
Na een felle strijd op een drassig par-
cours in Zutphen moest een eind-
sprint gaan uitmaken wie de winnaar 
werd. Makkink bleek de snelste. Erik 
de Greef en Rudi Peters maakten het 
podium compleet. Thijs van Ameron-

gen reed zondag een Wereldbeker-
wedstrijd in Hoogerheide. De renner 
uit Vorden eindigde op een elfde 

plaats, op 1 minuut en 23 seconden
van winnaar Kevin Pauwels.
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tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

“Zeker in deze economisch gezien 
zware tijd is binding erg belangrijk”, 
zegt Paul Stortelder. De ondernemer 
is voorzitter van de Bedrijvenkring 
Bronckhorst (BKB) en Mulderije heeft 
als wethouder van de gemeente 
Bronckhorst economische zaken in 
haar portefeuille. Trots bekijken ze 
het frisse blad dat ondernemers bin-
nen de gemeente drie keer per jaar 

ontvangen. Het bevat nieuws van 
en voor alle bedrijvenkringen, het 
Ondernemersplatform Bronckhorst, 
Koninklijke Horeca Nederland en de 
gemeente Bronckhorst. “Het is be-
langrijk om van elkaar op de hoogte 
te blijven”, weet Mulderije.

UITWISSELEN VAN KENNIS OF 
MANKRACHT

Stortelder legt in de eerste editie van 
Breezz uit waarom het initiatief van 
toegevoegde waarde is: “Als onderne-
mer is het belangrijk om binnen de 
gemeente op een makkelijke manier 
informatie, kennis, ondersteuning en 
samenwerking te vinden. Dit geldt 
niet alleen voor bedrijven die al lid 
zijn van een bedrijvenkring of onder-
nemersplatform, maar juist ook voor 
ondernemers die er tot nu toe alleen 
voor gaan. Vanuit hun positie is het 
soms prima te begrijpen dat ze geen 
heil zien in een lidmaatschap van een 
bedrijvenclub.
Maar door lid te worden, kunnen zij 
misschien juist wel iets betekenen 
voor bedrijven die al lid zijn. Bijvoor-
beeld door samen met innovatieve 
dingen bezig te zijn. Of door het uit-
wisselen van kennis of mankracht. 
Bovendien kunnen bedrijven dank-
zij het lidmaatschap collectief meer 
invloed krijgen. Bijvoorbeeld bij een 
overleg met de gemeente, de regio 
Achterhoek of met andere onder-
nemersorganisaties. Hoe groter het 
collectief, hoe eenvoudiger het is om 
bijvoorbeeld bepaalde activiteiten te 
organiseren of ondersteunen. Denk 
aan de techniekdag voor de jeugd of 
het verbeteren van de bestaande in-
dustrieterreinen via het ‘Keurmerk 
Veilig Ondernemen’. Ook biedt zo’n 
collectief een prima gelegenheid tot 
netwerken met gelijkgestemden.
Kortom: ik wil graag alle onderne-
mers oproepen om lid te worden van 
één van de bedrijvenkringen of on-
dernemersplatforms in Bronckhorst. 
Via dit nieuwe medium Breezz hou-
den we u op de hoogte van de ontwik-
kelingen.”

Bedrijven kunnen zich aanmel-
den voor de nieuwsbrief op de 
site: www.breezz.info

Breezz: nieuwsbrief die ondernemers 
in Bronckhorst verbindt

Hengelo - Volgens goed gebruik verbind je je aan iemand door de per-
soon in kwestie de hand te schudden. Ondernemer Paul Stortelder 
en wethouder Dorien Mulderije deden dat met de ene hand en in de 
andere hand hielden ze de nieuwe Breezz. Een bindmiddel in de vorm 
van een nieuwsbrief die ondernemers met elkaar en met organisaties 
als de gemeente in contact moet brengen. Weevers Grafimedia coör-
dineert het redactieoverleg van deze uitgave en verzorgt tevens het 
ontwerp, drukwerk en de personalisering voor de verzending.

Paul Stortelder - voorzitter van Bedrijvenkring Bronckhorst - overhandigt het eerste exem-
plaar van de nieuwsbrief Breezz aan wethouder Dorien Mulderije.

Voor het seizoen 2012-2013 heeft v.v. 
Vorden Luc Feukkink (geen familie!) 
uit Ulft gecontracteerd. 
De 40-jarige oud speler van SDOUC 
en Ulftse Boys en huidige oefenmees-
ter van Ulftse Boys A1 volgt Hugo van 
Ditshuizen op, die het nieuwe seizoen 
hoofdtrainer wordt bij Socii.

Vorden 
 contracteert 
Luc Feukkink 
als 2e elftal 
trainer
Vorden - Nadat het bestuur van 
v.v. Vorden het contract van 
hoofdtrainer Michel Feukkink 
heeft verlengd tot juni 2014, is 
voor het nieuwe seizoen ook de 
vacature voor 2e elftaltrainer in-
gevuld.

Ook in 2012 zal er regelmatig een
zangdienst worden gehouden met lie-
deren op verzoek, want er is telkens
veel belangstelling hiervoor, ook van-
uit de regio.
De muzikale begeleiding is deze keer
in handen van kees van Dusseldorp
die het fraaie orgel van de Dorpskerk
bespeelt. Tussen dit alles door is er
een kort emeditatie door ds. A. Treu-
ren uit Apeldoorn over het thema: 
“Overgave aan God groeit met het
besef dat God ons kent.” naar aanlei-
ding van Psalm 139.

Na afloop is er gelegenheid om onder
het genot van koffie en thee nog ge-
zellig na te praten.

Zangdienst 
‘Vorden Zingt’
Vorden – Op zondagavond 29
januari om 19.00 uur is er in de
Dorpskwerk van Vorden weer
een zangdienst met bekende en 
geliefde liederen uit diverse bun-
dels.

Peter Makkink clubkampioen RTV

Wichmond - Peter Makkink 
uit Hengelo is afgelopen zater-
dag clubkampioen Veldrijden 
geworden van RTV Vierakker-
Wichmond.

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

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

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

Dagmenu’s 25 t/m 31 januari

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

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

Woensdag 25 januari
Minestronesoep / Gehaktbal de rotonde met jus, aardappel-
puree en groente.

Donderdag 26 januari 
Wiener zwiebelrostbraten met gebakken aardappelen en 
rauwkost / Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 27 januari  
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappelen 
en groente. 

Zaterdag 28 januari  
(alleen afhalen/bezorgen) Spareribs met zigeunersaus,       
friet en rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 30 januari  
Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, 
gebakken aardappelen en rauwkost. 

Dinsdag 31 januari  
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente /      
IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Mokkaslagroomvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Mueslybol 300 gram € 1,99
 Slagroomsoesjes 10 st.  € 3,50

Aanbiedingen geldig van vr. 24 jan. t/m za. 4 febr.

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

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

Alleen op afspraak.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 29 januari 10.00 uur, ds. J. Kool.
19.00 uur in Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden Zingt”.
 
Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 29 januari 10.00 uur, dhr. Dijkman, Vorden.
19.00 uur in Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden Zingt”.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 29 januari 10.00 uur, ds. Debbie v. Alphen, Warns-
veld.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 29 januari 9.30 uur, Echaristieviering, J. v.d. Meer, 
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 28 januari 17.00 uur Echaristieviering, ’t Klooster, 
herenkoor.
Zondag 29 januari 10.00 uur Oecumenische viering, Werk-
groepleden, Oecumenisch Koor.

Tandarts:
28-29 januari D. Stolk, Ruurlo, (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.
nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 
55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumati-
sche- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook am-
bulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, ’t Drempeltje in Drempt en ’t Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bent u geïnteresseerd in
de FRANSE TAAL? Wilt u
FRANS leren of uw kennis
vergroten? 06-50293928 
erietman@lijbrandt.nl

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

Vanaf 1 april 2012 te huur: 
royaal vrijstaand woonhuis 
met grote woonkamer, eet-
kamer, complete keuken, 
bijkeuken, kelder, grote 
schuur, vier slaapkamers, 
fl inke badkamer met 2e toi-
let. Besloten tuin met bor-
ders aan de rand van Ruurlo 
t.o. Station. Bel voor inlich-
tingen: 0573 - 452000.

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Sappige perssinaasappelen  1 kilo 1,00
Spitskool  per stuk 1,00
Uien net à 2 kilo 1,00
Elstar appelen  1 kilo 1,00
Huisgemaakte zuurkoolschotel
met een GRATIS bakje compote p.p 6.95

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Carghan speelt Ierse en 
Engelse folk in Kulturhus 
Ruurlo op 28 jan. Om 20.15 
uur. Kaarten à € 17.50 via 
www.kunstkringruurlo.nl

Ruurlo, cursus beelden 
maken. www.hugopos.nl tel: 
0573-450452



Contactjes
vervolg

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

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

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

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

Luuk

Luuk is geboren op 16 januari 2012, 
weegt 3610 gram en is 50 cm lang.

Henk, Anne-Marie en Stijn Maalderink

Banninkstraat 40B
7255 KE Hengelo (Gld)

Gezocht hulp in de huis-
houding voor 3 a 4 uur per 
week, voor werkend stel 
in Vorden; 06-53512917 of 
wendy.nld@kpnmail.nl

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

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

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Toneeluitvoering

De Toneelgroep Vierakker-
Wichmond brengt op de planken 

een komedie in drie bedrijven,

Familie Bruinsma in de bocht
“Groeten van de Veluwe”

Geschreven door Carl Slotboom.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 
januari,

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

Vierakker. Aanvang 20.00 uur.
Zondagmiddag 5 februari 

aanvang 14.00 uur

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

Geheel onverwacht is overleden onze fijne buur-
man

Frans Robbertsen

buren Hoetinkhof

 

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Lucas
Jan Bart van Ark

Hij is geboren op 10 januari 2012

Ronald van Ark en Renske Oosterbroek

Rosmolenstraat 44
7241 VR Lochem

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
23

-0
1-

20
12

 t
/m

 2
8-

01
-2

01
2.

KEURSLAGERKOOPJE

Rookworsten

2 stuks 550

SPECIAL

Fortune kippetje

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

MAALTIJDIDEE

Lasagne

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Shoarma 
pakket

samen voor 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

SNUFFEL- EN 
ROMMELMARKT 

ZONDAG 29 JANUARI

Gezellige snuffel rommelmarkt 
in sporthal `t Jebbink, Vorden 

van 10.00 tot 16.00 uur.  
Entree slechts € 2,50, kinderen 
tot 12 jaar gratis en 65+ € 1,50. 

Gratis parkeren.

Huur ook een kraam: 
info 06-38109449

Ronny Leunk marktkraam verhuur

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

Nieuw: ook agent voor Fox vakanties

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

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

Een ervaren oppas nodig?
Bel mij onder het nummer 
0575-463923. Tevens geef 
ik bijlessen in verschillende 
schoolvakken.

ONTBIJTKOEK

VOOR 2.25

WITTE 
BROODJES

6 VOOR NU  1.99

TIRAMISU-
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 januari

VIKORN
 NU VOOR

2.25

+
VEILIGHEIDSBANDJE 
VOOR DE KINDEREN 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Kapelweg 22 7218 NJ Almen

Dikke fractie bruikbaar als boxvulling

Gevraagd: 

Ervaring met het agrarisch loonwerk en in de werkplaats 

is een pré

Tevens gevraagd: landbouwgrond en/of rundveemest

Voor informatie contact opnemen met:

F.J. Heuvelink 0575-431566

Gezocht: hulp in de huis-
houding in Vierakker, 1 och-
tend per 2 weken, tel. 06-
24249721.

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden 
van onze broer en zwager

Frans Robbertsen

Wij zullen zijn warmte, humor en levenslust missen.

Onze gedachten en gevoelens gaan uit naar Gerda 
en de kinderen.

 Alie - Ben Lenselink
 Gerrit † Ina - Gerrit Vreeman
 Henk † - Dinie Robbertsen
 Hermien - Ben ten Barge
 Hennie Robbertsen
 Gerrie Robbertsen - Hans v. Delft
 Linie - Jan Hendriksen
 Rob - Tiny Robbertsen
 Everdien Robbertsen

Vorden, 16-01-2012

0575-552959



Normaliter speelt Concordia tijdens 
het Nieuwjaarsconcert voor de pauze 
een wat ‘zwaarder‘ programma, om 
daarna over te gaan op een meer po-
pulairder genre. Het programma zag 
er zondag totaal anders uit. Eigenlijk 
een programma uit nood geboren, zo 
bleek uit de woorden van voorzitter 
Gerrit Nijenhuis. In november vorig 
jaar won Concordia tijdens een con-
cours de eerste prijs. Daar waren en-
kele maanden van intensief repeteren 
aan vooraf gegaan. En met succes zo 
bleek. Dat hield overigens wel in dat 
Concordia te weinig tijd had om een 
‘vol‘ programma tijdens het Nieuw-
jaarsconcert te presenteren. Gerrit 
Nijenhuis: ‘De blaaskapel ‘Loarns 
Plezeer‘ stak de helpende hand toe 
en was bereid het programma na de 
pauze voor haar rekening te nemen.
De muziekcommissie van Concor-
dia besloot in samenspraak met di-
rigent Berjan Morsink het over een 
andere boeg te gooien. Zelfs het be-
kende ‘Uren, dagen, maanden, jaren 
’werd overboord gegooid om plaats 
te maken voor Classical Ouverture 
Die Forelle van de componist Franz 
Schubert. Daarna ging het concert 
verder in een typisch Weens sfeer-
tje, dat begon met An der schönen 
blauen Donau van Johann Strauss 

junior. Prachtig om te zien, het ple-
zier en het enthousiasme dat Berjan 
Morsink bij het dirigeren van deze 
‘evergreen ‘ uitstraalde. Direct aan-
sluitend van dezelfde componist An-
nen Polka opus 117. Van Franz Lehar 
(1870-1948) werd vervolgens uit zijn 
eerste operette het nummer Wiener 
Frauen gespeeld. Een ingetogen mu-
ziekstuk met aan het slot een onver-
valst stukje marsmuziek. De Wiener 
Frauen mochten er (muzikaal) zijn, 
zo liet Concordia horen.

Hoe gezellig het vroeger toeven was 
in de hoofdstad van Oostenrijk, bleek 
wel uit het nummer Wein Weib und 
Gesang. Dit nummer schreef Johann 
Strauss junior ooit voor een Weens 
mannenkoor. ‘En wie houdt er nu 
niet van Wein, Weib und Gesang, die 
zou toch wel dwaas zijn’, zo citeerde 
ladyspeaker Daniëlle Broersma. Het 
Wien bleibt Wien, van componist 
Johann Schrammel, werd Concordia 
aangeboden door de familie Nijhuis. 
Dit ter nagedachtenis aan Jan Nijhuis 
die in december 2010 overleed en die 
bij Concordia altijd in de herinnering 
zal blijven voort leven als een trouw 
lid ! Tijdens het Nieuwjaarsconcert 
toch nog een vertrouwd item. Onder 
handgeklap van het publiek speelde 

Concordia de Radetzky mars, destijds 
uit de ‘hoge hoed ‘ getoverd door Jo-
hann Strauss senior. De staande ova-
tie die de muzikanten ten deel viel, 
vormde het beste bewijs dat Concor-
dia met deze Weense muziek een 
schot in de roos heeft getroffen.

Het programma voor de pauze werd 
afgesloten met een optreden van de 
drumband van Concordia, onder lei-
ding van Mike de Geest. In het eer-
ste nummer Second Track met als 
solist Patrick Nijenhuis. Tijdens de 
slotnummers bracht de band in Back 
to Hamilton en Back to Bruford een 
hommage aan deze legendarische 
drummers. Voor dirigent Mike de 
Geest een reden om zelf ook volop 
mee te drummen. Tot slot (na de 
pauze) van dit verrassende Nieuw-
jaarsconcert een optreden van de 
blaaskapel Loarns Plezeer. (Overigens 
maken ook een aantal leden van Con-
cordia deel uit van deze Larense ka-
pel). Onder de bezielende leiding van 
dirigent Gertie Braakman werd het 
publiek onder meer getrakteerd op 
Egerländer muziek en veel Tsjechi-
sche melodieën. Gezellige muziek, 
een lust voor het oor, waarbij in de 
zaal zelfs de beentjes van de vloer gin-
gen. Met het slotnummer Bis bald auf 
Wiedersehen gaf de kapel te kennen 
graag nog een keertje terug te willen 
komen. En zo ook het publiek, want 
dit zogenaamd ‘uit nood geboren‘ 
concert is in deze formule, zeker voor 
herhaling vatbaar, zo vertelden een 
aantal bezoekers na afloop.

Tijdens Nieuwjaarsconcert

‘Concordia’ op de Weense toer

Vorden - Nog niet vaak meegemaakt dat er tijdens het Nieuwjaarscon-
cert van de muziekvereniging Concordia stoelen bijgesleept moesten 
worden. Zondagmorgen was de zaal van het Dorpscentrum een half 
uur voor de aanvang al bijna vol. Dit had ook te maken met de blaas-
kapel ‘Loarns Plezeer’ dat na de pauze optrad en vergezeld was van een 
schare trouwe supporters.

Het Hoge werkt al jaren met digibor-
den in de school. Vanwege de verhui-
zingen naar verschillende gebouwen 
bleef het aantal borden logischerwijs 
beperkt. Nu het nieuwe schoolge-
bouw er staat  en de inrichting van 
de school het mogelijk maakt om 
groepen makkelijk te laten samen-
werken, kan er weer volop gebruik 
gemaakt worden van het starboard 
en het starscreen. 
Het bedrijf Qlict verzorgt de inrich-
ting van de server en de software. 
Voor alle computers en overige hard-
ware werkt Het Hoge al jaren samen 
met Van den Brink ICT uit Vorden. 
De mannen van Van den Brink heb-
ben veel ervaring op het gebied van 
ict en onderwijs. Deze samenwerking 
is meer dan alleen de verzorging 
van de hardware. Er wordt actief 
nagedacht over de best mogelijke 
voorzieningen voor de leerlingen. 
Binnenkort gaat Het Hoge werken 
met compacte, geruisloze en energie-
zuinige minipc’s. Van den Brink le-
vert deze maand een tablet, ook deze 
wordt ingezet in de klassen. Ook de 
website www.hethoge.nl is geheel in 
een nieuwe jas gestoken. Dankzij het 
bedrijf Webbalance uit Vorden  kan 

de school rekenen op fijne hulp en
veel kennis van zaken! Zo’n nieuwe
school is natuurlijk de moeite waard
om te bekijken. De burgemeester en
de wethouders komen op dinsdag 14
februari een kijkje nemen. Op don-
derdag 16 februari is er de mogelijk-
heid om te komen “Koekeloeren op
Het Hoge”.  Het is een openingsfeest
voor kinderen, ouders en andere be-
langstellenden. Een feestmiddag met
muziek, voorstellingen, lekker eten
en drinken…de kinderen van Het Ho-
ge laten hun nieuwe school dan met
trots zien voor iedereen die geïnteres-
seerd is. Die middag zijn er ook veel
ouders actief. De school kan rekenen
op een actieve oudergeleding.  Ook
de samenwerking met kinderdag-
opvang en bso Avonturijn verloopt
prima en dat zal zeker zichtbaar zijn
op de open dagen! Op 14 maart is de
officiële opening, speciaal voor geno-
digden, waaronder veel buitenlandse
collega’s van het Hoge.

Het wordt een leuke tijd op Het Hoge
de komende maanden! Voor info kijk
op www.hethoge.nl, www.vanden-
brinkict.nl, www.avonturijn.nl en
www.webbalance.nl

Basisschool Het Hoge 
 ontwikkelt verder en opent 
haar deuren

Vorden - Met alleen een nieuw schoolgebouw begint het pas voor basis-
school Het Hoge. Het buitenterrein, nieuw meubilair en ook ict wor-
den onder de loep genomen. Afgelopen week werden de digi-borden
(terug)geplaatst.  De kinderen konden weer gebruik maken van alle
mogelijkheden. Of het nu gaat om een instructie van een les, een pre-
sentatie van de kinderen, het kijken van een filmpje of een fotoverslag
van de schoolreis…het digibord komt altijd van pas.

Verloskundige Renske Roelofsen
Vorden - Vorige week stond in Contact een artikel over verloskundige
Renske Roelofsen. Zij is te bereiken op nummer 06-12871427.

De peuters waren een en al oor toen 
de enthousiaste BN’er zijn toehoor-
ders als het ware meenam in het ver-

haal over een uiltje dat zijn moeder 
kwijt raakt. Van Nieuwkerk vertelde 
dat hij in het verleden als eens aan 

Amsterdamse kinderen voorlas. Dit 
jaar wilde hij graag in de buurt van 
zijn huis in Almen voorlezen. “Het 
was fantastisch”, zei hij na afloop 
met een grijns van oor tot oor.

Ga voor meer foto’s en een film-
pje naar www.contact.nl

Matthijs van Nieuwkerk leest voor 
in De Blokkentoren Warnsveld

Warnsveld - TV-presentator Matthijs van Nieuwkerk heeft op maan-
dag 23 januari de peuters van kindercentrum De Blokkentoren (lo-
catie Runneboom) in Warnsveld voorgelezen.  Het gezicht van VARA-
programma De Wereld Draait Door vertelde het verhaal ‘Mama kwijt’. 
Dit boek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesweken.

De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk tussen de peuters van De Blokkentoren in Warnsveld. Hij las maandag 23 
januari voor in het kindercentrum aan de Runneboom in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

In de week van 23 januari start de 
cursus ‘Kennismaken met Muziek’, 
voor kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 12 jaar. Allerlei leuke op-
drachten die met muziek te maken 

hebben, komen aanbod, zo leren ze
naar muziek luisteren en leren ze
muziek te herkennen. Vanaf 6 febru-
ari 2012 start de cursus ‘Inleiding in
de Klassieke Muziek’. Deze cursus 
is gericht op volwassenen die graag 
wat meer willen weten over klassieke
muziek en er nog niet zo bekend mee
zijn. Kijk voor meer informatie op de
website: www.zithetzo.nl. 
Aanmelden voor een cursus kan via
info@zithetzo.n

?ZITHETZO! Start met 
korte cursussen
Vorden - Vanaf januari 2012 tot 
en met november 2012 biedt ?Zit-
hetZo! korte cursussen aan op het 
gebied van muziek, drama&spel, 
tekst&spel, dans&spel en nog veel 
meer.

Bij gospelkoor Inspiration Vorden 
kan dat. Onder leiding van dirigent 
Piet Piersma worden gospels en an-
dere  populaire liederen gezongen. 
Gospelkoor Inspiration Vorden is 
een groep van ruim 35 enthousiaste 
zangers en zangeressen in de leeftijd 
van 25 tot circa 70 jaar uit Vorden 
en wijde omgeving (van Zutphen tot 

Ruurlo en van Gorssel tot Laag Kep-
pel). Het gospelkoor zingt zo veel 
mogelijk vier- of meerstemmig, a 
capella of met orkestbanden, in het
Nederlands of in het  Engels. Qua mu-
ziekstijl wordt een breed spectrum
aangeboden: soms rustige melodie-
en, dan weer meer klassiek of juist
swingend. Bel voor meer informatie:
0575-540505 of bezoek de website
www.inspirationvorden.nl

Gospelkoor Inspiration Vorden
Vorden - Inspireren en geïnspi-
reerd worden?



Een week later niets aan de hand, 
Ab staat weer gewoon langs de zijlijn 
met altijd een positieve inslag en in 
de hoop op betere tijden van ‘zijn‘ 
ploeg. Altijd aanmoedigen, aanwij-
zingen geven, zelf in gedachten ‘mee-
voetballen‘. Een supporter in hart en 
nieren en volgens insiders is het hart 
van Ab Nijenhuis ook geelzwart (de 
clubkleuren van ‘Vorden‘) gekleurd. 
Een jaar geleden werd hij uitgeroe-
pen tot de ‘beste supporter van Vor-
den’. Een initiatief dat in het leven 
werd geroepen door de toenmalige 
trainer Theo Hulshof. Ab: ‘Ik werd er 
niet anders van, maar eerlijk gezegd, 
ik vond het wel een leuk gebaar’, zo 
zegt hij.

Inmiddels is Ab vorige week weer 
gehuldigd: ’60 jaar lid van de voet-
balvereniging Vorden’. De weekends, 
gedurende de laatste weken, vindt hij 
maar niets. Ab daarover: ‘Geen voet-
bal, dan verveel ik mij, een eindje 
wandelen, daar houdt het mee op. 
Gelukkig begint de competitie gauw 
weer’, zo zegt hij. Met de titel ‘beste 
supporter van Vorden‘ is niks teveel 
gezegd, want Ab Nijenhuis bezoekt 
het gehele jaar door alle uit- en thuis-
wedstrijden van Vorden 1. Ab: ‘Ik 
hou gewoon van voetbal, het is mijn 
uitlaatklep. Je spreekt voetbalvrien-
den. Na afloop in de kantine een ge-
zellig glaasje bier drinken. Als ik dan 
weer thuis ben, speel ik de wedstrijd 
in gedachten nog eens na. 
Hadden ze niet beter anders kunnen 
spelen? Had de scheidsrechter geen 
strafschop moeten geven? Al dat 
soort dingen spelen dan door mijn 
hoofd. Ik hoop dan ook van ganser 
harte dat de ‘elektronica’, behoudens 
op de doellijn, nooit zijn intreden 
doet in het voetbal. Hands of geen 
hands, wel of geen buitenspel, het 

hoort er allemaal bij en na afloop 
van de wedstrijd ‘voer‘ voor de sup-
porters. Altijd prachtige gespreken, 
of niet soms’? Praten met Ab Nijen-
huis over voetbal,betekent dat er sta-
pels krantenartikelen (sommigen uit 
de jaren zestig) en vele foto’s op tafel 
verschijnen. Zoveel dat je er wel een 
week over kunt praten!
Ab Nijenhuis is goed te spreken over 
trainer Michel Feukink. ‘Hij laat de 
jongens lekker aanvallend spelen, 
voor deze groep gewoon een goeie 
trainer’, zo zegt Ab. Sprekend over 
Vorden 1 is Ab richting toekomst 
zeer optimistisch. Zegt hij: ‘Ik ga ook 
dikwijls bij het A en B-elftal kijken. 
Daar lopen geweldig goede spelers 
rond, ik verwacht dat Vorden 1 over 
twee jaar, hooguit over drie jaar, naar 
de derde klas KNVB zal promoveren’, 
zo zegt hij. Toen trainer Michel Feu-
kink net bij ‘Vorden‘ was aangesteld, 
bood Ab Nijenhuis hem een foto aan, 
genomen tijdens een bekerwedstrijd 
tussen Be Quick en Vorden (2003). 
Op de foto een kopduel tussen Mi-
chel Feukink (Be Quick) en Hugo van 
Ditshuizen (Vorden), thans respec-
tievelijk de trainers van Vorden 1 en 
Vorden 2.

Behalve het bekijken van wedstrijden 
van Vorden 1, het A- en het B-elftal, 
zie je ‘opa Ab‘ op de zaterdagmorgen 
ook dikwijls bij de E 2 en mini-F-jes 
van Vorden waarin resp. kleinzoon 
Jurre en kleindochter Mette spelen. 
Ab: ‘Weet je wat zo leuk is bij het 
team van Jurre, langs de lijn ook 
opa’s met wie ik vroeger jarenlang 
in het eerste elftal van Vorden heb 
gespeeld’, zo zegt hij. Ab Nijenhuis 
begon op elfjarige leeftijd (wonend 
in de Wildenborch) te voetballen bij 
SVBV uit Barchem. ‘Het Ajax van de 
Achterhoek’, zo zegt Ab, doelend op 

de rood-witte kleuren van de club uit 
Barchem. Toen hij 13 jaar werd, werd 
Ab lid van Vorden. Na de junioren 
maakte hij op 18 jarige leeftijd zijn 
debuut in het eerste elftal. Veelal als 
de snelle rechtsbuiten, die altijd zijn 
goaltjes meepikte.
Zondag 2 april 1967 staat hem nog als 
de dag van gisteren op het netvlies. 
Ab: ‘Ik had in de competitiewedstrijd 
tegen Eibergen reeds twee doelpun-
ten gemaakt en was op weg naar de 
derde. Echter toen kwam de doelman 
van Eibergen, als een soort robuuste 
Piet Schrijvers, nogal wild zijn goal 
uit en viel hij met zijn volle gewicht 
op mijn been, ‘krak‘, de botten sta-
ken eruit. Er was geen brancard voor-
handen, dus werd er een deur uit de 
kleedkamer ‘getild’. Daar werd ik op-
gelegd en zo de ziekenwagen in. Lam-
mert Rouwenhorst heeft er toen voor 
gezorgd, dat de voetbalclub kort daar-
na wel een echte brancard kreeg’, zo 
weet Ab zich lachend te herinneren. 
Toen (44 jaar geleden) lachte Ab niet, 
de revalidatie duurde liefst negen 
maanden.
Ab: ‘Ik heb toen drie jaar niet meer 
gespeeld, andere dingen gedaan. 
Trainer tweede elftal, leider A-jeugd, 
coach derde en vierde elftal, noem 
maar op. Daarna toch weer zelf ge-
voetbald. Eerst in het tweede, later 
bij de veteranen. Op 47-jarige leeftijd 
ben ik definitief gestopt. Maar wat 
is er al die jaren veel veranderd, de 
spelers van nu worden werkelijk van 
alle kanten in de watten gelegd. Ze 
krijgen de kleding, de bal is veder-
licht en de voetbalschoenen van te-
genwoordig zijn voor de voetballers 
net pantoffels, heerlijk comfortabel. 
Wij hadden schoenen met een stalen 
neus en een bal met veters. Alles heeft 
zijn charme. Nog groter verschil: het 
spel op zich gaat thans veel sneller’, 
zo zegt hij. Over zijn rol als supporter 
zegt Ab: ‘Ik blijf de wedstrijden van 
Vorden 1 bezoeken, ook al is het ooit 
in een rolstoel. Als de stoel maar blijft 
‘lopen’, ik ga naar Vorden. Schrijf dat 
maar op’. Ab, bij deze genoteerd!

‘Al moet ik ooit in een rolstoel, ik blijf kijken’

Ab Nijenhuis
60 jaar lid voetbalclub ‘Vorden’

Vorden - Ab Nijenhuis (73) is een voetballiefhebber pur sang, maar nog 
meer in hart en nieren een clubman. Er moet echts iets heel bijzon-
ders aan de hand zijn, wil hij een wedstrijd van Vorden 1 overslaan. 
Soms hoor je Ab mopperen langs de lijn (tegen zich zelf), ‘het was 
vandaag helemaal niets, vorige week ook al niet’.

De doorgewinterde Alan Gascoigne 
laat een veelzijdig gitaarspel horen 
met daarbij ook andere stijlen als 
slide- en lapsteel. Met contrabassist 
Leon Nijman en drummer Mike Vis-
ser heeft hij de ideale muzikanten 
gevonden waarmee hij een volledige 
muzikale reis door de Roots Music 
ten gehore brengt. AG3 speelde al op 
allerlei grote podia zoals De Zwarte 
Cross, Paaspop Zieuwent en Hunten-
pop. Verder was het trio al te horen 
en te zien via de VPRO, TV/Radio Gel-
derland en Optimaal FM.

FENOMENALE AFSLUITER
Een kleine greep van artiesten uit 
het repertoire: Chuck Berry – Johnny 
Cash - The Beatles -  Rory Gallagher 
- Elvis Presley – Albert Lee – Eddie 
Cochran – Gene Vincent – Ry Cooder 

– Little Richard – Jimi Hendrix – KC 
Douglas – The Rolling Stones – Surfa-
ris – The Ventures. 
Een recensie na Sneeuwpop meldt: 
“Met zijn charmante Engelse accent 
wist Gascoigne de harten van het pu-
bliek snel te veroveren. De vakkundig 
gespeelde nummers op de contrabas 
en steelguitar deden de rest. Een wer-
kelijk fenomenale afsluiter van het 
foyerpodium.”

Beleef The Alan Gascoigne Trio zon-
dag 29 januari vanaf 17.00 uur in De 
Slof in Vorden. 

Eetcafé De Slof biedt iedere laatste 
zondag van de maand live-muziek. 
Houd de agenda in de gaten of meld 
je aan voor de nieuwsbrief! 
www.deslofvorden.nl

Beleef The Alan Gascoigne 
Trio in De Slof

Vorden - The Alan Gascoigne Trio (AG3) komt zondagmiddag 29 ja-
nuari naar eetcafé De Slof in Vorden. AG3 is hét Rock ’n Roll-trio van 
voormalig Normaal-gitarist Alan Gascoigne. Ze brengen fenomenale 
Rock ’n Roll met een vleugje Jazz, Blues, Rockabilly en Country.

Dash HS 3 - WSV HS 4 4-0, Dash HS 
1 - Tornax HS 1 4-0, Bas Autowas/W 
DS 1 - Dash DS 12-3, Brevolk MB 1 
- Dash MB 24-0, Dash DS 5 - D.V.O. 
DS 5 0-4, Dash HS 2 - Grol HS 24-0, 
D.V.O. DS 2 - Dash DS 23-1, Tornado 
Laren MB 1 - Dash MB 1 3-1, Dash DS 
3 - WSV DS 32-3, S.C. GORSSEL MC 
2 - Dash MC 2 0-4, Dash MI 3 - Boeme-
rang MI 3 8-2, Avanti MI 2 - Dash MI 4 
1-7, Kerkemeijer Gemini MC 1 - Dash 
MC 1 3-1, Dash MI 2 - Dynamo-Neede 
MI 1 8-2, Dash MA 1 - DES MA 1 3-1, 
Kerkemeijer Gemini MI 3 - Dash MI 5 
8-0, Luttenberg DY 2 - Dash DY 1 3-0, 
D.V.O. DS 4 - Dash DS 4 4-0, SVS DY 
3 - Dash DY 2 2-1

PROGRAMMA WEEK 4 2012
24 januari
21:00 - Dash DS 4 - Halley DS 4

27 januari
19:30 - Dash DY 1 - s.v. Harfsen DY 1
21:15 - Heeten Sportief 2 - Dash HY 1

28 januari
09:30 - WSV MI 5 - Dash MI 2
10:00 - Dash MI 1 - Tornado Laren 2
11:30 - Dash MB 2 - VIOS Eefde MB 1
11:30 - Dash MC 2 - VIOS Eefde MC 1
13:30 - Dash MC 1 - Longa’59 MC 1
13:30 - Dash MB 1 - S.C. GORSSEL 1
13:45 - Labyellov HS 1 - Dash HS 1
14:00 - Dynamo-N. DS 2 - Dash DS 3
15:00 - Pajodos MA 1 - Dash MA 1
15:30 - Dash DS 6 - Avanti DS 4
15:30 - Dash DS 2 - Langhenkel DS 3
16:00 - Dynamo-N. HS 3 - Dash HS 3
16:30 - Sparta Z. DS 2 - Dash DS 5
17:45 - Dash DS 1 - Hevo DS 1

Dash
Vorden - Uitslagen Dash.

Hoenders: Vorwerk: E.H. Ruesink 
1xF, 1xZG. Appenzeller Baardhoen: 
H. van Olst 2xF, 1xG. Wyandotte: B. 
Wassink 1xF, 2xZG, 1xG.
Dwerghoenders: Barnevelder Kriel: 
H. Nijenhuis 2xZG, 1xG. Appenzel-
lerspitskuif Kriel: H. van Olst 1xZG, 

1xG. Wyandotte Kriel: B. Wassink 
1xZG, 1xG
Konijnen: Vlaamse Reus: H. Ham-
mink 2xZG. Wener: H. Nijenhuis 1xF, 
1xZG, 1xG. Rode Nieuw Zeelander: G. 
Lenselink 2xF. Alaska: J. Bakering 
3xF, 4xZG, 5xG. Ned. Hangoor Dwerg: 
J. Martens 1xF, 1xZG, 1xG. Pool Rood-
oog: H. Nijhof 1xZG. Kleurdwerg: H. 
Gubbels 3xF, 2xG.

P.K.V. Nieuws
Vorden - Uitslagen Spilbroek-
show Neede.

Pc of laptop stuk?
Wij repareren alle merken!

Decocom Ruurlo
Zuivelweg 9 • 0573-454381



Woodstar is de band die met zijn 
strakke poprockcovers het hele pu-
bliek op zijn kop weet te zetten. 
De Top-40 nummers die deze band 

speelt, variëren van de jaren ’60 tot 
en met nu en zorgen voor een geva-
rieerd set vol meezingers en vergeet
me nietjes. Alles komt voorbij! Van
Kings of Leon, Ducksouce, en The
Scene tot de bekende klassiekers van
Herman Brood, Jimi Hendrix en The
Golden Earring.

‘De vereniging is opgericht in 1869 en 
inmiddels weet heel Vorden, middels 
krantenberichten e.d. hoe het destijds 
allemaal is begonnen. Een groep Vor-

denaren die in het naburige Hengelo 
een aantal muziekinstrumenten op de 
kopt tikte om vervolgens kort daarna 
in Vorden een muziekvereniging op 

te richten’, aldus Wim Jansen. Hij 
heeft ‘alles‘ wat hij over Concordia in 
de archieven heeft gevonden, ‘gebun-
deld‘. Zondagmorgen overhandigde 
hij voorzitter Gerrit Nijenhuis voor 
de aanvang van het Nieuwjaarscon-
cert het boekje ‘Concordia, 120 jaar 
wel en wee: 1869-1989‘.

Boek Concordia

Vorden - Wim Jansen, volop actief bij de vereniging Oud vorden, heeft 
de afgelopen tijd een ‘duik’ genomen in het verleden van de muziek-
vereniging Concordia.

Woodstar speelt bij de Rotonde
Vorden – Zaterdagavond 21 janu-
ari, speelt de poprock-formatie 
Woodstar in de Rotonde.

Hebt u alles al geprobeerd, dan kan 
Dry Needling wellicht een uitkomst 
bieden!

INLOOPSPREEKUUR
Vanaf 6 februari 2012 is er iedere
maandagavond een gratis inloop-
spreekuur bij praktijk Jansen van
den Berg BV. Hier kunt u vrijblijvend
voor vragen en advies bij de fysio-
therapeut terecht. De fysiotherapeut
zal uw klachten analyseren en u een
gericht advies geven. Mocht na on-
derzoek blijken dat u fysiotherapie
nodig heeft, dan kunt u direct bij
ons terecht. Bent u benieuwd of Dry
Needling iets voor u is, kom dan naar
het gratis inloopspreekuur op maan-
dag avond van 18.00 – 19.00 uur bij
praktijk Jansen van den Berg BV op
de Zutphenseweg 23C te Vorden.

Nieuwe behandelmethode bij praktijk 
Jansen van den Berg BV

Dry Needling
Vorden - Dry Needling is een nieu-
we behandelmethode bij praktijk 
Jansen van den Berg BV. Door 
middel van een speciale techniek 
worden spieren met een naald 
aangeprikt en raken deze snel en 
langdurig ontspannen. Dry Need-
ling werkt op specifieke punten 
zogenaamde ‘triggerpoints’, dit 
zijn drukpijnlijke plekken in een 
spier die naast de lokale druk-
pijn, ook vaak op andere plaatsen 
pijn veroorzaakt.

Onder de zinspreuk Musselklup Fet-
taweej (voor niet Angelsaksen: spier-
club vetweg), gingen zij (en nog steeds 
gaan zij) elke maandagavond aan het 
werk om hun zinspreuk eer aan te 

doen. Oefeningen om de spieren soe-
pel te maken, te versterken en tevens 
om het overtollige vet te verbranden. 
Zo wordt nu al dertig jaar trouw ge-
vochten om het Michelin-mannetje 

voor te blijven. Zes lustra zijn al ge-
vierd en zij hopen daar nog vele bij 
te voegen. 

Vanwege het vele luie zweet in de 
oude hemdjes zijn zij op 16 januari 
jl. in  nieuwe poloshirts gestoken, 
gesponsord door Aannemersbedrijf 
Bargeman Vorden BV.

Musselklup Fettaweej

Vorden - Toen begin jaren 80 van de vorige eeuw bij meerdere man-
nelijke bewoners van Vorden het “mid-life vet” begon te ontstaan, 
besloot een aantal van hen, het niet zo ver te laten komen, dat het zou 
ontaarden in een “mid-life crises”.

Rond 20:00 uur gaat de zaal open, 
waarna het omstreeks 20:45 uur de 
beurt zal zijn aan de eerste band KE-
ROSINE. Deze Zutphense formatie 
timmert al enkele jaren aan de weg 
met snoeiharde bluesrock met de ver-
snelling op een hoog tandje. Covers 
van Motörhead, AC/DC en Peter Pan 
Speedrock tot eigen werk. Hierna is 
het de beurt aan de rockband BLEA-
CHING BONES. Bleaching Bones is een 
uitspraak die veelal word gebruikt in 
het Zuiden van de Verenigde Staten 
van Amerika en betekent zoveel als 
een behoorlijke kater. De band heeft 
een mix van eigen werk en covers in 
zijn repertoire. De muziek laat zich 
omschrijven als een toegankelijke 
vorm van rock muziek met een knip-
oog naar de blues. Als de kruitdampen 
van dit muzikale geweld zijn gaan lig-
gen, staat de volgende groep alweer 
klaar om zijn muziek te laten horen. 
Als allerlaatste toegevoegd aan de line-

up van de avond en daarom een soort
van surprise act is het onlangs opge-
richte STEEL REVIVAL uit Zutphen.
Onvervalste glamrock zoals deze in
de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw
ten toon werd gespreid krijgt een ode
van deze jonge honden. Niet alleen
de muziek is erop aangepast, ook de
kleding van de mannen zijn volledig 
in stijl. Hierna is het hoogtijd gewor-
den voor de afsluiter en klapper van
de avond: LOST INSANITY. Dit is de 
naam van een ware hardrocksensatie.
Oude tijden herleven met een vleug
nieuw elan. Eind vorige eeuw besloot
de groep uit elkaar te gaan, maar an-
no 2012 zijn ze weer helemaal terug
met eigen werk waarmee de dames en
heren de jaren ’80 laten herleven. Ver-
gelijk ze gerust met illustere namen
als Iron Maiden en Whitesnake, wat
ook te horen is in hun eigen werk.
Frontvrouw mrs. Rock ’n Roll heeft
een stem waar Anouk nog jaloers op
zou zijn. Daarnaast is ze nooit te be-
roerd één der bezoekers een ijskoud
biertje in te doen. Komt dat zien!

ALLE INFO OP EEN RIJTJE:
Deur open: 20:00 uur. Aanvang 1e
band: 20:45 uur. Datum: 10-02-2012.
Waar: Zalencentrum De Pauw, 
Rijksstraatweg 11-13 te Warnsveld, 
tel. (0575) 52 27 53.

Rocknight de Pauw
Warnsveld - Met enige regelmaat 
doet zalencentrum De Pauw te 
Warnsveld van zich spreken op 
muziekgebied. Vrijdagavond 10 
februari aanstaande wordt er na-
melijk wederom een zogenaamde 
rocknight georganiseerd. Maar 
liefst vier bands zullen het Warns-
veldse podium betreden.

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



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

Wat is: A. Beiertöw.

 B. Kroamschudden.

 C. Nus, Nust.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het theoretische deel van de cursus 
begint medio februari, zodra de lente 
zich aandient volgt het praktische 
gedeelte waarbij het gehele imkersei-
zoen wordt doorlopen. Aan het eind 
van het seizoen wordt de cursus afge-
sloten met een schriftelijk examen. 
De cursus wordt in Hengelo gege-
ven door bijenteeltleraar Ben Som 

de Cerff uit Zelhem. Cursisten die de 
cursus met goed gevolg hebben afge-
legd zijn in staat om zelfstandig bijen 
te houden. “De Vooruitgang” zorgt 
ervoor dat deze beginnende imkers 
er niet alleen voor staan. Het eerste 
jaar dat ze over een eigen bijenvolk 
beschikken worden ze door een men-
tor bijgestaan. Het is gebleken dat de 

beginner het erg op prijs stelt als hij 
of zij kan terugvallen op een ervaren 
bijenvriend die met raad en daad te 
hulp kan schieten als het nodig is. 
Ook de huisvesting van de bijen hoeft 
geen probleem te vormen want “De 
Vooruitgang” beschikt al jaren over 
een eigen bijenstal waar leden hun 
volken kunnen onderbrengen. 

Interesse in deze beginnerscursus 
bijenhouden? Neem voor meer in-
formatie contact op met secretaris 
Eddy Geurtsen, tel. 0575 - 463631 of 
mail naar canneddy@chello.nl

Beginnerscursus bijenhouden
Hengelo - Bijenvereniging “De Vooruitgang” in Hengelo organiseert 
in 2012 een beginnerscursus bijenhouden. De ‘Basiscursus voor im-
kers’ bestaat uit vier theorielessen en tien praktijklessen waarbij de 
beginnende imker vertrouwd gemaakt wordt met de beginselen van 
de imkerij.

Als ondernemer ga ik er altijd vanuit 
dat zolang de vergunningen niet de-
finitief zijn, de risico’s voor mij zijn. 
Iedere ondernemer hanteert dit uit-
gangsprincipe en richt zijn bedrijfs-
voering hierop in. Leg de risico’s daar 
waar ze horen en laat de markt haar 
werk doen.
In dit geval gaat het om onderhande-
lingen met de gemeente als partner 
en zullen er natuurlijk ook andere 
principes en afspraken gelden. Toch 
is het voor mij niet te verklaren dat de 
gemeente zulke riante vergoedingen 
verschaft aan projectontwikkelaars, 
terwijl er voor 3 van de 4 projecten 
nog geen bestemmingsplan was vast-
gesteld door de Gemeenteraad. Ik 
vraag mij af welke afspraken hier-
aan ten grondslag liggen en door wie 
deze zijn gemaakt. Want geloof mij: 
ik maak dit soort van cadeautjes niet 
mee. Zolang hier geen transparan-
tie over is, blijft er ontevredenheid 
knagen bij de inwoners van Bronck-
horst. 

Ook snap ik dat er, zeker in het ge-
val van “de Kwekerij” -met wel een 
bestemmingsplangoedkeuring en 
een onteigeningsprocedure- een kos-
tentegemoetkoming door de project-
ontwikkelaar verlangd kan worden. 
Toch zou een herziening/intrekking 
ook hier op zijn plaats zijn. Gezien de 
economische en demografische ont-
wikkelingen is hier niet aan te ontko-
men. Laat desnoods onze rechter in 
deze een (precedent-)uitspraak doen. 
Geef de verantwoordelijkheid terug 
aan de projectontwikkelaar. Deze zal 
haar economische overwegingen ma-
ken en beslissen hoe verder te gaan 
met dit project. Zij zal echt niet gaan 
bouwen voor leegstand. 
Wanneer zij wel tot uitvoering zou 
besluiten,  betekent dit een economi-
sche en demografische impuls voor 
onze gemeente. Het steeds maar aan-
gehaalde argument van uitvoering 

van de regionale woonvisie kan ook
anders worden beschouwd. Nu wordt
alle initiatief bij voorbaat al op slot
gezet, terwijl we pas in 2020 aan het
vastgestelde aantal moeten hebben
voldaan. In die tussentijd kunnen 
nog allerlei positieve slagen worden 
gemaakt, gericht op de leefbaarheid
binnen onze gemeente. We zouden
b.v. een revitaliseringstraject kunnen
inzetten, met als doel  bestaande wo-
ningen te bestemmen voor het doel
waar de behoefte ligt. Ook kan in dit
traject sloop (= minder woningen) 
worden opgenomen, dit allemaal ter
verduurzaming van onze gemeente. 
Onze provincie heeft aangegeven aan
dergelijke initiatieven eerder een fi-
nanciële bijdrage te willen leveren
dan aan de uitvoering van de regio-
nale woonvisie. Zij heeft nooit toege-
zegd te zullen meewerken aan het 
zgn. regionaal (compensatie) fonds.
Gelet op de krantenberichten hier-
over had voormalig wethouder Baars
beter moeten weten. 
Om nu te suggereren dat ter com-
pensatie een bijdrage aan de aanleg
van glasvezel in het buitengebied ver-
wacht kan worden, slaat werkelijk
nergens op. We halen hier allerlei 
zaken door elkaar. Glasvezel heeft
niets te maken met uitvoering van de
regionale woonvisie en aanvraag voor
subsidiëring hiervan loopt inmiddels
via een ander traject. Probeert de wet-
houder hiermee onze inwoners voor
de gek te houden?
Zoals we ons nu opstellen getuigt niet
van daadkracht en ondernemerszin.
Hier regeert de angst en dat is nu 
juist wat we absoluut niet moeten
willen: we moeten DOEN en zorgen 
dat wij als gemeente krachtig uit
deze moeilijke maar ook uitdagende
periode komen. 

Laten we tot slot duidelijk zijn: De
wethouder geeft aan dat de 12 mil-
joen uit de algemene reserve wordt
gehaald. Dit geld is daarmee ook echt
wel weg voor onze gemeente en kan
niet meer op een andere manier wor-
den besteed. 

P.A.M. Stortelder, 
ondernemer en inwoner van Bronckhorst.

Geachte wethouder,
Uw uiteenzetting in het laatste 
Contact heeft de hele kwestie 
rondom “de Gemeente van 12 
miljoen” voor mij niet duidelij-
ker en meer acceptabel kunnen 
maken.

Anne Berenbak-von Drehle komt oor-
spronkelijk uit Duitsland en woont 
nu ruim 35 jaar in Nederland. Als 
kind was zij al in de weer met pot-
lood, papier, verf en knutselmateriaal 
en tekenen en schilderen speelde een 
grote rol. Ze studeerde na een 4-jarige 
HBO-studie, in 1998 af als Kunstzin-
nig Therapeut aan de Academie ‘De 
Wervel’ in Zeist. Zij werkte met jong 
volwassen mensen met een handicap 
en verzorgde hiervoor verschillende 
kunstzinnige activiteiten. 
Zij gaf vanaf die tijd teken- en schil-
dercursussen en -workshops in haar 
atelier in haar vorige woonplaats 
Zoetermeer. Na haar verhuizing naar 
Steenderen in 2003 richtte zij schil-
dersatelier KUNSTzin, Atelier voor 
kunstzinnige ontwikkeling, op. Vanaf 
februari 2012 gaat zij hiermee verder 
in het noodlokaal van basisschool De 
Steenuil. 
“Ik was al twee jaar op zoek naar 
een andere, grotere ruimte om als 
atelier in te richten,” vertelt Anne. 
Ze bezocht verschillende adressen, 
maar deze voldeden niet aan haar 
wensen. Uiteindelijk kwam ze bij ba-
sisschool De Steenuil, in haar woon-
plaats Steenderen. “Lekker dichtbij,” 

lacht ze. Van het noodlokaal wordt 
alleen het kantoortje nog gebruikt 
voor Remedial Teaching en er is wat 
opslag van schoolmaterialen. “Ik ben 
de school dankbaar dat ze me de gele-
genheid geeft het te huren.” 
Naast het geven van les is zij zelf ook 
een actieve kunstenaar. Dan maakt 
zij schilderijen met pastelkrijt, aqua-
rel- of acrylverf. Daarnaast volgt ze 
zelf cursussen en workshops om op 
de hoogte te blijven, nieuwe ideeën 
op te doen en technieken te leren. 
“Het geleerde breng ik dan weer in de 
praktijk,” vertelt Anne enthousiast 
over de workshops bij Nanouk Weij-
nen in Budel-Dorplein en bij Doet 
Boersma van It Frysk Skildershus in 
Leeuwarden. 
Op 29 januari 2012 houdt Anne 
Berenbak-Von Drehle van 13.00 tot 
16.00 uur Open Dag in het Nieuwe 
Atelier KUNSTzin. Er is dan werk van 
Anne te zien, evenals van cursisten. 
Ook liggen de folders voor de nieuwe 
workshops klaar om te worden mee-
genomen. 
“Naast de cursussen zoals ik ze in de 
Kastanjelaan gaf, zijn er nu ook work-
shops te volgen voor een dagdeel in 
het weekend,” legt Anne uit. Portret-

tekenen, werken met pastel, olieverf 
of experimenteren met acrylverf zijn 
de mogelijkheden. De workshops zijn 
voor maximaal 8 mensen. “Dan heb 
ik genoeg tijd om de mensen te be-
geleiden en met hen mee te kijken. 
Dit nieuwe atelier biedt hiervoor vol-
doende ruimte.” Het is nog mogelijk 
om voor de cursussen op te geven. 
Iedereen kan deelnemen aan een 
workshop. “Het gaat om het doen! 
Het eindresultaat is niet het belang-
rijkst. Gezelligheid en ontmoeting 
zijn ook belangrijk,” vertelt Anne 
verder. Als Kunstzinnig Therapeut 
weet zij goed welke positieve invloed 
tekenen en schilderen op de mens 
heeft. “Al wordt wel gestreefd naar 
een goed schilderij.” 
Bij Hoeve Tankink aan de Steende-
renseweg 1 in Hengelo Gld. geeft 
Anne samen met Anja Struik van 
april tot en met oktober een nieuwe 
serie workshops op de boerderij: 
‘Toe, schilder eens een koe’. Tijdens 
de Kunst10Daagse in mei zal Anne 
samen met Bertha Ruesink expose-
ren, eveneens bij Hoeve Tankink. In 
juni exposeert Anne in de Kapel van 
Bronkhorst. 
Atelier KUNSTzin, Burgemeester 
Smitstraat 19 – noodlokaal basis-
school De Steenuil. Informatie per te-
lefoon (0575) 452585 of (06) 46524663 
of via de website 
www.atelierkunstzin.nl.

Atelier KUNSTzin is verhuisd

Steenderen - Op zondagmiddag 29 januari aanstaande houdt Anne 
Berenbak-von Drehle een Open Dag in haar nieuw ingerichte atelier in 
het noodlokaal van basisschool De Steenuil in Steenderen. Het atelier 
is geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Anne Berenbak-Von Drehle in haar nieuwe atelier in het noodlokaal van basisschool De Steenuil.

Om deel te nemen aan de filoso-
fische werkplaats is geen filosofi-
sche kennis vereist. Wat wel no-
dig is, is nieuwsgierigheid naar de 
rijkdom en verscheidenheid van 
filosofische inzichten. Wie bij-
voorbeeld de krant kritisch leest, 
de teksten op zich laat inwerken 
en ze niet zomaar voor kennisge-
ving aanneemt, is al op filosofische 
ontdekkingsreis. Er komen vier 

kernthema’s aan bod. Op de eer-
ste avond de ‘Rede’, op de tweede 
‘De Waarheid’ en op de volgende 
donderdagavonden de ‘Macht’ en 
de ‘Crisissen’. De bijeenkomsten 
zijn voorbereid maar bieden volop 
ruimte voor dialoog. De filosofi-
sche werkplaats wordt gehouden 
op de donderdagen 9 februari, 1 
maart, 29 maart en 26 april van 
19.45 – 22.00 uur. Heeft U interes-
se? Meldt U zich dan vòòr 1 febru-
ari aan, bij voorkeur per e-mail 
deburgerij.vorden@gmail.com of 
bel 06- 51 11 23 90, of loop even 
binnen. Er kunnen maximaal tien 
mensen deelnemen.

Filosofische werkplaats
Vorden - Galerie De Burge-
rij aan de Zutphenseweg 11 
organiseert op vier donder-
dagavonden een ‘Filosofische 
werkplaats’.



Sinds die tijd hebben alle generaties 
Nobel het recept van het drankje ge-
heim weten te houden. In die koude 
winter begin vorige eeuw, werd op 
het eiland een arreslee wedstrijd ge-
houden. De deelnemers zouden na af-
loop in het cafe van Nobel een warme 
grog komen drinken. Willem Barend 
had echter in de achterkamers aller-
lei dranken samengevoegd en had 
daarmee een uniek drankje vervaar-
digd. De verkleumde gasten pakten 
het glaasje aan en het vloeide algauw 

warm door de aderen. Zij waren op-
slag overtuig: dit is heerlijk! In die 
tijd verkocht Nobel de likeur die ze 
zelf mixten nog in omgespoelde oude 
wijnflessen. Vader en zoon maakten 
bovendien dankbaar gebruik van de 
flessen die op het strand van Ame-
land aanspoelden, want de vraag 
naar de likeur was groot. Tot en met 
de derde generatie werd het drankje 
nog altijd zelf gemixt en gebotteld. 
Inmiddels is ook Nobeltje met zijn 
tijd meegegaan en wordt het nu pro-

fessioneel geproduceerd, maar uiter-
aard nog altijd volgens het geheime 
traditionele recept. Barend Willem 
(vierde generatie en huidige eigenaar) 
is zodoende de eerste Nobel die de li-
keur niet meer zelf hoeft te mixen en 
in een oude wijnfles schenkt om het 
te kunnen verkopen.  Zijn vader gaf 
het de bekende naam. Als een van de 
enige slijterijen op het vaste land nu 
dus ook in Vorden verkrijgbaar. 

Sander Pardijs van de Mitra Slijterij is 
afgelopen weekend  naar Ballum op 
Ameland gereden om daar een bus-
lading van dit heerlijke drankje op te 
halen. Vanaf heden is er weer volop 
Nobeltje verkrijgbaar in de slijterij.

Nobeltje de ultieme Ameland beleving

Vorden - Een bezoek aan Ameland is niet compleet zonder het Nobel-
tje te hebben geproefd. Het was de winter van 1902 dat Willem Barend 
Nobel de likeur samenstelde die vandaag de dag nationaal en interna-
tionaal bekendheid geniet.

De warming-up van de eerste wed-
strijd na de winterstop werd ingezet 
en iedereen was heel geconcentreerd 
bezig. Dit bleek ook wel in de eerste 
set. De servicedruk was hoog, de mid-
dens konden veelvuldig aangespeeld 
worden en de dames van Bas Auto-
was waren nog niet echt met de wed-
strijd bezig. Deze set werd dus heel 
makkelijk binnen gehaald door Dash 
met 14-25.
De tweede set was gelijk al meer een 
wedstrijd. De tegenstander was ook 
wakker geschud en ze gingen ook 
druk zetten met de service. Hier had-
den de Vordenaren dan weer moeite 
mee en al snel keken ze tegen een 
achterstand van 7-2 aan. Na een time-
out pakten ze het toch weer goed op 
en met 16-16 was het weer gelijk. De-
ze set ging gelijk op maar uiteindelijk 

kon Dash zich niet naar de setwinst 
vechten. De tweede set ging nipt ver-
loren met 25-23.
Nu was het wel zaak om beter te 
beginnen in de derde set dan dat ze 
waren begonnen in de tweede set, dit 
lukte echter niet. Het leek alsof de 
dames uit Vorden een dreun hadden 
gekregen door het nipte verlies in de 
tweede set. Bijna niks liep meer zoals 
het de voorgaande sets wel liep. De 
pass kwam niet meer en de service-
druk leek compleet verdwenen. Deze 
set was dan ook niet om over naar 
huis te schrijven en werd dik verlo-
ren met 25-12.
Dan zou er maar een vijfde set ge-
speeld moeten worden, want win-
nen wilde Dash. De vierde set moest 
hier eerst voor gewonnen worden. 
Het begin was nog wat moeizaam, 

maar het ging in de loop van de set 
weer beter lopen. Dankzij goed aan-
valswerk van Maike van Mourik deze 
hele wedstrijd, dus ook de vierde set, 
trok Dash in deze set wel net aan het 
langste eind, 23-25.
Toen was het tijd voor de beslissende 
vijfde set. Waar de dames uit Vorden 
in de derde set last hadden van min-
der spel, was dat nu het geval bij de 
tegenstanders. Bij Dash werd er ge-
vochten voor elke bal en alles werd 
van de grond afgehaald als dit kon. 
Er stond sinds lange tijd weer echt 
een team deze wedstrijd aan de kant 
van Dash. Dit werd ook uitbetaald en 
de vijfde set werd dik gewonnen met 
6-15.

Dit was wat het team uit Vorden no-
dig had en het volkslied klonk weer 
door de zaal. De eerste wedstrijd na 
de winterstop was winnend afge-
sloten en deze goede lijn willen ze 
doorzetten. De volgende wedstrijd is 
28 januari in de eigen sporthal ’t Jeb-
bink in Vorden. Deze wedstrijd zal 
gaan tussen Dash dames 1 en Hevo 
dames 1.

Wasmiddel gigant wint van 
 autowasstraat
Vorden - Zaterdag 21 januari ondernam Dash dames 1 de reis richting 
Zwolle. Hier werd in het Deltion College gespeeld tegen Bas Autowas 
dames 1. De eerste wedstrijd tegen deze dames werd 2-3 in het voor-
deel van Bas Autowas. Hierdoor was Dash er op gebrand om dit keer 
een beter resultaat neer te zetten, vooral omdat het niveau in de wed-
strijd toen niet heel hoog lag. Dit waren dus verbeterpunten waar de 
dames uit Vorden aan wilden werken.

Na een strenge voorselectie is Femme 
Vocale gekozen deel te nemen aan 
het programma in de categorie Zang-
groepen. Femme Vocale bestaat uit 
Mariske Hekkenberg (Epse), Nathaly 
Masclé (Vorden) en Liane Hoogeveen 

(Nootdorp). Drie professionele zange-
ressen en hartsvriendinnen, die  al 11
jaar bij elkaar zijn. In 2005 was Fem-
me Vocale al finalist bij het Nationaal
Songfestival.

Zangeressen uit 
Achterhoek doen mee aan 
“The Winner Is”
Vanaf donderdag 26 januari a.s., SBS6, 20.30 uur

Vorden - Op 26 januari start een nieuw programma van John de Mol en 
Talpa bij SBS6: “The Winner Is”. Een spannende zangcompetitie waar
64 topacts in acht verschillende categorieën middels duels strijden om
de hoofdprijs van maar liefst 1 miljoen euro! Na ieder duel kunnen
de tegenstanders met elkaar onderhandelen wie het programma zal
verlaten (met een flink geldbedrag) OF ze wachten het jury oordeel af
en 1 van beide partijen moet de show verlaten met lege handen.

Een gemêleerd gezelschap van jong 
en oud wensten Hans alle goeds en 
bedankten hem voor die vele jaren 
dat hij verbonden was aan de school. 
De kinderen van meester Hans en 
zijn partner Juf Annemieke openden 
de avond met een knipoog, waarna 
door collega’s een lied werd gezongen 
en het Zwanenmeer werd gedanst. 
Geheel in stijl dansten de juffen van 
Het Hoge (aangevuld met één mees-
ter in tutu) door het nieuwe gebouw. 
Meester Hans genoot met volle teu-
gen. Dat het team van Het Hoge van 
vele markten thuis is, bleek ook deze 
avond. Meester Bert speelde met zijn 
nieuwe band  “Strike”, waar ook weer 
oud-leerlingen van Hans in meespe-
len.  De oud-collega’s waren bijzon-

der enthousiast over het nieuwe ge-
bouw. Natuurlijk kwamen de verha-
len los over ‘hoe het vroeger ging’. In
het boek dat Hans kreeg aangeboden
door zijn collega’s waren veel foto’s
opgenomen die deze verhalen illu-
streerden. Ondanks de verschillen,
zijn er ook vele overeenkomsten. De
belangrijkste is de inzet van iedere
collega om ervoor te zorgen dat de
kinderen het naar hun zin hebben en
de conclusie, dat niets zo verander-
lijk is als het onderwijs!  Al dansend,
pratend en meezingend ging het feest
door. Bij de uitgang kon iedere gast
een donatie doen voor het goede doel
waar Hans zich sportief voor inzet:
www.weissensee4kids.nl
Daarover binnenkort meer nieuws.

Meester Hans neemt swingend 
afscheid van Het Hoge

Vorden - Het afscheidsfeest van meester Hans Chevalking was een bij-
zonder weerzien voor (oud)collega’s van basisschool Het Hoge.

Hans Chevalking geeft een klok als symbolisch cadeau aan directeur Harry Hendertink.
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PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl OPEN DAG

bij VIVA-GEZOND
In het teken van:

‘’Energetix Sieraden’’

Datum: 28 Januari
Tijd: 10:00 tot 15:00 uur

Adres: Keijenborgseweg 20, Zelhem

Aanbiedingen met 10% tot 30%
Voor meer informatie: www.viva-gezond.nl

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
OMFIETSEN A

.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

* Puppycursus va. 8 wkn.

* Vervolgcursus

* Hulp bij probleengedrag

www.karinwentink.nl  

0314 625183 / 0625103312

Karin Wentink
Hondenopvoeding
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De organisatie heeft weer een geva-
rieerd en kleurrijk programma in 
elkaar gesleuteld. Het programma 
wordt traditiegetrouw geopend door 
een regionale band, gevolgd door 
twee Internationale acts met in het 
café een extra podium, waar een vier-
de band de gehele avond speelt.

De regionale band is dit jaar C.P. 
Oots field, genoemd naar de Ameri-
kaanse mythische figuur Cody Perci-
val Ootsfield. De liefde voor deze fi-
guur bracht de muzikanten bij elkaar 
en de bandleden laten zich inspireren 
door zijn levenswijze. Zijn stijl ken-
merkte zich door de pure liefde voor 

wat hij deed, zonder daarbij enige 
concessies te doen of zich aan te pas-
sen aan de verwachtingen van an-
deren. De muziek van C.P.Ootsfield 
laat zich het best omschrijven als 
een rauwe mix van diverse stijlen, 
met de blues als uitvalsbasis. In C.P. 
Ootsfield spelen Sieb Geurink-vocals/
harmonica, Han Hofs-drums, Peter 
Boekholt-bass en Brian Haverkamp-
guitar. Hun optreden zal rond 21.15 
uur beginnen.
De Amerikaan Stoney Curtis is zan-
ger en gitarist extraordinaire en com-
ponist van, zoals hij zelf omschrijft, 
psychedelische bluesrock. Dat psyche-
delische blijft toch vooral beperkt tot 
strategisch geplaatste echo’s en ande-
re gitaareffecten. De hoofdmoot blijft 
klassieke bluesrock, waar je soms 
Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan 
in hoort, soms Jeff Healey en soms de 
hele bluesrockgeschiedenis.
De BluesNight wordt afgesloten door 
The Danny Giles Band uit Zuid Lon-
den. Danny wordt door kenners ge-
zien als ‘Legend Of The Future’. Qua 
spel en beleving is hij een jonge uit-
voering van Walter Trout. Hij kreeg 
zijn opleiding op de Guildford School 
Of Music en deed veel ervaring op in 
de band van zijn vader ‘The Chicago 
Thieves’. Inmiddels heeft hij zijn ei-

gen powertrio en met de power van 
Dimbag Darrell, de snelheid van 
Yngwie Malmsteen en het geluid van 
Walter Trout. Danny Giles timmert 
behoorlijk aan de weg. Zeker ook in 
Nederland heeft ie al op mening po-
dium gestaan.
In het café speelt de band ‘High Wa-
ter’ de gehele avond. Bert Dijkman 
en Robin Hulshof uit Deventer zijn 
de grondleggers 
van de band. Zij 
ontmoetten elkaar 
in de lokale pla-
tenzaak en al snel 
bleek dat er veel 
muzikale raakvlak-
ken waren. Aan-
vankelijk speelde 
de band songs van 
hun beider muzi-
kale invloeden en 
werden er covers 
gespeeld van o.a. 
Elvis Presley, The 
Beatles, Bob Dylan 
en The Band. Lang-
zaam maar zeker 
ontstond een ei-
gen geluid en een 
repertoire, waarin 
ook nummers van 
eigen hand een 
plek kregen. Zo 
brengt High Water 
nu een garagemix 
van rock ‘n roll, 
blues en country 
die gedreven en 

met stijl gespeeld wordt. Naast Robin
Hulshof-zang, gitaar, mandoline,
mondharmonica en Bert Dijkman-
bas spelen Gerben Koopman-gitaar 
en Marco Groen-drums, zang.
Kaarten voor de 22e Westendorp
BluesNight zijn verkrijgbaar bij café
zaal ‘de Vos’ in Westendorp en bij
café ‘de Olde Mölle’ in Varsseveld. De
zaal is open vanaf 20.30 uur.

22e Westendorp BluesNight

Westendorp - Zaterdag 28 januari wordt de 22e editie van de ‘Westen-
dorp BluesNight’ gehouden in zaal ‘de Vos’ Westendorp. Naast een 
avond voor de bluesliefhebber met Internationale artiesten is de Blue-
sNight traditioneel voor velen een jaarlijkse ontmoetingsplek voor 
een gezellige avond, waarbij de muziek ‘slechts’ aanleiding is om sa-
men te komen.

Er is dit jaar gekozen voor een blijspel in drie bedrijven: 
‘Zeg nooit vis voordat ie in de pan is’, geschreven door 
Martin Wolf. Het stuk speelt zich af bij de familie Vaak. 
Plotseling van de een op andere dag verandert de fami-
lie van een nogal arm gezin in een erg rijke familie.

Onkundig op financieel gebied wordt de verworven 
rijkdom blindelings opgemaakt. Er wordt met het geld 
gesmeten. En als er dan ook nog personeel wordt aange-
trokken om een oude familievete uit te vechten, is het 
feest echt kompleet. De kaarten zijn in de voorverkoop 
te krijgen bij de familie Woerts, tel. 0314 – 625322.

Toneel-
uitvoering 
HTV
Hengelo - De Hengelose Toneel Vereniging (HTV) 
houdt haar jaarlijkse uitvoering op vrijdag 17 en 
zaterdag 18 februari in Ons Huis in Hengelo. De 
aanvang is om 20.00 uur.

Leden van de HTV.

TE HUUR 
IN ZELHEM
 
Hummeloseweg 37k

(50+ voorrang)

Voor meer informa e
of een afspraak kunt u 
contact opnemen met

06 - 22 04 57 30

Woningtype:
appartement op de 1e 
etage, toegankelijk d.m.v. 
trap en li

Woonopp.:
105m2, berging 9m2

Indeling:
1e verdieping: woonkamer 
met open keuken, badka-
mer, slaapkamer, bijkeuken 
en balkon. 2e verdieping: 
royale zolder met mogelijk-
heid voor slaapkamer(s). 
Berging in de kelder en 
eigen parkeerplaats

Beschikbaarheid:
in overleg

Huurprijs:
€ 750,- excl. g/w/e

Servicekosten:
€ 25,-- p.m.

50%korting
OP HET GEHELE SORTIMENT

VERBOUWINGSOPRUIMING!
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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
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Vier ervaren muzikanten uit het 
Noorden van Nederland komen sa-
men in een nieuwe formatie die alle 
stereotypen van country omverbla-
zen. De muzikanten hebben een leef-
tijd van gemiddeld een kwart eeuw, 
maar ze hebben een staat van dienst 
waar menig veteraan jaloers op is. 
Country, beroemd en berucht, maar 
niet op de manier waarop Rodejo het 

benaderd. Bij ‘Rodejo’ geen line-dan-
cing, eenzame over-de-prairie-turende 
cowboys en gezapige teksten met dito 
begeleidingsband. Het Rodejo recept 
is een flinke dosis Rock, dubbelstem-
mige gitaarsolo’s, driestemmige zang 
en vier enthousiaste mannen. 
In Rodejo spelen Rogier-Gitaar/zang, 
Eric-Gitaar/zang, Mark-Bass en Den-
nis Drums/zang.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Rodejo bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 1 februari treedt de band ‘Rodejo’ tussen 
20.00 en 22.00 uur op in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Trio XL is geen onbekende in de re-
gio en voor de Dremptenaren. Op de 
zomermarkt van vorig jaar heeft de 
Dremptse bevolking een poosje ken-

nis met dit trio mogen maken en dat 
tot aller tevredenheid. Vandaar dat 
Trio XL uitgenodigd is om een avond-
vullend programma te verzorgen in 

het dorpshuis. Het trio bestaat uit 
Sandra Vriese (zang en keyboards), 
Rob Mullink (zang, keyboards en ac-
cordeon) en Michel Wolsink (zang en 
gitaar). 

Michel Wolsink is inmiddels door 
zijn solo singel “Ik wil niet zonder 
jouw leven” ook landelijk bekend.

Dorpshuis Drempt

Optreden Trio XL

Drempt - Zaterdag 28 januari is er een gezellige dansavond in dorps-
huis ‘t Gildehofke aan de Kerkstraat 86. Voor de muziek zal Trio XL 
zorgen, voor de stemming bent u gevraagd. Het optreden begint om 
21.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Trio XL

De Dames Senioren speelden in De-
venter, waar in Sporthal Keizerslan-
den de wedstrijd tegen HCD ‘97 1 op 
het programma stond. Helaas bleek 
HCD voor de Hengelose dames te 
sterk en opnieuw werd nipt verlies 
geleden. Uitslag 9-7. De Heren B-Jeugd 
gingen naar Arnhem om in Sporthal 
Elderveld tegen het team Swift A B1 
te spelen. Het werd voor de Hengelose 
jongens een fijne, sportieve wedstrijd. 
De Hengeloërs kwamen tot scoren, al 
maakten de tegenstanders meer doel-
punten. Uitslag 17-9. 
Het jeugdteam D1 toog naar Groenlo 
om in Sporthal Den Elshof tegen Grol 
D1 te spelen. Quintus verloor nipt: 
4-3. 
In Sporthal De Kamp kwam eerst het 
C-jeugdteam op het veld. Zij speelden 
tegen Reflex C1 uit Varsseveld. Een 
mooie wedstrijd waarbij beide teams 
wel tot doelpogingen kwamen. De 
Quintuskeeper kon er bijzonder veel 

van verijdelen. Winstpunten dus voor
het thuisteam, uitslag 9-3. 
Uit Angeren kwam de tegenstander
van de D2. Dit jongste team van de
handbalvereniging is aan het begin
van 2012 gestart met het deelnemen
aan de competitie. Hun allereerste 
wedstrijd was even wennen, maar 
deze tweede ging de jonge spelertjes
al beter af en konden de winstpunten
worden opgetekend met een eind-
stand van 2-0. 
De Heren A-Jeugd speelden tegen 
Erix A1. De Hengelose heren bleken
dit keer net niet voldoende tot scoren
te komen en de eindstand kwam op
25-27. 

Zondag 29 januari worden twee thuis-
wedstrijden gespeeld: om 10.00 uur
wordt de wedstrijd Quintus D1 tegen
Reflex D1 gespeeld. De wedstrijd van
de Heren Senioren tegen Tyfoon 1 be-
gint om 10.45 uur.

Quintus jeugdteams C2 en 
D2 behalen winst

Hengelo - Zondag 22 januari speelden verschillende teams van hand-
balvereniging SV Quintus hun wedstrijden. Drie uit- en drie thuis-
wedstrijden stonden op het programma. Winst werd behaald door de
jeugdteams C2 en D2.

Het C-jeugd van SV Quintus kwam goed tot scoren en behaalde winstpunten.

Uitslag van de vierde avond van de 
vierde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 19 ja-
nuari 2012 in Toldijk. Lijn A: 1. An-
nelies Schröder & Jan Rondeel 62,85 
%; 2. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
57,78 %; 3. Inge Pellenberg & Reint 
Pellenberg 57,29 %. Lijn B: 1. Annie 
Hartman & Jolande Oldenhave 61,15 
%; 2. Theo Damen & Marijke Hilder-
ink 60,00 %; 3. Herman Stapelbroek 
& Silvia Schreiber 58,78 %. 
Lijn C: 1. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 68,75 %; 2. Irene Lichtenberg & 
Theo Schoenaker 54,17 %; 3. Wil ten 
Holder & Leni Lamers 48,61 %. 
Donderdag 26 januari 2012 is de vijf-
de avond van de vierde ronde. 
Graag wil Bridgeclub Bronkhorst een 
ieder uitnodigen voor het aankomen-
de GOEDE-DOELEN TOERNOOI op za-
terdag 28 januari. Aanvang: 13.00 uur 
ten gunste van Stichting Litania. Deze 
stichting staat voor het helpen van 
kinderen met een beperking. Hun 
uitgangspunt is hen een zo normaal 
mogelijk leven aan te bieden door 
aangepast materiaal aan te schaffen, 
dat niet vergoed wordt door over-

heidinstellingen en zorgverzekeraars.
Deelname bridgen kost 25 euro per
paar en 11 euro extra per persoon 
voor het stamppottenbuffet. Aanmel-
ding door storting van het bedrag op
rekening 3274.21.851 t.n.v. Bridge-
club Bronkhorst, o.v.v. beide namen 
met voornaam, woonplaats, NBB lid 
nr. en één telefoonnummer. Graag
doorgeven indien deelnemer rolstoel-
gebruiker is. De inschrijving sluit
deze week, deelname op volgorde van
binnenkomst. Het in te schrijven aan-
tal paren is gelimiteerd. 
Informatie is te verkrijgen bij Hans 
Jansen, telefoon (0575) 551892 of
e-mail: j.jansen47@kpnplanet.nl. 

Bridge cursus voor beginners en licht
gevorderden. Bridgen is een ontzet-
tend gezellige denksport. 24 janu-
ari start een beginnerscursus. Geeft 
u zich ook op? Doen! Het is al gauw
mogelijk in clubverband te spelen en
dan heet de club nieuwe spelers van
harte welkom. 
Secretaris Mien Vorselman kan er
meer over vertellen, bel (0314) 844221
of e-mail mienvanpernis@upcmail.nl

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Onder het genot van een drankje en 

vers gemaakte erwtensoep is het de
bedoeling dat alle forellen uit het 
zwembad gevist worden. Tussen de
regenboogforellen zwemmen ook
twee zalmforellen. Voor degene die 
deze ‘zalm’ vangt ligt er een leuke
prijs te wachten. Voor vijf euro mo-
gen twee forellen worden gevangen
en krijgen vissers een kop erwten-
soep. De organisatie is in handen van
Stichting Zwembad Ruurlo.

Wie vangt de zalm?

Forelvissen in zwembad  
De Meene
Ruurlo - Forellenvissers uit Ruur-
lo en omstreken zijn ook dit jaar 
weer als eerste welkom op zwem-
bad de Meene in Ruurlo. Zondag 
5 februari zal van 11.00 tot 15.00 
uur het zwembad open gaan voor 
forelvissers en hun supporters. 
Grote vraag dit jaar is wie als eer-
ste de zalm vangt.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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OPEN HUIS
Zondag 29 januari 2012

van 15.30 uur tot 20.00 uur

zaterdag
28 januari

in het café

30Something
(voorheen Spinrock)

in de discotheek

DJ Tim

’t HOEKJE
eetcafé

Weekmenu

Wildbouillon
* * *

Duo Hert-Zwijn
Geserveerd met een rode wijnsaus.

* * *

Walnotenijs
met caramelsaus en slagroom

 22,50 p.p.

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

Winterbeurt 10% kor ng
Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 4, 24 januari 2012

Wethouder Dorien Mulderije is ver-
antwoordelijk voor economische
zaken, plattelandsontwikkeling en 
recreatie en toerisme. Heeft u een 
vraag aan de wethouder over iets wat 
speelt in de gemeente en onder haar 
verantwoordelijkheid valt? Bijvoor-
beeld over hoe de gemeente omgaat 
met veranderingen op het platteland, 
hoe we recreatie en toerisme, werk-
gelegenheid stimuleren, de verschil-
lende centrumplannen en proberen 
glasvezel voor alle Bronckhorsters 
mogelijk te maken? Dit kan door een 
afspraak met haar te maken, maar 
het kan ook op een modernere ma-
nier: via het twitterspreekuur!

Iedere dinsdag (tussen de middag) 
houden, om de beurt, de burgemees-

ter en de wethouders een twitter-
spreekuur om vragen te beantwoor- twitteraccount (@gem_bronckhorst), 

een reden om ons te volgen via twit-
ter! Het eerstvolgende spreekuur is 

uur. U kunt haar een vraag stellen 
door de hashtag #vraagbronckhorst 

u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst! Op 24 januari
is het eerste twitterspreekuur met

Henk Aalderink.

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

-
plan is opgenomen op welke manier 
we het openbaar groen in Bronck-

-
derhouden. Het doel van het plan is 
het behoud van de kwaliteit van ons 

onder meer grote heestervakken in 
de dorpen om te vormen naar ga-

een deel van het groen dat niet is om-
gevormd door inwoners onderhou-
den. B en w besloten vorige week de 
plantsoenen in Baak, Kranenburg en 

inwoners en dorpsbelangenorgani-
saties in Baak, Kranenburg en 

-
noeg gereed. In totaal wordt in de 
drie kernen 4.700 m2 groen omge-

het oude. Hier hebben de bewoners 

gemeente maait alleen nog het gras 
en onderhoudt de bomen. In Baak 
wordt een klein deel door bewoners 

-
den de meeste heestervakken omge-

-
mingen en het onderhouden van
(delen van) het groen door verschil-

-

6.000 euro. 

Omvormingen plantsoenen 

Baak, Kranenburg en Wich-

mond starten in voorjaar

Na omvorming

-
sidie beschikbaar voor isolatiemaat-

aanbrengen van dak-, gevel- of vloer-
isolatie kunnen woningeigenaren 

1980 gebouwd is en een maximale 

-
ningeigenaren stimuleren om ener-

Eerdere regelingen die we aanboden 
waren al erg succesvol! Per woning is 

-
ten bespaard, in totaal het energie-
verbruik van 60 huishoudens.

-
die van de provincie Gelderland om 
de regeling uit te kunnen voeren. Per 
gemeente is dit € 150.000,-. Tot nu 

binnen, er is dus nog genoeg ruimte! 
-

-
leen nog maar voor het aanbrengen 

van dak-, gevel- en vloerisolatie en 
-

voor subsidie staan in de toelichting 
van het aanvraagformulier. Het aan-
vraagformulier voor de subsidie 
‘Achterhoek bespaart’ is te downloa-
den via www.bronckhorst.nl of af te 

-
-

tie over de ver-
schillende mo-

van isolatie op 
www.woning
isolatie.nu
of scan de QR-
code.

Subsidieregeling isolatie-

maatregelen in bestaande 

woningen
U kunt zich nog aanmelden!

speeltoestellen op verschillende 

voldoen niet meer aan de veiligheids-
-

len op de speeltoestellen graag be-

toestel en nodigen hen uit mee te 

bewuste speelplekken hangen uitno-
digingen waarop staat welk toestel 
weg gaat en wanneer er een nieuw 

-
nodiging!

-
sen:
1 februari:

het klimtoestel met loopbrug en het 
veerelement

-
ging van het speelhuis

-
ging van het klimtoestel en de veer-
wip ‘motor’

8 februari:

trapveld, vervanging van beide 
klimtoestellen

-
ging van het klimtoestel

Hier hopen we dan samen met de kin-
deren die er spelen het toestel van 

Denk mee over nieuwe speeltoestellen op Zelhemse speelplekken
Ouders en kinderen uit Zelhem opgelet!



Openbare bekendmakingen

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

In 2010 sloegen ondernemers, 
brandweer, politie en de gemeente de 
handen ineen en maakten de af-
spraak om de bedrijventerreinen in 
Bronckhorst schoon, heel en veilig te 
maken en te houden. Hiervoor ge-
bruiken ze het Keurmerk Veilig On-
dernemen - Bedrijventerreinen (KVO-
B) met ondersteuning van MKB Ne-
derland. Inmiddels hebben de werk-
groepen op de bedrijventerreinen in 
Vorden en Zelhem de certificering be-
haald. In Hengelo gaat de werkgroep 
in januari 2012 van start en de bedrij-
venterreinen in Baak en Steenderen 
volgen na de zomer van 2012.

Om het onderwerp ‘Veilig’ te bena-
drukken, organiseren de werkgroe-
pen KVO-B, de bedrijvenkringen 
B&OZ en BKB en de gemeente op 8 fe-

bruari a.s. een informatieavond voor 
alle ondernemers die op één van de 
bedrijventerreinen in Bronckhorst 
gevestigd zijn. Aanvang: 19.15 uur, 
locatie: gemeentehuis in Hengelo 
(Gld)

Programma
19.15 Inloop, ontvangst met koffie en 

thee
19.30 Opening
19.35 Presentatie brandpreventie, 

Brandweer Achterhoek West
20.00 Presentatie BGB-keurmerk, 

OBEX
20.15 Theo Korsten, ex-inbreker en 

medewerker aan het AVRO-
programma ‘De Inbreker’, 
deelt zijn ervaringen en tips  
(www.crime-eyes.nl)

21.00 Netwerkborrel
22.00 Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze in-
formatieve avond door een mail te 
sturen naar info@bronckhorst.nl 
o.v.v. informatieavond bedrijventer-
reinen

8 februari: Informatieavond voor onder-

nemers op de Bronckhorster bedrijven-

terreinen

De gemeente is op zoek naar een 
nieuwe eigenaar en exploitant voor 
de voormalige schoolmeesterswo-
ning aan de Dorpsstraat 1 in Vorden. 
Hoewel het pand geen monument is, 
heeft het een karakteristieke uitstra-
ling en ligt het zeer centraal. Wij zien 
op deze locatie graag een activiteit 
met een toegevoegde waarde voor 
het centrum ontstaan. De onderne-
mer met het beste plan voor het dorp, 
maakt de grootste kans het pand te 
kunnen kopen. 

Heeft u ondernemersbloed en ziet u 
mogelijkheden om op deze locatie in 

het hart van Vorden een toegevoegde 
waarde voor het dorp te creëren, rea-
geer dan voor 3 februari a.s. De be-
staande woning mag worden uitge-
breid en de bestemming is ‘centrum-
doeleinden met de mogelijkheden 
voor horeca categorie 1’. Hierbij kunt 
u denken aan een delicatessenwin-
kel, tearoom, 
wijnhandel, 
grand café, bi-
stro etc. Wij ver-
wachten in het 
voorjaar, na een 
objectieve se-
lectieprocedure, 

de uiteindelijke ondernemer te kun-
nen kiezen. Een gratis informatiepak-
ket ligt voor u klaar. U kunt hiervoor 
een e-mail sturen naar
info@bronckhorst.nl. Geef in het
onderwerp aan: Informatiepakket 
Dorpsstraat 1 - Vorden. Scan voor 
meer informatie de QR-code.

Gezocht: ondernemer met lef

Mogelijke impressie: Arx architecten 

Hengelo (Gld)

Bij pesten is sprake van een structu-
reel ‘mikpunt’. Een veel voorkomend 
probleem in de sociale omgeving van 
0-12 jarige kinderen. In de regio
Achterhoek is volgens de ouders 
31% van de 4-12 jarige kinderen in 
de afgelopen drie maanden gepest. 
26% van alle 4-12 jarige kinderen 
wordt gepest op school. Maar pesten 
komt niet alleen op school voor. Het 
kan ook bij volwassenen op het werk 
of op straat plaatsvinden.

Bij plagen is er sprake van inciden-
ten. Bij plagen zijn personen gelijk 
aan elkaar; er is geen machtsverhou-
ding. Bij pesten wordt iemand getrei-
terd of is deze persoon het mikpunt 
van pesterijen als hij of zij herhaal-
delijk en langdurig blootstaat aan
negatieve handelingen verricht door 
één of meerdere personen. In deze 
situaties is de ene persoon sterker 
en de andere zwakker. De gepeste 
persoon voelt zich eenzaam en ver-
drietig. Naast het traditionele pesten 
is er nu het cyberpesten; pesten via 
internet of telefoon. Het pesten zelf
is dan meestal niet anders dan bij 
traditioneel pesten: het gaat vaak om 
uitschelden, belachelijk maken en 
buiten sluiten. De impact en de aan-
pak zijn wel anders.

Wat is aan pesten te doen ?

 Zie de realiteit onder ogen.
 Afleiding kan soms wel verlichting 

geven op de korte termijn, maar 
door vluchten lost het probleem 
zich helaas niet op

 Als je gepest wordt, is dat niet iets 
waar je om hebt gevraagd. Het zit 
hem niet zozeer in jou, maar in de 
pester. Je moet zelf dus in actie 
komen om dit onrecht een halt toe 
te roepen

 Gepest worden of een pestverle-
den hebben, geeft veel mensen een 
gevoel van schaamte. Om die re-
den verzwijgen ze het voor ande-
ren. Schrijven kan een veilige ma-
nier zijn om toch je verhaal te doen

 Praten als je gepest bent is vaak 
moeilijk, omdat je wellicht minder 
vertrouwen hebt in andere mensen 
dan voorheen. De ander kan je ech-
ter steunen en raad geven en je 
voelt je niet meer alleen met je 
probleem. Zoek een persoon uit die 
je wel vertrouwt 

 Het pesten een halt toeroepen lijkt 

een onmogelijke opgave. Er is ech-
ter wel een manier die je kunt pro-
beren om het gepest op te laten 
houden. Geef duidelijk je grenzen 
aan. Probeer de ander niet te over-
tuigen van je gelijk, maar deel al-
leen maar mede. Geef aan: “Ik vind 
het vervelend dat...”. En wanneer 
er commentaar op volgt, kun je 
antwoorden: “Dat kan je allemaal 
wel vinden, maar ik vind het verve-
lend dat...” 

Online hulp
Word je gepest, blijf er niet mee 
rondlopen, maar zoek zo nodig hulp, 
bijv. via www.klikvoorhulp.nl Op deze 
website staan antwoorden op veel-
gestelde vragen en er is forum waar 
reacties achtergelaten kunnen wor-
den. Chatten en mailen is ook via de 
website mogelijk.

Plagen mag, pesten niet

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

steunpunt huiselijk geweld

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

september 2012, Hamove

Seegers Halle
-

wet, 28 en 29 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

 diverse festiviteiten, geheel of gedeeltelijk afsluiten van Vierblokkenweg, Oude Zelhemseweg, 
Venneweg, Jachtweg, Rijweg en Veldermansweg, ontheffing groepskamperen op locatie op ‘t 
Zand, 29 en 30 september 2012, Hamove

-
mentenweg, 10 juni 2012 van 09.00 tot 14.00 uur, Hessenrijders

ijsboerderij De Steenoven

 10 mei van 19.30 tot 23.30 uur, afsluiten Dorpsstraat, tussen Raadhuisstraat en de Horsterkamp, 
10 mei 2012 van 19.00 tot 21.00 uur i.v.m. aankomst voor galafeest

perceel nabij Stikkenweg 21, 28 en 29 april 2012, stichting SuperMoto Vinkenkamp 

uur, survivalvereniging Jan in ‘t Touw

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 januari 2012: 

Aanvragen

Ontvangen op 14 januari 2012:

Ontvangen op 16 januari 2012: 

Ontvangen op 18 januari 2012: 

Ontvangen op 19 januari 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 11 januari 2012: 

Ontvangen op 12 januari 2012: 

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Zienswijze indienen?
-

-
-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar
-
-

-

Verleende vergunningen

-
-

-

-

Voornemen tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst

Voornemen tot het (gedeeltelijk) afvoeren van objecten van de gemeente-
lijke monumentenlijst

→ →

Zienswijze indienen?

Besluit tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst

Besluit tot het plaatsen en handhaven van een object op de gemeentelijke 
monumentenlijst

-

→ →

Mogelijkheden voor beroep

-

-

Monumenten

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

Zutphen Emmerikseweg 83-A  |  7223 DA  BAAK
T 0575 441048  |  info@inhetgroen.com 

www.inhetgroen.com

zaterdag
28 januari

in het café

30Something
(voorheen Spinrock)

in de discotheek

DJ Tim

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

WINTER
KORTING
25,- PER MAN/DAG

10 % KORTING OP HET MATERIAAL

Is uw woning binnenshuis ook weer toe aan een 
frisse en nieuwe uitstraling? Vanwege onderhoud  
of omdat u gewoon zin heeft in een andere kleur  
of nieuw behang? Dan bent u bij ons aan het  
goede adres. Wij zorgen ervoor dat het schilder-
werk er netjes en verzorgd uit komt te zien.

geldig in de periode november t/m maart



Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

MINEOLA’S VOL SAP 20 stuks   5,00
KIWI’S GREEN  10 stuks  1,98
VERSE PREI  1 kilo  0,50
BILDSTAR AARDAPPELEN 10 kilo  1,98

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Alleen geldig bij
C1000 Grotenhuys Vorden

Voor alle aanbiedingen geldt OP = OP en onder voorbehoud van drukfouten.

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

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Snel posters nodig?

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
KOPER
LOOD
ZINK

DAKPANNEN

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

BESPAARDAGEN!
  

  

WOENSDAG 

25 januari 
10.00 - 18.00 u

DONDERDAG 26 januari 10.00 - 20.00 u

 

VRIJDAG 

27 januari 
10.00 - 20.00 u

 

Profi teer ook van onze spectaculaire aanbiedingen en 

bezoek onze Bespaardagen en laat uw informeren over:

-Zonnepanelen -Zonneboilers

- Warmtepompen  -Nefi t-HR ketels

-Vailliant HR Ketels - Waterontharders

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

KOM LANGS EN MAAK 

KANS OP GRATIS 

SET ZONNEPANELEN!

ZATERDAG 28 januari 10.00 - 16.00 u

 

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.energiebesparenoverijssel.nl

heeft verbinding

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 
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In totaal werden er drie wedstrijden 
op twee banen georganiseerd, voor 
de in totaal 177 meisjes, in 15 cate-
gorieën van 12 gymverenigingen uit 
deze regio. De beste turnstertjes ver-
dienden een medaille, die werden uit-
gereikt door de voorzitter van DOG 
Baak, Rene Douwstra en de voorzit-
ster van De Sperwer uit Hoog Keppel, 
Petra Schaars. Het vele publiek keek 
vol bewondering naar de verrichtin-
gen van de meisjes. Op de toestellen 
sprong, lange mat, evenwichtsbalk, 
brug of rek werden de goed ingestu-
deerde oefeningen uitgevoerd. Best 
spannend allemaal om dan ook een 
oefening te moeten onthouden. De 
kleinsten deden voor het eerst mee 
aan deze wedstrijden. 

Met de hulp van hun leidsters kwam 
het allemaal goed. Een van de meisjes 
deed een grondoefening op muziek. 
Een knappe prestatie wat met een da-
verend applaus van alle aanwezigen 
werd beloond. De juryleden, twee per 

toestel, keken goed hoe de prestaties 
waren en schreven die op. Aan de ju-
rytafel werden de punten direct in de 
computer ingevoerd, zodat aan het 
einde van elke wedstrijd de prijzen 
konden worden uitgereikt. 

Helaas bleek er een fout in het reken-
programma te zitten van de wedstrijd 
van niveau R3 2004, Wedstrijd 1 op 
Baan 1. Bij herberekening is gebleken 
dat er aan Julia Gaertner 8,35 punten 
te weinig zijn toegekend. Hierdoor is 
zij de zilveren medaille misgelopen. 
De organisatie zorgt ervoor dat Julia 
deze medaille alsnog krijgt uitgereikt 
door haar trainster van Achilles. 
Alle deelnemers ontvingen van deze 
wedstrijd een herinneringsvaantje. 

UITSLAGEN 
Wedstrijd 1 Baan 1: R3 2004: 1. Ida 
de Munck van Overa; 2. Eva Vos van 
Dynamic gym; 3. Nienke Lenderink 
van Overa. Wedstrijd 1 Baan 2: R1 
2005: 1. Ilon Bouwmeester van RGV; 

2. Merel Tuitert van RGV; 3. Maureen 
Ketelaar van RGV. 11 2005: 1. Lina 
Lenselink van SZG. R1 2004: 1. Muze 
Verrips van SZG; 2. Indy Menting van 
DIO; 3. Esmee Hoetink van SZG. 12 
2005: 1. Levi Nijland van WSV; 2. Ce-
nic Hiddink van Dynamic gym; 3. Isa 
Beumer van Brinio. 
Wedstrijd 2 Baan 1: R3 2005: 1. Iris 
Paalman van LGV; 2. Nori Koeslag 
van LGV; 3. Anouk Scheggetmans van 
LGV. R3 2006: 1. Quincy Papperse van 
SZG, 2. Amy Pelskamp van Valto; 3. 
Lieke Nijhuis van SZG. Wedstrijd 2 
Baan 2: 12 2004: 1. Neele Ketting van 
RGV; 2. Amber Arendsen van Achil-
les; 3. Isa Sessink van DIO. 11 2004: 
1. Yara Meijer van SZG; 2. Sanne Boe-
kelder van RGV; 3. Jadey Buffart van 
DIO. 9 2004: 1. Sharona de Beus van 
SZG. 
Wedstrijd 3 Baan 1: R3 2005: 1. Lotte 
van Voorden van WSV; 2. Nine Hou-
welink van WSV; 3. Janis Wasser van 
Dynamic gym. Wedstrijd 3 Baan 2: 
R2 2004: 1. Eline Melsen van SZG; 2. 
Yasmin El Fouly van SZG; 3. Sanne 
Schaars van De Sperwer. R2 2006: 1. 
Dafne Teunissen van De Sperwer. R2 
2005: 1. Ilona Hendriks van SZG; 2. 
Silvana Bakker van SZG; 3. Lotte De-
nekamp van SZG. R1 2006: 1. Amy 
Hageman van DIO.

Gymnastiekwedstrijd voor de kleinsten

Een prachtige sportieve dag

Steenderen - Zaterdag 21 januari 2012 organiseerden de verenigin-
gen DOG Baak en De Sperwer uit Hoog Keppel in Sporthal Het Hooge 
Wessel de pre-instap wedstrijden, voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar. Al 
vanaf 8.30 uur was het een drukte van belang in de sportzaal waar 
alle toestellen klaar stonden. Rond 15.00 uur waren de wedstrijden 
afgelopen.

Impressie van de gymwedstrijden in Het Hooge Wessel.

Van 13 januari t/m 27 februari vindt 
de eerste KZV solo-tentoonstelling 
plaats met werken van schilder Riet 
Rexwinkel, geboren te Zelhem als 
Johanna Maria Lieverdink  en sinds 
1988 wonend op een boerderij in het 
buitengebied van Vorden. Zij volgde 
teken- en schilderlessen bij o.a. Jan 
Rozeboom, Ton Cramer en Jos Kos-
ter en volgde de basisopleiding aan 
de Hogeschool voor de Kunsten Arn-
hem.  Het werken met stukken ge-
scheurd papier en daar al schilderend 

een nieuw beeld van creeëren, vormt 
de basis van haar huidige werk. Met 
deze collage techniek, waarbij kleur, 
vorm, textuur en afbeelding een 
uitgangspunt kunnen zijn voor een 
schilderij, heeft Rexwinkel een in-
spiratiebron gevonden om wat voor 
haar belangrijk is, vorm te geven. Uit-
geknipte vormen zoals een sieraad, 
hand of gezicht bieden haar een kap-
stok om haar inspiratie en fantasie op 
los te laten. Een tentoonstelling rijk 
aan kleur en kracht!

8 EXPO’S van St. Kunst 
Zondag Vorden i.o. in 

Vorden - Van januari 2012 t/m eind december 2012 zijn tijdens de 
reguliere openingstijden van ABNAMRO, Raadhuisstraat 1, Vorden 
exposities te bezichtigen van deelnemers aan KunstZondagVorden. 
Het betreft 4 KZV-overzichtstentoonstellingen gekoppeld aan Kunst-
ZondagVorden van 11 maart, 10 juni, 9 september en 9 december en 
4 KZV-solotentoonstellingen. Alle tentoonstellingen zijn ongeveer 6 
weken te bezichtigen. Een unieke gelegenheid om kennis te maken 
met het rijke aanbod aan kunst en vormgeving in Vorden-dorp en 
haar buitengebied. Voor het totale tentoonstellingsrooster  zie  www. 
kunstzondagvorden.nl

“Er is zowel voor als achter de scher-
men heel hard gewerkt om tot dit re-
sultaat te komen” zegt regiovoorzitter 
Herman Kaiser. De acht gemeenten 
hebben projecten ingediend die, om 
in aanmerking te komen voor de pro-
vinciale steun ‘structuurversterkend’ 
moesten zijn en moesten passen bin-
nen de ambities van de Achterhoek 
Agenda 2020. 

Ook gold als eis dat de aanvragende 
partij een deel van het project zelf be-
taalt. De projecten liggen op het ge-
bied van innovatieve economie, slim 
& snel verbinden, vitale leefomgeving 
en kansrijk platteland. 

URGENTIEFONDS
Herman Kaiser: “De Achterhoek staat 
voor een enorme opgave. De gevolgen 
van de demografische ontwikkeling 
zullen, als we niets doen, diep ingrij-
pen in onze samenleving”. Om deze 
ontwikkelingen het hoofd te bieden, 
is de reikwijdte  van het regiocon-
tract te beperkt. Zowel qua termijn, 
als qua bedrag. “Daarom vraagt de 
Achterhoek de provincie een Urgen-
tiefonds Demografische Ontwikke-
ling Gelderland te creëren. Met dit 
fonds kunnen we de ontwikkelingen 
in onze kernen, die als gevolg van de 
demografische ontwikkeling dreigen 
te verpauperen, voor een neerwaartse 
spiraal behoeden”.
De Rekenkamer Oost adviseerde de 
provincie kort geleden al om stevig te 
investeren in krimpregio’s.
Herman Kaiser: “Wij blijven met de 
provincie in gesprek om te zoeken 
naar overlap in Gelderse en Achter-
hoekse ambities. We vertrouwen 
erop dat de provincie ook met andere 
middelen dan die van het regiocon-
tract in de Achterhoek investeert”.

Achterhoek zeer tevreden 
met ruim elf mln.
Met gelden Regiocontract snel grote projecten uitvoeren

Regio - De Achterhoek is zeer te-
vreden met de financiële steun 
(ruim elf miljoen) van de provin-
cie, verpakt in het Regiocontract 
2012 -2015. Om de Achterhoek 
ook in 2020 vitaal te houden is 
nog veel meer nodig maar met 
het Regiocontract kan de Achter-
hoek al op zeer korte termijn een 
stap in de goede richting zetten.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 22 januari: HCD ’97 1 – Quintus 1: 9-7 (dames);
Quintus A1 – Erix A1: 25-27;  Swift A B1 – Quintus B1: 17-9. Quintus C2 – Reflex
C1: 9-3;  Grol D1 – Quintus D1: 4-3;  Quintus D2 – HV Angeren D4: 2-0;

H a n d b a l

De afgelopen jaren zijn er tijdens de 
genezingsdiensten van Jan Zijlstra 

vele wonderbaarlijke genezingen ge-
beurd, waaronder het wonder van 
Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 
jaar ernstig ziek was. Al die jaren zat 
zij in een rolstoel, maar nadat er voor 
haar gebeden was, waren de ziekte-
verschijnselen verdwenen. Haar huis-
arts die haar van dichtbij had meege-
maakt verklaarde dat zij inderdaad 
na de aanraking van Jezus Christus 
helemaal genezen was. Evangelist 
Jan Zijlstra, bekend van de genezings-
diensten die hij elke eerste en tweede 
zondagavond van de maand houdt 
in Leiderdorp, preekt door heel het 
land waarbij de diensten in het teken 
staan van redding en genezing. In de-
ze diensten wordt altijd op bijzondere 
wijze de kracht van God geopenbaard, 
waardoor mensen aangeraakt en ver-
nieuwd worden. Jan Zijlstra verkon-

digt al jaren: ‘Mensen, ga met je nood 
naar Jezus, ga richting je wonder, 
want Jezus Christus is dezelfde, gis-
teren, vandaag en tot in eeuwigheid. 
Jan Zijlstra komt woensdagavond 
8 februari naar Ruurlo. Deze avond 
zal gevuld zijn met zang, muziek, 
getuigenissen, een Bijbelse uitleg en 
gebed. Zijlstra vertelt de mensen hoe 
Jezus Christus mensen veranderde en 
genas en hoe hij nog steeds mensen 
verandert en geneest. In iedere dienst 
ziet men dat de kracht van God le-
vens vernieuwt, verslaafden verlost 
en de zieken geneest. Ben je ziek, 
heb je nood of ben je op zoek naar de 
zekerheid of God bestaat? Kom dan 
op 8 februari naar ‘t t Kulturhus. De 
aanvang is om 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom! Voor meer infor-
matie: tel. 06 53550245.

Onder leiding van evangelist Jan Zijlstra

Genezingsdienst in ‘t Kulturhus Ruurlo
Ruurlo - Geneest God vandaag de 
dag nog? Dat is de vraag die be-
antwoord wordt tijdens de gene-
zingsdienst die onder leiding van 
evangelist Jan Zijlstra op woens-
dagavond 8 februari in de grote 
zaal van ’t Kulturhus in Ruurlo 
plaatsvindt. Er zal deze avond ook 
voor iedere zieke of mens met 
nood gebeden worden. Jan Zijl-
stra is als evangelist verbonden 
aan De Levensstroom Gemeente 
in Leiderdorp en is vooral be-
kend vanwege de genezingsdien-
sten. Daar komen mensen uit het 
hele land op af. De Levenstroom 
is aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling.
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De nieuwe bestuursleden stelden 
zichzelf voor en werden met applaus 
in het bestuur aangenomen. Het be-
stuur blijft zo op volle sterkte. Henri 
van Beek (41) heeft een melkveebe-
drijf met 140 melkkoeien in de uiter-
waarden van Doesburg. Hij wil in het 
bestuur deelnemen om de lokale be-
langen van Doesburg te behartigen. 
Martijn Kornegoor (33) runt in 
Wichmond samen met zijn ouders 
een melkvee bedrijf met 85 melkkoei-
en. Daarnaast werkt hij bij een onaf-
hankelijk agrarisch adviesbureau. 
Rudie Schennink (42) woont in Vels-
wijk en runt samen met zijn broer 
een melkveebedrijf met 150 melk-
koeien en 120 stuks jongvee. Verder 
zit hij in het bestuur van de KOC 

Bronckhorst, de Kalveropfokclub. 
Van de aftredende en niet-herkies-
bare bestuursleden werd afscheid 
genomen. Peter Schut nam hiervoor 
het woord en bedankte ze voor hun 
werk. 
Edgar Luesink, die een varkensbedrijf 
heeft in Hengelo, had jaren zitting in 
het bestuur. Als jager had hij kennis 
van zaken over het faunabeheer en 
de ganzenproblematiek. Hij was con-
tactpersoon van ’t Onderholt. Zelf gaf 
hij aan het altijd met plezier te heb-
ben gedaan. “Het bestuurswerk is ge-
woon mooi.” 
Alfons Masselink kwam voorjaar 
2000 in het bestuur van de afdeling 
Steenderen en ging mee naar de af-
deling Bronckhorst. Hij behartigde 

voornamelijk de belangen voor de 
akkerbouw en varkenshouderij, later 
ook gemeentezaken en de oogstdank-
viering. Alfons deed het altijd met 
veel plezier en gaf aan er veel van 
te hebben opgestoken. Hij is blij dat 
er goede vervangers zijn. “Dat is van 
groot belang.” Als dank kregen deze 
twee afscheid nemende bestuursle-
den een presentje mee en een bos 
bloemen voor de partners. 
Met Petra Schaars raakte het afde-
lingsbestuur haar voorzitter kwijt. Zij 
was al lange tijd, vanaf 1998 in het 
bestuur, eerst in Hummelo, Keppel 
en Doesburg. Informeel zat ze er al 
een jaar langer. Dat betekent dat zij 
meer dan veertien jaar in het LTO be-
stuur heeft gezeten, waarvan 12 jaar 
als voorzitter. Met het komen van de 
nieuwe gemeente gaf Petra leiding 
aan de opzet van het nieuwe Bronck-
horst bestuur. Ze werd hartelijk be-
dankt voor alle inzet en zij en haar 
partner kregen elk een present. 
Peter Schrijver, bestuurslid LTO 
Noord provincie Gelderland, nam 
vervolgens het woord. “De beste ka-
rakterisering van Petra is bij het laat-
ste agendapunt: Er gaan drie mensen 

weg en er komen drie mensen voor 
terug. Daar is geen enkele discussie 
over, die club draait gewoon met en-
thousiasme door. Ik denk dat het een 
heel groot goed is. Dat zien we bij een 
heleboel afdelingen helaas niet, hier 
wel, zoveel enthousiasme. Daar heeft 
Petra de laatste jaren een heel be-
langrijke stempel in gehad, dat weet 
ik zeker. Daarvoor zijn we haar heel 
erkentelijk.” 

Het is een grote afdeling, waar heel 
veel discussies aan de orde zijn ge-
weest, vooral het laatste jaar. “Petra 
is iemand die scherp in de gaten heeft 
welke problemen er spelen. Ook 
scherp in de discussies, vaak richting 
gemeenten, maar ook in de eigen LTO 
organisatie,” gaat Peter Schrijver ver-
der. Zij was in staat om de agrarische 
sector goed neer te zetten, een goed 
profiel te geven. “Allemaal verdien-
sten van deze afdeling, met zijn 15 
bestuursleden, met al het enthousi-
asme, waar Petra op voortreffelijke 
wijze leiding aan heeft gegeven. Daar-
voor zijn wij haar ook uit provinciaal 
bestuur zeer erkentelijk en we willen 
haar daarvoor onderscheiden met 
een zilveren speld.” Zij kreeg even-
eens een oorkonde. 
Peter Schut neemt het woord in ver-
band met de stemming over de nieuw 
voorgedragen voorzitter Jan Willem 
Huetink. Nadat de vergadering ook 
hem met applaus verwelkomde kon 
worden overgegaan tot het officieel 

overdragen van de voorzittersha-
mer. Een exemplaar dat de afdeling 
Bronckhorst en omstreken kreeg bij
de oprichting in 1 januari 2005. “Ik
wens je heel veel succes. Ik ben ervan
overtuigd dat je met verve de afde-
ling verder zult leiden en het doet me
goed dat we een goed opvolger heb-
ben,” aldus Petra tegen Jan Willem. 
Petra Schaars gaf aan met veel plezier
de afgelopen jaren voorzitter te zijn 
geweest. Ze blikte kort terug naar de
enerverende tijd dat de vijf afdelin-
gen samen gingen. “Het mooiste van
die periode was, dat we in een korte
tijd met elkaar één bestuur waren, er
geen verdeeldheid was.” Het meeste
belang hecht ze aan het feit dat men
zich moet laten horen, met alle on-
derliggende sectoren als één stem.
“We krijgen minder agrariërs, alleen
het belang van de agrarische sector 
wordt niet minder,” aldus Schaars.
Ze benadrukt het belang van agrari-
ers voor het onderhoud van het land-
schap en de leefbaarheid van het plat-
teland. 

Petra bedankte alle leden voor het 
vertrouwen in het bestuur, de be-
stuursleden van nu, haar man en
kinderen voor alle steun, de secreta-
ris Keppel-Doesburg waar ze veel van
leerde en de eerste secretaris van de
afdeling Bronckhorst. “Ik zal het bij-
zonder missen, maar wens jullie heel
veel succes toe en alle goeds met wat
gaat komen.”

LTO Noord Bronckhorst e.o.

Petra Schaars geeft hamer aan Jan Willem Huetink

Bronckhorst - Donderdagavond 19 januari hield LTO Noord Bronck-
horst e.o. haar Nieuwjaarsledenvergadering op de deel van de Bier-
kaai. Naast de gebruikelijke vergaderzaken nam de bestuursverkiezing 
ruim tijd in beslag. Drie bestuursleden waren aftredend en niet her-
kiesbaar. Dit waren Edgar Luesink, Alfons Masselink en Petra Schaars. 
De drie nieuw voorgestelde bestuursleden Henri van Beek, Martijn 
Kornegoor en Rudie Schennink werden met applaus aangenomen om 
in het bestuur plaats te nemen. Voorzitter Petra Schaars nam na meer 
dan veertien jaar afscheid van LTO. Ze werd hiervoor onderscheiden 
met een zilveren speld. De nieuwe voorzitter is Jan Willem Huetink.

Petra Schaars krijgt door Peter Schrijver een zilveren speld.

Jan Willem Huetink krijgt de voorzittershamer uit handen van Petra Schaars.

De volgende maand komt bij Kluitman ‘Koen 
Kampioen speelt in Italië’ uit. In maart ver-
schijnt het eerste luisterboek, uitgegeven door 
Rubinstein uit Amsterdam, over Koen Kampi-
oen. Acteur Tim Murck, die in de televisieserie 
de rol van trainer Broekie speelt, heeft het ver-
haal in de Amsterdamse studio voorgelezen. 

KOEN KAMPIOEN OP TV 
2012 wordt het jaar van Koen Kampioen. Naast 
de nieuwe boeken en andere activiteiten die mo-
menteel nog in ontwikkeling zijn, komt Koen 
Kampioen op televisie. Annemarie Mooren en 
haar team hebben in de Achterhoek in 32 draai-
dagen 8 afleveringen van 25 minuten gemaakt. 
De AVRO heeft de uitzenddata inmiddels be-
kendgemaakt. Op zaterdag 31 maart om 19.00 
uur begint de eerste aflevering op Nederland 2. 
Elke zaterdag tot en met 19 mei zullen de avon-
turen van Koen Kampioen op het scherm te be-
wonderen zijn. ‘Echt fantastisch dat Koen Kam-
pioen op zaterdagavonden, op de zogenaamde 
kinder-primetime, wordt uitgezonden’, zei Fred 
Diks desgevraagd. 
De Achterhoeker, die eind januari twee keer in 
Almelo optreedt met zijn kindertheatervoor-
stelling de Koen Kampioenshow, is trots dat er 
een televisieserie tot stand is gekomen. ‘Dat is 
een absoluut hoogtepunt voor mij. Ik heb deel 
1 en sommige andere fragmenten al gezien en 

het is echt zó ontzettend mooi geworden. Er zit 
van alles in: spanning, drama, avontuur, maar 
ook humor.’

Veel bekende Nederlandse acteurs of persoon-
lijkheden zoals Leontine en Luca Borsato, Marit 
van Bohemen, Tim Murck, Hugo Borst, Bennie 
Jolink (Normaal), Pim Veth en Ad van Kempen 
spelen mee in de voetbalserie. ‘Toch zijn voor 
mij persoonlijk de zes kids, die de hoofdrol ver-
vullen na hun gewonnen audities, de echte ster-
ren. Sjors van den Hoogen uit Twello doet het 
als Koen Kampioen voortreffelijk, maar ook Di-
on Kwint uit Hengelo, die doelman Gijs speelt, 
is een natuurtalent.’
Fred Diks: ‘Ik heb geluk gehad dat een van Ne-
derlands beste regisseurs, Annemarie Mooren, 
dit project heeft opgepakt. Ze is erg profes-
sioneel en begeleidt en steunt alle acteurs erg 
goed. Er zijn door de hele Achterhoek heen 
prachtige opnames gemaakt. Ik ben dan ook 
reuze benieuwd hoe de reacties van de kijkers 
zullen zijn. Eén ding is zeker: naast Achterhoek-
promotie is het ook Hengelopromotie. Ik kan 
bijna niet wachten tot het 31 maart is. Ik ben 
enorm trots op zo’n mooie tv-serie.’
Voor meer info: www.freddiks.nl, www.koen-
kampioen.nl, www.kluitman.nl

Koen Kampioen op tv

Nieuwe mijlpaal Koen Kampioen
Hengelo - Onlangs had uitgever Kluitman uit Alkmaar goed nieuws voor de Hengelose 
schrijver Fred Diks. Van zijn succesvolle voetbalserie Koen Kampioen werden tot nu toe 
al meer dan 300.000 exemplaren verkocht. ‘Een record in boekenland’, aldus Fred Diks. 
‘Geweldig dat zoveel kinderen in Nederland en België fan zijn van de boekenserie.’

Fred Diks met enkele van zijn boeken.
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Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@sbcbronckhorst.
nl. Verse broodjes en koffie staan 
dan klaar.

RUIMTE VOOR HET NIEUWE 
WERKEN
Het Small Business Center Bronck-
horst is gevestigd aan de Dr. Gras-
huisstraat 8 in Zelhem. Het gebouw 

biedt ruimte aan zelfstandige on-
dernemers en andere ondernemers 
die het nieuwe werken in de prak-
tijk willen brengen. Er is plek om 
te werken en om relaties te ontvan-
gen. Er staan pc’s, een printer en 
een kopieerapparaat. Tevens kan er 
gebruik worden gemaakt van een 
draadloos WIFI-netwerk.
Meer info: www.sbcbronckhorst.nl

Ontbijtbijeenkomst in 
Small Business Center 
Bronckhorst
Zelhem - Op duurzame wijze in roerige tijden ondernemen in de 
Achterhoek, dat is vrijdag 3 februari het thema van de eerste ontbijt-
bijeenkomst voor zzp’ers en ondernemers in het Small Business 
Center Bronckhorst in Zelhem. Gerhard Weevers, directeur van 
Weevers Grafimedia, vertelt tussen 8.30 en 10.00 uur hoe hij dat met 
zijn fullservice grafisch bedrijf in de praktijk brengt en wisselt daar-
naast graag van gedachten met andere Achterhoekse ondernemers.

Afgelopen weekend vond de finale 
plaats van de GOW-veldritcompetitie. 
Op zaterdag stond er een wedstrijd in 
Arnhem op het programma. Bij de 
Masters 50+ werd Erik Bouwmeester 
eerste. Bij de Masters 40+ reed Peter 
Makkink naar een vierde plaats, één 

plek voor clubgenoot Erik de Greef.
Bij de Dames passeerde Gretha Klein
Brinke de meet als zesde. Een dag la-
ter werd in Aalten de finale van de 
competitie verreden. Hier werd Klein
Brinke vijfde. Bij de Masters 40+ werd
Makkink vijfde, terwijl De Greef als
zesde over de finish kwam. Bij de
Masters 50+ werden Rudi Peters en 
Erik Bouwmeester derde en vierde.
In het eindklassement bij de Dames 
belandde Klein Brinke op de achtste
plaats. De Greef belandde met een
vierde plaats bij de Masters 40+ net
naast het podium. Makkink werd in
deze categorie zesde.  Bij de Masters
50+ mocht Bouwmeester als derde op
het erepodium plaatsnemen. Peters
eindige met een zevende plek even-
eens binnen de top-tien.

Van Amerongen 
10e in Wereldbeker
Wichmond – Veldrijder Thijs van 
Amerongen uit Vorden is zondag 
tiende geworden tijdens een We-
reldbekerwedstrijd in Frankrijk. 
In de eerste ronde nam de renner 
van RTV Vierakker-Wichmond 
de leiding, waarna er drie ren-
ners wegreden. Van Amerongen 
maakte vervolgens deel uit van 
een grotere achtervolgende groep. 
Hij staat momenteel tiende in het 
Wereldbeker-klassement.

Met vertrek op 26 mei 2012 gaan ze 
een 11-daagse gevarieerde rondreis 
door Canada maken. Tijdens deze reis 
gaat u kennismaken met bruisende 
steden zoals Toronto en Montreal en 
de prachtige natuur van de provin-

cies Ontario en Quebec. De kosten
voor deze reis bedragen € 2149,- per
persoon. Het vervoer wordt verzorgt
vanuit de regio. Tijdens deze reis zult
u worden vergezeld door Arnolda 
Teunissen van Vakantie-Xperts Avan-
ti. De inschrijving voor deze reis sluit
op 30 januari.

Voor meer informatie zie de adver-
tentie elders in de krant.

VakantieXperts Avanti 
organiseert reis naar Canada
Zelhem/Ruurlo - Met plezier orga-
niseert VakantieXperts Avanti in 
2012 een mooie groepsrondreis 
naar de oostkust van Canada.

De provincie wil deze voertuigen op 
werkdagen tussen 7.00 en 9.00 uur 
en tussen 16.00 een 18.00 uur niet op 
de Nieuwe IJsselbrug zien, dit om de 
verkeersdruk op de N348 af te laten 
nemen. Het gaat om voertuigen die 
niet sneller kunnen of mogen dan 25 
km/u. 
Dit ontwerpverkeersbesluit kwam 
voor de Brummense en Bronckhorster 
afdeling van LTO Noord uit de lucht-
vallen. “Dit voorgenomen besluit gaat 
over agrariërs, maar is zonder overleg 
met de agrarische sector genomen.”, 

vertelt Alfons Masselink, bestuurslid
LTO Noord afdeling Bronckhorst en
omgeving. De maatregel kan grote
gevolgen hebben voor ondernemers
tijdens de piekperioden in het voor-
jaar en de oogstperiode in de zomer
en het najaar, volgens LTO. De brug is
te lange tijd niet toegankelijk, meent
Masselink. “De bedrijfsvoering is niet
aan te passen aangezien je afhankelijk
bent van vele factoren zoals weersom-
standigheden, de bodemgesteldheid,
het rijpingsproces en bewerking van
verschillende gewassen.”

ALTERNATIEVE ROUTE

Voor het landbouw verkeer is het
geen optie om via de Oude IJsselbrug
te rijden omdat die niet toegankelijk
is voor zwaar landbouwverkeer. Om-
rijden via Doesburg of Deventer kost
volgens de landbouworganisatie te 
veel tijd. Een mogelijk oplossing voor
het probleem is volgens LTO Noord
het verbreden van de op- en afrit-
ten naar de brug vanaf de rotonde
bij Brummen en er een tweebaans-
weg van maken. Dit alternatief is bij
de provincie onder de aandacht ge-
bracht.

LTO: ‘Nieuwe IJsselbrug moet 
ook in de spits toegankelijk 
blijven voor landbouwverkeer’
Bronckhorst - LTO Noord heeft 
bezwaar ingediend tegen het 
voornemen van de provincie Gel-
derland om de Nieuwe IJsselbrug 
bij Zutphen af te sluiten voor 
landbouwverkeer in de spits. De 
LTO Noord-afdelingen Bronck-
horst en Brummen vinden deze 
maatregel onacceptabel omdat 
veel agrariërs, loon- en grond-
verzetbedrijven gebruik maken 
van deze weg. De perioden dat 
de brug is afgesloten voor land-
bouwverkeer zijn volgens deze af-
delingen veel te lang en omrijden 
is geen optie.

De eerste dag schrok ik wel toen ik 
onderweg een telefoontje van Jurgen 
v.d. Goorbergh kreeg: de auto doet 
het niet meer ! Ik kneep hem wel. 
Wat bleek door de hitte was een sen-
sor ( winkelprijs 5 euro !!) gesmolten. 
We hebben het probleem telefonisch 
kunnen oplossen, een pak van mijn 
hart. Daarna hebben we behoudens 
wat kleine mankementen, geen echte 
problemen gehad. Dat is ons allemaal 
echt honderd procent meegevallen’, 
zo zegt Gerben Vruggink. De Vor-
denaar had tijdens de Dakar rally 
in Zuid Amerika de leiding over het 
begeleidingsteam (4 monteurs). Een 
paar jaar geleden zag Gerben Vrug-
gink een lang gekoesterde wens in 
vervulling gaan: zelf op de motor een 
Dakar Rally rijden. Hij eindigde toen 
op een fraaie 44e plaats.

Gerben nu, net teruggekeerd uit Pe-
ru (de finish van de Dakar rally was 
dit jaar in Lima): ‘Natuurlijk was het 
rijden op de motor een schitterende 
beleving en bovendien nog eens een 
goede prestatie. Echter deze rally, 
waarbij Kees Koolen en Jurgen v.d. 
Goorbergh de finish haalden, vond ik 
persoonlijk veel zwaarder, zowel fy-
siek als mentaal. Het hooggebergte, 
dan weer zand woestijnen, een tem-
peratuur van soms boven de veertig 
graden, vergt niet alleen veel van de 
rijders, maar ook van het begelei-
dingsteam. Ons team was elke avond 
zeker zes tot acht uur in de weer om 
het onderhoud te doen en om de bug-

gies te prepareren voor de volgende 
dag. 
Zelf hield ik iedere dag na binnen-
komst, een bespreking met Kees en 
Jurgen. Meer een evaluatiegesprek 
over de zojuist verreden etappe en of 
er nog bepaalde dingen aan de buggy 
veranderd moesten worden, dat soort 
dingen. Jurgen en Kees hadden nog 

een taak, het roadbook voor de vol-
gende etappe maken. Wanneer de 
monteurs s’avonds laat, of soms diep 
in de nacht met hun werk klaar wa-
ren dan hooguit een paar uur slapen. 
Vervolgens anderhalf uur voor de 
start van de volgende etappe, de cou-
reurs wakker maken en daarna de 
monteurs. Gelukkig kon ik overdag 
op weg naar het volgende bivak nog 
een paar uurtjes pitten. 

De communicatie tijdens zo’n Dakar 
rally verloopt via de moderne mid-
delen, satelliet, mobiele telefoon en 
dergelijke. Wij hadden de afspraak 
dat , wanneer het overdag ‘stil‘ bleef, 
niets aan de hand, rijden maar! Eén 
keer hadden we wel een probleem. 
Kees en Jurgen moesten mij hebben 
maar konden mij niet bereiken. Een 
poos geen communicatie mogelijk. 
Gelukkig ging alles goed’, zo zegt 
een zeer tevreden en opgeluchte Ger-
ben Vruggink. Toen Kees Koolen en 
Jurgen van der Goorbergh heelhuids 
de finish in Lima hadden bereikt, na-
tuurlijk dolle pret bij de coureurs en 
het begeleidingsteam. (Overigens was 
Kees Koolen, vanwege verplichtingen 
elders, niet voor commentaar bereik-
baar). Kees en Jurgen hadden vooraf 
afgesproken om te proberen gedu-
rende de gehele rally zoveel mogelijk 
bij elkaar te blijven. Dat gelukte met 
een eindklassering ‘rond plek 50’ uit-
stekend. Voor Kees Koolen nog een 
extra kers op de taart: hij behaalde 
in het solo klassement een fraaie 3e 
plaats. Bij het GoKoBra – team alle 
reden om nog eens de kurk van de 
champagnefles te laten knallen.

‘GoKoBra’ team in Dakar heelhuids aan de finish

Gerben Vruggink; ‘Een prestatie 
van jewelste’

Vorden -  ‘Ik was vlak voor de start in Mar del Plata (Argentinië) best 
gespannen. Ik ben maanden bezig geweest met het bouwen van de 
buggies van Kees Koolen en Jurgen v.d. Goorbergh en dan hoop je 
natuurlijk dat alles goed gaat en dat de coureurs de rally uit zullen 
rijden. Dat was ook het uitgangspunt van Kees en Jurgen: de finish 
halen!

Kees Koolen en Jurgen v.d. Goorbergh foto Henk Teerink

Gerben Vruggink

Kees Koolen vol gas in actie foto Henk Teerink
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Walter van Wingerden vertelt drie 
echte winterverhalen, met veel ijs, 
sneeuw, vrieskou en duisternis en de 
aangename dingen die wij mensen 
daartegenover stellen zoals hete soep, 
lekkere borrels en rode wijn. Deze 
winterse ingrediënten komen voor 
in ‘Het paar laarzen’ (Iers sprookje) 
en ‘Tot op je huid’ (deel uit ‘Voetreis 
naar Rome’ van Bertus Aafjes) en ‘De 
Spookschaatser’ (Hollands sprookje). 
In aansluiting op de klezmermuziek 
vertelt hij twee Joodse sprookjes: 
‘De echte zoon’ en ‘Twee broers’ en 
eindigt met ‘Mango’ van Isabel Al-
lende, een boeiend Zuid-Amerikaans 
verhaal over alle aspecten van het le-

ven. Walter is opgeleid als bioloog, en 
heeft lang als onderzoeker gewerkt. 
Vanaf 2006 is hij fulltime verteller en 
theatermaker. 

Duo NIHZ wordt gevormd door Bob-
by Rootveld en Sanna van Elst en be-
staat in deze formatie al 10 jaar. Zij 
vertolken Joodse muziek in de breed-
ste zin van het woord: klassiek, klez-
mer, Jiddisch, Hebreeuws en eigen 
composities. Voor hun interpretaties 
van Joodse muziek kregen ze een 
Music Award op het International 
Jewish Music Festival te Amsterdam. 
NIHZ gaf concerten in Griekenland, 
Italië en Denemarken en speelde op 

festivals: in Hongarije (2007, 2008 en 
2010), bij de Kristallnachtherdenking 
Freudental(Stuttgart), het 1st Guitar 
Festival of Bhutan en India (Calcutta), 
de Valais Guitar Week (Switzerland). 
Van hun dvd ‘Shieri Shalom’ werd 
het 1e exemplaar in ontvangst geno-
men door een enthousiaste Ed van 
Thijn. Er waren live optredens voor 
radio en televisie in Nederland, Hon-
garije, Denemarken, India en Bhutan. 
En dan nu op 29 januari live te zien 
en te horen in TOM! Ook kan men ge-
nieten van de schilderijen van Anne-
liese Melens die in de foyer hangen. 
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den via www.theateronderdemolen.
nl of via 0575-555783. (Kinderen half 
geld) Indien geen vervoer of men wil 
liever niet alleen? Dan kunt u tot vrij-
dag bellen met 06-57079558. U wordt 
dan opgehaald en thuisgebracht, uw 
rolstoel of rollator kan ook mee.

Joodse vertellingen en muziek in TOM

Vorden - Zondag 29 januari ontstaat er een Joodse sfeer in Theater On-
der de Molen aan de Lindeseweg 29 in het buurtschap Linde te Vorden. 
Op deze 3e zondagmiddag met midwintervertellingen brengt Walter 
van Wingerden verhalen - deels van Joodse achtergrond - en het duo 
NIHZ omlijst die verhalen met Joodse muziek. Aanvang 15.00 uur.

Duo NIHZ

De doelstelling van de Nationale 
Voorleesdagen is het bevorderen van 
het voorlezen aan kinderen die nog 
niet zelf kunnen lezen. Voorlezen 
aan kinderen is belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het taal-
gevoel en bezorgt hen, maar ook hun 
ouders, veel plezier. Alle vestigingen 
van Bibliotheek West Achterhoek 
zullen tijdens deze dagen veel kleu-
tergroepen ontvangen en een prach-
tig programma rondom het prenten-
boek van het jaar verzorgen. 

Acties en activiteiten in de biblio-
theek rondom de Nationale Voorlees-
dagen:
Gratis vingerpopje.
Ieder kind tussen de 0 en 6 jaar dat
zich als nieuw lid laat inschrijven 
krijgt het vingerpopje van uil. De
actie loopt vanaf 18 januari tot half
maart.
Kleurplaten.
Ieder kind dat de kleurplaat van het
uiltje komt inleveren bij de biblio-
theek, mag een cadeautje grabbelen
uit de grabbelton.
Speurtocht.
Van 18 januari tot eind februari kan
ieder kind tot 6 jaar meedoen aan een
speurtocht. Dit is een speurtocht met
vragen rondom de tien mooiste pren-
tenboeken van het jaar. Deze speur-
tocht kunnen peuters en kleuters
samen met een volwassene maken.
Half maart wordt per vestiging een
winnaar bekend gemaakt.

Nationale Voorleesdagen
Hengelo - De Nationale Voorlees-
dagen zijn dit jaar van 18 tot en 
met 28 januari waarbij het voor-
lezen aan kinderen van 0-6 jaar 
centraal staat. Prentenboek van 
het jaar is ‘Mama kwijt’ van Chris 
Haughton, een verhaal over een 
uiltje dat al slapend uit zijn nest 
valt en mama kwijt raakt.

De rit die was uitgezet door Harm 
Cortumme had een lengte van circa 
50 kilometer. Start en finish waren 
bij het clubhuis van De Graafschap-

rijders. De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: 1 G. van Assen Zwolle 101
strafpunten, 2 E. Kleinreesink Henge-
lo (G) 144, 3 R. Puts Geleen 187. Idem
B-klasse: 1 H. Horsting Vorden 360 
strafpunten, 2 B.v.d. Horst Harder-
wijk 398, 3 W. Hartman Oldberkoop
423. Idem C-klasse: 1 J. Praa Leusden
72 strafpunten, 2 M. Veldhuis Wijhe
191, 3 A. Bouwmeester Hellendoorn
210.

Midwinterrit gewonnen 
door G. van Assen uit Zwolle
Vorden - De Midwinterrit (oriën-
tatierit) die de VAMC De Graaf-
schaprijders zondagmiddag 
organiseerde is in de A-klasse 
gewonnen door G. van Assen uit 
Zwolle.

Op maandag 30 januari zal mevr. 
Gerrie Spekkink-Beunk uit Hengelo 

(G) meewerken aan het programma.
Mevr. Zwennie Langwerden-Bloe-
mendaal uit Wichmond is te gast 
in de uitzending van maandag 6 fe-
bruari en mevr. Bleumink uit Brum-
men, voorganger van de vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB, zal in de
uitzending van maandag 13 februari
een overdenking verzorgen.

Na de uitzending kunt u tussen 20.00
uur en 20.30 uur telefonisch muzi-
kale verzoekjes aanvragen voor het
programma van de daaropvolgende 
week. De redactie is bereikbaar via
het nummer van de studio, tel. 0314-
624002.

Kerk en Radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma ‘de Muzikale Ont-
moeting’ zijn voor de komende 
uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd. Het programma 
wordt iedere maandagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via de frequenties van Radio 
Ideaal. De kabelfrequentie in heel 
Oost-Gelderland is FM 91.1 of FM 
94.00 en via de etherfrequenties 
105.1 t/m 107.7. U kunt de uitzen-
dingen ook via internet beluiste-
ren op www.ideaal.org

De start is tussen 8.30 en 10.00 uur 
vanaf het sportcomplex van de voet-
balclub Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg 11. Deze veldtoertocht staat 
ook op de kalender van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU) en staat bij 
de meeste veldrijders met stip op hun 
te fietsen tochten. Fietsers die geen 
lid zijn van een wielervereniging zijn 
ook van harte welkom en kunnen 
ook deelnemen aan deze klassieker 
onder de veldritten. De route 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 afstanden: 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. De organisatie is blij 
met de medewerking van de diverse 
bos- en landgoedeigenaren.
Bij de controlepost wordt een drank-
je, warme bouillon en de traditionele 
gehaktballetjes geserveerd Ook is er 
een materiaalpost aanwezig. De gehe-
le tocht is prima uitgezet met duide-
lijke pijlen en wordt door leden van 
de VRTC regelmatig 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. 

Zie ook www.VRTCVorden.nl

Kastelenveldrit Vorden
Vorden - Leden van de VRTC De Achtkastelenrijders zijn al weer druk 
in de weer met de organisatie van hun ‘kastelenveldrit’ die zondag 
29 januari voor het 31e jaar in de mooie omgeving van Vorden wordt 
gehouden.

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

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Voor ons een geweldige mokerslag 
maar je weet dat het kan gebeuren. 
Dat soort zaken behoren nu eenmaal 
bij een Dakar Rally. Goed, het gebeurt 
(en niet alleen bij ons team) maar 
dan moet je de knop gelijk omzetten. 
Dat ben ik verplicht aan mijn bege-
leidingsteam en de andere coureurs. 
Op de eerste dag ook een dodelijk on-
geval (de Argentijn Jorge Boero, red) 
Heel erg triest, maar de rally gaat ge-
woon door. Gelukkig hebben wij een 
fanstatisch team dat zich niet door te-
genslag uit het veld laat staan en dat 
er na het uitvallen van Sam Sunder-
land en Quinn Cody er direct weer vol 
tegenaan ging. Toch wel prachtig het 
rijden van Juan Carlos Salvatierra. 
Die heeft het werkelijk fantastisch 
gedaan. Te bedenken dat hij op de 
eerste dag door pech op de laatste 
plaats belandde en daarna geweldig 
gereden. Trouwens deze Dakar was 
erg zwaar, met ‘onderweg‘ prachtige 
routes door Peru’, zo zegt Henk Hel-
legers. Behalve het ‘Bel-Ray Super B 
Honda team‘ kwam er onder super-
visie van Henk Hellegers nog een 
team aan de start. Henk hierover: 
‘Daar ben ik zeer tevreden over. In 
Mar del Plata gingen er acht coureurs 
van start, waarvan er vijf in Lima de 
finish hebben gehaald. Eén coureur 
viel uit met technische problemen, 
één viel uit met een gebroken pols en 
één met een schouderbreuk’, zo zegt 
Henk Hellegers. 

Daniel Willems, ook uitkomend voor 
het team van Hellegers, deed het uit-
stekend. Hij had vooraf zijn eigen 
doelstelling: het marathon- klasse-
ment winnen. Rijders die daar voor 
gaan zijn beperkt in het wisselen 
van onderdelen en moeten nog meer 
dan anderen hun materiaal zien te 
sparen. Daniel had hierbij eerst het 
probleem dat hij überhaupt de stand 
in zijn eigen klassement nergens kon 
vinden. Toen hij daar eenmaal zicht 
op had, bleek na de rustdag dat hij 
toch even aan moest zetten om het 
klassement te winnen. Het gelukte 
hem uiteindelijk, hij won het mara-
thon klassement en eindigde ‘overall’ 
op de 38e plaats, waarmee hij tevre-
den op zijn Dakar rally kan terug kij-
ken. Henk Hellegers heeft nog maar 
net voet op Nederlandse bodem gezet 
of de ‘contouren’ van Dakar 2013 zijn 
bij hem al zichtbaar. Henk: ‘De inten-
tie is zeer zeker om ook volgend jaar 
weer aan de start te verschijnen. De 
verwachting is dat Quinn Cody, Sam 
Sunderland en Juan Carlos Salvatierra 
ook dan weer mee zullen doen. Dakar 
2013: The show must go on‘. Henk 
Hellegers kijkt er nu al naar uit!

Of ook monteur Marcel Bulten dan 
weer van de partij zal zijn, blijft voor-
alsnog een open vraag. Marcel: ‘Daar 
kan en wil ik momenteel nog niets 
over zeggen. Eerst deze rally maar 
eens laten bezinken’, zo zegt hij. Ook 

hij had de rally anders voorgesteld. 
Het was voor de Vordenaar zijn vier-
de Dakar. Ditmaal als insteek: vaste 
monteur van Sam Sunderland, één 
van de toppers in het ‘Bel- Ray Super 
B Honda team’. Marcel Bulten had 
de Brit het afgelopen jaar al tijdens 
testwedstrijden in onder meer Dubai 
meegemaakt en zegt over hem: ‘Sam 
is een jongen van 22 jaar, zeer ambi-
tieus en zeer talentvol. Hij begon de 
eerste dag met een 7e plaats uitste-
kend aan deze Dakar Rally. 

Op de tweede dag heb ik voor de start 
een nieuwe ontsteking gemonteerd. 
We waren blij dat hij nog net op tijd 
aan de start kon verschijnen. Onder-
weg sloeg het noodlot toe. Daar stond 
Sam midden in de woestijn, de motor 
viel ‘stil‘. Hij heeft nog van alles ge-
probeerd om de motor aan de praat 
te krijgen. Helaas, het lukte niet en 
voor hem toen al einde Dakar Rally. 
Voor Sam Sunderland bijzonder 
sneu, want hij was erop gebrand om 
hoog in het klassement te eindigen. 
Na het uitvallen, dag drie, van de an-
dere topcoureur Quinn Cody bleef in 
het ‘Bel Ray team alleen de Boliviaan 
Juan Carlos Salvatierra over. Ik heb 
toen samen met de privé-monteur 
van Quinn Cody werkzaamheden 
voor Juan Carlos verricht. Voor ons 
verheugend dat Juan Carlos het in het 
verdere verloop van de rally zo goed 
deed. Hij reed vijf keer ‘top twintig’ 
om uiteindelijk als 31e te finishen. 
Voor ons een goed gevoel dat wij 
hem daarbij hebben kunnen helpen’, 
zo zegt Marcel Bulten die inmiddels 
de dagelijkse werkzaamheden thuis 
weer heeft opgepakt!

Dakar Rally door Zuid Amerika

Henk Hellegers:Teleurgesteld en 
nu vizier op 2013

Vorden - Voor Vordenaar Henk Hellegers, kon de Dakar Rally 2012 niet 
slechter beginnen. Van het top team ‘Bel-Ray Super B Honda team‘ 
na drie dagen al twee uitvallers. Hoe groot is dan de teleurstelling ? 
Henk: ‘Natuurlijk gigantisch, je werkt als team het hele jaar 2011 naar 
zo’n Dakar Rally toe en dan al direct twee toppers uitgevallen.

Henk Hellegers foto Henk Teerink

Begeleidingsteam foto Henk Teerink

Ani nam het publiek eerst mee in 
een prelude van Lyadov, waarna di-
rect aansluitend Fransje de vertelling 
‘Een Drama’ van Tsjechov prachtig 
over het voetlicht bracht. Ani nam 
het weer soepel over met een mee-
slepende ‘L’isle Joyeuse’ van Debus-
sy. Terwijl Mozart’s variaties op een 
bekend kinderliedje klonken, stapte 
Fransje het podium op met ‘klein-
zoon’ Roman en vertelde met hem 
op schoot het prachtige verhaal ‘Een 
Eiland in de Stille Zuidzee’ van Kees 

van Kooten. Ani sloot af met de reste-
rende variaties. Na de pauze eerst een
compilatie op piano van Vila-Lobos,
Bach, een tango van Piazzolla en tot
slot ‘Retour’ van Pipkov. De monoloog
‘Laura’ van Carel van Donck werd op
zo’n indringende wijze door Fransje 
gebracht, dat het publiek zichtbaar 
geraakt was. Hier en daar werd zelfs
een traantje weggepinkt. 
De serie loopt elke zondagmiddag
nog tot 12 februari. Zie ook 
www.theateronderdemolen.nl

Ontroerende aftrap van 
Midwintervertellingen

Voor Beltrum - Zondagmiddag 15 januari verzorgden vertelster Frans-
je Westerman en pianiste Ani Avramova in Theater Onder de Molen
op bijzonder professionele wijze het programma ‘Vertellen en Vertol-
ken’.

Fransje Westerman

Bij de bestuursverkiezing stellen 

de aftredende Jan Slagman, Gerben
Vruggink en Erik Kleinreesink zich
herkiesbaar. 
Verder wordt voorgesteld om Jan
Vruggink in het bestuur toe te laten
treden als zijnde woordvoerder van
de afdeling toer.

VAMC De Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
houdt maandag 30 januari in het 
clubgebouw aan de Eikenlaan 2a 
in Vorden haar jaarvergadering.

Het Praktijkonderwijs is een school 
voor leerlingen die het niet alleen 
moeten hebben van het leren uit de 
boeken, maar ook door het ervaren 
en doen. Steeds vaker stromen onze 
leerlingen door naar het MBO of krij-
gen 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 krij-
gen een onderwijsprogramma aange-
boden uit methodes die speciaal ge-
schreven zijn voor het Praktijkonder-
wijs. In het onderwijsprogramma van 
de PRO-plus groepen wordt gewerkt 
met methodes die in de basisberoeps-
gerichte leerweg van het VMBO ge-
bruikt worden. Deze lessen worden 
afgewisseld met praktijklessen. Voor 
een aantal leerlingen is er na één jaar 
de mogelijkheid over te stappen naar 
het VMBO/LWOO basisberoeps. 
Het Praktijkonderwijs in Zutphen or-
ganiseert in de bovenbouw (leerjaar 4 
en 5) voor haar leerlingen beroepsge-
richte cursussen ter voorbereiding op 

werk en/of een vervolgopleiding. Dit
zijn interne cursussen (schoonmaken
in de groothuishouding, onderhoud
plantsoen, VCA basisveiligheid, wer-
ken in de techniek, werken in de
bouw, detailmedewerker, werken in 
de logistiek, werken in de keuken
en keukenvaardigheden restaurant) 
en externe cursussen (vorkheftruck-
chauffeur, NIL lassen niveau 1 en 2 
(mig mag), trekkerrijbewijs, IPC bos-
maaier en motorzagen). Tevens vindt
een groot deel van de leerlingen na
hun 16e jaar aansluiting bij de MBO-
scholen (ROC’s en AOC’s). Door deze
samenwerking én de extra begelei-
ding van het Praktijkonderwijs 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 28
januari van 10.00 - 14.00 uur aan de
Paulus Potterstraat 12A te Zutphen.
Bent u 28 januari verhinderd dan
kunt u een afspraak maken met Her-
mien Bosma, teamleider onderbouw,
tel. 0575-515982.

Eigenwijs verder komen op

Praktijkonderwijs Zutphen
Regio - Praktijkonderwijs Zutphen houdt 28 januari haar Open Dag
voor toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere be-
langstellenden. Tijdens de Open Dag staan medewerkers bezoekers te
woord en krijgt de bezoeker een indruk van de mogelijkheden die het
Praktijkonderwijs te bieden heeft door middel van demonstraties en
presentaties.
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afd. Dialect

Wat is: A.  Beiertöw.
  Schommel.
  “Ik zal ow wal ‘n beiertöw in de koostal maken”.

 B.  Kroamschudden.
  Op kraamvisite gaan.
  “De naobervrouwleu bunt hen kroamschudden”.

 C.  Nus, Nust.
  (Vogel) nest.
  “’n Kieftennus met veer eiere kö’j better loaten liggen,
  want dee könt verbrod waenn.”
  “’t Nus ligt onder den boom”, de verkering is uit.

Antwoorden
We’j nog van too?

Celtic Wind speelt alweer ruim 11 
jaar Irish folk en heeft een gevari-
eerd repertoire van traditionals, in-
strumentals (jigs en reels) en meer 
moderne Ierse muziek (van o.a. The 
Corrs, Mary Black, Christie Moore, 
The Pogues). Ingetogen ballads, stevi-
ge songs en instrumentale nummers 
wisselen zich in hoog tempo af en alle 
muzikanten dragen bij aan de zang. 
De variatie in zang, instrumenten en 

nummers wordt door het publiek erg
gewaardeerd.
De vijf muzikanten van Celtic Wind
zijn op hun best bij een interactief 
publiek en Brouwerij Rodenburg is 
een uitstekende plaats voor een echte
pubmiddag. 

Het optreden van Celtic Wind begint
om 15.30 uur en duurt tot ca. 18.30
uur. Graag vooraf inschrijven via de 
website van de brouwerij is noodza-
kelijk. Het adres van de website is
www.brouwerijrodenburg.nl en daar
vult u het contactformulier in. Als
u meer wilt weten over Celtic Wind
kunt u de website www.celticwind.nl
bezoeken.

Irish folk van Celtic Wind 
in Rha
Rha - Brouwerij Rodenburg te 
Rha (bij Steenderen) presenteert 
zondag 29 januari a.s. een nieuw 
bier en heeft voor deze gelegen-
heid de Didamse folkband Celtic 
Wind uitgenodigd.

Op thuisindeachterhoek.nl staat het complete woningaan-
bod van de vijf wooncorporaties, samen goed voor meer 
dan 20.000 huurwoningen in de Achterhoek. Ook koop-
woningen, parkeerplaatsen, garages, bergingen en tui-
nen worden voortaan via de nieuwe website aangeboden. 
Hiermee is thuisindeachterhoek.nl in één klap de grootste 
aanbieder van woningen in de Achterhoek.

Begin deze week ontvingen alle 19.000 woningzoekenden 
die bij de corporaties ingeschreven staan een brief over dit 
nieuwe initiatief. Zij behouden hun opgebouwde inschrijf-
duur en moeten hun inschrijving na begin maart eenma-
lig activeren. Ook nieuwe woningzoekenden kunnen zich 
na de start inschrijven op www.thuisindeachterhoek.nl.

VOORDEEL VOOR ALLE PARTIJEN
Bijna twee jaar lang werkten de wooncorporaties aan dit pro-
ject. De krachtenbundeling levert hen efficiencyvoordelen 
en kostenbesparingen op. Bovendien levert thuisindeachter-
hoek.nl een schat aan informatie op over de regionale wo-
ningmarkt, waarmee de corporaties snel kunnen inspelen 
op veranderingen in de markt. Maar het grootste voordeel 
is voor de klant. Woningzoekenden vinden het beschikbare 
woning-aanbod straks op één centrale plaats, waardoor het 
zoeken naar een passende woning eenvoudiger wordt. Het 
woningaanbod op www.thuisindeachterhoek.nl wordt bo-
vendien dagelijks ververst. Voorheen moesten woningzoe-
kenden zich bij verschillende corporaties inschrijven om 
voor een woning in aanmerking te komen. Dat is niet echt 
klantvriendelijk en niet meer van deze tijd.

GROEIMODEL
Thuis in de Achterhoek is in eerste instantie opgezet door 
de vijf deelnemende corporaties. De verwachting is dat de 
website op termijn uitgroeit tot een breder portaal waarin 
ook andere aanbieders van woningen participeren.

Achterhoekse corporaties starten met 
nieuw woonruimteverdeelsysteem
Toegang tot het totale woningaanbod via één gezamenlijke website
Regio - Vanaf begin maart staat het grootste wo-
ningaanbod van de Achterhoek op één website: 
www.thuisindeachterhoek.nl
Thuis in de Achterhoek is een gezamenlijk initiatief 
van Woningstichting Bergh, Woningstichting Dinx-
perlo, Wonion, ProWonen en Sité Woondiensten.

De gemeente Bronckhorst heeft van 
de provincie Gelderland subsidie ge-
kregen om van De Bleijke een Cool 
Nature-plek te maken. Dat is een lo-
catie waar kinderen kunnen spelen 
en waar scholen terecht kunnen voor 
natuuronderwijs en activiteiten. Er 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van natuurlijk speelmateriaal. Kin-
deren kunnen er straks bijvoorbeeld 
hutten bouwen, in bomen klimmen, 
‘gewoon rondhangen’ of voetballen. 
De gemeente vraagt daarnaast een 
klankbordgroep van parkgebruikers 
om het park naar hun smaak in te 
richten. Hierin zitten onder andere 
de dorpsbelangenvereniging Henge-
lo, de cliëntenraad van De Bleijke, de 
visvereniging en het jongerenwerk. 
In het voorjaar van 2012 komt er ook 
een openbare bijeenkomst voor alle 
inwoners. De gemeente hoopt vervol-
gens in het najaar het park helemaal 

opnieuw en volgens de wensen van 
(toekomstige) bezoekers in te rich-
ten.

KAPOTTE PRULLENBAKKEN EN 
VERVUILDE VIJVERS
Donderdag 19 januari kwamen leer-
lingen van de twee Hengelose basis-
school naar het park om inspiratie op 
te doen voor de maquettes die zij gaan 
maken.Kersten vraagt de kinderen 
wat ze mooi vinden en wat ze lelijk 
vinden in het park. Er is wat mooie 
natuur, maar De Bleijke is vooral 
vervallen, zo is de algemene mening. 
Het plaveisel van de paden staat de 
jongelui bijvoorbeeld niet aan. Niet 
alleen omdat ze zelf een hekel aan 
modderige schoenen, maar vooral 
omdat sopperige weggetjes slecht be-
gaanbaar zijn voor de bewoners van 
het nabijgelegen zorgcentrum.
Verder valt het op dat bijna geen en-

kele prullenbak nog in tact is. “Die 
zijn opgeblazen met nitraatbomme-
tjes”, weet een jochie. Even verderop 
ligt er één op de bodem van een on-
diep vijvertje. In de buurt drijven lege 
frisdrankblikjes. “Wat maken die be-
jaarden er een troep van zeg!” grapt 
Kersten. 
Er moet een hoop gebeuren in De 
Bleijke, zoveel is duidelijk. De op-
dracht die de leerlingen meekrijgen 
is om met natuurlijke materialen uit 
het park maquettes van het park in 
de toekomst te bouwen. Sommige 
leerlingen kwamen met wat grotere 
takken aan dan de leerkrachten en 
Kersten voor ogen hadden voor de 
maquettes. Complete bamboetakken 
werden afgebroken. Alsof er een wer-
velstorm doorheen was getrokken, 
zo bleef een van de perkjes achter. 
“Gelukkig groeien deze takken weer 
snel aan.” Nog een troost: het moet 
eerst slechter, voor het beter wordt. 
Of misschien toepasselijker op deze 
grauwe januaridag: achter de wolken 
schijnt de zon.
De wensen van de kinderen die op de 
Piersonschool en de Rozengaardswei-
de zitten, worden donderdag 26 en 
maandag 30 januari al zichtbaar. Dan 
presenteren de leerlingen maquettes 
die zij maakten van materialen die ze 
uit het park haalden.

Ga voor meer foto’s en een film-
pje naar: www.contact.nl

De zon moet weer gaan schijnen 
in Hengelo’s park De Bleijke

Hengelo - De grijze lucht en de daaruit neerdalende regen maken het 
beeld nog erger dan het al is. Het park tegenover zorgcentrum De 
Bleijke in Hengelo ligt er op deze donderdagochtend in januari troos-
teloos bij. Toch is er hoop voor dit misschien wat vervallen, maar zeer 
waardevol stukje natuur. Op de modderige paden en tussen groen 
uitgeslagen hekken die ooit wit waren, trotseren leerlingen van de 
Piersonschool en Rozengaardsweide het stromende hemelvocht. Met 
hun felle regenkleding zijn het letterlijk lichtpuntjes in de duisternis. 
De basisschoolleerlingen gingen donderdag het park in om te kijken 
hoe De Bleijke nieuw leven ingeblazen kan worden. Jan Kersten van 
het project Cool Nature nam de kinderen mee langs allerlei plekken 
die mensen eerder afstoten dan naar het park trekken. Tijd voor ver-
andering: de zon moet weer gaan schijnen in De Bleijke.

Leerlingen van de Piersonschool en Rozengaardsweide gingen donderdag 19 januari op zoek naar natuurlijke materialen voor de maquet-
tes die zij bouwen van het park De Bleijke in de toekomst.

Het park dat ten oosten van het 
dorpscentrum ligt, is 2,3 hectare 
groot. Grofweg is het gebied op te 
delen in twee delen: de voormalige 
ijsbaan en de vroegere bleek met het 
bleekhuisje (ook wel bekend als Ble-
ijkenhuusken). Dat gebouwtje en de 
omgeving heeft volgens Dorpsbelang 
Hengelo een grote cultuurhistorische 
waarde. Dit door een gracht omring-
de deel van het park is er sinds mid-
den achttiende eeuw. Vroeger werd 
daar op het korte gras in die weide 
het linnen in de zon gebleekt. 

FACELIFT DE BLEIJKE
De Hengelose belangenorganisatie 
heeft de handen ineen geslagen met 
onder meer de gemeente Bronck-
horst, provincie Gelderland en scho-
len om het verpauperde park op te 
lappen. Met subsidie van de provin-
cie wordt De Bleijke omgetoverd tot 
een zogeheten Cool Nature-plek waar 
kinderen in een volstrekt natuurlijke 
omgeving kunnen spelen, dus zonder 
gefabriceerde speeltoestellen. Ook an-
dere inwoners kunnen er terecht om 
te wandelen en recreëren. 

De financiering van de herinrichting 
wordt behalve door de provincie ook 
voor een deel door de gemeente ge-
daan. Dat is echter niet voldoende om 
alles te realiseren. Zelfwerkzaamheid 

van de burgers en sponsoring van het
bedrijfsleven zullen erg belangrijk
zijn. 

NATUUR EN ERGFOEDPRIJS?
Vanzelfsprekend is daarom het geld
dat een Natuur en Erfgoedprijs ople-
vert van harte welkom. Dorpsbelang
Hengelo heeft de aanvraag gedaan
en moet nu afwachten of De Bleijke
door de selectieronde komt. Als dat
het geval is, zijn de lezers van Buiten-
leven en uiteraard de inwoners van
Hengelo aan zet. “We hopen dat we
door de selectieronde komen en dan
voldoende steun krijgen van de stem-
mers om ons doel te bereiken”, aldus
Gerard Berenbroek van Dorpsbelang.
Het restauratieproject voor het land-
goedpark rond het Limburgse kasteel
Elsloo won de prijs en het bijbehoren-
de geldbedrag van 15.000 euro vorig
jaar.

De Bleijke gaat voor Natuur 
en Erfgoedprijs 2012
Hengelo - Dorpsbelang Hengelo 
heeft een aanvraag verstuurd om 
park De Bleijke op de nominatie 
te zetten voor de Natuur en Erf-
goedprijs die het magazine Bui-
tenleven in samenwerking met de 
ANWB jaarlijks uitreikt. Met het 
geld dat een eventuele overwin-
ning oplevert, wil de belangen-
organisatie een zogeheten eco-
toren te bouwen. Dit bouwsel is 
geschikt voor vleermuizen, bijen, 
vogels en kan daarnaast gebruikt 
worden bij natuurlessen voor de 
schooljeugd.

Een voorbeeld van een ecotoren die Dorps-
belang Hengelo graag in park De Bleijke 
ziet verrijzen.
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“Het Zwarte Cross Festival heeft voor 
iWink en Remgro gekozen, omdat de 
creatieve en technische aspecten van 
beide partijen goed bij elkaar passen 
om een website te ontwikkelen die bij 
ons evenement past.” Zo motiveerde 
Pieter Holkenborg namens de organi-

satie van het evenement in Lichten-
voorde de keuze voor deze twee be-
drijven eind vorig jaar op de website
van iWink. 

Ga om een kijkje te nemen naar:
www.zwartecross.nl

Site Zwarte Cross heeft 
nieuw likje verf gekregen

Lichtenvoorde - De site van cross- en muziekspektakel Zwarte Cross
heeft een nieuw likje verf gekregen. Het Groningse internetbureau
iWink ontwierp de nieuwe site die donderdagavond 19 januari online
ging. Het bedrijf werkte bij de realisatie nauw samen met Remgro uit
Markelo.

Screenshot van de nieuwe Zwarte Cross-site.

Dit jaar is er opnieuw veel te zien 
en te doen tijdens de open dagen 
van het Graafschap College. Op de 
vestigingen in Doetinchem kunnen 
bezoekers rondkijken bij de sectoren 
Techniek & Informatica, Economie & 
Dienstverlening en Zorg & Welzijn. 
Ook de Sector Educatie & Participatie 
zal aanwezig zijn met een informa-
tiestand. De vestiging in Groenlo pre-
senteert alleen de opleidingen van de 
Sector Zorg & Welzijn. Toekomstige 
studenten kunnen kennismaken met 
de school en zich oriënteren op hun 
toekomst. Docenten en medewerkers 
geven de bezoekers informatie over 
de beroepsopleidingen en studenten 

vertellen over hun ervaringen en la-
ten zien waar zij mee bezig zijn. 
Niet alleen voor jongeren, maar ook
voor volwassenen biedt het Graaf-
schap College opleidingsmogelijk-
heden. Bezoekers van alle leeftijden
zijn dus van harte welkom om zich
te oriënteren. Nieuw hiervoor is het
Loopbaanplein Achterhoek waar ver-
schillende voorzieningen voor bege-
leiding op het gebied van onderwijs 
en arbeidsmarkt bij elkaar zijn ge-
bracht. 
Op de website van het Graafschap
College is te zien welke vestigingen 
open zijn en welke studierichtingen 
zich op die locaties bevinden. In Doe-
tinchem kan de bezoeker gebruikma-
ken van gratis busvervoer tussen de 
verschillende vestigingen.
Er zijn tijdens de open dagen ver-
schillende demonstraties, optredens 
en activiteiten. Op de hoofdvestiging 
aan de Slingelaan verzorgt Optimaal
FM vrijdag 3 februari een live radio-
verslag met interviews, (live)muziek 
en sfeerimpressies.
Meer informatie over het Graafschap
College en de open dagen is te vinden
op de website 
www.graafschapcollege.nl

Mbo-opleidingen presenteren zich 
op open dagen Graafschap College
Doetinchem - Om een beeld te 
geven van de uitgebreide oplei-
dingsmogelijkheden organiseert 
het Graafschap College in fe-
bruari de jaarlijkse open dagen. 
Verschillende vestigingen in Doe-
tinchem zijn geopend voor het 
publiek op vrijdag 3 februari van 
16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 
4 februari van 10.00 tot 13.00 uur. 
De vestiging in Groenlo opent op 
dinsdag 7 februari van 16.00 tot 
20.00 uur haar deuren.

Het toernooi is bedoeld voor vrienden-
groepen, personeels- verenigingen, 
buren, (sport)verenigingen, culturele 
groepen enzovoorts. Enige voorwaar-
de is dat deze groep afkomstig is uit 
de gemeente Bronckhorst. Teams van 
vier of vijf personen zullen, verdeeld 
over drie avonden, kunnen strijden 
om de eer en de wisselbeker. Naast 
de deelname van teams kunnen ook 
individuele personen aan het Bronck-
horster schiettoernooi deelnemen. 
Om iedereen de kans te geven een 
ereplaats te bemachtigen zal er in 
verschillende klassen worden gescho-
ten. Geschoten wordt er met officiële 
wedstrijd luchtgeweren op een af-

stand van 10 meter. De wedstrijd zal 
verschoten worden op maan- dins- en 
woensdagen en wel op 5, 6, 7 en 12, 
13 en 14 maart. De finales worden
verschoten op 26, 27 en 28 maart. De
wedstrijden worden gehouden bij SV
Willem Tell, op het sportpark Elder-
ink te Hengelo Gld. 
Voorafgaand aan de wedstrijden be-
staat de mogelijkheid te trainen met
de door Willem Tell beschikbaar ge-
stelde wedstrijd luchtgeweren. Dit is
mogelijk op woensdagavond 22 fe-
bruari 2012 van 19.30 tot 22.00 uur.
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar tijdens openingstijden bij de 
Welkoop in Hengelo (Spalstraat) en
in het clubgebouw van Schietvereni-
ging Willem Tell (dinsdag en vrijdag 
vanaf 19.30 uur; zondag 10.30-12.00 
uur). Inschrijven is mogelijk tot en
met 12 februari. 

Voor nadere informatie kunt u vin-
den op onze website 
http://www.svwillemtell-hgld.nl of in
het clubgebouw van Willem Tell.

SV Willem Tell voor de 33e keer organisator

Bronckhorster 
Schiettoernooi 2012
Hengelo - Traditiegetrouw zal 
Willem Tell in de eerste maanden 
van het jaar weer het Bronckhor-
ster schiettoernooi houden. Er 
staan weer veel vrijwilligers van 
Willem Tell klaar om dit toer-
nooi te laten slagen Deelname 
staat open voor iedereen en alle 
groepen vanaf 16 jaar.

Werkzaam als automonteur bij Kei-
zer in Doetinchem kwam hij circa 
acht jaar geleden in gesprek met Jo-
han Elferink met als gevolg dat beide 
heren besloten om speciaal voor de 
Dakar Rally (de grote hobby van Jo-
han Elferink) een kleine vrachtwagen 
te bouwen. Zo gezegd, zo gedaan, een 
jaar later ging Eddie Beeftink voor 
het eerst als monteur bij de Dakar 
Rally (toen nog) in Afrika bij het team 
van Johan Elferink aan de slag. De 
samenwerking verliep goed en werd 
gecontinueerd. Vorig jaar met Ed-
die Beeftink als chauffeur/navigator 
werd zelfs een 12e plek behaald.
Ook in de Dakar Rally die begin janu-
ari in Mar del Plata (Argentinië) van 
start ging was Eddie Beeftink van de 
partij. Hij reed wederom in de twee-
de wedstrijdtruck, dat wil zeggen dat 
deze truck in de praktijk, in eerste in-
stantie, in dienst rijdt van de ‘eerste 
wedstrijdtruck‘ van Johan Elferink 
zelf. Een afspraak die staat als een 
huis. Overigens, in de voorbereiding 
naar deze rally toe, kregen Johan El-
ferink en de zijnen heel wat voor de 
kiezen. Tijdens een rally in Rusland 
een crash met als gevolg de truck to-
tal loss. Een twaalf man tellend team 
slaagde erin de truck nog net op tijd 
gereed te krijgen. Dus kon de Dakar 
Rally met de twee trucks van Elferink 
in Zuid- Amerika beginnen!
Eddie Beeftink: ‘Tijdens de techni-
sche en administratieve keuring in 
badplaats Mar del Plata hebben we 
nog wat kleine werkzaamheden aan 
de auto’ s verricht. Voor het vertrek 
hebben we natuurlijk nog wel even 
met z’n allen Oud en Nieuw gevierd. 
We hebben laten zien hoe we dat nor-
maal in de Achterhoek doen. We had-
den vanuit Nederland een melkbus 
met carbid meegenomen. De grote 
knallen zorgden op de boulevard van 
het toeristische Mar del Plata voor 
veel bekijks’, zo zegt Eddie Beeftink. 
De andere dag gingen de twee trucks 
van Johan Elferink goed geluimd en 
vol enthousiasme van start. En net 
als vorig jaar met dezelfde insteek: 
wedstrijdtruck 2 (met o.m. Eddie 
Beeftink) rijdend in dienst van truck 
1 van Johan Elferink.
Eddie Beeftink: ‘De eerste wedstrijd-
dag was meer een opwarmertje. 
Korte proef met strand, lange paden 
en een aantal duinen. Lang genoeg 
om, na een jaar afwezigheid weer te 
wennen. Richting binnenland liep de 
temperatuur op tot boven de veertig 
graden, waardoor we extra veel aan-
dacht aan de watertemperatuur- me-

ter en bandentemperatuur moesten 
schenken. De eerste dagen van de 
rally vooral slingerende paden, droge 
rivierbeddingen met veel stenen, dat 
alles bedoelt om de wielophanging 
te slopen’’, zo zegt de Vordenaar. 
De dag voor de rustdag een serieuze 
duinetappe voor de karavaan. De cou-
reurs konden de borst nat maken, 
want het laatste stuk moest in het 
donker worden gereden.
Eddie: ‘Het grootste probleem is, dat 
je in de duinen dan geen overzicht 
meer hebt. Je moet dan gewoon ver-
trouwen op de sporen in het zand. 
Wel gevaarlijk en een grote kans dat 
je vast komt te zitten c.q. om te val-
len. Gelukkig waren we die dag net op 
tijd binnen, we hadden zelfs nog vijf 
minuten over. De rustdag kwam als 
geroepen en werden de trucks voor 
de tweede helft van de race ‘opge-
waardeerd’. Wat leuk was, voor RTL 7 
hebben we in het bivak het melkbus 
schieten nog eens overgedaan’, zo 
zegt hij. De laatste drie dagen voor de 
finish kregen de deelnemers opnieuw 
een partij zware duinen te bedwin-
gen. ‘Zoveel zand om heel Nederland 
te begraven. Overal op het traject 
truck’ s in de problemen, gekanteld 
of vast in een put. Wat een chaos. 
Zelfs de organisatie landde vijf meter 
achter onze truck met een helikopter 
om een andere route aan te geven.
Onze eerste wedstrijdtruck met ach-
ter het stuur Johan Elferink maakte 
een navigatiefout die hij later op-
merkte. Johan besloot toen de route 
in tegenovergestelde richting te rij-
den, een moeilijke opgave. Het missen 

van belangrijke waypoints betekent 
namelijk diskwalificatie. Een goede 
klassering is van de baan, de vol-
gende dag mocht hij pas laat starten. 
Ook gevolgen voor ons, wij moesten 
toen een half uur wachten om ach-
ter zijn truck te blijven. Op de laatste 
wedstrijddag een proef van slechts 28 
kilometer. En juist daar kregen we 
onze eerste lekke band en dat bete-
kende een verlies van een half uur. 
We hadden tijdens de rally nog wel 
meer problemen, een uitlaat die los 
trilde waardoor leidingen smolten, de 
dieseltank die van het chassis scheur-
de en dat soort dingen. 

We hebben ook nog mensen uit het 
fesh fesh gehaald. Zand dat op een 
soort dunne poeder lijkt. Zo hebben 
we ook nog een Polaris- buggy over 
een afstand van 500 meter naar de 
vaste grond gesleept. Ik zei bij het 
vastmaken van de sleepkabel tegen 
de coureur dat bij problemen op de 
alarmknop gedrukt moest worden, 
zodat bij ons een signaal afgaat. Het 
alarm ging inderdaad af en ik loop 
naar ze toe. Zie ik ineens een grote 
Ginaf truck kort achter hun staan. 
Die heeft de buggy door het vele 
stof dat wij opwierpen, nooit kun-
nen zien. Het rijden van de Dakar is 
prachtig, maar het blijft een gevaar-
lijke hobby’, zo zegt Eddie Beeftink. 
Johan Elferink eindigde in het truck-
klassement op de 14e plaats en werd 
eerste in het standaard truck klas-
sement. (Hierbij mag de truck tech-
nisch niet afwijken van een nieuwe 
truck). Wedstrijdtruck 2 (Teun Stam, 
Rob Boogaard en Eddie Beeftink) werd 
28e in het truck klassement en 3e in 
het standaard truck klassement. Ed-
die Beeftink tot slot: ‘En nu gaan we 
ons voorbereiden op Dakar 2013. De 
plannen worden nu al gesmeed’!

Vordenaar en deelnemer Eddie Beeftink

‘Tevreden gevoel maar Dakar is 
gevaarlijke hobby’

Vorden - Het dorp Vorden is de laatste jaren goed vertegenwoordigd in 
één van s’ werelds grootste mechanische sportevenementen: de Dakar 
Rally. Naast o.m. Henk Hellegers, Kees Koolen, Gerben Vruggink, Mar-
cel Bulten, heeft de 43 jarige, aan het Gulik wonende Eddie Beeftink 
inmiddels al weer zijn zesde Dakar Rally achter de rug.

Eddie Beeftink lachend aan de start

Hoe zo, zandwoestijn?
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Het pand had in het verleden al vele 
functies. Zo was het vroeger een win-
kel, achtereenvolgens in, maniefac-
tuur, elektronica en meubels en deed 
het de laatste jaren dienst als huisart-
senpraktijk. De dokter liet de wanden 
plaatsen. Menno en Roelie pasten die 
structuur niet aan, maar zetten deze 
juist in voor de flexplekken. Het pand 
heeft eigen entrees voor wonen en 
werken. 
Roelie Reiling komt oorspronkelijk 
uit Aalten en wilde vroeger gymjuf 
worden. Door een enkelblessure werd 
deze toekomst doorkruist. “Toen heb 
ik wel moeten nadenken. Theologie 
zou ik eigenlijk wel graag willen. Ik 
mag graag studeren en vind het mooi 
om in mijn studie met God en men-
sen bezig te zijn. Maar ik voelde me te 
jong.” Ze volgde daarom eerst de soci-
ale academie en daarna theologie. 
Daar ontmoette ze Menno. Hij was 
wel direct aan deze studie begon-
nen en had nog een ruim jaar te 
gaan. Roelie werkt nu als predikant 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking op De Hartenberg in Ot-
terlo. “Dat doe ik drie dagen in de 
week. Geweldig, prachtig werk, waar 
ik veel van mijn creativiteit in kwijt 
kan,” vertelt ze. Zij werkt daar nu ne-
gen jaar. Daarvoor werkte zij als pre-
dikant op Groot Graffel, nu GGNet in 
Warnsveld. 
Menno Leistra komt uit Zutphen en 
startte na het voortgezet onderwijs 
direct met zijn studie theologie. “Ik 
wilde heel graag predikant worden in 
een instelling voor mensen met een 
verstandelijke handicap. Dat werk 
wat Roelie nu heeft. Dat heb ik een 
jaar gedaan.” Hij ontdekte echter dat 
hij creatieve vaardigheden miste en 
liever met woorden speelde en ging 
aan het werk als predikant in de ge-
meente Exmorra en Allingawier bij 
Bolsward in Friesland. “Een prach-
tige plek.” Roelie maakte daar haar 
studie af. 
Nadat Menno gereageerd had op een 
advertentie en werd aangenomen als 
predikant in Het Dorp in Arnhem 
verhuisden ze naar Dieren. Na zestien 
jaar veranderde hij van werkkring en 
werkt nu als predikant in Arnhem, bij 
de gemeente in de Bethlehemkerk. 
Roelie en Menno kwamen al jaren 
graag in deze streek en kampeerden 
zomers in Toldijk en Achter-Drempt. 
“Toen we dit huis zagen, waren we 
helemaal verkocht,” vertelt Roelie en-
thousiast. “We zijn gevallen voor het 
huis en het dorp. Een kleinere dorps-
gemeenschap. Ik ben van het weidse 
landschap, dat was een reden dat we 
op een boerencamping zaten en van 
ons af konden kijken. Dat vind ik fan-
tastisch.” 
Eind 2011 hadden zij in het huis de 
veranderingen klaar die zij graag 
wilden realiseren, de verhuizing was 
achter de rug en hun oude huis was 
verkocht. “Dat was een reden om 

feest te vieren en buurt te maken,” 
lacht Menno. 
Het huis aan de Dorpsstraat biedt veel 
ruimte. Naast de woning met heel 
ruime studio cq atelier biedt het be-
drijfsgedeelte kantoorruimtes en een 
keuken en dat gaat dienst doen als 
werkruimte voor www.flexplexen.nl. 
“Omdat we het wel vaker tegenkwa-
men en zelf ook wel eens de behoefte 
hadden gehad aan een plek waar je 
een dag in de week of een keer in de 
maand kan zitten werken. Waarvan 
je het gevoel hebt: ‘Ik zit hier op een 
goede locatie omdat de mensen die ik 
bereiken wil, hier in de buurt zitten, 
of omdat ik even weg ben uit mijn ei-
gen huis en in alle rust kan werken 
of studeren.” 
Veel mensen beginnen voor zichzelf 
tegenwoordig. “Bij sommige werk-
zaamheden hoort een heel specifieke 
eigen ruimte, dat creëren mensen dan 
zelf. Bij anderen is een laptop al ge-
noeg om te kunnen werken,” weten 
ze. “Ruimte waar je je goed kan con-
centreren.” Roelie en Menno kunnen 
zich ook voorstellen dat diëtisten of 
sociaal psychologisch hulpverleners 
hier een ruimte willen huren, of een 
makelaar of hypotheekadviseur. “Bij-
voorbeeld voor een dag in de week in 
plaats van een heel kantoor te moe-
ten huren.” 
De ruimten zijn beschikbaar met 
verschillende bureaus, waarbij er 
aansluitingen zijn voor laptops. Er is 
wifi, een printer en beamer. Het toi-
let is op de gang, in de gezamenlijke 
keuken kan koffie en thee worden ge-
dronken. Dat is bij de huurprijs inbe-
grepen. De flexplexen zijn in overleg 
te gebruiken, met een voorkeur voor 
vaste dagen. 
In de enorme ruime kamer boven 
heeft Roelie haar atelier ingericht 
waar ze schildert. Menno heeft er 
zijn portretfotostudio ingericht. “Dat 
is ook wel een van de redenen dat we 
dit huis graag wilden hebben,” legt 
Roelie uit. “Naast het werk blijft de 
kunst een vast onderdeel van ons le-
ven.” 
Deze ruimte is ook te huur. Die hoort 
bij de flexplexen. “Als mensen eens 
een dag een atelier nodig hebben of 
een studio ruimte, kan dat dus ook.” 
De fotostudio wordt al gebruikt door 
fotograaf Jan Adelaar uit Arnhem. De 
bedrijfsruimte heeft ook voor het ex-
poseren een prima uitstraling. 
Op het raam van de oude dokters-
praktijk staat in grote letters www.
flexplexen.nl. “Het is een perfecte 
ruimte.” Hun zoon Wiert kan het be-
amen. Hij was een van de eerste flex-
werkers bij flexplexen.nl. Hij schreef 
er zijn afstudeerscriptie en is inmid-
dels afgestudeerd advocaat. 
Roelie en Menno lopen met veel 
vreugde in hun nieuwe huis rond. 
“Het nodigt uit om iets te bedenken 
wat zinvol is en er is ruimte genoeg 
om dat samen met anderen te doen. 
Het is echt heel fijn. We gaan met 
veel plezier naar ons werk, maar ko-
men met evenveel plezier weer thuis. 
Het is heerlijk hier.” 

www.flexplexen.nl, ruimtes per dag-
deel: kantoor, fotostudio of atelier, 
Dorpsstraat 2, 7221 BP Steenderen, 
telefoon 06-47080523, e-mail menno.
leistra@chello.nl. Meer informatie 
staat op www.flexplexen.nl.

WWW.FLEXPLEXEN.NL

Steenderen - Op de hoek van de 
Burgemeester Smitstraat en de 
Dorpsstraat staat een markant, 
wit huis. Roelie Reiling en Menno 
Leistra zijn de nieuwe bewoners. 
Zij vinden dat er voldoende ruim-
te is voor wonen en werken, voor 
henzelf maar ook voor anderen. 
Via www.flexplexen.nl verhuren 
zij ruimtes per dagdeel: kantoor, 
fotostudio of atelier.

Roelie Reiling en Menno Leistra bieden flexibele werkplekken voor kantoor, fotostudio of 
atelier: flexplexen.

Deze actie was geldig tot eind 2011 en 
het aantal inzendingen was enorm! 
Afgelopen week is de winnaar(es) be-

kend gemaakt. Mevrouw Stormink 
uit Ruurlo is als winnares uit de bus 
gekomen! Zij heeft de waardecheque 

ontvangen van de heer Harmsen. Ook
heeft zij uit de Deco Home showroom
een accessoirepakket gekregen, alvast
voor het nieuwe interieur! 
Voor meer informatie en acties kan
men kijken op 
www.harmsenvakschilders.nl

Winterschilder gewonnen bij 
Harmsen vakschilders

Hengelo - Eind 2011 heeft Harmsen Vakschilders te Hengelo Gld. een 
actie gehouden via de website en in dit weekblad genaamd: Win een 
winterschilder t.w.v. € 1.500.

V.l.n.r. Dhr. Harmsen, Mevr. Stormink en de winterschilder

Alle deelnemers krijgen een trainings-
schema voor drie maanden waarmee 
zij stap voor stap hun conditie kun-
nen verbeteren. Zowel hardlopen, 
wandelen en fietsen maken deel uit 
van dit schema. Hardlopen en wande-
len wisselen elkaar tijdens de training 

dusdanig af dat je niet uitgeput raakt. 
De tien begeleide trainingen vinden 
plaats op woensdagochtend van 9.30 
uur tot ongeveer 11.00 uur vanaf de 
Koningsweg in Hengelo en worden 
afgesloten met een kop koffie of thee 
en een verantwoord tussendoortje. Er 

is dan de gelegenheid om nog even na
te praten. In de schoolvakanties is er
geen training. De lopers van de star-
tersgroep op vrijdagochtend blijven
met elkaar trainen en bij deze groep
is nog plaats voor nieuwe lopers die
al wat ervaring hebben. Deze trainin-
gen zijn geschikt voor iets gevorderde
lopers en ervaren lopers. 

Meer informatie en opgave kan via 
de mail feikje.breimer@fastfoot.nl of
telefonisch 06 29467463.

Hardlooptraining voor starters-
groep

Hengelo - Op woensdagochtend 8 februari start gediplomeerd hard-
looptrainster Feikje Breimer met de tweede startersgroep hardlopen 
in het buitengebied tussen Baak en Hengelo Gld. De trainingsopbouw 
is geleidelijk en gaat uit van de persoonlijke mogelijkheden van de 
deelnemers.

De hardloopgroep begint weer.
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KOM ONS TOYOTA/KIA-TEAM 
VERSTERKEN

Automobielbedrijf Nijendijk bestaat dit jaar 50 jaar. 
We zijn gevestigd in een zeer modern pand op 
het nieuwe industrieterrein Revelhorst. We werken 
met een vast team, hetgeen resulteert in een zeer 
vertrouwde en betrouwbare uitstraling naar onze 
klanten.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

AUTOMONTEUR MET APK
Wij zoeken een enthousiaste, collegiale autotech-
nicus, die graag aan een kwalitatief hoogwaardig 
produkt werkt. Naast vaktechnische kennis beschik je 
over ruime praktijkervaring.

Je onderhoudt de automobielen van (met name) de 
merken Toyota en Kia op een professionele en effec-
tieve wijze. Je verricht alle voorkomende reparaties 
en onderhoudswerkzaamheden.

REAGEREN
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je CV met 
een korte motivatie naar Automobielbedrijf Nijendijk, 
t.a.v. dhr. J. Nijendijk, Brinkhorst 7, 7207 BG  Zutphen. 
je mag uiteraard ook per mail solliciteren. Dit kan 
naar info@nijendijk.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een gezond technisch internationaal bedrijf met 120 
medewerkers in de omgeving van Oost-Gelre zijn wij op zoek 
naar een:

TECHNISCH INKOPER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO891050

Je bent een gelijkwaardige onderhandelingspartner voor (inter-
nationale) leveranciers en gaat alle werkzaamheden m.b.t. 
technische inkoop en uitbesteding centraliseren en onder jouw 
verantwoording brengen. Tot je belangrijkste taken behoren de 
dagelijkse leiding op afdeling Inkoop, waarbij de nadruk in eer-
ste instantie ligt op het verder structureren, professionaliseren 
& automatiseren van de afdeling Inkoop en het coachen van de 
inkoopassistente. Je wordt verantwoordelijk voor het financieel 
inzichtelijk en beheersbaar maken en terugdringen van de kos-
ten m.b.t. inkoop & uitbesteding. Je dient ervoor te zorgen dat 
de beschikbare functionaliteit van het aanwezige ERP systeem 
optimaal wordt benut.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een HBO werk- en 
denk niveau aangevuld met technische kennis & affiniteit. Je 
bent in het bezit van Nevi I en Nevi II. Je beschikt over aantoon-
bare ervaring als zelfstandig technisch inkoper bij een grote 
technische organisatie. Je hebt uitstekende kennis van zowel 
de Duitse als de Engelse taal, bent goed in staat om anderen 
van jouw standpunt te overtuigen en hebt aantoonbare kennis & 
ervaring met het toepassen van ERP systemen. 

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MAGAZIJNCHEF M/V  
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenr. VCP887077
 
Werkzaamheden
Als magazijnchef heb je de dagelijkse leiding over het magazijn (15 
FTE). Tevens ben je verantwoordelijk voor de totale inslag, contro-
le, opslag, uitslag en transport van de goederen naar de klanten en 
naar de vestigingen, voor de productietaken van de afdeling en de 
juiste verwerking van de retouren. Indien nodig werk je mee bij de 
uitvoering van de uitslagwerkzaamheden. Je bent verantwoordelijk 
voor effectiviteit en efficiency van het magazijn en optimaal voor-
raadbeheer. Je ontvangt leiding van het hoofd Inkoop & Logistiek 
en geeft zelf leiding aan de magazijnmedewerkers (vast en flexibel 
personeel) en chauffeurs. 

Functie eisen
-  Ervaring als leidinggevende (> 10fte) van een logistieke afdeling;
-  MBO werk- en denkniveau;
-  In het bezit van een geldig heftruckcertificaat;
-  Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking;
-  Goede contactuele, communicatieve- en organisatorische eigen-

schappen;
-  Goed om kunnen gaan met werken onder tijds- en sociale werkdruk.

SPUITER M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK863865
 
Werkzaamheden
Bij gebleken geschiktheid wordt dit een vaste baan! Zowel de 
voorbereidende werkzaamheden als schuren, plamuren en in de 
grondverf zetten van producten, als het spuiten (2-componenten) 
in meerdere kleuren van de producten, als ook het aanbrengen van 
reclame en belettering, behoren tot de functie-inhoud.

Functie eisen
-  LTS niveau; 
-  Ruime ervaring als spuiter in de metaalsector;
-  Zelfstandig kunnen werken.

MONTEUR BINNEN- EN BUITENDIENST M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK891232
 
Werkzaamheden 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het mon-
teren van onderdelen van waterzuiveringsinstallaties, slib-behan-
delingssystemen en biogasinstallaties aan de hand van stuklijsten, 
controleren of de installatie in overeenstemming is met de door 
de engineering bepaalde ontwerp en specificaties; met regelmaat 
in binnen- en buitenland monteren of supervisie geven bij klant 
van opbouw van installaties; rapporteren van de werkzaamheden. 
Spreekt deze functie je aan, neem dan contact met ons op voor 
meer informatie!

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding richting WTB;
-  Laservaring  (RVS TIG niveau 2);
-  Ervaring met kunststof lassen strekt tot aanbeveling;
-  Enige elektrotechnische kennis;
-  Goede beheersing van de Engelse taal (Duits strekt tot aanbeveling);
-  Bereidheid tot reizen.

ENGINEER M/V
Omgeving Achterhoek - Fulltime - vacaturenr. VAS891314
 
Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever in de Achterhoek zijn wij op zoek naar een 
ervaren engineer. Als mechanisch engineer ben je verantwoordelijk 
voor het volledig en nauwkeurig uitwerken van tekeningen en de 
daarbij horende stuklijsten. Dit werk verricht je op de tekenkamer 
onder de leiding van de teamleider engineering. 

Functie eisen
-  Afgeronde HBO opleiding richting WTB;
-  Meerdere jaren werkervaring als tekenaar/constructeur;
-  No nonsens mentaliteit;
-  Affiniteit met de (staal)constructiebouw;
-  Ervaring met 2D en 3D.

LOODGIETER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP849313
 
Werkzaamheden 
Voor een bedrijf in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een 
allround loodgieter/cv monteur om het team te versterken bij de 
afdeling verbouw.

Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau;
- Minimaal 5 jaar ervaring als loodgieter/cv monteur;
- In het bezit van rijbewijs B,bij voorkeur ook E; 
- Goede contactuele eigenschappen/klantgericht denkvermogen;
- Geheel zelfstandig kunnen werken.

Sinds 1958 is Polyketting in Zelhem een begrip op het gebied van transportkettingen en 
transportsystemen. Binnen Polyketting Projects BV en Polyketting Components BV houden 
wij ons bezig met de volgende productactiviteiten:
 Ontwikkelen en bouwen van transportsystemen;
 Handel in transportkettingen en toebehoren; 
 Vervaardigen en monteren van transportrollen;
 Laseren en kanten van onderdelen.

Met een team van ruim 30 medewerkers verzorgen wij de engineering, fabricage, assem-
blage en installatie van transportsystemen. Of het nu gaat om eenvoudige aangedreven rol-
lenbanen of om complete geavanceerde en computergestuurde transportsystemen. Onze 
organisatie kenmerkt zich door een prettige en collegiale sfeer en biedt kansen voor wie zich 
verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart voor hun vak en een positieve instelling.

Vind jij uitdaging in technische en commerciële oplossingen? Dan bieden wij jou de kans de 
uitdaging op te pakken. Per direct zijn wij op zoek naar een:

Software Engineer
Functie omschrijving:
 Ontwerpen en bouwen van applicaties 
 Programmeren en testen van programmatuur 
 Analyseren van problemen en zoeken naar technische oplossingen 
 Implementeren van software in bestaande en nieuwe machines
 In bedrijfstellen van transportsystemen op locatie 
 Schrijven van functionele en technische specificaties van installaties
 Het verzorgen van service, support en oplossen van storingen bij klanten
 Opstellen van bebruikshandeleiding

Functie eisen:
 Afgeronde MBO+ opleiding bij voorkeur elektrotechniek
 Kennis van besturingsprogramma’s, Siemens S7, Scada, Allen Bradley 
 Goede beheersing van Duits en Engels 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel en Outlook
 Bereid tot overnachten 

Belangrijke persoonskenmerken:
 Innovatief
 Analytisch
 Oplossingsgericht
 Flexibel 
 Proactief
 Teamplayer

Hardware Engineer
Functie omschrijving:
 Vormgeven elektrotechnische projecten
 Besturingssystemen ontwerpen met bijhorende elektrotechnische schema’s aan de hand 

van de technische specificaties en in overleg met de software engineer.  
 Opstellen besturings lay-out 

Functie eisen:
 Afgeronde MBO opleiding bij voorkeur Elektrotechniek of Mechatronica 
 Ruime ervaring in panelen / kastenbouw
 Kennis van E-plan 
 Kennis van besturingstechniek in de machinebouw 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel en Outlook
 Definiëren van standaard hardware oplossingen als kast lay-out, klemmenstroken en 

bekabeling

Belangrijke persoonskenmerken;
 Resultaatgericht
 Accuraat 
 Teamplayer 

Account Manager Buitendienst 
Functie omschrijving:
 Beheren en uitbouwen van bestaande klantcontacten
 Werven van nieuwe klanten
 Opstellen van offertes in samenwerking met de pre design engineer
 Volgen van markt ontwikkelingen
 Inhoudelijk bijdrage aan commerciële uitingen zoals leaflets, nieuwsbrieven en andere 

publicaties 

Functie eisen:
 Afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in Techniek of Commercieel / Economisch 
 Ervaring in productieomgeving 

Belangrijke persoonskenmerken:
 Communicatief vaardig > netwerker
 Klantgericht
 Resultaatgericht 

Verkoop Binnendienst Medewerker
Functie omschrijving:
 Telefonisch te woord staan van klanten
 Technisch advies en versturen van informatie
 Opstellen van offertes vanuit het ERP systeem
 Verwerken van opdrachten vanuit ERP systeem
 Ondersteunen van verkoop buitendienst
 Coördinatie en uitvoeren van marketing activiteiten

Functie eisen:
 Minimaal afgeronde MBO opleiding bij voorkeur in Techniek of Commercieel 
 Ervaring in productieomgeving 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel, Outlook en ERP 

Belangrijke persoonskenmerken:
 Doelgericht
 Commercieel en technisch inzicht
 Goede communicatieve vaardigheden

Ons aanbod voor alle functies:
Platte informele organisatie met korte communicatielijnen
Uitdagende en zelfstandige functie
Salaris passend bij niveau en ervaring
Mogelijkheid tot vast dienstverband
Mogelijkheid om door middel van opleiding en trainingen je verder te ontwikkelen

Reacties:
Stuur of mail uw brief met Curriculum Vitae voor 10 februari naar:
Polyketting Projects BV
t.a.v. Thea van de Zand
Postbus 35
7020 AA Zelhem
t.vandezand@polyketting.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van de Zand, HR manager
0314 622141 of kijk op www.polyketting.nl



Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Recreëren
RendementTOP BUITENPLAATS Vorden

Een project van TOP Totaal, dé bouwer van duurzame recreatiechalets

TOP BUITENPLAATS Vorden  Enzerinckweg 12, Vorden - www.topbuitenplaats.nl

Recreëren en Rendement?!
...nu mogelijk op TOP BUITENPLAATS Vorden

Wij bieden u de gelegenheid om uw chalet via TOP te verhuren. Hierdoor 

kan uw investering, maar ook de jaarlijkse kosten fors worden verlaagd. De 

verhuur kan via het zeer flexibele poule systeem. 

Maar u kunt u er ook kiezen alles aan TOP over te laten en hiervoor een gegarandeerd 

rendement te ontvangen. Dit rendement bedraagt maar liefst 6% netto per jaar! I.p.v. de 

jaarlijkse uitkering kunt u zelfs voor een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf 

kiezen!

Door dit unieke aanbod en de mogelijkheid de BTW op de investering terug te ontvangen, kunt u 

een chalet aankopen tegen ca. 55% van de normale prijs.

Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij houden hiervoor op zaterdag 28 januari a.s. 

een Open Dag in Vorden. U bent van harte welkom vanaf 13:00 tot 16:00 uur. Wilt u meer weten, 

maar kunt u niet op de Open Dag aanwezig zijn, bel dan met onze verkoopadviseur op 06 - 523 

05 714 (dhr. H. van Bentem).

6% rendement per jaar

of 25% vooraf bij aankoop 

z

28 januari 13-16 uur



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 4 van 23 t/m 28 
januari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


