actieve inbreng is vol-
doende. Dit semester is het thema 

‘Haalt Europa 2020 wel’? Een actueel
onderwerp met de verkiezingen van
het Europese Parlement voor de deur.
De EU is voor veel burgers een bron
van ongenoegen. De onoverzichte-
lijke besluitvorming en het ervaren
ondemocratische karakter van de EU
versterkt bij velen nationalistische
gedachten en gevoelens. Aanvang:
19.45 uur (inloop 19.30 uur); maxi-
maal tien deelnemers. 

Voor aanmelden c.q. informatie via
deburgerij.vorden@gmail.com of
06- 51 11 23 90.

Filosofische werkplaats: 
‘Haalt Europa 2020 wel?’
Vorden - In het eerste semester 
van 2014 organiseert Galerie De 
Burgerij weer twee ‘filosofische 
werkplaatsen’ en wel op: donder-
dagavond 6 februari en 13 maart 
2014. De ‘werkplaats’ is een ge-
sprek met een filosofische inslag 
en vraagt een actieve inbreng 
en luisterend oor van de deelne-
mers.

Daward is tot stand gekomen in 
samenwerking met o.a. uitgeverij 
Sanoma. Travel Counsellors, een 
franchiseorganisatie van zelfstan-
dige reisadviseurs, kreeg het hoogste 
klantcijfer van alle reisaanbieders tij-
dens de strijd om deze publieksprijs. 
Met een 9,2 eindigde Travel Counsel-
lors op de eerste plaats. De Beste Reis-
aanbieder Award is een initiatief van 
vakblad TravMagazine. Ruim 500.000 

consumenten gaven hun mening in
een onderzoek van Preferenso.nl in
samenwerking met Trendbox, de Va-
kantiebeurs en Sanoma. De persoon-
lijke aandacht, het bieden van reizen
op maat, het hoge serviceniveau voor
een goede prijs, de leuke locaties en
de ervaren reisadviseurs die snel re-
ageren en met passie hun werk doen
zijn volgens de consument eigen-
schappen die de prijs rechtvaardigen.

Travel Counsellors beste 
reisaanbieder van 2013

Vorden - Travel Counsellors waar Tiny Koning uit Vorden bij is aange-
sloten, is volgens de consument, de beste reisaanbieder van 2013. Het
is de eerste keer dat de consumentenprijs werd uitgereikt als onder-
deel van de Dutch Travel Awards.

De Run is inmiddels zes keer gehou-
den en vanaf de eerste keer met als 
insteek geld voor het KWF te genere-
ren. De belangstelling voor de Blubber 

Run is nog steeds groeiende. Werd er
zes jaar geleden begonnen met een 
paar honderd deelnemers, tijdens 
de laatste Blubber Run verschenen
er maar liefst 1226 personen aan de
start, waarvan de meeste deelnemers
wel familie, vrienden of kennissen 
hebben die geconfronteerd werden 
met de ziekte kanker. De Blubber
Run 2014 wordt gehouden op zondag
26 oktober met start en finish bij de
molen in Linde.

Stichting  BlubberRun

8000 euro voor KWF 
Kankerbestrijding
Vorden - De Stichting Blubber Run 
heeft afgelopen weekend 8000 
euro overgemaakt aan de KWF 
Kankerbestrijding. Het is de netto 
opbrengst van de BLubber Run die 
eind oktober in het buurtschap 
Linde werd gehouden.

Hij had echter pech. Thijs kreeg in 
de wedstrijd te maken met een afge-
broken derailleur en moest een halve 
ronde lopen naar de materiaalpost 
om van fiets te kunnen wisselen. 
Daarmee had hij geen kans meer op 
de overwinning; Walsleben werd de 
winnaar en Thijs moest genoegen 
nemen met een 4e plaats. Zondag 
19 januari was de Soudal Cylocross 
in Leuven. Dit was een snelle wed-

strijd, Thijs ging goed van start. Op
een gegeven moment ontstond er een
kopgroep van 3 renners, Thijs zat in
de groep hier direct achter. De kop-
groep bleef weg en nam het podium
is beslag met Sven Nijs als winnaar,
Thijs kwam als 6e over de finish.Bij
de GOW in Aalten die ook afgelopen
zondag werd verreden namen diverse
RTV-ers deel. Zij kwamen tot de vol-
gende resultaten: Dames: 8e plaats
Gretha Klein Brinke. Jeugd 3: 22e
plaats Renze Makkink. Junioren : 7e
plaats Koen Jansen. Masters 40+: 8e
plaats Peter Makkink.Masters 50+ : 4e
plaats Erik Bouwmeester

Het GOW seizoen zit er bijna op, nog
een paar wedstrijden en dan begint
het wegseizoen.

Thijs van Amerongen ondanks 
materiaalpech vierde
Vorden - Thijs van Amerongen, 
rijdend voor AA-drinks en lid 
van de wielerclub RTV Vierakker-
Wichmond heeft zaterdag 18 
januari de Internationale Cyclo-
cross gereden in Rucphen. Thijs 
werd vooraf samen met Walsle-
ben gezien als grote favoriet.

Deze veldtoertocht staat ook op de 
kalender van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU) en staat bij de 
meeste veldrijders met stip op hun 
te fietsen tochten. Maar ook fietsers 
die geen lid zijn van een wielerver-
eniging zijn welkom en kunnen ook 
deelnemen aan deze klassieker onder 
de veldritten. De start is tussen 8.30 
en 10.00 uur bij het complex van 
de voetbalvereniging Vorden aan de 
Oude Zutphenseweg.De veldrit voert 
de deelnemers via Medler, Wiersse 

naar Ruurlo en daarna via t’Zelle en 
Linde, Vorden weer terug naar het 
startpunt. Er kan gekozen worden 
uit twee routes namelijk 30 km of 45 
km. De routes lopen grotendeels via 
mooie bospaden en zandwegen met 
een enkele harde weg om even iets 
op adem te komen. In samenwerking 
met diverse bos- en landgoedeigena-
ren is het wederom een prachtige 
route geworden.

Bij de controlepost worden een 

drankje, warme bouillon, een krente-
bol en de traditionele gehaktballetjes 
verstrekt en zal er ook een materiaal-
post aanwezig zijn. De gehele tocht is 
prima uitgezet met duidelijke pijlen 
en wordt door leden van de VRTC re-
gelmatig gecontroleerd. 

Na afloop van de tocht kunnen de 
deelnemers zich douchen en is er ook 
een mogelijkheid om de fietsen af te 
spuiten. Leden van de NFTU betalen 
het gebruikelijke tarief en niet leden 
betalen 1 euro meer in verband met 
de dagverzekering. 

Meer info: 
www.VRTCVorden.nl

VRTC organiseert Kastelenveldrit
Vorden - Leden van de VRTC De Achtkastelenrijders zijn momenteel 
druk in de weer met de organisatie van hun ‘kastelenveldrit’ die zon-
dag 26 januari voor de 33e keer in de omgeving van Vorden wordt 
gehouden.

Wat houdt vrijwillig maatschap-
pelijk werk in?
Soms gaat het even niet zo goed met 
iemand. Dan kunnen mensen ge-
bruik maken van het maatschappe-
lijk werk van Sensire.Ter aanvulling 
op de hulpverlening door de maat-
schappelijk werker is er vrijwilligers-
werk maatschappelijk werk ontwik-
keld. Ieder mens heeft wel eens een 
periode dat het niet zo goed gaat. 
Daar kunnen verschillende oorza-
ken voor zijn: ziekte, financiële pro-
blemen, eenzaamheid, overbelas-
ting. Mensen kunnen vastlopen of 
het gevoel hebben het niet meer aan 
te kunnen. Soms lossen spannin-
gen of problemen vanzelf op, maar 
soms kan het teveel worden. Een 
sociaal netwerk is niet altijd vanzelf-
sprekend. In een dergelijke situatie 
kunnen mensen gebruik maken van 
maatschappelijk werk en eventueel 
aanvullend van een vrijwilliger.

Hoe wordt de vrijwillger inge-
zet?
Vrijwilligers kunnen ingezet wor-
den in het werkgebied van Sen-
sire en werken aanvullend op de 
hulpverlening die geboden wordt 
door het maatschappelijk werk. De 
maatschappelijk werker bekijkt en 

bepaalt wanneer en hoe een vrijwil-
liger ingezet kan worden. Een vrij-
williger kan veel tijd en aandacht ge-
ven op basis van gelijkwaardigheid. 
Laagdrempelige ondersteuning als 
aanvulling of in het verlengde van 
maatschappelijk werk. Het kan gaan 
om het oplossen van allerhande 
praktische zaken, zoals het ordenen 
van de administratie, het invullen 
van formulieren of het meegaan 
naar instanties. Maar ook het sti-
muleren bij gedragsveranderingen, 
activeren bij dagbesteding, steun 
en structuur bieden, ondersteunen 
bij het vinden en aangaan van soci-
ale contacten of een luisterend oor 
bieden. De vrijwilliger bezoekt de 
klant. In overleg met maatschappe-
lijk werk wordt bepaald hoe de on-
dersteuning eruit gaat zien en voor 
hoe lang. De ondersteuning is gratis. 

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen spe-
cifieke opleidingseisen gesteld. De 
filosofie is dat mensen een schat 
hebben aan ervaringen, bekwaam-
heden, deskundigheid en kennis. 
Maar bovenal beschikken over men-
selijke kwaliteiten zoals optimisme, 
zorgzaamheid, humor, vriendelijk-
heid en flexibiliteit. Al deze ervarin-

gen en kwaliteiten zijn de basis van 
de vrijwilliger. Daarnaast krijgen de 
vrijwilligers een korte cursus van 
vijf dagen aangeboden, zodat zij 
goed voorbereid aan de slag kunnen. 
Op 6 februari start de cursus. Ook 
na de cursus worden de vrijwilligers 
ondersteund en begeleid door een 
professionele coördinator. Je kunt 
ingezet worden in het werkgebied 
van Sensire.

Zin in vrijwilligerswerk?
Voor wie graag iemand stimuleert 
en inspireert bij allerlei activiteiten 
of graag praktische ondersteuning 
wilt verlenen, biedt het vrijwilligers-
werk bij maatschappelijk werk van 
Sensire een enorme uitdaging. Wij 
zoeken vrijwilligers met deskundig-
heid op allerlei gebied. Vrijwilligers 
die medemensen willen steunen 
in moeilijke momenten, maar ook 
mensen die praktische steun kun-
nen bieden. Het maatschappelijk 
werk biedt vrijwilligers voldoening, 
zelfontplooiing, werkervaring en 
contacten met andere vrijwilligers 
en een onkostenvergoeding.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als 
vrijwilliger kan men contact opne-
men met de coördinators vrijwilli-
gers werk maatschappelijk werk:
Thea Staffhorst tel. 06 – 22 97 65 06 
of mailen naar
t.staffhorst@sensire.nl 
Annet Langeler tel. 06-10 29 71 12 of 
mailen naar  a.langeler@sensire.nl

- Advertorial -

Sensire biedt uitdagend vrijwilligerswerk
Bronckhorst - Uitdagend vrijwilligerswerk doen? Specifieke vaar-
digheden en ervaring inzetten om iemand te ondersteunen die het 
moeilijk heeft? Sensire maatschappelijk werk zoekt vrijwilligers die 
aanvullend op de professionele hulpverlening klanten kunnen on-
dersteunen. Een prachtige manier om  persoonlijke ervaringen en 
vaardigheden in te zetten om iemand te ondersteunen, maar ook je 
eigen horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen.

Componist/liedschrijver Carina Nu-
man koos waargebeurde verhalen en 
maakte daarover twee liederen. Één 
lied, Suzanne, gaat over afscheid, lief-
de en verlangen naar  iemand die ver 
weg is. ‘Waar je hart is, ben je thuis’. 
Het andere lied, Berta zonder H, gaat 
over Berta die haar naam vroeger 
van de meester met een H moest 
schrijven op straffe van strafwerk. 
Verschillende koren namen één van 
deze liederen op hun repertoire en 
maakten daaromheen een speciaal 
programma. Elk koor doet dat hele-
maal op zijn eigen manier. Theater-
groep Maskerade brengt het verhaal 
Zeeman in bed over een meisje dat op 

een nacht wel een hele vreemde snui-
ter in haar bedstee aantrof. Al eerder 
deze winter trad de adhoctheater-
groep Oogst  met bewegingstheater 
geïnspireerd op verhalen.

Koren
De koren die de concerten geven zijn: 
Gemengd koor Weerklank uit Zed-
dam, Het Kleine Holtekoor uit Doe-
tinchem, Het Wehls Gemengd koor, 
Gemengd koor Looft den Heer uit 
Hengelo en de vrouwenkoren Con 
Brio uit Etten en Inspiration uit Ulft. 
In totaal doen er ongeveer 200 zan-
gers mee.  

Voorstellingen
Hieronder een overzicht van voor-
stellingen in deze regio. Soms wordt 
er een kleine bijdrage als entree ge-
vraagd. Reserveren is niet nodig. 
Meer informatie over de groepen en 
het programma vindt u op www.
amateurkunstachterhoek.nl

Maandag 27 januari, 19.30 uur, Hyn-
dendael, Hummelo: Gemengd koor 
Looft den Heer uit Hengelo.
Maandag 27 januari, 19.00 uur, Het 
Weerdje, Doetinchem:  Het Kleine 
Holtekoor uit Doetinchem.
Maandag 3 februari, 19.30 uur, De 
Bleijke, Hengelo: Gemengd koor 
Looft den Heer uit Hengelo.
Dinsdag 11 februari, 19.30 uur, Olders-
hove, Wehl: Het Wehls Gemengd koor
Dinsdag 25 februari, 19.30 uur, Het 
Waterrijk, Doetinchem: Het Wehls 
Gemengd koor

Verhalenoogst: waargebeurde 
verhalen van ouderen
Bronckhorst - Geïnspireerd op waargebeurde verhalen van ouderen 
uit de Achterhoek, dat is het motto van deze unieke serie voorstellin-
gen. In het kader van het project Verhalenoogst, geven verschillende 
koren en theatergroepen deze winter unieke presentaties op tal van 
woonzorgcentra in de Achterhoek.

Het comité boomfeestdag Bronck-
horst is daar erg blij mee. Het comité 

is nu bezig om geschikte plantloca-
ties in de nabijheid van de scholen te 

zoeken. Als u wensen of ideeën hebt, 
ook op particulier terrein, kunt u 
zich melden bij boomfeestdagbronck-
horst@gmail.com of Mariska Piek op 
06-24471556.

Plantlocaties gezocht voor Boomfeestdag
Bronckhorst - Op 12 maart aanstaande wordt boomfeestdag weer ge-
vierd. Diverse basisscholen in de gemeente Bronckhorst hebben zich 
al aangemeld voor deelname.
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Voor de KunstKring Ruurlo is dit op-
treden ook een uitdaging. Het wordt 
een programma dat op de avond 
zelf wordt ingevuld door gerenom-
meerde musici met totaal verschil-
lende achtergronden en talenten. 
Ga er maar aan staan! Gezamenlijke 
drijfveren als liefde, heimwee, angst 
en verdriet moeten verrassende mu-
ziek en performances opleveren. Hoe 
brengen bij voorbeeld een traditione-
le Afrikaanse musicus als Zoumana 
Diarra en jazz-zangeres Denise Jan-
nah het gevoel van heimwee over? 
Kunnen deze verschillende artiesten 
elkaar – al spelend en zingend – iets 
vertellen over de liefde? Zoumana Di-
arra uit Mali is een virtuoos musicus 
op gitaar en ngoni en speelt verder 
nog balafoon, djembe en saxofoon. 
Hij treedt net zo makkelijk op met 
Trijntje Oosterhuis als met Harry 
Sacksioni, en Jan Akkerman.Mola 
Sylla kennen we als ‘the voice of Se-

negal’. Zijn tournee sloot hij af met 
een aantal concerten in de beroemd-
ste jazzclub van de wereld, de Blue 
Note in New York. Op dit moment 
is Mola de smaakmaker bij de dans-
voorstelling Romeo en Julia van het 
Scapino Ballet. Denise Jannah, gebo-
ren in Suriname, speelde een belang-
rijke rol in de musical ‘A Night at the 
Cotton Club’. Zij bracht in 1994 haar 
eerste album uit. In datzelfde jaar 
trad ze voor het eerst op het North 
Sea Jazz Festival op. Ze won een Edi-
son en werd als eerste Nederlandse 
jazzmusicus gecontracteerd door het 

fameuze jazzlabel Blue Note Records.
Meer informatie over de musici staat 
op www.kunstkringruurlo.nl.

De voorstelling op zaterdag 25 janu-
ari begint om 20.30 uur in het Kul-
turhus, Nieuweweg 5 te Ruurlo. In 
de voorverkoop zijn de kaarten à € 
17.50 verkrijgbaar bij Everwennink, 
Leeuwerikstraat 4, Ruurlo, Groot 
Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 57 te 
Ruurlo en via www.kunstkringruur-
lo.nl. Bij de ingang van de zaal op 25 
januari vanaf 20.00 uur kosten de 
kaarten € 20,-.

Bijzonder music event bij de KunstKring Ruurlo op 25 januari

Gelauwerde musici gaan de uitdaging aan
Ruurlo - Durven Zoumana Diar-
ra, Mola Sylla en Denise Jannah 
de uitdaging aan? Durven zij uit 
hun comfortzone te stappen? 
Producer, pianist en gelauwerd 
componist Thijs Borsten daagt 
deze heel verschillende musici 
uit. Zij deelden nooit eerder sa-
men het podium. Het wordt een 
heel spannende avond met onge-
twijfeld grote verrassingen! Het 
wordt ‘De Uitdaging’.

Vier musici gaan de uitdaging aan om in een nieuwe setting samen op te treden.

Volle bak
Zondagmiddag is het wederom volle 
bak. Onder de fans en liefhebbers ook 
muzikale vrienden van de band, zoals 
natuurlijk Tante Rikie, Dick Kemper 
(Vandenberg), Gijs Jolink (Jovink), 
Janwilm Tolkamp en Timo Kelder, 
beiden van Normaal deeluitmakend. 
Laatstgenoemde was echter de eer-
ste drummer van The Backcorner 
Boogieband en geniet van het weer-
zien met zijn voormalige muzikale 
maatjes. Als achtergrondzangeres 
Toos Ligtenberg in de pauze tussen 
de eerste en tweede set buiten loopt 
tussen de aanwezigen die onder een 
aangenaam ‘winterzonnetje’ buiten 
staan, omhelst ze Timo. “Goh wat 
leuk je weer eens te zien.” De band-
leden drinken een biertje tussen de 
bezoekers staand en krijgen van alle 
kanten schouderklopjes en compli-
menten. “Klinkt helemaal te gek,” 
klinkt het regelmatig. Volkomen te-
recht! De band staat als een huis. Het 
publiek geniet met een pijpje Grolsch 
in de hand met volle teugen. Bier op 
zijn lekkerst, met muziek op zijn lek-
kerst.

Kippenvel
De band zet met het openingsnum-
mer ‘Angels (on my shoulder)’ direct 
al de toon. ‘Woow! Wat een band!’ 
Kippenvel! Alle registers worden 
open getrokken. De band is in top-
vorm en het plezier spat van het po-
dium door de sterke onderlinge che-
mie. IJzersterke nieuwe nummers af-
gewisseld met eerder werk van de cd 
‘The Kotten Fields Sessions’. De band 
heeft een enorme groei doorgemaakt. 
Er is uitgebreid geëxperimenteerd, 
maar nog wel steeds dat typerende 

eigen geluid. Scheurende gitaren van
snarenvirtuoos Bas Schouten of de 
heerlijk ‘jengelende’ hammond van 
Geo Wassink. En vanzelfsprekend 
het unieke stemgeluid van Erik Nei-
meier. Elk bandlid speelt zijn/haar rol
in de totstandkoming van het geluid
van de band. Na de pauze te gast El-
lio Martina op pedalsteelgitaar, eerst
ingetogen, later nog steeds fier over-
eind tussen het muzikaal geweld. 
Typisch Backcorner Boogieband. Het
publiek gaat uit zijn dak.

Festivals
De band brengt met ‘Faico faico’ een
meer dan waardige opvolger uit van
het debuutalbum dat diverse grote
optredens opleverde zoals de Zwarte
Cross en Paaspop Schijndel. De band
hoopt daar dit jaar mooie namen aan
toe te voegen. “De cd hebben we al
een tijdje geleden opgenomen maar
bewust nu in januari uitgebracht.
Zo’n plaat midden in het seizoen
uitbrengen is zonde. Dan zitten alle 
festivals al vol.” Wat de titel van het
album ‘Faico faico’ betekent weet de
band zelf ook eigenlijk niet. “De cd
hebben we in vier dagen en nachten
opgenomen in Roy’s Kitchen in Kot-
ten, met lekker biertje erbij natuur-
lijk. Er lag ’s morgens een keer een
briefje voor me klaar waar op stond
‘Hendrik Jan faico’. Roy wist absoluut
niet meer wat hij daar mee bedoeld
had, dus die kreet bleef hangen,” ver-
klaar Lovink de titel lachend.
De cd is te beluisteren via VPRO’s’ 3
voor 12 Luisterpaal’, maar veel be-
ter nog is aanschaffen. Een (h)eerlijk
Achterhoeks product waar de Ach-
terhoekse muziekliefhebber trots op
kan zijn.

Cd-presentatie Backcorner Boogieband; ‘Faico faico’

“Het klinkt geweldig”

Achterhoek-“Lieve mensen hier in Zelhem in The Boogie Barn. Hebben
jullie zin in een feestje?” Zanger Erik Neimeier afgelopen zondag tij-
dens de presentatie van de nieuwe cd van de Backcorner Boogieband,
‘Faico Faico’, in The Boogie Barn, een schuur van veldkeien en boom-
stammen, het nieuwe thuishonk van de formatie rondom Hendrik Jan
Lovink. Zaterdagavond vond de officiële presentatie al plaats op de-
zelfde plek. Het was Marcel Veenendaal, frontman/zanger van Direct
die het eerste exemplaar uitreikte. “Het dak ging er vanaf gisteravond.
Het optreden is opgenomen voor een live-cd. Een aantal van ons heb-
ben al wat terug gehoord en zeiden dat het erg goed klonk,” vertelt
een glunderende trompettist Bas Konings. Dat belooft veel goeds. Hij
maakt zich met de 12-koppige band op voor een soort ‘reprise’ van de
avond ervoor, die al snel uitverkocht was.

Ze komen op 25 januari met z’n vie-
ren naar het Kulturhus in Ruurlo: 
producer, componist en pianist Thijs 
Borsten uit Nederland, virtuoos mu-
sicus op gitaar en ngoni Zoumana Di-

arra uit Mali, Mola Sylla, ook wel ‘the 
voice of Senegal’ genoemd en jazz 
zangeres Denise Jannah met haar 
Surinaamse roots. Ze komen niet 
met een degelijk ingestudeerd pro-

gramma. Ze gaan samen een uitda-
ging aan. Thijs Borsten en Zoumana 
Diarra begeleiden de beide vocalisten 
bij hun inspanningen om heel ver-
schillende tradities en muziekstijlen 
samen te brengen.Thijs Borsten: “We 
dagen de beide vocalisten uit om het 
thema ‘liefde’ tot leven te brengen. 
Het wordt – hoop ik – heel boeiend 
hoe zij elkaars traditie ontdekken en 
daarmee elkaar inspireren. Ik vind 
het ook heel spannend of het jazz 
zangeres Denise Jannah gaat lukken 
om een eigen interpretatie te vinden 
voor een lied uit Mali dat Mola Sylla 
na aan het hart ligt. En omgekeerd. 
Wat kunnen we verwachten van het 
slotduet waarin zij elkaar op deze 
avond, geheel onvoorbereid, hebben 
gevonden? Het wordt spannend en 
verrassend.” Het wordt dus ook een 
beetje een uitdaging aan de bezoekers 
van dit concert. Vinden zij het span-
nend om mee te gaan in de ontdek-
kingsreis van de musici? Om niet van 
tevoren precies te weten wat gespeeld 
en gezongen wordt? Wie daarin een 
uitdaging ziet, vindt meer informatie 
op www.kunstkringruurlo.nl. Op die 
site kunnen ook de kaarten met voor-
verkoopkorting worden besteld. Die 
zijn eveneens verkrijgbaar bij Ever-
wennink, Leeuwerikstraat 4, Ruurlo 
en Groot Jebbink Bloemen, Dorps-
straat 57 te Ruurlo.

Thijs Borsten over het concert ‘De uitdaging’ op 25 januari:

‘Vinden de zangers Denise Jannah en 
Mola Sylla elkaar in de liefde?’

Ruurlo - Thijs Borsten heeft grote verwachtingen van het door hem 
ontwikkelde concert met als thema ‘De uitdaging’ waarmee hij op 25 
januari naar Ruurlo komt. “Nooit eerder stonden Mola Sylla en De-
nise Jannah samen op het podium. Laat staan dat ze elkaar muzikaal 
gingen zoeken met de liefde als rode draad. Ruurlo krijgt daarmee 
een uniek concert.”

Thijs Borsten.

Doetinchem On Stage

5 jaar netwerken voor leerlingen VMBO
Doetinchem - Dit jaar organise-
ren AOC Oost en Metzo College 
voor het 5e achtereenvolgende 
jaar Doetinchem On Stage, een 
groot beroepskeuzeproject voor 
1000 leerlingen in leerjaar 1 en 
2 van het VMBO. Leerlingen moe-
ten al jong keuzes maken en om 
ze daarbij te helpen brengen 
de scholen de leerlingen op een 
beursdag in het Graafschapsta-
dion in contact met zoveel moge-
lijk professionals.

Door met hen in gesprek te gaan krij-
gen leerlingen een beetje zicht op de 
inhoud van het werk. Dat lukt nog be-
ter, wanneer ze 14 dagen later, op de 
Doe-dag, op bezoek gaan op de werk-
plek om te zien en zo mogelijk ook te 
ervaren wat het beroep inhoudt. Dit 
jaar is de beursdag op 12 februari en 
de Doe-dag op 25 februari. 

Waarom doen bedrijven mee?
Het zijn belangrijke dagen voor leer-
lingen: zomaar op nieuwe mensen 
afstappen, jezelf presenteren. Maar 
ook voor bedrijven zijn het interes-
sante dagen: die leerling kan zomaar 
een toekomstige medewerker zijn! 
Bovendien is er op het informatieve 
netwerkbuffet op 29 januari en op 
de beursdag voldoende gelegenheid 
om zelf ook te netwerken, nieuwe 
contacten te leggen of met bestaande 

contacten de relatie te versterken.

Wensenlijstje
Veel bedrijven hebben zich al aange-
meld, maar er missen ook nog wel 
beroepen. De organisatie zoekt nog
binnenhuisarchitecten, autocoureurs,
gamedesigners, bosbouwers, loon-
werkers, hoveniers, bloemisten, me-
dewerkers in een dierentuin, asiel of 
kinderboerderij, akkerbouwers, me-
chanisatiemonteurs, zakenlieden, chef-
koks, acteurs en zangeressen, bakkers,
piloten, snoepfabriekmedewerkers, ver-
pleegsters, leidsters in de kinderopvang
en profsporters. Een hele lijst! 
Wie belangstelling heeft, kan zich 
aanmelden via de website www.doe-
tinchemonstage.nl of www.professio-
nalontmoetvmbo.nl Op die sites staan
ook aanvullende informatie, een film-
pje en foto’s.



Contact met de Politiek

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

Uiteraard snapt de GroenLinks fractie dat 
motorcross een fenomeen is dat thuishoort 
in de Achterhoek. Daar moet ook ruimte voor 
zijn, natuurlijk.

Maar we gaan ook prat op onze mooie Ach-
terhoek: kom daar wonen. Het is er rustig, 
open en er is veel natuur. Als u niet weg kunt 
uit het westen, vanwege werk of een andere 
binding, dan is het als toerist aangenaam ver-
toeven bij ons. Lekker in alle rust door de bos-
sen lopen, ’s avonds een hapje wegprikken in 
één van de vele lokaliteiten en daarna genie-
ten van een welverdiende rust in hotel of bed 
and breakfast. Het beleid van de gemeente 
is erop gericht om zoveel mogelijk mensen 
te trekken naar onze Mooie Achterhoek. Dat 
merk je al als je ergens de Achterhoek bin-
nenkomt: Welkom in de Achterhoek.

In het Vordense Delden was jarenlang een 
stuk bos waar de jeugd op zaterdagmiddag 
crosste. Voor de buurt was dit geen pro-
bleem. Om verschillende redenen is de baan 
gesloten. Mensen die er woonden of kwamen 
wonen konden genieten van de rust. Maar je 

zult maar een huis gekocht hebben of een 
nieuwe B&B hebben geopend, terwijl niets 
erop wees dat er verandering op komst is!
De vereniging VAMC wil namelijk graag de 
crossbaan heropenen, een begrijpelijke wens. 
Alles duidt er echter op dat wat vroeger be-
gon als onschuldige baan voor zeer jeugdigen 
met lichte motoren uit zal groeien tot een 
crosscircuit voor het gebruik door motoren 
tot 500cc met dito overlast. Elke dinsdag- en 
zaterdagmiddag 10 wedstrijden: gelijktijdig 
met het toerismeseizoen!

Het onderzoek naar de geluidsoverlast is pas 
op 12 januari verschenen. En op 14 januari 
stond al in Contact dat het college de vergun-
ning wil verlenen. Dit wekt niet de indruk dat 
het college een zorgvuldige afweging heeft 
gemaakt tussen de wens van motorcrossers 
om te sporten en de belangen van mensen die 
hier komen of wonen vanwege de rust.
Zoals veel te vaak in Bronckhorst zal de Raad 
van State wel weer het laatste woord moeten 
krijgen…..

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

cda@bronckhorst.nl

Bronckhorst en motorcross

Vorige week was mevrouw Liesbeth Spies, in 
haar nieuwe functie als onafhankelijk voor-
zitter van Achterhoek 2020 bij de Gemeen-
teraad Bronckhorst op bezoek. Inzet was om 
met ons in gesprek te gaan over de toekomst 
van de Achterhoek. Mevrouw Spies heeft de 
opdracht nog meer daadkracht te genereren 
en gezamenlijke speerpunten en prioriteiten 
te formuleren voor de gezamenlijke gemeen-
ten in de Achterhoek. Ze benadrukte de ur-
gentie, met name als gevolg van de demogra-
fische ontwikkelingen (ontgroening, vergrij-
zing, krimp).

De VVD is trots op het feit dat Bronckhorst 
hier al vroegtijdig op ingespeeld heeft en 
daarbij de burgers actief heeft betrokken. 
In die zin vervult onze gemeente een voor-
trekkersrol. Kijk daarbij naar de IKC’s, de 
privatiseringstrajecten, onze nauwe samen-
werking met het onderwijs, de zorg en de 
ondernemers. De basisvoorwaarden zijn er, 
maar natuurlijk zullen we ons de komende 
periode moeten blijven richten op een verde-
re kwaliteitsverbetering van wonen, werken, 
onderwijs en zorg. Bereikbaarheid en toe-
gankelijkheid zijn belangrijke aspecten voor 
onze burgers en ook voor de bedrijven. Di-

gitaal verkeer, breedband, 
maar ook de mobiliteit 
zijn hierin belangrijk. Dat 
kan zijn in kleinschalige 
vorm, maar hierbij kun-
nen we ook denken aan 
de verbinding met Eu-
ropa. Alternatieve en duurzame vervoersvor-
men geven nieuwe kansen en mogelijkheden 
voor onze innovatieve bedrijven. Wij zijn van 
mening dat duurzame en innovatieve ont-
wikkelingen niet hoeven te conflicteren met 
economische, deze kunnen juist een impuls 
geven aan onze innovatieve economie.

Ook - en juist - onze plattelandsomgeving 
biedt hiertoe de mogelijkheden. Duurzame 
brandstoffen als lng en lbg en andere ener-
giebronnen, zoals zonnepanelen kunnen 
hier een prima aanvulling bieden voor onze 
economie. Energiekosten vormen de grootste 
lasten voor de toekomst voor burgers en be-
drijven. People, Planet en Products kunnen 
heel goed samengaan. Zo blijft Bronckhorst 
de gemeente, waar het goed is te wonen, wer-
ken en recreëren.
U ziet het, er is veel te doen de komende tijd. 
De VVD is graag bereid hier veel energie in 
te steken!!

vvdfractie@bronckhorst.nl

Toekomst van de Achterhoek

De gemeente Bronckhorst zal in de komende 
jaren het aantal inwoners zien dalen. Zo zal 
in de periode van 2012 tot 2020, naar ver-
wachting, het aantal leerlingen met 30 % ver-
minderen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor 
de basisscholen. Dit geldt ook voor de daar-
aan verwante andere kindvoorzieningen. Op 
verschillende plaatsen in de gemeente wordt 
dan ook aan samenvoegen of samenwerken 
van scholen gewerkt. Voor dit soort zaken 
zijn de schoolbesturen primair verantwoor-
delijk. De gemeente heeft de taak om voor 
een passende huisvesting te zorgen. Dit is een 
heldere scheiding van verantwoordelijkhe-
den maar vraagt zeker ook een goede samen-
werking van schoolbesturen en gemeente.

Leidend bij deze zaken moet zijn: De kwali-
teit van de kindvoorziening. Alleen het beste 
is goed genoeg voor onze kinderen. Zij moe-
ten een sterke start aan hun toekomst kun-
nen geven.

Het CDA staat ook helemaal achter dit uit-
gangspunt. Natuurlijk zijn de schoolbesturen 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het on-
derwijs en moeten zij er zorg voor dragen dat 

het huishoudboekje 
klopt. Toch zijn er, 
tijdens de discussies 
over scholen, ook an-
dere zaken waar we 
als CDA aandacht aan 
geven en aandacht voor vragen. We willen 
hier een paar van deze zaken noemen.

Spreiding. Het CDA streeft er naar om een 
goede spreiding van scholen over de gemeen-
te te realiseren. De scholen moeten goed be-
reikbaar zijn en als de kinderen op de fiets 
naar school gaan moeten ze daar op een vei-
lige manier kunnen komen.

Identiteit. Ouders moeten wel een keuze kun-
nen maken voor een school die bij hun kind 
past en ook een school die bij hun levensover-
tuiging past.

Wij zijn ons ervan bewust dat in 2014 scho-
len nog vaak onderwerp van discussie zullen 
zijn. Het belang van onze kinderen is dat we 
daar op een juiste manier mee omgaan. 

De CDA-fractie

Recent is in de media veel gecommuniceerd 
over de minimale grootte van gemeenten.

GBB beluistert hierin dat men enkel met de 
cijfertjes bezig is en dat gezocht wordt naar 
allerhande argumenten om zo een schaalver-
groting te realiseren (hoewel dit stellig wordt 
ontkend).

Wat heeft de schaalvergroting naar Bronck-
horst opgeleverd? U als inwoner ervaart veel-
al de nadelen: minder voorzieningen, meer 
afstand tussen gemeente en inwoner, meer 
(onzinnige) regelgeving, minder maatwerk. 
Daarnaast zien wij dat men juist weer is be-
gonnen met gebiedsgericht te werken, ofwel 
de oude gemeentegrenzen worden min of 
meer opgetrokken en het budget wordt per 
gebied verdeeld. Aan de ene kant dus nog 
verder opschalen en aan de andere kant de 
gemeente weer ophakken in stukken.

Gaan we nu eens met de echte problematiek 
aan de slag en hebben we het niet alleen over 
de vorm en grootte van de overheid? Wat 
ons betreft per direct! Meer banen en het in 
stand houden van voorzieningen in de direc-

te woonomgeving zorgen ervoor dat u, maar 
ook uw buurman, hier graag blijven wonen.

JA, er zijn veranderingen die wij als Bronck-
horst niet alleen op kunnen lossen, hier zal 
door goed samen te werken met aangren-
zende gemeenten en vooral bedrijven en in-
woners aan gewerkt moeten worden. Samen-
werken dus!

NEE, wij willen absoluut geen fusie! Bronck-
horst is groot genoeg.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Samenwerken ja, fuseren nee!

Hoewel het in Nederland veiliger is dan we 
denken staat veiligheid hoog op de agenda. 
Niet alleen in “Den Haag”, maar ook bij 
onze inwoners. Zowel verkeersveiligheid als 
veiligheid in de buurt. De geregistreerde cri-
minaliteit mag dan de afgelopen jaren zijn 
afgenomen, gevoelens van onveiligheid zijn 
niet minder geworden. Kleine criminaliteit 
en rondhangende jongeren zijn zaken die 
mensen het meest als bedreigend ervaren. 
Vrachtverkeer in de dorpen is vaak een punt 
van overlast. Dat vraagt onze aandacht.

De burgemeester gaat over de openbare orde 
in de gemeente. Hij neemt samen met de po-
litiechef en de officier van justitie zo nodig 
maatregelen. Maar ook inwoners zelf dragen 
een verantwoordelijkheid. Het zijn mensen 
die normen stellen en onveilige situaties sig-
naleren in eigen dorp of buurt. Onderlinge 
sociale verbanden vormen de belangrijkste 
voorwaarde voor het handhaven van een 
veilige omgeving. Gelukkig bestaan die ver-
banden in de Achterhoek nog volop. Op die 
sociale samenhang moeten we zuinig zijn.
Uit ervaring weten we dat het positief werkt 
als buurtbewoners samen het initiatief ne-

men de veiligheid 
in hun omgeving 
te vergroten. Via 
buurtalarm of an-
der soort commu-
nicatie. Bij kleine zaken kunnen buurtbewo-
ners hun eigen en elkaars kinderen aanspre-
ken op hun gedrag. Een groot deel van het 
leven van kinderen en jongeren speelt zich 
nu eenmaal af buiten het zicht van hun ou-
ders – dat is niet alleen iets van deze tijd, dat 
is altijd zo geweest. Voor grotere problemen, 
zoals handel in drugs en woninginbraken vin-
den wij het belangrijk dat wijkagenten zicht-
baar aanwezig zijn, bewoners ondersteunen 
en waar nodig ingrijpen. Waar drugsdealers 
opereren, rekent D66 op de samenwerking 
van jongerenwerk, maatschappelijk werk, 
preventiewerkers van de verslavingszorg en 
van laagdrempelige geestelijke gezondheids-
zorg. De gemeente tot slot betrekt bewoners 
actief bij het opstellen van een basisplan vei-
ligheid. Door samenwerking wordt politie-
inzet effectiever. Een veilige leefomgeving 
maken we samen!

Johanna Prick.

d66fractie@bronckhorst.nl

Een veilige leefomgeving

Valt er wat te kiezen, op 19 maart? Een veel-
gehoorde klacht over de lokale politiek is dat 
er weinig verschillen zijn tussen de stand-
punten van de politieke partijen. Dat wat er 
in Den Haag gebeurt, zou bepalend zijn voor 
hoe er in Bronckhorst gestemd wordt. Maar 
dat laat u toch niet gebeuren?

Ja, er valt wat te kiezen, of het nu gaat over 
verenigingen, belastingen, woningen, be-
drijven, zorg, onderwijs, groen. Niet alleen 
de raadsvergaderingen doen er toe, er moet 
ook op een eerlijke manier worden samen-
gewerkt met dorpsbelangenorganisaties. Zo 
mogen geen plannen gevraagd worden zon-
der duidelijkheid over de financiële mogelijk-
heden.

De PvdA fractie kraakt graag een kritische 
noot, houdt van goed besturen en houdt war-
me pleidooien voor realiteitszin en de mense-
lijke maat. De PvdA doet aan politiek op een 
positief opbouwende manier. De komende 
tijd zal Roosje dit geluid laten horen! Roosje 
voert campagne!

U leest meer over de verkiezingsactiviteiten 
op de website en in het Contact. Maak ken-
nis met de nieuwe lijsttrekker Annelies Lich-
tenberg, tijdens één van de verkiezingsactivi-
teiten. Maak gebruik van ons Ombudsteam, 
ombudsteam@pvdabronckhorst.nl, telefoon 
06 526 62 996, uniek in de gemeente.

@PvdABronckhorst

facebook.com/pvdabronckhorst

pvdafractie@bronckhorst.nl

Pluk de uitdaging
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Op zaterdag 18 januari speelde Quin-
tus DC1 tegen Loo DC1 in Sporthal de 
Spelleward in Duiven. Er werd zeer 
goed gespeeld en zowel aanvallend als 
verdedigend zag het er erg verzorgd 
uit. Complimenten aan de trainer/
coach die dit team steeds nog beter 
maakt en zorgt dat het echt een col-
lectief is. Uitslag 7-15. In Sporthal El-
derveld in Arnhem kreeg Swift A E1 
het team Quintus E1 op bezoek. Di-
rect vanaf het begin was goed te zien 
dat Quintus een klasse beter is. Zowel 
aanvallend als verdedigend zeer sterk 
gespeeld, waardoor de tegenstander 
geen kans kreeg. De Hengeloërs ble-
ven geconcentreerd en elke onder-
schepping leverde een goal op. Uitslag 
3-20. 

Zondag 19 januari speelde Quintus He-
ren 1 tegen Tyfoon uit Hattem in Top-
sportcentrum Landstede in Zwolle. 
Zowel Tyfoon als Quintus begon voor-
zichtig. Met goed systeemspel bouwde 
Quintus daarna aan een voorsprong, 
waar Tyfoon de keeper van Quintus 
slechts twee maal wist te passeren. 
Na de rust, 2-12, liep Tyfoon snel in 
met een aantal snelle breakouts. Dich-
terbij dan 5 punten liet Quintus het 
niet komen. Door het uitvallen van de 
schutter van Tyfoon wist Quintus met 
individueel handbal de overwinning 
pakken, uitslag 11-24. De Quintus Da-
mes speelden tegen Vios DS1 in Sport-
hal de Sonders in Beltrum. De dames 
van Vios waren een maatje te groot 
dit keer. Snel vergeten en op naar 
de volgende wedstrijd. Uitslag 24-12. 
Quintus D1 moest in de Hamaland-
hal in Lichtenvoorde aantreden tegen 

Erix D1. Een wisselvallige wedstrijd 
waarin mooie combinaties werden 
afgewisseld met onnodig balverlies. 
Gelukkig keepte Nick een uitstekende 
partij. Na een 3-7 ruststand werd er 
een 6-13 overwinning meegenomen 
richting Hengelo. In Sporthal Trio-
minos Endesprong in Duiven speelde 
Quintus E2 tegen Duiven E2. Het lag 
niet aan de spanning van de wedstrijd, 
die was zeker aanwezig. Wel was het 
spel van Quintus onder de maat. Indy 
deed gelukkig weer mee na herstel 
van haar blessure en maakte ook een 
zeer mooie goal. Goed samen blijven 
werken is beloond met winst. Dat is 
echt teamwerk.... uitslag 1-2. 

HV Angeren/Wifi4All E2 zag Quin-
tus E3 in hun Sporthal Walburgen 
in Gendt. Arnold van Ommeren ver-
ving de vaste coach. Door goed ver-
dedigend werk en samenspel werd er 
gewonnen van de koploper. Man off 
the match was zonder enige twijfel de 
keeper Jordy. Waar Angeren het ook 
probeerde, hij wist echt de ballen te 
stoppen uit onmogelijke hoeken. Ook 
Senne was verdedigend echt sterk. Er 
kwam niemand langs. Uitslag 2-6.

Programma Sporthal de Kamp
Vrijdag 24 januari: Trainingstijd, 
Quintus E2-Quintus E3. Zaterdag 25 
januari: 11.45 uur Quintus HC1-Bor-
have HC1; 11.00 uur Quintus E1-Re-
flex E1. Zondag 26 januari: 08.45 uur 
Quintus DC1-HV Angeren DC3; 09.40 
uur Quintus DS1-OBW DS4; 10.50 uur 
Quintus HS2-Reehorst HS2. Tot slot 
Hamalandhal Lichtenvoorde: 15.15 
uur Erix HS2-Quintus HS1.

Quintus handbalteams 
nemen punten mee naar huis
Hengelo - Zowel zaterdag 18 als zondag 19 januari gingen de handbal-
teams van SV Quintus op pad voor hun uitwedstrijden.Er kwamen na 
sportieve wedstrijden veel punten terug naar Hengelo.

Arjen Robben is heel trots op het 
boek: “Ronaldo mag dan de Gouden 
Bal gewonnen hebben. Er is nog geen 
kinderboek over hem. Laat staan drie. 
Ik ben hier heel erg trots op!”

In Arjen Robben en de finale van 
de Champions League lezen we hoe 
het allemaal zo ver gekomen is. Wat 

maak je allemaal mee op weg naar de 
top? Het verhaal is een boeiende mix 
geworden van werkelijkheid en fan-
tasie over het leven van Robben. Van 
zijn eerste jaren bij VV Bedum, zijn 
jaren bij FC Groningen en PSV, zijn 
avonturen in het buitenland tot aan 
de finale van de Champions League.
Dit verhaal is de eerste uit een serie 

van drie. Tijdens de presentatie van 
donderdag gaf Robben, door het 
schrijven van de eerste zin, meteen 
de aftrap voor het tweede boek. In 
dit verhaal, dat eind april verschijnt, 
lezen we alles over de avonturen van 
Arjen Robben tijdens het WK Voetbal 
in Brazilië. De titel van het boek is al 
bekend: Arjen Robben en het magi-
sche schot in Rio. De inhoud van deel 
drie blijft nog even geheim.

Robben-app
In de App Store en Google Play staat 
een gratis app, waarmee de verhalen 
echt tot leven komen. Bij sommige 
illustraties in het boek staat een spe-
ciaal Arjen Robben-logo. Wanneer 
de pagina’s met het logo via de app 
worden gescand, kan de lezer unieke 
beelden bekijken.

Initiatiefnemers
De boekenreeks is een initiatief van 
Stichting Lezen en Schrijven, FC Gro-
ningen in de Maatschappij en uitgeve-
rij Kluitman. Eén op de vier kinderen 
verlaat de basisschool met een forse 
leesachterstand. En dat terwijl de ba-
sisschooltijd zo’n belangrijke tijd is. 

Gedurende deze tijd leggen kinde-
ren, op school én thuis, de basis om 
goed te leren lezen en schrijven. Met 
dit project willen de drie initiatiefne-
mers kinderen stimuleren om veel 
te gaan lezen en schrijven en (groot)
ouders stimuleren om veel voor te 
lezen.

Fred Diks schrijft boek over Arjen Robben

Hengelo - Afgelopen donderdag 16 januari, ontving international Arj-
en Robben het eerste exemplaar van het kinderboek Arjen Robben en 
de finale van de Champions League. Hij kreeg deze overhandigd door 
kinderen uit groep 8 van de Togtemaarschool in Bedum, de oude ba-
sisschool van Robben. Zij waren één van de in totaal veertien groepen 
8 uit de provincie Groningen die meeschreven aan dit succesverhaal. 
Schrijver Fred Diks uit het Gelderse Hengelo en bekend van Koen Kam-
pioen, maakte van alle verhalen een vlot lopend geheel.

Arjen Robben en Fred Diks temidden van groep 8 Togtemaarschool uit Bedum. Foto: Erwin Otten.

Hengelo - Uitslag SV Quintus van 18 
en 19 januari:Tyfoon HS1-Quintus 
HS1: 11-24;
Vios DS1-Quintus DS1: 24-12;

Uits lagen SV Quintus Loo DC1-Quintus DC1: 7-15;
Erix D1-Quintus D1: 6-13;
Swift A E1-Quintus E1: 3-20;
Duiven E2-Quintus E2: 1-2;
HV Angeren/Wifi4All E2-Quintus E3: 
2-6;

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

START
HARDLOOP
CURSUS
START DONDERDAG 6 FEBRUARI

Onder leiding van een gespecialiseerde 
looptrainer traint u, in 12 weken naar 40 
minuten hardlopen. U krijgt een persoon-
lijk schema voor 3 trainingen per week 
waarvan 1 onder begeleiding van de 
trainer. U leert een efficiënte looptechniek 
waarbij het lichaam op een juiste manier 
getraind wordt en de gewrichten veilig 
belast worden.

Deze cursus is inclusief een begin- en 
eindtest en Inbodymeting. 
Bij de inbodymeting meten wij uw 

lichaamssamenstelling (o.a. vet- en 
spiermassa).

Trainingstijden:
donderdag 19.00 uur (beginners)
donderdag 20.00 uur (gevorderden)

Kosten voor deze cursus: 75,- euro.
Voor leden is deze cursus gratis!

Wilt u meer weten? 
Mail naar hengelo@aerofitt.nl of bel naar 
0575-465001.

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

LAATSTE RONDE OPRUIMING | START HARDLOOPCURSUS



Specialiteitenbuffet op 28 februari, opgave tot 21 februari
Na het geslaagde stamppotbuffet op 22 november wordt 
een tweede buffet op vrijdag 28 februari georganiseerd van 
17.30-20.00 uur in de huiskamer van Stichting Welzijn te 
Hoog-Keppel. Het buffet bestaat uit warme en koude gerech-
ten en laat u verrassen. Kosten zijn € 8,- exclusief consump-
ties. Voor aanmelden Tel. 0314-380232, E-mail of opgavefor-
mulier.

Kunstbus gaat naar Anatevka op 28 maart in Hanze-
hof te Zutphen, opgave tot 30 januari
Het is een musical en operettevoorstelling van ’s Gravenstad. 
Wie kent het verhaal niet van de joodse melkboer met zijn 
5 dochters, waarvan er 3 de huwbare leeftijd hebben be-
reikt. Zij worden verjaagd uit het dorp waar zij wonen. Een 
musical met veel diepgang, een lach en een traan. Bekende 
nummers zoals: Yente o yente, Als ik toch eens rijk was en 
Dagen Nachten worden ten gehore gebracht. De kosten zijn 
€ 33,- inclusief vervoer vanaf de opstapplaatsen: Dorpshuis 
te Voor-Drempt, Gezond¬heidscentrum te Hoog-Keppel, Ver-
zorgingshuis Hyndendael te Hummelo en Zaal Herfkens te 
Baak. Aanmelden SW DHK, tel. 0314-380232. 

Fitness 
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,00 voor 10 lessen. 
Opgave secretariaat, tel. 0314-380232.

Nordic-Walking
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. 
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Aanmelding hier-
voor is niet nodig, wel dat u tijdig aanwezig bent. Ook deel-
nemers buiten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom
Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
en wordt gegeven door docente Francis Arntz. Opgave bij het 
Secretariaat tel. 0314-380232. U kunt altijd een eerste gratis 
proefles volgen. De instroom is doorlopend.
 
Koersbal 
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaats-
vindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Ge-
zondheidscentrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor informatie: Caroline van Heusden 
tel. 0313-472042.

Rummicub 
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 
uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,00. 
Loopt u eens binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Bowlen op de gloednieuwe baan 
Op de nieuwe bowlingbanen wordt er weer gebowld op don-
derdag van 14.00-16.00 uur met Jan van Hagen in het ge-
opende Dorpshuis te Voor-Drempt. De data zijn: 23 januari, 
20 februari, 20 maart en 17 april. Voor € 5,- kunt u 2 uren 
bowlen inclusief koffie/thee. Voor informatie en aanmelden: 
Jan van Hagen tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
Op woensdag 12 maart treedt de Loenense Dialect Groep op 
met sketches en zang in het Veluws dialect. Aanvang om 
14.00 uur bij Effe bij Steef.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een zie-
kenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt 
u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- 
di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden 
tel. 0314- 380232.

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal 
over? 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum 
Hyndendael te Hummelo is per 2 weken op woensdagoch-
tend van 09.30-11.30 uur op 22 januari, 5 en 19 februari. In-
formatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. 

Er worden deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u
uit om kennis te komen maken op deze ochtenden. Voor
informatie: Dinie Tieben tel. 0314-844551. Voor handwerk-
materiaal b.v. wol, dekbed- en kussenvulling: Jopie Wissink,
Keppelseweg 27 te Hummelo. Tel. 0314-381062. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Telefonisch secretariaat: tel 0314-380232 en boodschap en tele-
foonnummer inspreken. Of schriftelijk onderstaand cursus- en
activiteiten opgave-formulier gebruiken en opsturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel Burg.Van
Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl    Email: info@sw-
drempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

o ....................................................................................................

o ....................................................................................................

o ....................................................................................................

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

Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode/woonplaats: ------------------------------------------------------------------

Tel.:------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Wijziging spreekuren i.v.m. sluiting van het Streekhuus. Nieuwe
Spreekuurtijden Stichting Welzijn Zelhem. Spreekuur van maandag
tot en met donderdag in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zel-
hem. Inloopspreekuur maandag t/m donderdag van 8.30 tot 10.00
uur. Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via telefoon: 0314-
622074. Mobiele nummer: 06-13280466

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behvoefte aan contact
met anderen. Een praatje maken met bekenden of kennis-
maken met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop
koffie of thee drinken. U bent van harte welkom op maan-
dag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.

SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur
tot 16.30 uur. 
SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtingen: op werkda-
gen van 9 tot 10 uur tel. 06-51765315.

2 februari 2014. Vogelmarkt, georganiseerd door Vogel-
vreugd, Oranjehof van 10 tot 12 uur.

Bingo (1e dinsdag van de maand). 4 februari in de Oranjehof
aanvang 19.30 uur.

Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei
spellen spelen o.a. Koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Dinsdag 28 januari is er een winterbijeenkomst in de Oran-
jehof. Aanvang 14.00 uur. De winterbijeenkomsten staan in
het teken van samenkomen en samen een gezellige middag
hebben.Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon: 0314-
625536. Mob. 06-49135536.

Bewegingsactiviteiten
Begin het nieuwe jaar goed. Fit door bewegen. Kom in beweging, ont-
moet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leef-
stijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke
plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht
en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het
maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten
of bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. 

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 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
23-01 PCOB Vorden: jaarvergadering/koffietafel/voordrachten

 Dorpscentrum Vorden  14.30 uur
06-02 Bejaardenkring Vorden, div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
11-02 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
14-02 SWDHK, hapjesbuffet Huiskamer zorgcentrum Hoog Keppel
14-02 Club 60+, lezing oud-Holl. groenten e.d. Effe naar Steef, Hummelo 14.00 uur
15-02 Zonnebloem Hengelo/Keijenborg,

gezellige middag Zaal Wolbrink, Hengelo 0575-462996
15-02 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051
15-02 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
19-02 ANBO Hengelo/Steenderen, jaarvergadering en stamppottenbuffet
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-02 Bejaardenkring Vorden, div. onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
25-02 VIT Mantelzorgsalon, domotica/hulpm. Zaal Langeler, Hengelo 0544-820000
27-02 PCOB Vorden, lezing de heer Idema Expeditie Spitsbergen
  Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
06-03 Bejaardenkring Vorden, div. onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
11-03 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis Doetinchem 19.30 uur
12-03 Club 60+, sketches/zang in Veluws dialect Effe naar Steef Hummelo 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Computercursussen Hengelo
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) zijn er in Hengelo van-
af 26 februari weer een aantal computercursussen. De cursussen worden gegeven in 
het Leercentrum van Seniorweb in Hengelo. 
Computerbrevet voor senioren Windows 7: een beginnerscursus van 10 lessen van 1,5 uur. 
Cursus Wegwijs in Word 2010: basiskennis tekstverwerking, 6 lessen van 1,5 uur. Cur-
sus Wegwijs in Excel: basiscursus 10 lessen van 1,5 uur. De begeleiding is in handen 
van Lies Kelderman, Gerrit Terpstra en Henk Roes. Lesavonden:  maandag- en woens-
dagavond van  18.30 tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie of thee. 
Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick (verwisselbare schijf).
Kennismaken met de I-pad: Deze cursus wordt gegeven in 5 lessen. We willen 2x een groep 
starten op de woensdagmiddag om 14.00 uur. De eerste groep zal beginnen op woens-
dag 26 februari en de 2e groep op woensdag 2 april. Leskosten: € 5,- per les inclusief 
koffie of thee. Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick. Deze cursus wordt gegeven in 
het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo. 
Opgave: welzijnsadviseur Ans Vermeulen 0575-465281 of welzijnsadviseur Wilma 
Berns 0575-553405. Inlichtingen:  Henk Roes 06-21241984. Aanmelding is mogelijk tot 
woensdag 19 februari

Mantelzorgbijeenkomsten
Als mantelzorg bent u van harte welkom op de bijeenkomsten die wij organiseren. 
Deze bijeenkomsten bieden u:
Ervaringen uitwisselen: u ontmoet andere mantelzorgers om mee te praten. U vindt bij 
hen herkenning en door de uitwisseling van ervaringen kunt u zich gesteund voelen 
en van elkaar leren.
Emotionele ondersteuning: Wie intensief zorgt voor een ander krijgt zelf ook veel te 
verwerken. Zorg, ziekte en veranderende toekomstverwachting beïnvloeden uw wel-
zijn. Emoties maken het soms moeilijk om mantelzorg te verlenen zonder overbelast 
te raken. Gesprekken kunnen een bijdrage leveren aan het kunnen volhouden van de 
mantelzorgtaak. Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid voor individueel con-
tact met de mantelzorgconsulent.
Informatie over relevante thema’s: De thema’s worden soms ingeleid door een des-
kundige. Een andere keer bespreekt de mantelzorgconsulent een onderwerp met de 
aanwezigen. Altijd geldt dat de informatie kan helpen bij de zorgtaak.
Bij alle bijeenkomsten is een mantelzorgconsulent aanwezig. VIT-hulp bij mantelzorg 
organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Bronckhorst. Het bezoe-
ken van de bijeenkomsten is gratis, wel dient u zich hiervoor op te geven. Aanmelden 
voor één of meerdere bijeenkomsten kan door te bellen naar VIT 0544-820000 of te 
mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl

Het secretariaat van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel is bereikbaar dinsdags van 
08.30 tot 12.30 uur en donderdags van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt  ook telefonisch uw bood-
schap en telefoonnummer inspreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk beantwoord. 
Tel. 0314-380232. Uw mail kan naar info@swdrempthummelokeppel.nl.
Spreekuur van de welzijnsadviseur Esther Staal, is op dinsdag van 9.00- 10.00 uur en op donderdag 
van 12.30-13.30 uur. 

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl



Zaterdag wordt een koppeltoernooi 
gehouden waaraan maximaal 64 kop-
pels kunnen deelnemen. De samen-
stelling is vrij. Bij het singletoernooi 
op zondag is er plek voor maximaal 
128 deelnemers. Bij voldoende deel-
name zal er bij het singeltoernooi een 
vrouwenklasse worden ingedeeld.
Beide dagen begint het toernooi om 
13.00 uur. Voorinschrijving is moge-

lijk via de website www.berkellando-
pen.nl. Er is ook inschrijving aan de
zaal op beide dagen tussen 11.30 tot
12.30 uur. De deelname aan het kop-
peltoernooi kost vijftien euro, deelne-
mers aan het singletoernooi betalen 
acht euro. Prijzengeld is afhankelijk 
van de deelname. Stichting Berkel-
land Open Darts heeft als doel de
dartsport te promoten en het begelei-
den van toernooien met als grootste
toernooi het jaarlijks terugkerende
Berkelland Open.

Meer informatie: 
www.berkellandopen.nl

Zaterdag 25 en zondag 26 januari in Partycentrum De Luifel

Tiende editie Berkelland 
Open Dartstoernooi
Ruurlo - Stichting Berkelland 
Open Darts organiseert zaterdag 
25 en zondag 26 januari in Party-
centrum De Luifel in Ruurlo voor 
de tiende maal het Lubron Groep 
Berkelland Open Dartstoernooi.

‘Nieuw is onze locatie in Arnhem van 
waaruit we vooral onze managemen-
topleidingen aanbieden. In het afge-
lopen jaar hebben we een geheel ei-
gen concept ontwikkeld voor deze op-
leidingen. Arnhem is een eerste stap 
op weg naar de rest van Nederland.’

Een persoonlijk studieadvies
Op de huidige arbeidsmarkt is het 
steeds belangrijker dat je kennis up-
to-date is en dat je een werkgever 
echt wat te bieden hebt. Met verou-
derde kennis lukt het niet. De veel-
heid aan opleidingen van DOC Oplei-
ding & Training geeft werkenden en 
niet-werkende de mogelijkheid om 

de kansen aanmerkelijk te vergroten.
Op deze dagen zijn ervaren docenten
aanwezig om een passend persoonlijk
advies te geven.
DOC Opleiding & Training biedt op-
leidingen aan in de richtingen: ma-
nagement, secretarieel, financieel, 
automatisering, talen, techniek, en
design & styling. U kunt vooraf uw
vraag al doorgeven of gewoon binnen
komen lopen. Kijk op de site voor
meer informatie: www.doc.nl

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen
met DOC Opleiding & Training via
0314-368600 / info@doc.nl

Open dag DOC 
Opleiding & Training nu 
ook in Arnhem
Op vrijdag 24 januari en zaterdag 25 januari opent DOC Opleiding &
Training de deuren voor een persoonlijk studieadvies op alle locaties:
Doetinchem, Winterswijk, Enschede en Arnhem.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Er liep namelijk nog een rechtszaak 
over het gebruik van het onverharde 
toegangsweggetje naar het crosster-
rein. In 2012 heeft de eigenaar van 
het pad, de motorclub het gebruik 
van het pad ontzegd. Vervolgens 
werd de VAMC in een procedure in 
het gelijk gesteld, waarna de buren 
in hoger beroep gingen. “En nu heb-
ben ze de beroepsprocedure gestaakt. 
Voor ons geweldig nieuws”, aldus 
Johannes van Kempen, voorzitter 
van de VAMC. Over de commissie-
vergadering van afgelopen woens-
dag houdt Johannes van Kempen 
eveneens een goed gevoel over. “Wij 
waren goed vertegenwoordigd. Ruim 
honderd leden woonden op de tri-
bune de vergadering bij. Het college 
wil de legalisering toestaan en heeft 
dit ook aan de raad voorgesteld. Joop 
Wuestenenk, die al jaren de belan-
gen van onze club in deze aangele-
genheid voortreffelijk behartigt, gaf 
die avond onder meer aan dat wij al 
vanaf 1962 gebruik maken van het 
Delden-circuit. Ik heb de indruk dat, 

op een paar na, de meeste Deldena-
ren geen bezwaar hebben tegen het 
crossen in hun buurtschap. Ze zijn 
er als het ware mee opgegroeid”, zo 
zegt Johannes van Kempen. Tijdens 
de vergadering gaven enkele buren 
aan, last te hebben van de geluids-
overlast. Het voorstel van het college 
ligt tot eind februari ter visie. “Ik heb 
goede hoop dat de omgevingsvergun-
ning straks verstrekt wordt.” Uit het 
gesprek met Van Kempen bleek ove-
rigens duidelijk dat de VAMC de afge-
lopen maanden danig in de piepzak 
heeft gezeten en dat het worstelde 
met de vraag of er überhaupt nog 
wel gecrosst zou mogen worden op 
het circuit in Delden. “In 2013 was 
er zelfs geen enkele activiteit meer 
op het crossterrein, we mochten er 
niet meer komen. Blij dat onze jeugd-
leden terecht konden op het circuit 
van de motorclub in Doetinchem. De 
senioren trainden op het circuit van 
Hamac in Harfsen. Wanneer er in 
2014 opnieuw niet op het Delden- cir-
cuit gereden mag worden, is dat voor 

VAMC-voorzitter Johannes van Kempen

‘We gaan met een goed gevoel 
het nieuwe jaar in’

Vorden - De dag na de commissievergadering in het gemeentehuis van 
Bronckhorst, waar gepraat werd over de aanvraag van de Vordense 
auto- en motorclub De Graafschaprijders, voor een omgevingsvergun-
ning voor het crossterrein aan de Deldensebroekweg, kreeg het be-
stuur van de VAMC bericht dat de buren nabij het crossterrein en 
eigenaar van het pad dat naar het circuit loopt, de beroepsprocedure 
hebben gestaakt.

Johannes van Kempen

Overgangspad mag weer gebruikt worden

onze club een uitermate slechte zaak. 
We hebben bijna 400 leden, waarvan 
ongeveer de helft het crossen en de 
enduro beoefent. Verder hebben we 
een flink aantal toerrijders en een 
aantal leden dat oriëntatieritten rijdt. 
Niet meer mogen crossen op het ter-
rein in Delden zou geleid hebben tot 
verlies van vele leden, met alle gevol-
gen van dien. Het voortbestaan van 
onze club zou ernstig in gevaar ko-
men. Ik hoop van ganser harte dat er 
op het voorstel van het college geen 
bezwaren binnen komen, waardoor 
een verdere vertraging zou ontstaan. 
Wij willen dolgraag aan de slag en 
vanaf maart beginnen met het ach-
terstallig onderhoud op het circuit en 
met aanleggen van een geluidswal. 
Verder hoop ik dat de motorclub en 
de buren elkaar vervolgens de hand 
zullen rijken en een streep zullen zet-
ten onder het verleden.”  Deze week 
belegt het bestuur van de VAMC 
overigens nog een informatiebijeen-
komst in haar clubgebouw waarvoor 
de inwoners uit het buurtschap Del-
den zijn uitgenodigd. “Wij willen de 
Deldenaren precies het ‘juiste ver-
haal’ vertellen en een einde maken 
aan de diverse wilde geruchten die de 
afgelopen maanden de ronde deden”, 
aldus Johannes van Kempen.

Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen 
te ontmoeten. Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen. (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41, Zelhem dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur 
tot 11.45 uur. Locatie Dorpshuis De Kore¬naar Halle maandags van 
10.30 tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief. (bewegen in het water) maandag 13.30-14.30 uur en van 
14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem.
In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introductie kunt u 3 
weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen. 
Opgave/Informatie; Via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-
13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl
Wilt u een beroep doen op deze vervoersmogelijkheid dan kunt u 
contact opnemen met Stichting Welzijn Vorden.

Open-Tafel /gezamenlijke maaltijden.
Zien eten . . . doet eten”, wat is er gezelliger dan samen eten? Juist 
om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer. 
De open tafel is bedoeld voor senioren die veel behoefte hebben aan 
contact en gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken. Stichting Wel-
zijn Zelhem is gestart met 1 x per 2 weken een warme maaltijd te or-
ganiseren op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. 
Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,00. Drank-
jes worden apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor het open 
tafelproject en wilt u mee-eten (ook als u maar af en toe mee wilt 
eten) dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. 
Telefoon: 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven 
als u in de Oranjehof komt.
Data Open tafel: 24 januari, 7 en 21 februari.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ indicatie 
krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen 
met lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en geeste-
lijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ontlasting van de 
mantelzorg. Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent 
u mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen 
neem dan voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul 
Tiggeloven Tel: 0314-622074, mob: 06-13280466. De eigen bijdrage 
voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Vrijwilligers. De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra be-
geleiding. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die 
creatief, behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben en het een 
uitdaging vinden om te werken met ouder wordende mensen. Voor 
vragen, informatie of aanmelding kan u contact opnemen met Paul 
Tiggeloven, welzijnsadviseur Stichting Welzijn Zelhem. Tel. mobiel 
06-13280466 algemene nummer 0314-622074. E-mail: p.tiggeloven@
sswb.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhemse 
kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof 
biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en 
de bezoeker om van deze kunstwerken te genieten.

Expositie van 10-01tot en met 11-04 schilderwerken van Lineke Kleijn Winkel
Lineke is geboren en getogen in Zelhem. Na een arbeidzaam leven 
op de boerderij, is ze samen met haar man in Zelhem gaan wonen. 
Lineke is in 2005 met schilderen begonnen. De familie van Loon uit 
Den Haag kwam naast hun wonen. Vera van Loon wilde starten met 
schilderles geven op de deel van de boerderij. Lineke werd gevraagd 
of ze niet wilde proberen te schilderen. Waarop ze als antwoord gaf 
“dat weet ik niet, want ik heb dit nog nooit gedaan”.  Ze is eraan 
begonnen en nooit meer gestopt. Ze verheugt zich telkens weer op 
een les bij latente talenten. Lineke maakt haar schilderijen naar eigen 
ideeën. Ze werkt met acryl. In sommige werken worden materialen 
verwerkt van wol en/of hout, om een mooi reliëf te krijgen. De wer-
ken van Lieneke zijn in overleg te koop. Voor nadere informatie kunt 
u contact met haar opnemen via: telefoon 0314-620017.
Openingstijden voor de expositie:maandag en donderdag van 10 tot 11.30 uur 
en tijdens de activiteiten die u bezoekt.
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie 
of thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact op met de 
Oranjehof. Tel. 0314-622074.

Mededeling
Voor de mensen die hebben ingeschreven voor de cursus leren om-
gaan met de mobiele telefoon. 
De cursus wordt gegeven in week 9. U krijgt een persoonlijke uitno-
diging hiervoor.

Activiteiten van de ANBO Zelhem
Rijbewijskeuring voor personen van 75 jaar en ouder. 
Vanaf januari 2014 geldt een leeftijd van 75 jaar. Vraag zo nodig pre-
cies na wat voor u van toepassing is. De benodigde papieren voor deze 
keuring dient u tijdig te halen op het gemeentehuis. Voor Bronck-
horst is dit in Hengelo (Gld.) Hier zijn kosten aan verbonden. Rijbe-
wijskeuringen voor 75-plussers vinden plaats in de Oranjehof en wel 
op de zaterdagen 15 februari, 15 maart, 19 april, 24 mei en 28 juni. 
De kosten bedragen € 27,20 per keuring. Aanmelden kan telefonisch,
uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur, via telefoon 06 2759 4051 of via 
e-mail anbozelhem@gmail.com. In het laatste geval dient u duidelijk 
uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden en wanneer uw 
huidige rijbewijs afloopt. Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van
een verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen 
met een maximumtermijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren
is altijd beter, immers de verklaring van geschiktheid is één jaar gel-
dig.

Op dinsdag 11 februari 2014 vindt de ledenvergadering plaats, met een aan-
vullend programma na de pauze. 
Dinsdag 11 maart houden we een energiequiz, met tips hoe u - soms
veel – kunt besparen op uw energierekening en geven we ook tips
voor een veilige thuisomgeving. Deze ledenmiddagen vinden plaats
in Het Witte Paard en beginnen steeds om 14.00 uur. 

Ledenactiviteiten: nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom
Jeu de boules. Als het weer het toelaat elke woensdag van 9.30 tot 11.30
uur op de baan voor de Brink.
Biljarten. Donderdagmiddag tussen 15 en 17 uur Bij Sportcomplex de
Veldhoek. Consumptie voor eigen rekening.
Klootschieten. 1e en 3e dinsdag van de maand. Om 13.30 verzamelen
bij de Boerderij. Route is ongeveer 4 kilometer.
Koersbal. Donderdags in de kantine van de Pluimerkamp in Zelhem. 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 1,- consumpties voor eigen rekening.

Oproep van de leeskring van de ANBO
Groep van 7 personen is afgenomen tot 4. Eens in de 6 weken lezen 
we allemaal hetzelfde boek en bespreken het daarna om de beurt bij 
een van ons thuis. Wie leest graag en wil met ons meedoen?
Inlichtingen bij Alie Sprokkereef tel. 0314-623300.




