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In de visie van basisschool het Hoge 
staat dat de school uitgerust moet zijn 
met buitenschoolse opvang en straks 
in de nieuwbouw ook met kinderop-
vang. Avonturijn en Het Hoge willen 
bewerkstelligen dat werkende ouders 
hun kinderen in de leeftijd van 0 - 12 
jaar allemaal naar één adres kunnen 
brengen, daar waar kinderen de hele 
dag kunnen spelen en leren. De visie 
kent 5 - O’s- : 
Onderwijs, 
Opvang, 
Ontspanning, 
Opvoeding en 
Ontwikkeling. 

Deze 5 -O’s- inspireren hen en hier-
mee bieden ze kinderen van 0-12 jaar 
één doorgaande leerlijn, waarin ze al-
les te werk stellen om het beste uit al-
le kinderen te halen. De pedagogisch 
medewerkers en de leerkrachten 
voelen zich samen verantwoordelijk 
voor de kinderen en benaderen hen 
op dezelfde manier.

Buitenschoolse opvang in de school 
blijkt een succesformule: Ouders 
kunnen hun kind ’s morgens al voor 
schooltijd naar de voorschoolse op-
vang brengen en aan het eind van de 
dag halen zij hun kind weer op de-
zelfde plek op. In de tussentijd heeft 
het kind de school bezocht en allerlei 
activiteiten ondernomen op het ge-
bied van ontspanning. Het geeft ou-
ders volop de gelegenheid om zorg en 
werk te combineren. 
Avonturijn gaat in elk geval na de zo-
mervakantie buitenschoolse opvang 

(BSO) op de tijdelijke huisvesting ver-
zorgen en zodra de deuren van de 
nieuwe school worden open gezet, zal 
er in de school ook een eigen ruimte 
zijn voor 2 groepen dagopvang en dan 
kunnen de kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar ook geplaatst worden. Moch-
ten ouders overwegen om hun kind 
naar het kindercentrum te brengen, 
dat wil niet automatisch zeggen dat 
hun kind dan na zijn 4e verjaardag 
onderwijs aan het Hoge moet volgen. 
Voorschoolse opvang en opvang in 
de zomervakanties is eveneens op de 
nieuwe locatie mogelijk. Kinderen 
van andere basisscholen in Vorden 
zijn ook van harte welkom en kun-
nen, door de pedagogisch medewer-
kers, lopend of met de bakfiets dan, 
van en naar hun school, naar de BSO 
in ’t Hoge worden gebracht. Men is 
dan geen extra taxikosten kwijt.

Natuurlijk willen ouders er zeker van 
zijn dat hun kind in goede handen 
is, een plek die u vertrouwen geeft 
en waar uw kind met veel plezier 
naar toe gaat, zodat u met een gerust 
hart uw werk en het onderwijs en de 
zorg kunt (blijven) combineren. De 
pedagogisch medewerkers en leer-
krachten proberen de kinderen uit 
te dagen, nieuwsgierig te maken en 
vooral een leuke en leerzame dag te 
bezorgen. Het plezier waarmee een 
kind bij Avonturijn en bij Het Hoge 
naar binnen huppelt vinden zij erg 
belangrijk.

Natuurlijk is men voor de opvang 
kosten verschuldigd. Maar de over-

heid draagt daar ook haar steentje 
aan bij. Bij de vaststelling van hun 
tarieven houdt Avonturijn, zolang dit 
voor een gezonde exploitatie mogelijk 
is, zoveel als mogelijk, rekening met 
de maximale fiscale tegemoetkoming 
van de overheid. Nadere informatie 
over Avonturijn en haar tarieven 
vindt men terug op de website: www.
avonturijn.nl Voor meer informatie 
zie website: www.avonturijn.nl of 
men belt naar Avonturijn ( (0573) 45 
81 30. Natuurlijk kan men voor nade-
re informatie of inschrijfformulieren 
terecht bij de directie van het Hoge ( 
(0575) 55 20 36. Zij willen graag al uw 
vragen beantwoorden.

Kinderopvang Avonturijn en 
Het Hoge samen verder

Vorden - Avonturijn is een organisatie voor kinderopvang, buiten-
schoolse opvang en gastouderbemiddeling.  De hoofdlocatie is in 
Ruurlo. Het is een ondernemende en innovatieve stichting die nieuwe 
wegen zoekt om kindcentra in of in de nabijheid van basisscholen te 
positioneren. Het bestuur en de directie van de Vordense basisschool 
Het Hoge hebben laten weten dat zij, vanaf volgend jaar, de kinderop-
vang én de buitenschoolse opvang door Avonturijn willen laten ver-
zorgen.

Op deze plek komt Avonturijn

Doel is om te leren hoe met behulp 
van een computer een familiestam-
boom kan worden opgezet. De onder-
werpen zijn: Gegevens verzamelen, 
gegevens opslaan, gegevens publi-
ceren. Tijdens de lezingen zullen er 
talloze voorbeelden getoond worden. 

Ook zal er volop gelegenheid zijn tot
het stellen van vragen. De aanvangs-
tijd is 19.30 u. De deelname is voor
iedereen gratis.Van de deelnemers
wordt verondersteld dat zij beschik-
ken over een eigen laptop of PC met
printer. Daarbij dienen zij een rede-
lijke kennis te hebben van: Windows
(XP, Vista, Windows 7), tekstverwer-
king, web browsen (bv. Internet Ex-
plorer, Firefox), programma’s down-
loaden en zoeken met Google. Voor
verdere informatie en aanmelding
e-mail: computergenealogie@oud-
vorden.nl .

Oud Vorden geeft cursus 
computergenealogie
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den geeft op de woensdagen 9, 
16 en 23 februari aanstaande in 
de Deldenzaal van het Dorpscen-
trum een cursus computergene-
alogie. Ook niet-leden kunnen 
zich aanmelden. Aan de cursus 
zijn geen kosten verbonden.

Om de producten beter tot zijn recht 
te laten komen, heeft de Wereldwin-
kel ruimte nodig in de winkel en he-
laas moeten besluiten het speelgoed 
niet langer deel te laten uitmaken 
van het assortiment. Vandaar dat het 
nu met 50 procent korting de deur 
uitgaat. Dus een mooie kans voor alle 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
om eerlijk speelgoed aan te schaffen.

U maakt dan niet alleen uw eigen 
(klein)kind blij, maar ook geeft u de 
makers van deze producten een in-
komen zodat ze hun gezin kunnen 
onderhouden en hun kinderen kun-
nen geven wat ze nodig hebben. Men 
kan rustig even bij de Wereldwinkel 
binnen lopen om ook met andere eer-
lijke producten kennis te maken.

Wereldwinkel 
Vorden
Vorden - De Wereldwinkel Vor-
den heeft een groot assortiment 
artikelen. Iedereen die wel eens 
voor de etalage aan de Kerkstraat 
staat kan dit zien.
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

● Liefhebber zoekt een oude 

VLEESSNIJMACHINE met 

handwiel. Roest geen be-

zwaar. Geef u er een goeie 

prijs voor! Tel 0544 352476

● Boedeldag + rest partijen. 

Za. 29 jan. 10.00-15.00 uur 

en  Za.5 febr. 10.00-15.00 

uur Nijverheidsstr. 3  te 

Ruurlo. 06-53154507

● STICHTING SAMEN-

STERK zoekt vrijwilligers. Bij 

interesse: 0648227165 (zie 

artikel)

● Te huur opslag ruimte 65 

m2, grote deur, vrije in en 

uitgang, Wichmond tel.nr 06-

13583267

● Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

● Doe het zelver heeft nog 

wat vrije uurtjes voor kleine 

klusjes in en om het huis. 

vriendelijk uurtarief 06-

10779239

● Wie helpt ons 3 nachten 

met de beveiliging van de 

schilderijen expositie. Van 

00.00 u. tot 6.00 u. Bellen 

Gerrit 55254

0575-552959

Hondenschool 
“Klein Weetink” 

te Velswijk.

Na goed overleg heeft Lucia 
Mullink besloten de honden-

school te verlaten.
Nieuwe trainingen o.l.v.

Ap Peters beginnen op zaterdag 
19 februari 2011. Inl. en/of 
opgave: bel: 0314-641436.

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

Alleen op afspraak.

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. J. Kool, Doopdienst. 19.00 
uur Gez. zangdienst Vorden zingt in de Dorpskerk, ds. A. van 
der Spek uit Enter.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, HA. 19.00 
uur Gez. zangdienst Vorden zingt in de Dorpskerk, ds. A. van 
der Spek uit Enter.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 januari 10.00 uur dhr. R. Baauw. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur Woord- en communieviering 
mmv Dameskoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 januari 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor. 
Zondag 30 januari 10.00 uur Woord- en communieviering da-
meskoor.

Tandarts
29 en 30 januari geen opgave.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Vlaai van de week

Kersenvlaai   € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

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

Aanbiedingen geldig van di 25 jan. t/m za 5 febr.

Dagmenu’s
26 januari t/m 1 februari

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

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

Woensdag 26 januari
Tomatensoep / Spies de Rotonde, kruidenboter, aard- 
appelen en rauwkostsalade.

Donderdag 27 januari
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelen 
en sla / Vers fruit met slagroom.

Vrijdag 28 januari
Gelderse groentesoep/ Zalmfilet met dille saus en rijst, 
groente

Zaterdag 29 januari
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost-
salade /ijs met slagroom. (alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 31 januari
Mosterdsoep/ Wokki wokki van kip met rijst en rauwkost-
salade

Dinsdag  1 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ ijs met 
slagroom

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

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

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Vol smaak
Hollandse komkommer  per stuk 0,89                                             
Fuji appelen
zoet & knapperig  kilo 1,49
Bospeen per stuk 0,99
Navel sinaasappelen
zoet & sappig  10 voor 2,99

Uit eigen warme keuken
2 stuks goed gevulde wraps + GRATIS 
grote bak rauwkost naar keuze

voor 2 personen samen 9,95
Aanbiedingen geldig t/m maandag 31 januari. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711



Gevraagd:
oproepkrachten

voor
schoonmaak

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

Vragen naar Marco.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

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

40% jubileum kor�ng
op schilderijen van

Ellen van der Meij
zie: www.zonnegloed.nl

Henrie�e Polaklaan 26
Zutphen 

0575 529227/0644578602
Kom kijken!

Bel voor afspraak!

Geheugenproblemen? Concentra�e of aandachtsproblema�ek? Stress?
Denkt u eens aan Neurofeedback!

Voor meer informa�e kunt u terecht op www.brainbasics.nl
of kunt u contact opnemen met 0575-511444

 

Negen maanden lang hoorde ik mijn moeders lach.
Negen maanden lang hoorde ik mijn vaders stem.
Nu kom ik toch echt eens kijken,
lijk ik op haar of meer op hem?

Welkom lieve

Jip
Jip is geboren op 21 januari 2011 om 00.11 uur,
weegt 3920 gram en is 54 cm lang.

Marc Hoffman & Wendy Lebbink
De Stroet 7
7251 CP Vorden

 
 
 
 
 

eMatrix 
Huidvernieuwing 
 
 
      4 FEBRUARI OPEN DAG  
    plan nu een gratis intakegesprek!
 

Met de eMatrix zijn je acne littekens snel verleden eMatrix, de natuurlijke vervanger voor injectables! 
tijd! 

heeft u ook last van vervelende acne littekens? Bij   De eMatrix is nog maar net overgewaaid uit 
Cosmetique Totale (lid NVH) helpen wij u hier in   Hollywood en is in Nederland al een ware hype 
korte tijd van af! Onze HBO huidtherapeuten    te noemen. Bekende Nederlanders laten de 
behandelen namelijk met behulp van de    injectable naalden links liggen en kiezen liever voor 
geavanceerde eMatrix technologie.     deze natuurlijke huidverstrakking behandeling. 

4 FEBRUARI OPEN DAG, PLAN NU EEN GRATIS INTAKEGESPREK! 
De behandelingen worden uitgevoerd door een huidtherapeut. 

Schoonheidssalon Melanie – Borculoseweg 15 – 7261 BG Ruurlo – T. 06-24405107 – www.salon-melanie.nl 

Opheffings-
verkoop:
Wand- en

Vloertegels
vr. 28 en za. 29 januari 
van 9.00 t/m 17.00 uur 

bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.

Kerkhoflaan 11
7251 JW  Vorden
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket

500 gram600

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram175

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief en filet 
americain

2x 100 gram329

MAALTIJDIDEE

Erwten
soep

per liter298

TIP VAN UW KEURSLAGER

Duitse
biefstuk

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Samen verdriet en samen weer moed

Bedankt voor uw belangstelling na het onverwacht-
se overlijden van onze lieve moeder en oma

Riek te Brake-Lovink

Kinderen en kleinkinderen

IJzevoorde, januari 2011

Op 14 januari 2011 is onze dochter, zusje

Tess
geboren

 Tonnie, Sanne, Teun & Gijs
 klein Selle-Klein Geltink

Pasmanshaard 19
7261 VL Ruurlo

Een woord geschreven of gezegd
een arm om je schouders gelegd
een hand, een kus, een traan
dat alles heeft ons goed gedaan
na het verlies van

Jan Nijhuis

Het gemis zal blijven, maar voor de vele blijken van 
medeleven danken wij u hartelijk.

H.W. Nijhuis-Barink
Kinderen
Kleinkinderen

Vorden, januari 2011

Zo bijzonder, zo uniek, zo welkom.

Dione
Zij is geboren op 20 januari 2011.

Arend Jan Groot Jebbink en
Cindy Wentink

Beeklaan 34
7234 SL  Wichmond
0575 84 39 38

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



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

Wat is: A. Achterhen 
 B. Gugen 
 C. Spiktakel 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De groepen van de Weightloss Chal-
lenge, waar iedereen zijn of haar ei-
gen afslankmethode mag hanteren, 
worden begeleid door gewichtscon-
sulente en Onafhankelijk Herbalife 
Distributeur Edith Braaksma, Nieske 
Pohlmann en Roy Seggelinck. Roy 
Seggelinck was afgelopen herfst zelf 

nog deelnemer en kan uit eigen er-
varing vertellen hoe hij zijn overge-
wicht kwijt raakte.
In 12 bijeenkomsten krijgt u tips en 
adviezen en steun bij uw methode. 
Het wekelijks samenkomen en we-
gen is een stok achter de deur die u 
net dat zetje kunnen geven om een 

goed resultaat te behalen. Daarnaast 
kan uw inzet ook nog eens beloond 
worden, want 4 winnaars krijgen 
een leuke geldprijs, zodat er gelijk 
wat nieuwe kleding bijvoorbeeld kan 
worden aangeschaft. We starten zo-
dra er een volle groep is, dus geef u 
snel op bij 1 van ons.

Voor meer informatie en/ of het aan-
melden kunt u contact opnemen met 
vlnr. Nieske Pohlmann 06-54326669, 
Roy Seggelinck 06-52220222  of  Edith 
Braaksma 06-36202555.

Weightloss challenges 2011

Ook dit jaar weer zullen wij diverse groepen begeleiden op het gebied 
van afslanken en het ontwikkelen van een gezonde levensstyle. Wie 
weet heeft ook u nieuwe voornemens gemaakt en bent u met goede 
moed begonnen, maar vind u het moeilijk om niet te verslappen. Of u 
moet uw voornemens nog gaan maken voor dit jaar en afslanken staat 
ook op dat lijstje. Afslanken in een groep stimuleert en is gezellig. 
Bovendien krijgt u elke bijeenkomst nuttige informatie.

Op de foto eigenaresse Louise van 
Zuijdam met het team. Met deze 

prachtige trainingspakken zitten 
zij er weer warmpjes bij! 

ASV Dames 1 is altijd op zoek naar 
enthousiaste teamleden. 
Bij interesse kun je een mailtje stu-
ren naar asvvolleybal@hotmail.
com

Nieuwe sponsor ASV Dames 1

Velswijk - ASV Dames 1 is afgelopen winter verrast met nieuwe 
trainingspakken gesponsord door Unico Schoonmaakbedrijf uit 
Doetinchem.

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

Hester Macrander zal de middag ver-
zorgen. Zij is bekend als cabaretier, 
maar ook van haar columns in meer-

dere bladen, zoals wekelijks in de Gel-
derlander en opiniërende artikelen
in landelijke media. Verschillende
vrouwenorganisaties uit de regio zijn
aanwezig met een stand evenals de
Wereldwinkel en Wereldkinderen.
Het vrouwenkoor Phoenix uit Brum-
men sluit de middag af. De entree is
inclusief één consumptie. 

Van te voren opgeven is niet nodig,
iedereen is welkom.

Voor alle vrouwen van de gemeente Bronckhorst

Internationale Vrouwenmiddag
Bronckhorst - De Vrouwen Werk-
groep Bronckhorst nodigt alle 
vrouwen uit de gemeente uit 
voor het vieren van Internatio-
nale Vrouwendag op 5 maart van 
13.30 uur tot 16.00 uur bij de 
Gouden Karper te Hummelo. In-
loop met koffie vanaf 13.00 uur.

De start is tussen 8.30 en 10.00 uur bij 
het sportcomplex van de voetbalclub 
Vorden aan de Oude Zutphenseweg 
en voert de deelnemers via Medler , 
Formerhoek naar Ruurlo en daarna 
via t’Zelle en Linde , Vorden weer te-
rug naar het startpunt. Er kan geko-
zen worden uit twee routes: 30 km en 

45 km. De routes lopen grotendeels
via mooie bospaden en zandwegen
met een enkele harde weg om even
iets op adem te komen. In samenwer-
king met diverse bos- en landgoedei-
genaren is het wederom een prach-
tige route geworden. 
Bij de controlepost worden een drank-
je, warme bouillon en de traditionele
gehaktballetjes verstrekt. Ook is daar
een materiaalpost aanwezig. De ge-
hele tocht is prima uitgezet met pij-
len en wordt door leden van de VRTC
regelmatig gecontroleerd. Na afloop
van de tocht kunnen de deelnemers
zich douchen en is er een mogelijk-
heid om de fiets af te spuiten. Leden
van de NFTU betalen het gebruikelij-
ke tarief en niet leden betalen meer
in verband met de dagverzekering.
Voor verdere informatie kan men
bellen met : 0575-553586 of website:
www.VRTCVorden.nl

Kastelenveldrit Vorden
Vorden - Zondag 30 januari orga-
niseert VRTC De Achtkastelenrij-
ders voor het 30e achtereenvol-
gende jaar haar kastelenveldrit 
in de mooie omgeving van Vor-
den. Deze veldtoertocht staat op 
de kalender van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie (NTFU) en staat bij 
de meeste veldrijders met stip op 
hun te fietsen tochten. Maar ook 
fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn van harte 
welkom en kunnen ook deelne-
men aan deze klassieker onder 
de veldritten.

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uur



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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

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

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

14 hotelkamers en 2 appartementen

Ons à la carte restaurant

„‘t Pietshuus”
is totaal vernieuwd!

Tot eind februari eet elke 2e gast 
GRATIS*

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 5 Persoons 2007 46.872 km € 17.250 
Citroën C4 Coupe 2.0 16v 177pk 3drs. Vts, okt-04 63.000 km €  13.750  
DAF 45 oprijwagen Autotransporter (excl. BTW) jan-01 225.000 km € 17.500
Fiat Idea 1.4 16v 5drs. Dynamic, Grijs metallic, MPV jun-04 70.586 km € 6.900  
Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime, Hatchback okt-05 21.577 km € 5.650  
Mazda 2, 1.4 Automaat 5drs. Exclusive, Zwart, MPV feb-05 16.752 km € 9.400  
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta, Grijs met. nov-04 76.462 km € 10.750  
Nissan Note 1.4 5drs. First Note, Copper Glow, MPV jun-06 98.324 km  € 9.950  
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, Trekhaak  jan-05 124.046 km € 10.500  
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 km € 9.950  
Peugeot  Partner  Vtc 1.6 16v Vtc, Zwart, MPV apr-02 161.358 km € 4.500  
Škoda  Fabia  1.4 16v 5drs. Comfort, Grijs met. apr-00 142.528 km € 3.500  
Suzuki  Grand Vitara  Cabrio 1.6 Cabrio, Zwart dec-01 62.336 km € 8.000  
Toyota  Yaris  1.3 Vvt-i 5drs. Terra, Blauw met. feb-06 79.529 km  € 9.100  
Volkswagen  Golf  1.6 16v 3drs. Ocean, Airco mrt-03 117.503 km € 7.250 

Ford Focus C-max
1.6 16v Titanium

2006, 78.720 km, Zwart, MPV

€ 12.750 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!
M

M Autobedrijf
Melgers

Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Kia Carens 1.8, 16V Lx 2003 130.000 km € 6.250
Mazda 3 Sport 1.6 SL 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Mitsubishi Colt 1.5 Invite 2006 52.000 km € 10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 10.750
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 16.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Renault Megane 1.6 Grand Tour Expression 2004  € 7.750
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 8.250
Toyota Yaris 1.5 T-sport, 5drs. 2001 48.000 km € 6.900
VW Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 10.250
VW Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.000 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 16.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Citroën C3 1.4
5 drs., 

72.000 km,
2004

€ 6.950,-

Opel Zafira 7 pers.  
2.0 DTH 5 deurs
Zilver met. 2001

Opel Omega V6 automaat 2.5 Dti Zwart met. 2000
Citroën Xsara 1.6 Zilver met. 2001
Volkswagen Polo sport 1.6  Blauw met. 1996
Volkswagen Polo  
Saab 900 2.0 turbo Groen met. 1996
Subaru Impreza GT turbo 2.0 Zilver 1998
Opel Sintra 7 persoons 3.0 XE Zilver met 2000
Opel Astra G 1.6 SZ Zilver met. 1998
Volkswagen Golf VR6 2,4 Blauw met. 1994
Volkswagen Polo LPG G3 1.6  Zwart met. 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Suzuki Swift
1300 Sport, 2007

 9.650,-
OPEL CORSA 1200-16V ELEGANCE 2002 5950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
FIAT PUNTO AUTOMAAT(24000KM) 2000 4950
MINI COOPER 1600 16V PARKLANE 2006 17950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003  10950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 10950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

Erv. Allround 
KLUSSENMAN 

heeft tijd, € 20,- p.u. 
tel.: 0651980809 

of kijk op http://link.
marktplaats.nl/

220694968

Zaterdag 
29 januari

in het café

Spinrock



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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 61 - 2011

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Het Hoge, huis van Seesing.

1. Opening Gems op 14 juni 1990.
 V.l.n.r. Joop Salarie, Wouter Emsbroek
 en Gerrit Emsbroek.

3. Pastoor v.d. Werf deed zijn intrede in de R.K. kerk 
Kranenburg/Vorden.

1

2

 

3



De wedstrijd begon dan ook erg ge-
concentreerd. Dash kwam sterk uit 
de startblokken en kon dit eigenlijk 
de gehele set volhouden. DeVoKo 
kwam ook sterk uit de startblok-
ken, maar viel geleidelijk aan deze 
set weg. Hierdoor werd deze set vrij 
gemakkelijk binnengehaald door 
de dames van Dash. Met af en toe 
mooie rally’s en echte strijdlust 
pakten ze deze set met 25-16.

Na de mooie afsluiting van de eer-
ste set, had Dash besloten om op 
dezelfde voet verder te gaan. En 
zo begonnen de dames ook aan de 
tweede set. Bij een voorsprong van 
10–6, werd een time-out genomen 
aan Denekampse zijde. Dit leek wel 
de ommekeer in deze set. DeVoKo 
pakte het weer op en bij de dames 
uit Vorden werden er veel per-
soonlijke fouten gemaakt. Vooral 
de normaal zo hoge servicedruk 
bleef uit deze wedstrijd. Toch bleef 
Dash knokken tot het eind, maar 
dit mocht niet baten. Deze set ging 
verloren met 24-26.

De domper van de tweede set voer-
de in het begin van de derde set de 
boventoon. Dash zakte compleet 
weg in eigen fouten. Na verschil-
lende time-outs en wissels, waaron-
der Rienke Gerritsen die het veld in 
kwam als spelverdeelster, werd de 
strijdbijl weer terug gevonden aan 
de kant van Dash. Met verschillen-
de slimme prikballetjes afgewisseld 
met hard geslagen ballen kwamen 
de dames uit Vorden weer terug tot 
24-24. De dubbele wissel die hier 
werd gedaan door de coach van 
Dash pakte goed uit. Deze set bleef 
met 26-24 in Vorden.
 
In tegenstelling tot de derde set 
voerde nu juist blijheid de boven-
toon. Dash had enorme veerkracht 
getoond. Hierdoor begonnen de da-
mes van Dash sterk, maar dit zwak-
te steeds meer af. Bij een stand van 
20-21 kwam Lian Leunk aan service. 
Een van de weinige speelsters die 
de hele wedstrijd servicedruk ver-
toonde. Met twee directe punten en 
twee zwaarbevochten rally’s ston-

den de dames uit Vorden ineens 
met 24-21 voor. Dit zou toch het 
eind moeten zijn met nog drie wed-
strijdpunten te gaan. Maar helaas, 
niets was minder waar. Dash zakte 
in en onder de sterke servicedruk 
van DeVoKo verloor Dash alle drie 
de setpunten. Opeens was het weer 
24-24 en was de spanning weer te-
rug. DeVoKo trok aan het langste 
eind en won deze set met 25-27.
 
Nu moest dan toch de vijfde set ge-
speeld worden. Dit heeft Dash pas 
één keer eerder dit seizoen hoeven 
doen. Toen liep dit nog goed af. 
Maar tegen DeVoKo was het geluk 
op. Bij de kantwisseling stond Dash 
achter met 0-8. Dit werd niet meer 
goedgemaakt en de set ging verlo-
ren met 6-15.
 
Een wedstrijd die de dames uit 
Vorden dus helemaal zelf hebben 
weggegeven. Dash staat nu derde 
op de ranglijst. Zij hopen deze wed-
strijd recht te zetten tegen Stravoc 
D1. Zaterdag 29 januari vindt deze 
wedstrijd plaats in Stramproy in 
sporthal de Grenslibel om 19.00. 
Ondanks de verre reis hopen zij 
stiekem op een beetje support.

Dash geeft overwinning uit handen
Vorden - Op zaterdag 22 januari begon voor Dash dames 1 de twee-
de helft van het seizoen. Zij begonnen hieraan, verkerend op een 
tweede plek op de ranglijst. De wedstrijd die gespeeld ging worden, 
was tegen DeVoKo D1 uit Denekamp. De uitwedstrijd in Denekamp 
werd in de eerste helft nog gewonnen met 1-3. En dit wilden de 
dames uit Vorden graag evenaren of verbeteren.

Deze middag was de heer 
Jaap Vos uit Zelhem te gast. 
Hij is in 2009 in zijn eentje 
per fiets naar Jeruzalem ge-
weest. Hiervan heeft hij dia’s 
getoond en er leuk bij verteld. 
Het was een fijne middag. De 
volgende bijeenkomst is don-
derdag 3 februari. Heeft men 
zin om eens te komen kijken, 
men is van harte welkom in 
het Stampertje. De middag 
begint om 14.15 uur.

Bejaarden kring

Vorden - Donderdag was 
er weer een bijeenkomst 
in het Stampertje van de 
bejaardenkring.

HOTEL AVENARIUS
restaurant - tapasbar - zalen

**** Dorpsstraat 2
7261 AW Ruurlo

Tel 0573-451122
www.avenarius.nl

VANAF 14 FEBRUARI TAPAS MENU  E 17,50 P.P. 

Tegen inlevering van deze cheque ontvangt u 50% korting op uw diner. 
Om zeker te zijn van een tafel raden we u aan vooraf te reserveren.
De cheque is uitsluitend geldig in ons á la carte restaurant.
Deze cheque graag bij binnenkomst overhandigen, 
of kenbaar maken bij uw reservering.
Dranken vallen niet onder de kortingsregeling.
De cheque is geldig t/m 13 februari 2011.

PANTIQUE
BROOD GEMAAKT 
VAN OERGRANEN 

NU VAN 2.55 VOOR

2.25

WITTE 
KADETJES

NU 6 VOOR

2.09

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 januari

ABRIKOZEN 
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Het is tijd voor de

WINTERSCHILDER
Tevens slechts 6% b.t.w. voor woningen  

van 2 jaar en ouder! Maak nu een afspraak 
voor een vrijblijvende offerte.

 Bedrijvenweg 10 Vorden. Tel. 0575 – 55 15 67
WWW.BOERSTOEL.NL

sinds
1919

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

TOTALE WINTERCOLLECTIE

dames- en herenmode
50% TOT 70% KORTING



GEWOON EN GEZOND ETEN
“Als gewichtsconsulent help ik men-
sen met gewichts- en voedingsproble-
men. Ik ga daarbij uit van de adviezen 
van het Voedingscentrum. De Schijf 
van Vijf en de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheden zijn mijn uitgangspun-
ten. Ik geloof niet in diëten, ik geloof 
in gewoon en gezond eten en bewe-
gen.”, zegt Dieke Harmsma.

GEEN HONGER
Dit lijkt misschien makkelijk, maar 
dat is het zeker niet. Bijvoorbeeld 
door tijdgebrek of verkeerde infor-
matie en door al dat lekkers om ons 
heen hebben veel mensen een ver-
keerd voedingspatroon aangeleerd. 

Voor elke cliënt stelt Dieke een spe-
cifiek basisdagmenu samen aan de 
hand van het eigen eetpatroon. Nie-
mand hoeft overigens honger te lei-
den tijdens de begeleiding van Dieke 
Harmsma, Praktijk voor Evenwicht. 
Het is namelijk de bedoeling dat ie-
dereen het gezonde gewicht op lange 
termijn vast kan houden!

WEL OF GEEN LID VAN 
STRADA?
Je hoeft geen lid te zijn/worden van 
de sportschool voor de begeleiding in 
de praktijk van Dieke Harmsma. De 
praktijk staat los van de sportschool. 
Naast haar reguliere begeleiding 
biedt Dieke wel samen met Strada 

het leefstijlprogramma BenFit.nl (zie 
www.benfit.nl voor meer informatie 
hierover). Men kan overigens ook tij-
delijk lid worden van de sportschool 
om het programma te volgen.

INFORMATIE
Heb je behoefte aan meer informa-
tie? Kijk op de website www.dieke-
harmsma.nl of mail naar welkom@
diekeharmsma.nl. Bellen kan ook 
naar 06 33 014 543. Als je wilt kan je 
een afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek, je kan ook 
gewoon binnenlopen als de deur van 
de praktijk openstaat.

Door gezond te eten blijvend naar een goed gewicht!

Nooit meer diëten?
Vorden - Zoek je begeleiding bij een gewichts- of voedingsprobleem? 
Sinds januari van dit jaar heeft Dieke Harmsma zich in Vorden ge-
vestigd als gewichtsconsulent. Dieke is een bij de beroepsvereniging 
(BGN) geregistreerd gewichtsconsulente en ze heeft zich gevestigd bin-
nen de muren van de sportschool Strada Sports in Vorden.

Het grootste deel van de ochtend 
was hij bij ‘zijn’ kinderen van groep 
5 en 6. Zij lieten in een toneelstukje 
aan meester Aalt zien dat ze best wel 
verdrietig waren over zijn vertrek. Ze 
hadden gemerkt dat hijzelf ook een 
beetje treurig was. Dat kon natuur-
lijk niet, zo konden ze niet uit elkaar 
gaan. De rest van de dag werden 
er dus alleen maar dingen gedaan 
waarvan je vrolijk wordt. Zo moest 
meester Aalt allerlei quizvragen be-
antwoorden. Elk juist antwoord werd 
beloond met het aansteken van een 
waxinelichtje en het eten van iets lek-
kers. 
Na dit knusse samenzijn werden 
meester Aalt en zijn vrouw in de 
versierde hal toegezongen door alle 

schoolkinderen, zijn teamgenoten 
en aanwezige ouders met een zelf-
gemaakt lied. Hierin werd hij op een 
luchtige manier op de hak genomen 
en natuurlijk al het beste toegewenst. 
Zaken die hem typeren passeerden de 
revue, zoals zijn kleurrijke blouses en 
broeken gecombineerd met spierwit-
te schoenen, zijn passie voor het bui-
tenleven en zijn schapen in het bij-
zonder, zijn krullige grijze haar dat 
heel veel weg heeft van schaapswol 
en het door studie oplossen van zijn 
digibeet zijn.
Onder het genot van een hapje en een 
drankje kreeg meester Aalt heel veel 
handen te schudden. Hij nam alle 
gelukwensen zichtbaar genietend in 
ontvangst. Van ‘zijn’ kinderen kreeg 

hij een grote mand met allerlei ingre-
diënten om iets lekkers van te ma-
ken. De andere schoolkinderen had-
den allen een tekening gemaakt met 
daarop een wens voor de meester en 
deze gebundeld in een mooie map. ‘s 
Middags was er nog een afscheid voor 
hem met zijn teamgenoten.

De St. Martinusschool is, volgens zijn 
eigen zeggen, de komende vier jaar 
nog niet helemaal van hem af, want 
hij komt sowieso naar de afscheids-
musicals kijken van de kinderen die 
hij onder zijn hoede heeft gehad. 
Maar eerst gaat hij nu genieten van 
zijn vrije tijd, waarin hij eindelijk 
toekomt aan alle klussen die zijn blij-
ven liggen. Vervelen zal hij zich dus 
niet, maar het zal eerst wel wennen 
zijn. Het feit dat hij niet per se op een 
bepaald tijdstip op moet staan, lijkt 
hem heerlijk.

Meester Aalt neemt afscheid van 
het onderwijs

Baak - Na een carrière van 37 jaar in het onderwijs houdt meester 
Aalt het voor gezien. Afgelopen woensdag nam hij, vergezeld van zijn 
vrouw, afscheid van de St. Martinusschool in Baak.

JANUARI
26. ANBO Klootschieten, ’t Olde Let-

tink 
26. Handwerkmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
27. Klootschietgroep de Vordense 

Pan
27. PCOB jaarvergadering in ‘t Stam-

pertje, dhr. Sterringa “ Bijbelse 
bloemen en planten”

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

FEBRUARI
2 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
3 Bejaardenkring Vorden in het Stam-

pertje
3 Klootschietgroep de Vordense Pan

9 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-
tink

9 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
17 Bejaardenkring Vorden in het

Stampertje
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB, Stampertje lezing over Ont-

wikkelingswerk in West-Kame-
roen

Agenda Vorden

Gea Oosterveld: ‘ De grote zaal van 

het gebouw wordt door diverse ver-
enigingen intensief gebruikt. Vandaar 
dat de vloer hoognodig geschuurd en 
gelakt moet worden. Daarbij is het 
noodzakelijk dat alle deuren dicht 
moeten blijven. Dus is in die periode 
ook het café- gedeelte gesloten en kan 
er ook geen gebruik van de pinauto-

maat worden gemaakt. Ik hoop dat 
inwoners uit Vierakker/ Wichmond 
voor dit tijdelijk ongemak begrip zul-
len hebben’, aldus Gea Oosterveld sa-
men met haar partner Jos Boesveld, 
de uitbaters van het Koffie- en Eet-
huis Ludgerusgebouw.

Ook pinautomaat buiten gebruik

Ludgerusgebouw week gesloten
Vierakker - Het Ludgerusgebouw 
in Vierakker zal in de periode 
vanaf zaterdag 12 februari tot en 
met zondag 20 februari vanwege 
interne werkzaamheden worden 
gesloten.

Het sfeervolle café zal deze avond 
nog mooier, romantischer, intiemer 
worden aangekleed in het kader van 
Valentijnsdag. De band Big=U brengt 
daarbij vele sfeervolle nummers ten 
gehore waarbij het thema liefde cen-
traal staat.

Liefdesgedicht
Vanwege het Valentijnskarakter 

hebben alle bezoekers de mogelijk-
heid om op de avond zelf of liefst
van tevoren hun (liefdes)gedicht in
te sturen. Tussen de nummers door
zullen deze worden voorgedragen
door opvallende gasten waarvan we
de namen nog even geheim houden.
Verras je geliefde of goeie vriend(in)
deze avond op een bijzondere ma-
nier!  Het mogen lieve, mooie, foute,
stoute of grappige gedichten zijn, en
eventueel ook anoniem. Uiteraard is
discretie verzekerd! Het belooft een
bijzondere, liefdevolle avond met veel
humor en goeie muziek te worden.
De entree is gratis! 
Dit is de ultieme kans om je geliefde
te verrassen! Stuur je gedicht op naar:
bigissue@live.nl of info@deslofvor-
den.nl

Gedichten gezocht voor 
Valentijns Nach
Vorden - Wie van de liefde (met 
een knipoog) houdt, komt zater-
dagavond 12 februari naar eet-
café De Slof in Vorden. Want op 
deze avond wordt al weer voor 
de derde keer in successie de op-
zienbarende Valentijns Nach ge-
houden samen met de liefdevolle 
rockband Big=U.

Op acht banen werd er eerst in pou-
les gestreden, waarna de schifting 
voor de winnaars- en verliezersronde 
duidelijk was. Er werd geloot voor de 
indeling in het vervolg. Dit leverde 
met name in de winnaarsronde een 
opmerkelijk programma op. De bo-
venste helft van het schema was na-
melijk bijzonder sterk.

Van de zestien koppels in de win-
naarsronde bleven er uiteindelijk 
twee over die streden om de felbe-
geerde bokaal, het waren Erik Peters 
en Henri Eggink die het opnamen 
tegen gelegenheidskoppel Bennie Pe-
ters en Gert-Jan Loman.

Alvorens deze partij werd gegooid, 
werd er elders in de kantine gestre-
den om de overwinning in de ver-
liezersronde. Marijn Derksen en Rik 
Driever namen het op tegen Henk-Jan 
Rietman en Rob Langwerden. De eerst 
genoemden wonnen deze wedstrijd 

met 3-2 waardoor zij de kleine bokaal
mee naar huis mochten nemen.

Inmiddels was de finale ook begon-
nen en ontspon zich een spannend
gevecht. Peters en Eggink die al een
aantal keren op de rand van uitscha-
keling hadden gestaan gingen uit-
eindelijk met de overwinning aan de
haal. Het werd 4-2 voor de heren die
ooit ook goed waren voor de eind-
zege in de allereerste editie van het
Sociï-darttoernooi. De overwinnaars
werden vervolgens in de bloemen ge-
zet, kregen een envelop mee en het
belangrijkste: de bokaal (zie foto).

Uitslagen:
Verliezersronde: 1. Marijn Derksen/
Rik Driever. 2. Henk-Jan Rietman/Rob
Langwerden. 3. Michel Ter Vrugt/Mi-
chiel ter Beest.
Winnaarsronde: 1. Erik Peters/Henri
Eggink. 2. Bennie Peters/Gert-Jan Lo-
man. 3. Erik Rukkers/Rob Golstein.

Erik Peters en 
Henri Eggink winnen 
Sociï-darttoernooi

Wichmond - Op zaterdag 22 januari werd bij Sociï het jaarlijkse dart-
toernooi voor koppels georganiseerd. Met 30 koppels aan de start, was
het toernooi vooraf al bijna een succes.

De winnaars met de bokaal.



En dat hebben wij hier in Vorden! Wie 
in de voorgaande jaren al eens ‘van 
de kolde karmis is thuis gekomen’ 
weet wat we bedoelen. Hier moet je 
bij zijn! Na èènmalig de kolde karmis 
binnen te hebben georganiseerd, heb-
ben we er dit jaar toch voor gekozen 
om het feest weer net als eerst in een 
tent op het op het marktplein te orga-
niseren. De tent zal natuurlijk net als 
voorgaande jaren voorzien zijn van 
een garderobe, toiletten en verwar-
ming. Welke band er komt optreden 

houden we nog even geheim…. Bin-
nenkort volgt meer informatie over
de muziek en de voorverkoop in deze
krant. Als de laatste klanken wegster-
ven, en u weer naar huis terugkeert,
hopen wij dat u kunt zeggen, het was
een geweldig feest! We hopen dat u
net als voorgaande jaren weer naar
het marktplein in Vorden komt, om
van de Kolde Karmis weer het gezel-
ligste midwinter feest van de achter-
hoek te maken! 

Het Kolde Karmis tentfeest is een ini-
tiatief van de Vordense horeca; Hotel
Bakker, Café Restaurant “De Her-
berg”, “Bistro de Rotonde” en “Bras-
serie Lettink”, 4 verschillende horeca
bedrijven even 1 team, het Kolde Kar-
mis team. 

Tot ziens bij de Kolde Karmis!

Het gezelligste midwinter feest van de achterhoek

De 6e editie van “De kolde 
karmis”
De 6e editie van het Kolde Kar-
mis tentfeest staat alweer voor de 
deur…. Na vijf succesvolle jaren 
gaan we de uitdaging voor de 6e 
maal aan. Een uniek gebeuren,
het gezelligste midwinter feest 
van de achterhoek, een feest voor 
jong en oud….. Zaterdag 19 fe-
bruari.

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

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Marcel Chevalking uit 
Doetinchem is zondag 30 januari 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

VERRASSING
De 11-jarige Sofie was zeer verrast 
door het winnen van de hoofdprijs 
en vertelt: “Ik zag het spel toevallig 
en dacht dat het wel leuk zou zijn. Ik 
speel wel vaker spelletjes, maar had 
niet verwacht dat ik deze zou win-
nen, want toen ik eenmaal begon te 

spelen vond ik het best moeilijk. Ik 
dacht namelijk dat ik het helemaal 
niet zo goed had gedaan. Het was een 
echte verrassing”.

BEWUST VAN SPAREN
De Rabo Spaargame is een online 
spel speciaal ontwikkeld door Rabo-

bank Graafschap-Noord om jongeren 
op een leuke manier bewust te ma-
ken van sparen. Gamers raceten in 
het spel virtueel door Zutphen en 
konden geld verdienen door verschil-
lende opdrachten uit te voeren. Hoe 
sneller het verdiende geld naar de 
bank werd gebracht, hoe meer pun-
ten er behaald werden. Het spel was 
bedoeld voor jongeren tussen 8 en 
17 jaar en kon in de maanden okto-
ber, november en december gespeeld 
worden. In het totaal hebben 800 jon-
geren meegedaan met de game.

Winnaars Rabo Spaargame bekend

Vorden - Op woensdag 12 januari vond de prijsuitreiking van de Rabo 
Spaargame plaats. Vijf jongeren namen op het Rabobank kantoor in 
Vorden hun prijs in ontvangst. De 11-jarige Sofie Kornelis uit Ruurlo 
haalde met 2772 punten de hoogste score. Daarmee won ze de hoofd-
prijs in de vorm van een mini-laptop.

Winnaars Rabo Spaargame van links naar rechts: Sofie Kornelis, Elvira Wiskamp, Loes Somhorst, Wouter van Zanten en Iris Pardijs.

Om de producten beter tot zijn recht 
te laten komen, hebben wij ruimte 
nodig in onze winkel en helaas moe-
ten besluiten het speelgoed niet lan-
ger deel te laten uitmaken van ons 
assortiment .
Daarom nu een speciale aanbieding: 

op al het speelgoed 50% korting.
De kans voor alle vaders en moeders,
opa’s en oma’s om eerlijk speelgoed
aan te schaffen. U maakt dan niet al-
leen uw eigen (klein)kind blij, maar
ook geeft u de makers van deze pro-
ducten een inkomen zodat ze hun
gezin kunnen onderhouden en hun
kinderen kunnen geven wat ze nodig
hebben.
Loopt u rustig even bij ons binnen om
ook met onze andere eerlijke produc-
ten kennis te maken!

Verwen uw(klein)kind en maak een ander kind blij met

Speelgoed van de 
Wereldwinkel!
Vorden - De Wereldwinkel heeft 
een groot assortiment artikelen. 
Iedereen die wel eens voor onze 
etalage aan de Kerkstraat staat 
kan dit zien.

Bij de bestuursverkiezing zijn de
aftredende bestuursleden Marieke
Rouwenhorst en Wouter Memelink
herkiesbaar.

Jaarvergadering VAMC De 
Graafschaprijders
Vorden - De VAMC De Graaf-
schaprijders houdt maandag 31 
januari vanaf 20.00 uur in het 
clubgebouw aan de Eikenlaan de 
jaarvergadering.

Check It Out is een spetterende soul, 
funk en fusionband met een eigen 
groovy sound.
In het repertoire van de band komt 
het beste uit de soul-, dance- en funk-
geschiedenis aan bod met nummers 
van onder andere Stevie Wonder, Mo-
thers Finest en George Benson. Maar 
ook bij het grote publiek minder be-
kende helden als Lee Ritenour, Gino 
Vanelli, Steely Dan en Larry Carlton 
staan op de setlist.

Enorme muzikaliteit
De krachtige stem van de leadzan-
geres, bijgestaan door vocals van de
overige bandleden, maakt dat de
meerstemmige zanglijnen prachtig
in balans zijn, waarbij het geluid tot
in perfectie geregeld wordt door een
eigen geluidstechnicus.
Musiceren is voor alle bandleden hun
grootste hobby. Het plezier in het
spelen, de enorme muzikaliteit en de
interactie met het publiek zijn het
fundament waarop Check It Out tel-
kens weer een geslaagde avond weet
te bouwen.
Het belooft, zoals elke laatste zondag
van de maand, een spectaculaire, mu-
zikale middag en avond te worden.
Zie ook: www.deslofvorden.nl

Soul en funk in De Slof 
met Check It Out
Vorden - De swingende formatie 
Check It Out uit Ede komt aan-
staande zondagmiddag 30 januari 
naar eetcafé De Slof in Vorden.

Er hangen werken van A.M. Jörissen, 
Jan Kost, A.M. Gorter, Jan Rozeboom, 
Herman Brinkhorst en anderen. Er 
kan een prachtige ets worden gekocht 
van de bekende etser Wim van der 
Meij uit Zutphen. Helen Niemeijer, 
tekenares uit Vorden heeft speciaal 
voor deze expositie twee fraaie pente-
keningen gemaakt van de Dorpskerk. 
Deze tekeningen kunnen per stuk 
worden gekocht. 
Donderdagavond 3 februari is de of-
ficiële opening van 19.00 – 21.00 uur. 
Deze opening wordt verricht door 
burgemeester Henk Aalderink van 
de Gemeente Bronckhorst. 
Op vrijdag 4 februari is de kerk de 
hele dag van 10.00 tot 21.00 uur ge-
opend voor alle belangstellenden. Om 
11.00, 14.00 en 16.00 uur uur wordt 
de muzikale omlijsting verzorgd door 
Mirjam Berendsen en Kees van Dus-
seldorp, de huidige organisten van de 
Dorpskerk. 
Er zal om  15.00 en 19.15 uur gitaar-
spel zijn van Gerjan Hebbink. Op za-
terdag 5 februari is de kerk eveneens 
voor iedereen geopend van 10.00 tot 
16.30 uur. De muzikale omlijsting 
wordt ook dan verzorgd door de or-
ganisten van de kerk en wel om 12.00 
en 15.30 uur, terwijl  het Kwartet 
Vokaal en het koor Inspiration van 
13.30 tot 14.30 uur optreden. 
Gerjan Hebbink sluit dan af van 16.00 
tot 16.30 uur.  

Tijdens de expositie wordt een aantal 
“oude banken” verkocht. Hierop kan 
men bieden via een intekenlijst. 
Op zaterdagavond, na het einde van 
de expositie, is er een prachtig con-
cert, waaraan medewerking wordt 
verleend door diverse bekende mu-
zikale Vordenaren. U kunt genieten 
van orgelspel, zang, klarinet, viool, 
piano, koperensemble, marimba 
en trompet. Het concert begint om 
20.00 uur en eindigt om 22.00 
uur. 

Kaarten voor de 
expositie en het 
concert zijn 
beide avonden 
te verkrijgen 
bij de ingang 
van de kerk. 
Kaarten 
voor de ex-
positie kos-
ten € 7.00 
per stuk. 
Kaarten voor 
het concert 
kosten even-
eens € 7,00 
per stuk. Men 
kan ook een 
zgn. doorlopende 
toegangskaart kopen 
voor € 12,00 per stuk; 
deze kaart geeft recht op 

toegang tot expositie en concert.  
Wij hopen dat een ieder die de Dorps-
kerk een warm hart toedraagt en van
kunst en muziek houdt deze dagen 
een bezoek komt brengen aan de

Dorpskerk. 

U bent van harte welkom!

De geldwervingscommissie

Vorden - Zoals reeds eerder in de media is vermeld, neemt de Her-
vormde Gemeente in Vorden op 3, 4 en 5 februari 2011 met een spe-
ciale expositie afscheid van de huidige inrichting van de Dorpskerk. 
Tijdens deze expositie worden er o.a. schilderijen, aquarellen, pente-
keningen, etsen en andere kunstwerken van de Vordense Dorpskerk 
getoond. Het geëxposeerde is afkomstig uit de Vordense samenleving 
en is normaal niet voor bezichtiging beschikbaar. Na deze expositie 
zult u nooit meer de kans krijgen om ze in deze samenstelling bij 
elkaar te zien!!

Unieke expositie Dorpskerk.

“De Dorpskerk bouwt aan haar 
toekomst”



In ‘ Peace for the World ‘, was de in-
steek van componist Rob Goorhuis, 
dat muziek conflicten in de wereld 
kan opheffen. Een prachtig num-
mer ‘ The Golden Secret’, het muzi-
kale verhaal over de gouddelvers in 
het Oostenrijkse Tirol. Goud werd 
er niet gevonden, wel werd er door 
Concordia muzikaal goud gedolven ! 
Indrukwekkend het nummer ‘ Nes-
sum Dorma ‘ ( vrij vertaald ‘niemand 
mag slapen ‘) , vooral bekend gewor-
den door Pavarotti die het als zijn 
lijflied bestempelde. Overigens was 
‘ Nessum Dorma’ de laatste aria die 
Giacomo Puccini componeerde. Als 

laatste nummer voor de pauze speel-
de Concordia ‘Monuments for the Ne-
therlands’. Een muziekstuk geënt op 
de bijzonder waardevolle dingen die 
Nederland rijk is.
Lady speaker Toke Gudde haakte 
hierop in en stelde de bezuinigingen 
die de regering de muziek wil toe-
brengen, aan de kaak. ‘ Het ‘korten’ 
op subsidies voor de muziek heeft 
tot gevolg dat er orkesten en koren 
in Nederland verloren zullen gaan. 
Zo zullen de bezuinigingen ook ver-
enigingen als Concordia treffen’, zo 
sprak zij. Zover is het gelukkig nog 
niet want Concordia speelde het door 

Louis Andriesen gecomponeerde mu-
ziekstuk met veel verve. Het Nieuw-
jaarsconcert werd voor de pauze 
afgesloten door de drumband van 
Concordia dat onder leiding van Mike 
de Geest begon met het ritme van de 
rumba ( ‘Rumba Espana ‘). De drum-
band kon zich daarna helemaal uit-
leven in nummers zoals bijvoorbeeld 
‘Drumcaps’ en ‘Disco Beat ‘. 
Concordia ging na de pauze op de 
muzikale sprookjestoer. Terwijl Ber-
jan Morsink met groot enthousiasme 
het harmonieorkest dirigeerde en de 
muziek uit het sprookje Rapunzel 
werd gespeeld, vertelde kinderboe-
kenschrijfster Martine Letterie tijdens 
de muziek over Rapunzel , het meisje 
met de goudblonde haren, die op 12 
jarige leeftijd door de heks naar de to-
ren van een kasteel werd verbannen. 
Maar zie er kwam een Prins op het 
paard voorbij. Via de lange lokken 
van Rapunzel klom de Prins omhoog. 

De heks dreigde nog roet in het eten 
te gooien maar hoe gaat het in een 
sprookje, het eindigt altijd met de 
constatering ‘zij leefden nog lang en 
gelukkig’. Zo ook Rapunzel en haar 
Prins te paard. 
Concordia bleef met het nummer 
‘Aladdin’ uit Duizend en één nacht, 
nog even in de muzikale sprookjeswe-
reld. Een schitterende versie ( 5 num-
mers) uit de musical ‘ Joseph and the 
amazing technicolor Dreamcoat’ in 
Nederland bekend geworden door de 
musical ‘Op zoek naar Jozef’ met in 
de hoofdrol Freek Bartels. Concordia 

werd door het publiek met een en-
thousiast applaus beloond. Een extra
ovatie voor Berjan Morsink toen hij
gekleed in de schitterende mantel van
Jozef, het orkest dirigeerde. Na afloop
van het Nieuwjaarsconcert overhan-
digde Gerrit Nijenhuis, voorzitter van
Concordia, bloemen aan Toke Gudde,
Martine Letterie, Berjan Morsink en
Mike de Geest. De bloemstukken die
tijdens het concert de zaal van het
dorpscentrum opfleurden worden
aan de Wehme geschonken. Zater-
dagavond 14 mei geeft Concordia
haar voorjaarsconcert.

Van opera tot sprookjesmuziek

Prachtig Nieuwjaarsconcert Concordia

Vorden - Een Nieuwjaarsconcert kent over het algemeen muzikale 
tradities. Zo ook zondagmorgen tijdens het concert van de muziek-
vereniging Concordia dat in het dorpscentrum plaats vond. Concor-
dia begon met het ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ en eindigde, onder-
steund door handgeklap van het publiek, met de ‘ Radetzky Mars ‘ van 
Johan Strauss senior. Tussen die nummers in, muziek uit opera’ s tot 
(sprookjes) muziek.

Berjan Morsink in de mantel van Jozef

Martine Letterie vertelt een sprookje

Concordia musiceert

Aan het Ludger 7 t/m 17, op plan De 
Wogt, komen zes woningen. Aan-
nemersbedrijf Bargeman uit Vorden 
bouwt de woningen voor Pro Wo-
nen. Voor dit project is er voor ge-

kozen om te bouwen voor inwoners 
uit Wichmond. Zij kregen voorrang 
bij de toewijzing. Hierop is enthou-
siast gereageerd, vier woningen 
zijn toegewezen aan inwoners uit 

Wichmond. In de andere twee wo-
ningen komen bewoners uit een an-
dere plaats. 

Het unieke aan dit nieuwbouwproject 
is dat het ontwerp van de woningen 
door de bewoners is gemaakt. Zij heb-
ben dit ontwerp samen met architect 
Herman van der Heijden (van De Wit-
te - Van der Heijden Architecten uit 

Groenlo) gemaakt. Vanaf het begin 
zijn de toekomstige bewoners dus al 
betrokken bij het nieuwbouwproject.
De woningen zijn ontworpen voor 
verschillende doelgroepen. Daarom 
is de badkamer op de begane grond 
gesitueerd. 
Door de flexibele indeling zijn de 
woningen in de toekomst eenvoudig 
passend te maken aan de behoefte op 

dat moment. De woningen zijn ‘Te
Woon’. Dat wil zeggen dat de klant
kan kiezen uit huren of kopen. De
huurprijs van de woningen ligt onder
de huurtoeslag grens. De koopprijs
ligt rond de € 200.000,-. 

Pro Wonen verwacht de woningenin
de zomer van 2011 op te kunnen le-
veren.

Plan De Wogt in Wichmond

Start bouw aan het Ludger

start bouw

Wichmond - Donderdagmiddag hebben twee toekomstige bewoners 
onder het toeziend oog van andere genodigden een stukje funderings-
muur gemetseld. Met deze handeling werd de start van de bouw aan 
het Ludger officieel ingeluid.

impressie Ludger



Voorafgaande hield André Baars 
in De Slof een korte inleiding. Hij 
stak daarbij zijn enthousiasme over 
het plan, niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Nu toehappen en kopen, over 
een poos zijn de woningen verkocht 
en bent u te laat. Wij bevinden ons 
thans in een kopersmarkt en niet in 
een verkopers- markt. De woningen 
die hier gebouwd worden, behouden 
hun waarde. Het plan Ruurloseweg- 
Enkweg is niet alleen een toegevoeg-
de waarde voor Vorden, maar voor 
geheel Bronckhorst. Wij hebben er 
als gemeente onze nek voor uitge-
stoken. (Het afgelopen najaar is de 
gemeente Bronckhorst tevens gestart 
met de verkoop van de vier bouwka-
vels waarvoor vrije keuze van archi-
tect en aannemer geldt),aldus André 
Baars.
De gemeente Bronckhorst heeft des-

tijds het initiatief genomen voor de 
ontwikkeling van de locatie Ruurlo-
seweg-Enkweg met als insteek dat de 
gemeente het belangrijk vindt dat er 
gebouwd wordt voor starters, dat er 
ruimte is voor zorgunits en dat er ge-
legenheid is om kavels uit te geven 
voor particulier opdrachtschap. Het 
project bestaat uit o.m. negen star-
ters woningen en twee seniorenwo-
ningen, die gebouwd worden door 
Goldewijk Projectontwikkeling. De 
verhuur en verkoop van deze wonin-
gen voert Pro Wonen uit. Eind febru-
ari/begin maart start Pro Wonen ove-
rigens met de verhuur en verkoop. 
Daarnaast staan er vijf geschakelde 
luxe woonhuizen in de koopsector 
gepland. Deze huizen kijken straks 
uit op de groene binnenruimte van 
het plan. De verkoop van deze luxe 
woningen loopt via Gerrits Makelaar-

dij. Ook deze bouw is in handen van 
Goldewijk.
Aan de oostelijke rand van het plan 
komen 31 zorgappartementen, die 
aan GGNet worden verhuurd. Met 
name zullen daar de huidige bewo-
ners van Villa Nuova naar toe verhui-
zen. Wilfried Groot Zevert, directeur 
van Goldewijk Projectontwikkeling: 
‘Wij starten in maart met het bouw-
rijp maken van de grond en hopen 
de woningen in mei 2012 te kunnen 
opleveren. Eind januari, begin fe-
bruari aanstaande zetten we de vijf 
luxe woningen en de vier vrijstaande 
woningen in de markt. Wij hebben 
het gehele proces goed kunnen door-
staan, waarbij ik iedereen wil bedan-
ken voor de goede samenwerking’, 
aldus Groot Zevert. Wethouder An-
dré Baars sprak woorden van gelijke 
strekking en complimenteerde ook 
hij alle betrokkenen bij dit plan. (Gol-
dewijk Projectontwikkeling, Esperit 
Management B.V., Gerrits Makelaar-
dij en Pro Wonen) Architect van het 
plan is Palazzo.
André Baars: ‘Het mag trouwens een 
luxe worden genoemd dat wij ze al-
lemaal in één plan bij elkaar hebben 
gekregen. De toekomstige bewoners 
komen straks op een prachtige loca-
tie, een paar honderd meter van het 
dorp, een paar honderd meter van het 
spoorstation en hebben bovendien 
een prachtig uitzicht op kasteel Vor-
den. Wij hebben in dit plan aandacht 
voor de senioren. Veel van de wensen 
van de toekomstige bewoners kun-
nen gerealiseerd worden. Hopelijk 
vindt er ‘straks’ doorstroming plaats. 
U weet dat de gemeente Bronckhorst 
richting toekomst, het aantal bouw-
locaties heeft teruggebracht. Geluk-
kig dat Vorden deze locatie (Ruurlose-
weg-Enkweg) nog voorhanden heeft’, 
aldus de wethouder.
Toen de gemeente in 2009 de plannen 
voor de locatie Ruurloseweg-Enkweg, 
openbaar maakte, deed dat nogal wat 
stof bij de omwonenden opwaaien. 
Zij vonden het maar niks dat juist 
op die plek gebouwd zou worden. De 
omwonenden bepleitten toen onder 
meer dat de 31 appartementen van 
GGNet op het Havo- terrein en het 
daarnaast gelegen bedrijventerrein 
aan de Burgemeester Galleestraat ge-
bouwd moesten worden. Dat leidde 
zelfs tot het indien van een ‘burgeri-
nitiatief’ dat door 400 personen werd 
ondertekend. Dit initiatief werd uit-
eindelijk door de gemeenteraad van 
Bronckhorst ‘niet ontvankelijk‘ ver-
klaard!

Plan Ruurloseweg-Enkweg

André Baars: ‘Nu toehappen, 
anders ben je te laat’

Vorden - ‘Het huis van uw dromen’, zo staat er sinds vorige week 
maandag op een groot bouwbord, aan de Ruurloseweg. Een teken dat 
binnenkort wordt begonnen met de realisatie van het plan ‘Ruurlo-
seweg-Enkweg’. Het bord werd deze maandag in het bijzijn van alle 
betrokkenen, inclusief enkele buurtbewoners, onthuld door wethou-
der André Baars en Wilfried Groot Zevert, directeur van Goldewijk 
Projectontwikkeling. (Het plan is destijds ontwikkeld door Esperit 
Management B.V.)

Wethouder geeft toelichting op het plan.

Wilfried Groot Zevert en André Baars.

FLASH
Vorden - Flash 1 Flash speelde afge-
lopen week de belangrijke wedstrijd
tegen Steenderen. Met nog enkele
wedstrijden te gaan zijn zij beiden
alleen nog als titelkandidaten over-
gebleven. Gelet op de wedstrijden
die beide teams nog moeten spelen
moest Flash zoveel mogelijk partijen
van Steenderen winnen om de voor-
sprong op de ranglijst uit te breiden
en als kampioen te kunnen eindigen.
Flash speelde in de vaste samenstel-
ling Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Lianne Heijenk en Geeske Menkveld.
Chjehrando begon goed en wist zijn
enkelspel met 21-16 en 21-10 te win-
nen. Niels begon te geconcentreerd
en maakte daardoor veel fouten. Hij
verloor de eerste set met 21-11. Daar-
na wist hij zich echter goed te her-
pakken en won de tweede en derde
set met de duidelijke cijfers 21-4 en
21-8. In het damesenkelspel waren
de Steenderense dames te sterk. In
de dubbelspelen een zelfde beeld. Bij
de heren won Flash en bij de dames
Steenderen.  Dus 3-3 na zes partijen.
De mixen zouden nog wat verschil
tussen beide teams kunnen brengen.
Niels en Geeske wonnen hun partij
goed met 21-13 en 21-15. Chjehrando
en Lianne volgden hun voorbeeld en
wonnen met 21-13 en 21-19. Het lijkt
er echter op dat dit niet genoeg is voor
de titel want over het hele seizoen ge-
zien wint Steenderen waarschijnlijk
de meeste partijen.
Flash Vorden 1 - Steenderen 1: 5-3
Uitslagen van de andere teams:
Flash 3 - Phido 9:  1-7
Varsseveld recr. 1 - Flash recr. 1:  5-3
Flash jeugd 3 - LBC jeugd 4:  0-8
Seepaerd jeugd 2 - Flash jeugd 4:  6-2

B a d m i n t o n
Uitslagen Dash week 3:
Di 18-1: Dash DS 4 - Volga DS 3 3-1.
Wo 19-1: S.v. Harfs... DY 1 - Dash DY 
1 3-0.
Vr 21-1: Dash HY 1 - A.B.S. HY 1 2-1.
Za 22-1: Dash DS 1 - Rabobank/D... DS 
1 2-3
Dash DS 5 - KSV DS 3 4-0
Dash DS 2 - Boemerang DS 2 3-2
Volga HS 4 - Dash HS 3 0-4
VIOS Beltr... HS 1 - Dash HS 2 3-1
TOHP DS 3 - Dash DS 6 3-1
Tornado La... MB 1 - Dash MB 1 3-1
Labyellov HS 1 - Dash HS 1 1-3
Dash MC 1 - Halley MC 1 3-2
Dash DS 3 - Pajodos DS 1 1-3
Dash MC 2 - Wevoc MC 1 1-3
Dash MB 2 - Pajodos MB 2 4-0
Dash MI 4 - Tornado La... MI 5 4-4
Dash MI 1 - Dash MI 2 5-5.

Programma 4:
Wo 26-1: AFocus DS 4 - Dash DS 4
Heeten Sport... HY 2 - Dash HY 1.
Do 27-1: Langhenkel O... DS 4 - Dash 
DS 3.
Vr 28-1: Dash DY 2 - Klarenbeek DY 
2.
Za 29-1: Dynamo-Neede MI 4 - Dash 
MI 3
Tornado Lare... MI 4 - Dash MI 4
Dash MI 2 - WSV MI 3
Dash MI 1 - Tornado Lare... MI 2
Dash MB 1 - WSV MB 2
Wevoc DS 2 - Dash DS 2
D.V.O. DS 4 - Dash DS 5
ROHDA MB 1 - Dash MB 2
Boemerang MC 1 - Dash MC 1
Dash DS 6 - Blok ‘71 DS 1
Dash HS 2 - WSV HS 3
ROHDA MC 1 - Dash MC 2
Dash HS 1 - Tornax HS 1
Dash HS 3 - S.v. Harfsen HS 1
Stravoc DS 1 - Dash DS 1.

V o l l e y b a l

De selectiewedstrijd over 3 afstan-
den leverde hem een 9e plaats op. 
Een zeer goede prestatie van Sander, 

temeer omdat hij van ‘huis-uit’ een
sprinter is.

Sander Meijerink plaatst 
zich voor het NK
Vorden - Vordenaar Sander Meijerink heeft zich tijdens de landelijke
selectie die het afgelopen weekend in Haarlem werd gehouden ge-
plaatst voor het NK allround junioren B dat in het weekend van 4 en
5 februari in Hoorn wordt gehouden.

Hij is op 20 januari 63 jaar geworden 
en dat werd vrijdag 21 januari tra-
ditiegetrouw op spectaculaire wijze 
door groep 8 met hulp van groep 7 
gevierd. Er was door de jongelui een 
huifkar geregeld met een vader met 
tracktor waar de hele klas in kon met 
meester Jan op de bok. Als opschrift 
stond op de versierde huifkar “Pas op 
bejaarde op de weg”. De huifkar heeft 
meester Jan met vuvuzela’s en ander 
kabaal rond 8.00 uur ‘s ochtends bij 
zijn huis aan de Vierakkersestraat-
weg opgehaald. Daar kreeg hij een 
rode koningscape om en werd er een 
ererondje door het dorp gemaakt.

Toen de feestkar bij de school aan-
kwam begonnen spontaan de klok-

ken te luiden. De bejaarde man werd
van de kar afgeholpen en buiten ston-
den ouders en kinderen om hem te
verwelkomen. Een leidster van Avon-
turijn zei: “Verjaardag van meester
Jan dat is jeugdsentiment”. Vervol-
gens verzamelde de gehele school
zich in het tot disco omgebouwde en
verduisterde klaslokaal. Een klassen-
band van groep 8 bestaande uit enke-
le blazers speelde verjaardagsmuziek
en de gehele school heeft hem zeer
uitgebreid toegezongen. Het school-
hoofd meester Douwe vertelde dat
dit dus de laatste keer was dat mees-
ter Jan jarig is (en z’n verjaardag op
school viert). Meester Douwe memo-
reerde dat hij nog 8 weken op school
De Garve les zal geven.

Meester Jan’s verjaardag

Wichmond - Op basisschool de Garve in Vierakker/Wichmond staat
meester Jan voor groep 8. Alle andere meesters en juffen vieren hun
verjaardag in de laatste schoolweek maar meester Jan viert z’n verjaar-
dag altijd rond de dag zelf.

Meester Jan met taarthoed en koningscape.
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Pieter Plug, fractie ChristenUnie 

Toine van Bergen, fractie Groep 

van Bergen

De coalitie heeft veel bereikt!

‘Maken van keuzes begint bij de taal’

Bestuur legt verantwoording af
Het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de 

provincie, heeft de eindbalans opgeleverd.  

Meer informatie

Kiki Jamar, T (026) 359 90 65

www.gelderland.nl/eindbalans

Debatten waar iedereen welkom is

Oproep

De provincie Gelderland doet er alles aan om de verkiezingen 

onder de aandacht van de inwoners te brengen. 

Gld.kiest

Wie een mening wil geven over de gezondheidszorg in 

Gelderland kan meedoen met het e-panel van Zorgbelang 

Gelderland. Ongeveer zes keer per jaar komt er een enquête via 

de e-mail en per enquête kun je bekijken of je meedoet. Elke 

mening wordt gebruikt om zorg- en welzijnsvoorzieningen in 

Gelderland te verbeteren. Iedereen profi teert hiervan. 

Meer informatie 

Ralph Schaareman, T (026) 384 28 22 

www.zorgbelanggelderland.nl 

www.zorgbelanggelderland.nl/e-panel

Reageren? Ga naar 

www.gelderland.nl/stelling

Het Gelders Debat staat in het teken van de 

verkiezingen voor Provinciale Staten van 2 maart 

en de introductie van het Kieskompas Visueel.  

Meer informatie

Joost de Wals, T (026) 359 90 82

www.gelderland.nl/geldersdebat

Gelderland op 2 maart naar de stembus

verkiezingen

e-panel zorgbelang

datum tijdstip activiteit

2-2 18.00 - 20.00 u Lijsttrekkersdebat SER 

  (Huis der Provincie, Zuidgalerij).

15-2 20.00 - 22.00 u Lijsttrekkersdebat, georganiseerd door 

  G8-steden in LUX (Nijmegen).

16-2 10.00 - 12.00 u Gelders Debat, mensen met 

  een beperking, ’s Heeren Loo (Wekerom).

19-2 19.30 u Verkiezingsdebat natuur en landschap, 

  ruimte en klimaat en de rol van de 

  provincie Gelderland.

28-2 12.00 - 17.00 u Debat regio Achterhoek in de trein 

  en op stations.

1-3 19.00 - 20.00 u Lijsttrekkersdebat.

2-3  Verkiezingen en afsluitend debat.

Actuele informatie:  vanaf 2 februari op www.gelderland.nl/verkiezingen

Marianne Vos: 'Zo kan ook de stem van mensen met een verstandelijke beperking worden gehoord'
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stelling eindbalans college

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 4
van 24 t/m 29
januari 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl
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EEN APK VOOR DIJKEN

NIEUWSPAGINA JANUARI 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

NIEUWE DIJKGRAAF BEKEND

BEKENDMAKINGEN 

WATERBERGING OP 
LANDGOED DEN SCHOOTEN 

HERINNERING 
AANMELDEN BESTAANDE 
DRAINAGE KAN NOG TOT 
1 MAART A.S.!



De voormalige locatie van basisschool 
De Woordhof (Keppelseweg 30) in 
Hummelo is na de intrek van de 
school in een nieuw schoolgebouw 
(op de Keppelseweg 56) buiten
gebruik geraakt. De gemeente is
eigenaar van het terrein en wil er
woningen realiseren. Voor het in 
voorbereiding zijnde bestemmings-
plan zijn diverse onderzoeken uitge-
voerd, zoals archeologisch onder-
zoek. Dat onderzoek leverde zeer 
waardevolle informatie op over de 
ontstaansgeschiedenis van Hummelo. 
Op dit moment wordt een archeologi-
sche opgraving voorbereid, omdat tij-
dens het proefsleuvenonderzoek ver-

rassend veel bewoningssporen zijn 
aangetroffen, zoals kuilen, paalkuilen, 
aardewerk, minimaal één waterput en 
een deel van een lemen vloer. Een 
klein deel van de sporen in de vorm 
van (paal)kuilen dateert uit de ijzertijd 
(800-12 v.Chr). De meeste sporen,
onder andere de waterput en de le-
men vloer, zijn van de vroege middel-
eeuwen (700-950 n.Chr). In totaal gaat 
het om 188 sporen! Dit is een enorme 
sporendichtheid van één spoor per 
1,5 vierkante meter en wijst erop dat 
hier langere tijd mensen hebben ge-
woond. Hierbij zijn structuren als 
schuren (bijgebouwen) en boerderijen 
meerdere malen herbouwd.

Belangrijke info uit vroeger tijden
Lemen vloeren, waarvan een deel is 
aangetroffen, uit de vroege middel-
eeuwen worden binnen het archeolo-
gisch onderzoek in Nederland nog 
maar zelden aangetroffen. De opgra-
ving kan daarom belangrijke infor-
matie opleveren over de ontwikkeling 
en verspreiding van bewoning en

materiële cultuur uit de genoemde 
perioden. De kinderen die hier jaren-
lang naar school zijn geweest en heb-
ben gespeeld op het plein onder de 
grote plataan hebben zich er vast 
geen voorstelling van kunnen maken 
dat hier meer dan duizend jaar gele-
den ook al kinderen hebben rond
gelopen…..

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

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

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

Gelukkig bruidspaar in ons gemeentehuis

Het kan soms knap lastig zijn om ie-
dere maand rond te komen. Zeker als 
u een laag inkomen heeft en extra 
kosten moet maken. Bijvoorbeeld 
omdat het lidmaatschap van de 
sportvereniging weer moet worden 
betaald of uw kind voor school een 
computer nodig heeft. De gemeente 
kan dan uitkomst bieden. Inwoners 
van Bronckhorst met een inkomen 
tot 120% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen (voor de 
bedragen zie onder inkomens- en 
vermogenseis) kunnen in aanmer-
king komen voor: 

Deelname aan maatschappelijke, 
culturele en sportactiviteiten
per gezinslid € 120,- 

Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 
jaar
per kind €   55,- 

Computer voor kinderen in de brug-
klas
maximaal € 750,-

Collectieve aanvullende zorgverze-
kering voor verzekerden bij Menzis
Op grond van de collectieve aanvul-
lende zorgverzekering bestaat er 
zonder premieverhoging recht op
extra vergoedingen van Menzis.

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitke-
ring, alimentatie of heffingskorting. 
Per 1 januari 2011 gelden de volgen-
de netto norminkomens exclusief
vakantietoeslag per maand:

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

• Personen van 21 tot 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend €  1.497,-
Alleenstaande ouder €  1.348,-
Alleenstaande  €  1.048.-
(let op: voor personen die medebewo-
ner zijn of in een inrichting wonen 
gelden andere bedragen)

• Personen ouder dan 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend,
beiden ouder dan 65 jaar €  1.583,-
Alleenstaande ouder €  1.446,-
Alleenstaande €  1.149,-

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen minus schul-
den. Voorbeelden van bezittingen 

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

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de gemeente 
ontvangt (bijvoorbeeld WWB, IOAW of 
IOAZ) dan krijgt u automatisch een 
aanvraagformulier toegestuurd. An-
dere inwoners kunnen het aanvraag-
formulier:
• downloaden van www.bronckhorst.nl 

(te vinden onder Infobalie → Digitaal 
loket → Formulieren) en opsturen

• aanvragen met onderstaande
 antwoordcoupon 
• aanvragen via tel. (0575) 75 02 50 

of ophalen bij het gemeentehuis
DOEN!

Bewijsstukken
Als u van de gemeente geen uitkering 
ontvangt, dan moet u bewijsstukken 
van uw inkomen (bijvoorbeeld loon-, 

uitkeringspecificatie) en vermogen 
(bijvoorbeeld bankafschriften van be-
taal- en spaarrekening: ook van kin-
deren) van de laatste drie maanden 
bijvoegen. Als u een eigen woning 
heeft, dan dient u het hypotheekover-
zicht per 31 december 2010 in te le-
veren.

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

Minimaregeling Bronckhorst 2011

BON
Ik verzoek om een aanvraagformulier voor de minimaregeling 2011:

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

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

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

Sturen naar Gemeente Bronckhorst o.v.v. minimaregeling 2011,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld)

Opgravingen in Hummelo

Het archeologische vlak met daarin een deel van de lemen vloer en (paal)kuilen.

Trouwambtenaren gezocht!Trouwambtenaren gezocht!



Op 19 januari jl. opende wethouder 
Mulderije in Zwolle samen met 27 
andere bestuurders van platte-
landsgemeenten uit ons land de
BioVak 2011. Dit is dé vakbeurs 
voor duurzame landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit. De bestuur-
ders van de uitgenodigde agrari-
sche gemeenten, waarin de land-
bouw ook constant uitgedaagd 
wordt om verder te verduurzamen, 
en een groot aantal schoolkinderen 
verrichten de speciale openings-
handeling door alle gemeentevlag-
gen te heisen. Op deze manier werd 
aan de bezoekers en aanwezige 

media duidelijk gemaakt dat platte-
landsgemeenten samen met de 
agrarische sector en aanverwante 
organisaties werken aan een toe-
komstbestendige en dus duurzame 
landbouw. Een mooie uitdaging 
voor de komende jaren. Vervolgens 
kreeg wethouder Mulderije onder 
andere een inspirerende rondlei-
ding over de beurs van biologisch 
veehouder Peter Vels uit Hummelo.

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.

Wethouder Mulderije opende BioVak met 
medebestuurders en schoolkinderen

Ondernemen is in deze tijd niet niks, 
toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even 
goed, zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) is een samenwer-
kingsverband van de gemeenten 
Hengelo (Ov) en Enschede en voert 
voor de meeste gemeenten in de Ach-
terhoek en Twente financiële regelin-
gen voor ondernemers uit, maar het 
ROZ is er ook voor advies, begeleiding 
en coaching van ondernemers (work-
shops en cursussen). 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de Ach-
terhoek en Twente kunnen sinds
1 januari 2009 een beroep doen op 
een speciale financieringsregeling. 
Het gaat om nieuwe en bestaande on-
dernemers die niet in aanmerking 
kunnen komen voor een normaal 
bankkrediet, bijvoorbeeld door onvol-
doende zekerheden of weinig of geen 
eigen vermogen. De overheid heeft 
daarvoor een zogenaamd krediet met 
borgstelling in het leven geroepen. 
Dit is een lening van maximaal
€ 35.000,-. ROZ draagt zorg voor de 

uitvoering en werkt daarbij nauw sa-
men met de Rabobank en ABN/Amro. 
Na screening van het plan en de on-
dernemer als persoon gaat het minis-
terie van Economische Zaken borg 
staan. Op grond van deze borg ver-
strekt de bank het krediet onder de 
gebruikelijke voorwaarden. Op deze 
manier kunnen starters die normaal 
gesproken geen lening kunnen krij-
gen bij een bank toch aan een start-
kapitaal komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig 
inkomsten uit het bedrijf halen om in 
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, kunnen een beroep doen op het 
Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandigen). 
Dit geldt ook voor die bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
ook de mogelijkheid voor een tijdelij-
ke inkomensaanvulling. Van groot be-
lang is hierbij de oorzaken van de tij-
delijke achteruitgang of de investe-
ringsbehoefte te herkennen. Vandaar 
dat kredietverlening altijd gepaard 
gaat met een gedegen advies over de 
verdere bedrijfsvoering. Bij het be-

drijf kan een ondernemerscoach via 
ROZ Twente ingezet worden. De 
dienstverlening aan ondernemers die 
tijdelijk financiële ondersteuning no-
dig hebben is kosteloos.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar be-
geleiding, advisering en coaching op 
het gebied van ondernemerschap en 
de groeiende vraag naar financiële 
regelingen voor ondernemers, zijn de 
gemeente en ROZ gaan samenwer-
ken om ondernemend Bronckhorst te 
stimuleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en zit u in (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secreta-
riaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst. De eerstvolgende 
spreekuren in 2011 zijn op 1 februari, 
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli,
2 augustus, 6 september, 4 oktober,
1 november en 6 december van 13.30 
tot 17.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster
ondernemers

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers) in 2011, Appco 

marketing B.V.
• Bronckhorst, ontheffing art. 10/148 van de Wegenverkeerswet i.v.m. oriënteringsritten op
 13 februari, 20 maart, 1 mei, 4 september en 2 oktober 2011, VAMC De Graafschaprijders
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse dag, 4 september 2011 van 10.00 tot 

20.00 uur, C. Hitpass
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse kermis, 29 juni van 19.00 tot 00.30 uur, 

30 juni van 19.00 tot 00.30 uur, 1 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 2 juli 2011 van 10.00 tot 01.30 uur, 
C. Hitpass

• Hengelo (Gld), Spalstraat 3, carnavalsviering, 4 maart van 19.00 tot 01.00 uur, 5 maart van 19.00 
tot 01.00 uur en 6 maart  van 14.00 tot 22.30 uur, plaatsen tent nabij Spalstraat 3, ontheffing

 art. 35 Drank- en Horecawet, 4, 5 en 6 maart 2011, café De Zwaan
• Laag-Keppel, kasteeltuinen aan de Dorpsstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. 

jazzfestival, 25 juni van 18.00 tot 24.00 uur en 26 juni 2011 van 10.00 tot 22.00 uur, catering &
 organisatie Geldersche poort
• Zelhem, Industrieterrein De Vinkenkamp, wedstrijd ONK supermoto, 8 mei van 09.30 tot 17.30 

uur, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 8 mei van 07.00 tot 20.00 uur, perceel nabij Stikken-
weg 21, ontheffing groepskamperen, 7 en 8 mei 2011, stichting SuperMoto Vinkenkamp

• Zelhem, perceel aan de Heidenhoekweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest 
Heidenhoek, 24 juni van 19.00 tot 01.30 uur, 25 juni van 10.00 tot 01.30 uur en 26 juni 2011 van 
11.00 tot 19.00 uur, C. Hitpass

• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden, van 25 maart  tot 8 april 2011, harmonie Prinses 
Juliana

• Zelhem, parkeerplaats De Pol, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet i.v.m. Zelhemse septem-
berfeesten, 15 september van 20.00 tot 00.30 uur, 16 september van 13.00 tot 01.30 uur,

 17 september van 14.00 tot 01.30 uur en 18 september 2011 van 11.00 tot 18.00 uur, C. Hitpass

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.

Drank- en Horecavergunning
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 5, aanvraag vergunning horecabedrijf, voetbal- en atletiekvereniging 

PAX

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 13 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Beekstraat 4, kappen kastanjeboom
• Vorden, Oude Borculoseweg/Wientjesvoortseweg, kappen bosperceel
• Zelhem, Aaltenseweg 14, veranderen woning
Ontvangen op 14 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat/Marktstraat, bouwen winkelruimte met 13 appartementen
Ontvangen op 16 januari 2011: 
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 3, slopen schuur
Ontvangen op 17 januari 2011: 
• Steenderen, Dr. A Ariënsstraat 43, verplaatsen inrit
• Zelhem, Hengeloseweg 49, kappen 5 bomen
Ontvangen op 18 januari 2011: 
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, renoveren schuur 

Aanvragen

• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, kappen negen bomen
Ontvangen op 19 januari 2011: 
• Vorden, Brinkerhof, renoveren woningen

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, 13 maart 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose
 ondernemersvereniging
Afgegeven op 17 januari 2011:
• Halle, gedeeltelijk afsluiten Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg en gedeeltelijk
 instellen stop/-parkeerverbod Kuiperstraat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg i.v.m. Europees
 kampioenschap motocross jeugd, 7 t/m 11 juli 2011, Halmac
• Halle, De Kappenbulten, Europees kampioenschap motocross jeugd, 9 en 10 juli van 08.00 tot 

18.00 uur, ontheffing groepskamperen voor 200 personen, 7 t/m 11 juli, ontheffing art. 35 Drank- 
en Horecawet, 8 juli van 16.00 tot 24.00 uur en 9 en 10 juli 2011 van 09.00 tot 24.00 uur, Halmac

• Hengelo (Gld), in en rondom het gemeentehuis, vrijwilligersdag, 12 maart 2011 van 10.00 tot 
14.00 uur, gemeente Bronckhorst

Afgegeven op 19 januari 2011:
• Bronckhorst, meerdere wegen in de gemeente, 16 en 17 augustus i.v.m. Achterhoekse wandel-

vierdaagse, stichting Achterhoekse wandelvierdaagse. 
• Vorden en omgeving, Achtkastelentocht met start en finish bij sporthal ‘t Jebbink, 6 maart van 

08.00 tot 17.00 uur, afsluiten het Jebbink, tussen de Boonk en de Steege, 6 maart  van 10.00 tot 
16.30 uur en afsluiten van de Almenseweg, tussen Mispelkampdijk en de Heijendaalseweg,

 6 maart 2011 van 12.15 tot 12.30 uur, AV hanzesport

Gehandicaptenparkeerplaatsen
• Zelhem,  gehandicaptenparkeerplaats aan De Toorn 14, W. Schoemaker
• Zelhem, gehandicaptenparkeerplaats aan Het Hietland 12, R. Postma-Wolsink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 17 januari 2011:
• Drempt, Roomstraat 17, kappen acht eiken
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 13, kappen één es
• Vorden, Ruurloseweg 99, aanleggen uitrit
• Vorden, Schuttestraat 34, slopen kippenhok en achtkantberg
Verzonden op 20 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 18, vergroten woning
• Vorden, Zutphenseweg 29, veranderen reclame aanduiding op voorgevel
• Vorden, Zutphenseweg 29, veranderen voorgevel
• Zelhem, Everhardinkweg 3B, bouwen woning
• Zelhem, Talmastraat 1, vergroten fietsenstalling en bestaande golfplaten vervangen
• Zelhem, Thorbeckestraat 9, vergroten woning 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hoog-Keppel, in verband met de Achterhoekse Wandelvierdaagse zijn de Jonker Emilweg en de 

IJsselweg op 16 augustus 2011 van 08.30 tot 14.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen

De gemeente is al enige tijd in overleg 
met schoolbestuur stichting IJssel-
graaf en stichting dorpshuis Gilde-
hofke uit Drempt over de nieuwbouw 
van een multifunctionele accommo-
datie in Drempt. In de zomer van 
2010 is hiervoor een haalbaarheids-
onderzoek gedaan. In het najaar zijn 
er diverse gesprekken geweest tus-
sen de betrokken partijen en de ge-
meente. Om belangstellenden per-
soonlijk te informeren over de uit-

komsten van deze gesprekken, de
resultaten van het haalbaarheids-
onderzoek en de planning voor de
komende tijd organiseren de partijen 
een informatieavond op 1 februari 
a.s. Deze wordt gehouden in het 
dorpshuis, Kerkstraat 86 in Drempt 
en begint om 20.00 uur. De zaal is ge-
opend vanaf 19.30 uur. U bent van 
harte welkom om deze avond bij te 
wonen en uw reactie te geven.

Informatieavond multifunctionele
accommodatie Drempt op 1 februari a.s.



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, tijdens het Concours Hippique is de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vorden-
sebosweg, van 9 april 07.00 uur tot 10 april 2011 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de ver-
gunning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift 
of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een ver-
zoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen 
van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen 
van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning 
wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u 
geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter.

Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan 
kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 17 januari 2011:
• Keijenborg, Kroezerijweg 6, vergroten woning
Verzonden op 20 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 14, veranderen/vergroten woning en bouwen bijgebouw 

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 januari 2011: 
• Hummelo, Rijksweg 101, bouwen kapschuur
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, plaatsen stalen tank/silo
 

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

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

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Kleine Kernen 1’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen 1’ voor te bereiden. 
Het plan heeft betrekking op het actualiseren van diverse op dit moment vigerende bestemmings-
plannen in de kernen Baak, Olburgen, Toldijk, Voor- en Achter Drempt, Hoog- en Laag Keppel en 
Hummelo. In één bestemmingsplan wordt voor deze kernen de bestaande situatie vastgelegd en de 
bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.
 
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via onze website en is er gelegenheid tot het indienen 
van een reactie.

Bestemmingsplannen

Afsluiting wegen ivm snoeiwerkzaamheden
• Halle, Kuiperstraat, tussen de Wolfersveenweg en de Halle-Heideweg, 28 januari t/m 4 februari 

2011
• Hengelo (Gld), Kieftendorp, tussen de Ruurloseweg en de t-splitsing
 Kieftendorp, 31 januari t/m 4 februari 2011

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

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 26 januari t/m 9 maart 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Veenweg 10, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet 
onder de vergunningplicht valt. Wel moet worden voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 26 januari t/m 9 maart 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het veranderen van een akkerbouw en vleesvarkenshouderij
• Keijenborg, Uilenesterstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het veranderen van de inrichting

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
 zienswijzen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage en wel vóór 10 maart 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van 
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen 
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. 
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die 
voorzitter is beslist.

Wet Milieubeheer

Vastgestelde beleidsregels
De heffingsambtenaar van de gemeente Bronckhorst heeft beleidsregels vastgesteld voor de
proceskosten en wegingsfactoren bij vergoedingen in de bezwaarfase 2011. De beleidsregels 
liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Digitaal loket → Regelgeving → Financiën en economie.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden



Heel 2011 laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen Contact, 
Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een 
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor 
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u 
zich ook aanmelden voor een gratis diner! 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website www.winnenmetweevers.nL.

3-gangen menu
Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 
www.winnenmetweevers.nL)

12 MAANDEN, 

12 heerlijke

recepten

drukkerij Elna studio drukEmaus Net

RESTAURANT VAN DE MAAND

f e b r u a r i
oriëntaals restaurant chun lin

Menig bezoeker aan ‘Chun Lin’ zal zijn beeld al bij de 
eerste aanblik bijstellen. ‘Is dit wel een Chinees?’ Jaze-
ker! Gelukkig heeft eigenaar Peter Pan er de bena-
ming ‘ Orientaals restaurant ‘ aan toegevoegd. Een erg  
goede keuze die veel beter past bij de totale uitstraling. 

En dan hebben we het niet alleen over het pand en het 
verzorgde en chique interieur, maar zeker ook over de 
kwaliteit van de heerlijke gerechten.  Deze komen van 
oorsprong uit een scala aan (taal)gebieden en plaatsen  
als Shanghai-Peking, Szechuan en de gebieden waar 
Kantonees gesproken wordt.  Ter completering van de 
gerechten kan de bezoeker altijd een keuze maken uit 
de uitgebreide wijnkaart. Erg populair is overigens het 
dagelijks wisselende ‘ Verrassingsmenu’ met dagverse 
producten. De sfeer is ongedwongen en het valt op, dat 
door de toename van de handelsbetrekkingen met China, 
veel Nederlandse ondernemers hun Chinese zakenpart-
ners op een bezoek bij Chun Lin trakteren. Met veel 
complimenten aan dit adres ten gevolg.  Behalve dineren 
kan men ook afhalen. Een jaar geleden werd Chun Lin 
door Misset Horeca hiervoor nog uitgeroepen tot beste 
afhaalchinees van Nederland. Ze staan overigens ook met 
uitstekende beoordelingen, bovenin de top 100 van Chi-
nese restaurants. Peter Pan en zijn medewerkers nodigen 
u graag uit voor een bezoek. 

Wilt u een gaan eten bij Oriëntaals restaurant Chun Lin, 
dan verzoeken wij u te reserveren op telefoonnummer 
0573-255525.

Chun Lin: feng li xia

Voorgerecht. Aantal personen: 1. Bereidingstijd: 30 minuten.

Ingrediënten: 400 gr. grote rauwe garnalen | 1 gerijpte ananas |  1 rode paprika 
| 1 groene paprika | citroensap (2 citroenen) | sinaasappelsap (2 sinaasappelen) | 
2 el. tomatenpuree | snufje zout | 1 el. suiker | 1 tl. maïzena | 2 el. plantaardige olie

Bereiding:  De kop, schaal en het darmkanaal van de garnalen verwijderen. 
Vanaf het dikke deel in de lengterichting zover opensnijden dat de helften aan het dunne einde 
nog vastzitten. Schil de ananas en snij deze tezamen met de paprika in blokjes. In een pan of 
wok de olie verhitten. Garnalen in de pan doen en op een hoog vuur 1 minuut roerbakken. 
Tomatenpuree er doorheen roeren en voeg daarna het sap van de citroen en sinaasappel toe 
met de blokjes ananas en paprika. Voeg wat zout en suiker toe tot het kookt en daarna 
afbinden met maïzena tot een egaal geheel.

Weevers menu

Feng Li Xia

|

Sichuan Kai & Sha Cha Yuk
Uit de Sichuan keuken, kipfi let in pittige 

kruidensaus & varkenshaas met theesoja pasta

|

Grand dessert of koffi e/thee

 25,00

Oriëntaals Restaurant Chun Lin | Lochemseweg 35 | 7244 RR Barchem | 0573 255525
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WEGENS SUCCES VERLENGD!

PixoDe N issan

Herwers Edition
Nu

 9.499,-*
rijklaar!

Geen
wegenbelasting!

3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

A-label De complete Nissan Pixo is uitgerust met:

0%
rente
actie

 OP = OP!

Kredietsom Looptijd
in maanden

Effectieve rente
op jaarbasis

Totale prijs
krediet

Maandlast

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bel gebr Waenink:  0575 462050 
  06 12785493

Ook voor kleine voetpaden en uitri�en.

NU LAATSTE

WINTERRONDE!

1 artikel
60%

2 artikelen
70%

3 artikelen
75%

Zaterdag 
29 januari

in het café

Spinrock

’t Beeckland
Vorden



Na een spannende strijd met Erald Lammertink 
uit Rijssen en Robin Nijkamp uit Daarlerveen, 
werd Plekkenpol met een nipt verschil op zijn 
naaste concurrenten , winnaar. Erwin daarover: 
‘ Het was een zeer zware en moeilijke wedstrijd. 
Ik heb onderweg heel wat coureurs gezien met 
mankementen aan de motor. Gelukkig heb ik 
de boel heel kunnen houden, dus is al het werk 
vooraf, niet voor niets geweest’, zo zegt hij.
Tot aan de laatste proef op een stukje grasveld 
was de spanning tussen de drie kanshebbers 
voelbaar. Erwin Plekkenpol had toen nog een 
( tijd ) achterstand op zowel Erald Lammertink 
als Robin Nijkamp. Erwin: ‘ Op dat moment 
stond Robin er het beste voor. De druk werd, 

denk ik, op dat moment te groot voor hem. 
Door mijn ervaring ben ik zelf heel rustig ge-
bleven en heb ik de laatste crossproef zeer ge-
concentreerd gereden, zodat ik de achterstand 
kon goed maken. Ik wist trouwens ook precies 
hoe ik er voor stond want Annemiek ( partner 
van Erwin ) had de tussentijden gedurende de 
gehele wedstrijd perfect bijgehouden’, zo com-
plimenteerde Erwin.
In de laatste fase van de strijd slaagde Erald 
Lammertink er ook nog in om Robin Nijkamp 
van de tweede plaats af te houden. Het was op 
deze eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen 
voor de coureurs in ‘ hartje Twente’ veel afzien 
en aan modder geen gebrek. Erwin: ‘ De organi-
satie had voor deze enduro in het parcours veel 
‘harde weg’ opgenomen. Ik denk uit voorzorg, 
want op de stukken waar wij wel reden was het 
één en al modder, soms moesten we zelfs door 
een ‘zee van water’ . Doordat ik een paar keer 
op een crossproef vast kwam te zitten, liep ik in 
het begin wat achterstand op. Blij dat ik toch 
gewonnen heb. Het was tussen ons drieën een 
prachtige strijd’, aldus Erwin Plekkenpol.

Eerste klap een daalder waard

Erwin Plekkenpol wint 
enduro in Enter

Vorden - Erwin Plekkenpol heeft een druk-
ke week achter de rug. Als voorbereiding 
op de eerste enduro in het prille seizoen ( 
afgelopen zaterdag in Enter ) heeft de Vor-
denaar , om maar niets aan het toeval over 
te laten, de gehele week aan de motorfiets 
zitten sleutelen. En dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen.

Erwin in opperste concentratie. foto Henk Teerink

Foreign Affairs is een Duits-Nederlandse band. 
Een aantal leden is afkomstig uit het Gelderse 
grensgebied (Doornenburg, Elst). De anderen 
komen uit Duitsland (Elten, Werth en Bocholt.) 
Uniek is daarom niet alleen het repertoire, maar 
ook de goede Duits-Nederlandse communicatie 
binnen de band.
Het repertoire is uniek, omdat het uitsluitend 
eigen nummers bevat, door inbreng van de ver-
schillende bandleden samengevoegd. Op deze 
manier ontstond na veel oefensessies een reper-
toire met een 35-tel nummers, dat representa-
tief is voor een eigen hedendaagse stijl. 
Alle leden hebben jarenlange ervaringen in ver-
schillende muziekgenres. De eerste CD van 
Foreign Affairs 
kwam in augustus 2001 uit. 
Veel improvisaties werden door eigen creativi-

teit verwerkt in eigen nummers. De wekelijkse
bandrepetitie wordt dan ook door niemand
gemist. Door jarenlange ervaringen in het soft-
rock, pop en funk muziekcircuit beschikken de
musici over de nodige kennis. Foreign Affairs
zwemt niet mee met de hedendaagse vluchtige
stroom van hypersnelle kunstproducten. De stijl
is onvergelijkbaar en richt zich op essentiële as-
pecten , zoals gevoelens, positief levensgevoel,
en een nuchtere realiteitszin. Foreign Affairs
trekt de grenzen van het traditionele Rock-Pop
genre behoorlijk op met een geheel eigen stijl.
Het is en blijft een muzikale uitdaging.
U kunt wekelijks de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt
geen entreegeld gevraagd) of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal.

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

Foreign Affairs 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdag 26 januari speelt de 
band ‘Foreign Affairs’ tussen 20.00 en 
22.00 uur een aantal nummers live in het 
programmalive@ideaal.org, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uit-
gezonden.

Met het dealerschap van ‘DeLaval’ 
en ‘Manus’ als basis weet het bedrijf 
zich verzekerd van de beste appara-
tuur. Het bleek al snel dat ze een 
goede beslissing hadden genomen, 
want het klantenbestand groeide en 
er moesten nieuwe mensen worden 
aangetrokken om de benodigde ser-
vice te kunnen bieden. De melkstal 
onderging in die tien jaar ook een 

aantal grote veranderingen en door-
dat agrariërs hun bedrijf uitbreidden 
en melkquota bijkochten om meer 
melk te mogen produceren, werd de 
automatisering steeds belangrijker.
DeLaval kwam met nieuwe melk-
stalopstellingen en de melkcarrousel 
werd financieel haalbaar bij de gro-
tere bedrijven. Maar DeLaval deed 
meer. Als leverancier ging het de 
boeren adviseren over stalverlichting, 
maar ook over het beheren van de 
veestapel met behulp van een com-
puterprogramma, gekoppeld aan een 
soort laboratoriumkast, die de melk 
van elke koe automatisch onderzoekt 
en zo alles kan vertellen over de 
vruchtbaarheid, de uiergezondheid, 
de energiebalans en benodigde voe-
ding van elke afzonderlijke koe.
Het geheel kan weer gekoppeld wor-
den aan een melkrobot, waarbij de 
koe zelf bepaalt, wanneer ze zich, 
volledig automatisch, laat melken. In 
dit vrijwillig melksysteem speelt de 
hydraulische robotarm een belang-
rijke rol. Via camera’s en lasers ziet 
de robotarm de spenen en brengt het 
melksysteem aan. Op deze manier 
kan de agrariër ook bij een grote kud-
de op de hoogte blijven van de condi-
tie van elk exemplaar. De computer 
kan ook weer gekoppeld worden aan 
het koegeleidingssysteem, waarbij 
een koe, bij afwijkende resultaten 
automatisch apart gezet kan worden, 
zodat de melkveehouder er naar kan 
kijken en eventueel, na het lezen van 
de computeruitslagen, de veearts kan 
waarschuwen.
Dit ‘Herd Navigator’ systeem en de 
robot worden door DeLaval geleverd, 
maar de mensen van ‘In Farming’ 
zijn het aanspreekpunt voor de boe-
ren. Zij installeren alles en leren de 

melkveehouder ermee om te gaan.
Bert en Albert zijn dan ook trots op
hun team, dat dit alles in goede banen
weet te leiden. Het 10-jarig bestaan
vonden ze een prima aanleiding om
feest te vieren en een gezellig dagje
uit te gaan. Op de foto het team van
‘In Farming’.
Op de website www.infarming.nl
vindt u alle bijzonderheden over de
bedrijfsactiviteiten van het Zelhemse
bedrijf, dat naast de melkwinnings-
en automatiseringsapparatuur ook
allehande boerderijbenodigdheden le-
vert. Op verzoek kunt u bezocht wor-
den door de mobiele ‘Tourboertiek’.
U kunt hiervoor contact opnemen
met ‘In Farming’, tel. 0314-631906.

Tweede lustrumviering ‘In Farming’

Zelhem - Tot tien jaar geleden waren de eigenaren van het Zelhemse 
melkwinningsapparatenbedrijf ‘In Farming’, de heren Albert Scheper 
en Bert Nijenhuis, werkzaam bij een landbouwmechanisatiebedrijf, 
waar ze verantwoordelijk waren voor de afdeling melkwinning. Door 
de specialisatie van de afdeling en de ontwikkeling van melkrobots, 
melkcarrousel etc. konden die (kleine) afdelingen de ontwikkelingen 
niet bijhouden en besloten Bert en Albert, in overleg met de bedrijven 
waar ze werkten, het klantenbestand van die bedrijven samen te voe-
gen om ze binnen het nieuwe, gespecialiseerde, melkwinningsbedrijf, 
‘In Farming’, te bedienen.

Weevers verzorgt graag uw druk-

werk en denkt met u mee. Zo zal 

uw feest gegarandeerd slagen.

Iets te
vieren?

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl
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Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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

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

Administratiekantoor

DE  WENDING

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN

ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

“Geen klus is te 
hoog gegrepen”
           

Voor 
al uw: 

- snoeiwerk
- schilderwerk
- onderhoudswerk

is deze hoogwerker 
te huur (ook eventueel 
met bestuurder)

Voor informatie kunt u 
bellen: Harrie Nijkamp, 
06-53678815

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Dorpsstraat 27, Ruurlo Markt 9, Groenlo
Tel. (0575) 46 14 84 Tel. (0573) 45 31 93 Tel. (0544) 46 33 35

 www.spannevogel.nl

OPRUIMING
Diverse showroommeubelen met 

kortingen van 20 tot 50%
Tevens op de rest van de meubelen en op tapijten, gordijnen en vitrages

10% korting

... als het méér moet hebben!
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In een goed gevulde kerk werd door 
beide verenigingen een afwisselend 
programma ten gehore gebracht. 
Na het openingswoord van voorzit-

ter Everdien Berendsen, waarin zij 
memoreerde aan een zeer succesvol 
jubileumjaar van Jubal, feliciteerde 
zij het Vordens Mannenkoor met de 
start van hun 75-jarig jubileumjaar.
Vervolgens nam Kees Benard de mi-
crofoon over om de stukken op lu-
dieke wijze aan te kondigen. Jubal, 
onder leiding van Henk Vruggink, 
opende het concert met een roman-
tisch stuk, “Concerto d’Amore” van 
Jacob de Haan. Daarop volgden: 
“Cake-walk Phantasy”, met een stijl-
vol uitgevoerde trombonesolo van Jan 
Engels, “Grace and Glory”, een stuk 
gebaseerd op een koraal en tot slot “O 
Vitinho”, een vlotte Portugese mars. 
Vervolgens was het de beurt aan het 
Vordens Mannenkoor onder leiding 
van Frans Knikkink. Zij opende met 
2 Byzantijns-Slavische stukken, ge-
volgd door de negro spritual “Nobody 
knows” met solist Ludo Eijkelkamp. 
Hierna een lofzang genaamd “Bene-
dictus” en tot slot voor de pauze twee 
liefdesliederen “Matona mia cara” en 
“Suliko”. De eerste ondeugend qua 
tekst en de tweede verdrietig.

Na de pauze werd het programma 
hervat door het koor met “Ons Gel-
derland”, Het Gelders volkslied. “De 
ballade van de fiets”, “Aus der Traube 
in die Tonne”, “Die zwölf Rauber”, 
(solist wederom Ludo Eijkelkamp) 
en “Zabe” volgden elkaar snel op. 
Een laatste stuk werd aangekondigd 
door de voorzitter van het koor en 
was speciaal ingestudeerd om Jubal 
te feliciteren. Het betrof hier het 

stuk “Zottelmarsch” waarin de stem-
men de klank van blaasinstrumen-
ten imiteren. Vervolgens was het
weer de beurt aan Jubal. Zij speelde
achtereenvolgens “Twins” van Jan
Haderman, “Eighties Flashback” en
het stuk dat niet mag ontbreken op
een Nieuwjaarsconcert: De Radetzky
mars, maar dan anders.

Jubal speelde de Radetzky Swing, een
volledig vernieuwde uitvoering van
het stuk van Johan Strauss. Dit viel,
gezien de staande ovatie blijkbaar
goed in de smaak van het publiek.
Na afloop bedankte Everdien Berend-
sen de dirigenten, de speaker en de
vrijwilligers van de kerk met een fles
wijn. Het publiek werd geattendeerd
op het volgende concert van Jubal
dat zal plaatsvinden in mei met als
thema “Televisiemuziek”. Al met al
was het een zeer geslaagde afsluiting
van een fantastisch jubileumjaar.

Schitterend Nieuwjaarsconcert

Afsluiting jubileumjaar muziekvereniging Jubal

Vorden. De muziekvereniging Jubal heeft zondagmiddag in samen-
werking met het Vordens Mannenkoor in de St. Martinuskerk te Baak 
een Nieuwjaarsconcert verzorgd. Wat voor Jubal een afsluiting was, 
was voor het Vordens Mannenkoor de start van het jubileumjaar.

Harmonieorkest Jubal.

Zo’n 150 kinderen waren aanwezig in 
De Gruitpoort. Zij konden meedoen 
aan workshops zoals freestyle voetbal 
en acteren voor de camera. Verder 
waren er presentaties van producent 

en regisseur Annemarie Mooren en 
Fred Diks. Heel veel kinderen waren 
teleurgesteld omdat ze niet mee kon-
den doen aan de workshops die al 
snel vol waren. De kinderen konden 

die dag de inschrijfformulieren voor 
de audities meenemen. Verder kan 
iedereen tussen 8 en 13 jaar alsnog 
via de site van www.koenkampioen.
nl inschrijfformulieren downloaden 
en opsturen naar Annemarie Moo-
ren. De sluiting is 7 februari. Hierna 
gaat regisseur Mooren samen met 
de castingdirector honderd kinderen 
uitzoeken. “Die kinderen gaan we in 
groepjes beoordelen en dan vallen er 

weer kinderen af. Dan gaan we twee 
cameratestdagen doen en dan volgt 
er weer een selectie. Tenslotte blijven 
er 24 kandidaten over”, legt Mooren 
de procedure uit. Er zijn zes hoofd-
rolspelers met ieder vier kandidaten. 
Naast hoofdrolspeler Koen Kampioen 
zijn dat de ploeggenoten Gijs, Tarkan, 
Niels, Aukje en Renske. “Deze 24 kan-
didaten gaan de show ‘Ik ben Koen 
Kampioen’ in van Omroep Gelder-
land. In vier afleveringen is dan be-
kend wie de zes hoofdrolspelers zijn”, 
zegt Mooren.

Hierna gaat de Avro aan de slag. Eind 
april/begin mei (meivakantie) wordt 
begonnen met het opnemen van de 
eerste drie afleveringen van de televi-
sieserie. Er zijn acht afleveringen en 
iedere aflevering duurt 25 minuten. 
Deze worden uitgezonden door de 
Avro in 2012 om 19.00 uur vooraf-
gaand aan het EK-voetbal. Veel opna-
mes worden gemaakt bij voetbalver-
eniging Pax. “De voetbalactiviteiten 
worden geclusterd voor verschillende 
afleveringen. Die gaan we op één dag 
filmen. Daarnaast zijn er heel veel 
avontuurlijke onderdelen en verhaal-
lijnen. Gedeeltelijk speelt het zich 
af bij Pax, maar ook in het bos, op 
kamp, op school en andere locaties. 
Alle opnames worden gemaakt in de 
Achterhoek”, aldus Mooren. 

Voor auteur Fred Diks was het gewel-
dig nieuws dat zijn boek Koen Kampi-
oen wordt verfilmd. “In 2003 kwam
het boek uit en dan ben je al blij dat
het aanslaat en dat veel kinderen
daar plezier in hebben. Je denkt er
toch niet bij na dat het ooit verfilmd
zou gaan worden”, vertelt hij tussen
de workshops door in De Gruitpoort.
Het is allemaal heel snel gegaan met
de kinderboekenserie. Het eerste deel
van Koen Kampioen is al aan de ze-
vende druk toe. Inmiddels zijn er al
tien boeken van Koen Kampioen in
de 7-plus serie. “Kinderen vanaf ze-
ven jaar kunnen die boeken lezen”,
verduidelijkt Diks. Nummer tien van
de Koen Kampioenserie was een ech-
te jubileumnummer. “Rafael van der
Vaart heeft het voorwoordje geschre-
ven”. In totaal heeft Diks 33 boeken
geschreven die door uitgever Kluit-
man uit Alkmaar op de markt zijn
gebracht. Daar zijn ook de Kamele-
onboeken bij, en de klas van meester
Bas en de Voetbalsterrenboeken met
vijf internationals. “Half februari ko-
men dan nummer 34 en 35 uit. Num-
mer 34 is een Kameleon juniorboek:
‘De Kameleon vangt de dief’. Het 35e
boek is Koen Kampioen gaat interna-
tionaal”. Van de Koen Kampioenserie
zijn inmiddels al meer dan 230.000
boeken verkocht. Grote kans dat de
nieuwe Koen Kampioen wederom
een bestseller wordt.

Avro op zoek naar acteertalent

Voetbalheld Koen Kampioen komt tot leven

Hengelo - In cultureel centrum De Gruitpoort in Doetinchem werd 
op zaterdag 15 januari de aftrap gegeven voor de casting van de tele-
visieserie Koen Kampioen. De verhalen uit de succesvolle kinderboe-
kenserie van de Hengelose auteur Fred Diks, worden verfilmd door de 
Avro.

Auteur Fred Diks vertelt over zijn boek.
Gepassioneerd en energiek knalt 
Spinrock van het podium! Boeg-
beeld van de band is zangeres 
Sabine. Naast een fantastische 
zangeres is zij ook een podium-
persoonlijkheid waar je niet om-
heen kan. 
Mede door haar performance is 
Spinrock, eerder bekend als Zip-
per, uitgegroeid tot een strak 
groovende live act van formaat 

met een groeiende schare trouwe 
fans.

IJzersterk gitaarwerk, een strakke 
ritmesectie en meerstemmige vo-
calen vormen de basis voor een 
rockshow waarbij niet valt te 
ontsnappen aan de verleiding tot 
meezingen en dansen. Spinrock 
brengt songs van onder andere 
Anouk, Lenny Kravitz en Krezip. 
Maar ook The Foofighters, Pearl 
Jam, Red Hot Chili Peppers en 
andere grootheden knallen uit de 
speakers. Zie ook de advertentie 
elders in de krant.

Live in de Zwaan
Hengelo - De band Spinrock 
treedt zaterdagavond 29 ja-
nuari op in Café de Zwaan te 
Hengelo Gld.



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

Tussendoor is Jasper nog twee dagen 
thuis en wil hij wel tijd vrijmaken 
om zijn verhaal te doen. Jasper ziet 
zichzelf niet als een supertalent waar 
je niet omheen kunt, maar noemt de 
belangstelling voor zijn persoon en 
basspel een samenhang van meer-
dere factoren.
Jasper: “In de eerste plaats zijn er niet 
zo veel bluesgeoriënteerde bassisten, 
die zowel elektrische basgitaar als ‘up-
right’ bas (oftewel contrabas) spelen. 
Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in 
de blues, zoals die in de jaren ’50 en 
’60 gemaakt werd en nu nog steeds 
gespeeld wordt. Naast ‘een beetje’ 
talent en aanleg beschik ik over een 
karaktereigenschap die mij in staat 
stelt om urenlang op iets te oefenen 
om het volledig onder de knie te krij-
gen. Zo ben ik op dit moment bezig 
met het drummen en als ik een be-
paalde ‘riff’ of ‘triool’ wil leren, zit ik 
uren achter het drumstel totdat het 
perfect is.”
Voor het oefenen van zijn drumpa-
tronen heeft Jasper een prima mo-
gelijkheid gevonden bij de Vordense 
Soundfactory, waar hij ongestoord 
kan drummen en oefenen. Inmiddels 
is het drummen al zo ver ontwik-
keld dat hij in de band ‘Crushers2’ de 
drumstokken hanteert, in plaats van 
de basgitaar. Met al deze eigenschap-
pen blijft natuurlijk de vraag over 
hoe ze je als bassist weten te vinden. 
Uit het antwoord blijkt dat je naast 
talent en andere eigenschappen toch 
ook de juiste man op de juiste plaats 
moet zijn en als dan de wagen een-
maal rolt, kom je van het één in het 
ander.
Jasper: “Ik speelde in mijn jonge ja-
ren (Jasper is inmiddels 46 jaar) in 
een band en de gitarist en ik besloten 
om samen een boekingskantoortje te 
beginnen om zo onszelf als band be-
ter ‘in de markt’ te kunnen zetten. 
Dit lukte vrij aardig met als voordeel 
voor de band dat je het creatieve en 
het zakelijke deel kunt scheiden. We 

kregen grotere optredens en ik kwam 
daardoor in contact met de interna-
tionale ‘muziekscene’. Inmiddels 
heb ik samen gespeeld met artiesten 
als Philip Walker, Eddy Clearwater, 
Terry Evans, Jerry Portnoy, Paul Os-
cher, the Radio Kings, Candye Kane, 
Sherman Robertson, Gordon Beadle, 
Toni Lynn Washington, Long John 
Hunter, Hans Theessink, Ellis Hooks, 
Johnny Mastro, Boyd Small, Monti 
Amundson, Doug Jay, Boo Boo Davis, 
Byther Smith, Big George Jackson 
en zit ik nu midden in een tour met 
David Gogo.” Eén week per maand is 
Jasper daarnaast in Duitsland, waar 
hij deel uitmaakt van de ‘Bluesnight-
band’, een band die maandelijks in 
vier steden (Delmenhorst, Salzuflen, 
Emsdetten en Osnabrück) optreedt, 
samen met een Internationale gast. In 
januari was Memo Gonzales, in febru-
ari (6 tot 10) begeleiden ze Albie Don-
nelly, in maart is Theresa Burnette 
de te begeleiden artiest, in april Eb & 
Nina Davis, terwijl in mei Dede Priest, 
die 29 januari als tweede op het Wes-
tendorpse podium zal verschijnen, 
meereist met de Bluesnightband. Dit 
levert al een volle agenda op, maar 
er is nog meer, want Jasper is daar-
naast nog de vaste begeleider van mr. 
Boogie Woogie (Eric-Jan Overbeek) 
en is lid van de nieuwe band van het 
Nederlandse bluesfenomeen Ralph 
de Jongh. Een volledig overzicht van 
Jasper’s muzikale uitspattingen is te 
vinden op zijn website www.jasper-
mortier.nl. Repeteren aan het begin 
van een Europese tour gebeurt niet 
of nauwelijks.
Jasper: “Bij David Gogo gaat het nog 
heel georganiseerd. Hij stuurt een 
setlist op met mp3’tjes en soms en-
kele aanwijzingen en bij het eerste 
optreden vragen we een kwartiertje 
extra ‘soundcheck’ tijd om even in te 
spelen. Daarna is het gewoon tot vier 
tellen en gaan. Maar het komt bij an-
dere artiesten ook voor dat je een set-
list krijgt, maar dat de man, éénmaal 

hier aangekomen, besluit om com-
pleet andere nummers te spelen en 
het zelfs per optreden te veranderen. 
Dat vergt dan veel van je improvisa-
tievermogen, maar is tegelijk ook wel 
weer een uitdaging. Muziek is voor 
het grootste deel een ‘feel’ en als je 
die samen hebt, hoef je eigenlijk niet 
na te denken.”
Morgen, woensdag 19 januari, moet 
Jasper zich weer in Bremen melden 
voor een optreden met David om ver-
volgens volgens een strak toursche-
ma op 5 februari de tour af te sluiten 
met een optreden in Hoogland (Ne-
derland). In deze regio is David met 
Jasper op bas naast Westendorp ook 
nog te beluisteren in het Bluescafé in 
Apeldoorn.

Vordense bassist speelt met de grote jongens

Jasper Mortier op Europatour 
met David Gogo

Vorden - De Vordense bassist Jasper Mortier zal aan de 21e Westen-
dorp Bluesnight, het jaarlijkse Blues-hoogtepunt van de regio, een 
bijzonder regionaal tintje geven door als begeleider mee te spelen met 
de Canadese meester-gitarist en bluesheld David Gogo. Als dit Blues-
fenomeen de oversteek naar Europa maakt, speelt hij het liefst met 
een Nederlands ‘tandem’ (bass & drums) en hij komt dan, net als vele 
andere Internationale Blues-artiesten, steevast uit bij de Vordense Jas-
per. En dus reist Jasper een maand lang (van 13 januari tot 5 februari 
– 14 optredens) kriskras door Europa om David te begeleiden tijdens 
optredens in Polen, Zwitserland, Duitsland, België, Nederland en dus 
op zaterdag 29 januari ook tijdens zijn optreden als hoofdact van de 
Westendorp Bluesnight.

Jasper tijdens een optreden op een foto van de Zwitserse fotograaf Andreas Isenegger Na 15 jaar onafgebroken bij de Dakar 
Rally van de partij te zijn geweest 
(eerst als coureur, later als team-
manager) moest hij tijdens de (voor 
hem) zestiende editie noodgedwon-
gen verstek laten gaan. Het afgelopen 
zomer liep Henk tijdens een motor-
rit in Frankrijk een scheenbeen- en 
kuitbeenbreuk op. Normaliter staat 
in dat soort situaties voor genezing 
een paar maanden. Voor Henk ogen-
schijnlijk dus volop tijd om voor de 
Dakar Rally 2011, weer hersteld te 
zijn. Echter het herstel vlotte niet, 
diverse complicaties met als gevolg 
dat Henk Hellegers op 3 februari aan-
staande in Eindhoven geopereerd zal 
worden. Een huid- en bottransplan-
tatie. Henk: ‘ Hoe lang het herstel 
zal duren weet ik niet, ik hoop eind 
april weer op eigen benen te kunnen 
staan’, zo zegt hij.
Vlak voor de Dakar Rally 2011 op-
nieuw een tegenslag voor het team. 
Op het allerlaatste moment, de mo-
tor was al gekeurd, moest de Pool 
Christopher Jarmuz afhaken. Henk 
daarover: ‘ Jarmuz zat de afgelopen 
jaren ook al in ons team. De afspraak 
was dat zijn sponsor voor 29 decem-
ber het laatste gedeelte van het geld 
zou overmaken. Wij hadden Jarmuz 
daarmee al het voordeel van de twij-
fel gegeven. Helaas voor hem en ook 
voor ons kwam het geld niet bin-
nen en hebben wij moeten besluiten 

Christopher Jar-
muz niet te laten 
starten. Overigens 
blijft hij voor de 
Rally 2012 wel 
in ‘the picture’, 
zo zegt Henk. En 
zo verscheen het 
Team Honda Euro-
pe in Buenos Aires 
met vier coureurs 
aan de start.

Henk: ‘ Het team heeft het uitstekend
gedaan. De rijders hebben de doelstel-
lingen meer dan waar gemaakt. Ze
hebben de Dakar Rally alle vier uitge-
reden en dan te bedenken dat bijna
de helft van alle coureurs is uitgeval-
len. Vooraf had ik de hoop dat onze
topcoureur, de Amerikaan Quin Cody
bij de eerste tien zou eindigen. Quin
werd zelfs 9e en dat in zijn eerste Da-
kar Rally. Als hij niet twee keer een
navigatiefout had gemaakt was hij
zelfs op de zevende plaats geëindigd’,
zo zegt Henk Hellegers die vervolgens
Mirjam Pol een enorme pluim op de
hoed steekt. ‘Mirjam heeft werkelijk
een wereldprestatie geleverd, 64e in
het eindklassement en wat de deelne-
mende vrouwen betreft, een fantasti-
sche tweede plaats. De overwinning
ging bij de dames naar Lala Sanz,
wereldkampioen trial. Deze Spaanse
had gedurende de gehele rally een
‘waterdrager’ in de buurt die nog al
eens de helpende hand kon bieden.
Mirjam heeft alles alleen gedaan en
dan tweede worden, gewoon fantas-
tisch’, aldus Henk Hellegers.
De overige twee leden van het team
te weten de Rus Alexey Naumov
(voorhet eerst in het Honda team van
de partij) eindigde op de 75e plaats en
Vadim Pritulyak uit Kazachstan werd
90e. Henk Hellegers: ‘ Ik heb ook da-
gelijks contact gehad met de mon-
teurs Marcel Bulten, Gerrit Polsvoort
en Michel Reins. Ze hebben fantas-
tisch werk geleverd. Na het uitvallen
van Kees Koolen (die met een eigen
team GoKoBra reed) heeft Gerben
Vruggink ook ons team versterkt’, zo
zegt Henk Hellegers die momenteel
al weer bezig is met de voorbereiding
van de Dakar Rally 2012. Inmiddels
heeft de organisatie van Dakar, bij
monde van directeur Etienne Lavigne
laten weten dat er plannen zijn om
de Dakar Rally 2012 uit te breiden.
Tot dusver werd de Rally in Argen-
tinië en Chili verreden. Daar wil de
organisatie Brazilië, Paraguai en Peru
aan toevoegen. Binnenkort zal het
Team Honda Europe de rally 2011
evalueren. Henk Hellegers: ‘ Daarbij
zullen we tevens de strategie voor
2012 bepalen. Ik zal er bovendien al-
les aan doen om Quin Cody voor ons
team te behouden. Geen eenvoudige
klus, maar ik hoop dat het lukt’.

Dakar Rally Team Honda

Henk Hellegers: ‘Alle 
 doelstellingen gehaald’

Vorden -  Voor Henk Hellegers, 
manager van het Team Honda 
Europe, waren de eerste weken 
van het nieuwe jaar uitermate 
spannend. ‘Ik heb alle dagen en 
avonden ‘knarsetandend’ achter 
de computer doorgebracht. Wel 
heb ik dagelijks contact gehad 
met het team in Zuid Amerika, 
maar toch wel apart wanneer je 
er niet bij bent ’, zo zegt Henk 
Hellegers .

fantastische prestatie Mirjam Pol

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

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

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)
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De aanwezigen konden op de plat-
tegronden van de kernen kijken in 
welke week de graafploegen in hun 
straat aan de slag gaan. In Hotel Bak-
ker hing informatie over Vorden, in 
Zaal Langeler over Hengelo, Velswijk 
en Keijenborg. Mensen kwamen, on-
der het genot van koffie of thee, tot 
boeiende gesprekken over glasvezel. 
Janroel Salomons, projectmanager 
bouw van Reggefiber en Jo Stinnis-
sen van VolkerWessels Telecom 
beantwoordden vele vragen over 

-uiteraard- glasvezel en de voorde-
len daarvan. Bij de informatiestands 
van de providers KickXL en Lijbrandt 
konden vragen worden gesteld en 
antwoorden verkregen over abonne-
menten. Bewoners stelden daarnaast 
vooral praktische vragen over de 
plaats van de Fiber Termination Unit, 
FTU in de meterkast en welke kabels 
en stekkers benodigd zijn. Algemene 
antwoorden zijn gegeven, maar om-
dat elk huis eigen en uniek is, zullen 
bij het schouwen de specifieke vra-

gen worden beantwoord en kunnen 
wensen worden aangegeven. 
De aansluiting per 48 woningen lag 
op de tafel. Daar was veel belangstel-
ling voor, want het maakte inzichte-
lijk wat er precies in de grond komt. 
Mensen kregen een idee over hoe de 
kabel met glasvezel die bij hen in 
huis komt, eruit ziet. 
“Het lijkt erop dat inwoners van de 
Bronckhorster kernen waar glasvezel 
zal worden gelegd, beseffen dat nu 
het echt gaat gebeuren,” aldus een 
medewerker. “Want er zijn er veel 
die naar deze avonden toe gekomen 
zijn om zich alsnog in te schrijven 
voor een glasvezelaansluiting.” 
De daadwerkelijke aansluiting in de 
huizen geschiedt vanaf 1 april 2011.

Graafwerkzaamheden in Vorden en Hengelo

Start aanleg vezelnetwerk start

Bronckhorst - Meer dan 400 belangstellenden, verdeeld over twee 
informatieavonden, bogen zich over de planning van de graafwerk-
zaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Bronckhorster 
kernen! Glashart organiseerde deze infoavonden op dinsdagavond 18 
januari in Hotel Bakker in Vorden en woensdagavond 19 januari in 
Zaal Langeler in Hengelo Gld.

Veel informatie over glasvezel en abonnementen tijdens de bewonersavond in Hengelo. De 42 jarige Eddie Beeftink, wonend 
aan het Gulik bewaart goede herin-
neringen aan de trip naar Argentinië 
en Chili en zegt daarover: ‘ Het was 
bijzonder zwaar, waarbij beide wed-
strijdtrucks de eindstreep in Buenos 
Aires hebben behaald. Ik reed als na-
vigator in een Mercedes Axor met in 
totaal drie personen (chauffeur, na-
vigator, chauffeur). Wij reden in het 
team van Johan Elfrink ( hij zelf in de 
eerste wedstrijdtruck ) en wij in de 
tweede wedstrijdtruck in dienst van 
Johan. Had hij mankementen of an-
dere problemen dan moesten wij on-
dersteuning verlenen. Dat was de af-
spraak vooraf. Johan Elfrink eindigde 
op de 24e plaats en wij werden 29e. 
Het was trouwens loeiheet in Zuid 
Amerika. Wij hadden het een paar 
keer knap moeilijk. Zo hebben we 
ook een keer in een uiterst zware 
duinetappe een nacht onder de truck 
geslapen. Het was tien graden en 
overdag 40 graden. We waren de weg 
kwijt geraakt en in het donker de weg 
zoeken is niet zonder gevaar. Daarom 
is het beter om te wachten tot de 
zon weer boven de horizon komt en 
daarna de route vervolgen. Twee da-
gen later werden we geconfronteerd 
met grote technische problemen 
die we gelukkig konden verhelpen. 
Daardoor kwamen we zo laat over de 
 finish dat we zonder nachtrust, gelijk 
weer voor de volgende etappe moes-
ten starten. In de tweede week van 
de Rally hebben we ook nauwelijks 
geslapen. Maar hoe groter de tegen-
slagen zijn die je overwint, hoe groter 
het overwinningsgevoel. ‘Le Dakar ‘ 
is en blijft nog steeds een avontuur’, 
aldus Eddie Beeftink.

Hij is overigens al 20 jaar werkzaam 
als automonteur bij Keizer motoren-
revisie in Doetinchem, waar motor-
blok’ s van auto’ s en vrachtwagens 
worden gereviseerd. Al vanaf de tijd 
dat hij zijn rijbewijs heeft behaald, 
heeft Eddie Beeftink als hobby het 
rijden met vier wielen aangedreven 
auto’ s zoals bijvoorbeeld de Suzuki 
Samurai en jeeps. In 2005 kwam 
hij bij zijn baas in gesprek met Jo-
han Elfrink om voor de Dakar Rally 
een motor op te voeren voor diens 
Unimog ( kleine vrachtwagen )Eddie: 
‘Wij besloten toen om samen deze 
truck te bouwen. Van het één kwam 
het ander en zo reed ik in 2006 als 
monteur van Johan Elfrink voor het 
eerst mee in Afrika. Helaas vielen wij 
wegens mechanische problemen uit. 
In 2007 weer meegedaan en om de-
zelfde reden weer uitgevallen. 
In 2008 ( wij waren toen al bij de start 
in Lissabon ) werd de Dakar Rally 
vanwege onveilige toestanden, op 

het allerlaatste moment afgelast. In 
2009 ging ik in Zuid Amerika mee als 
navigator. Onze truck viel uit, Johan 
Elfrink reed de wedstrijd wel uit. Vo-
rig jaar ging het , net als dit jaar wel 
goed, met uiteindelijk een 12eplaats 
in het eindklassement’, zo zegt Ed-
die Beeftink. Voor Gerben Vruggink 
was de Dakar 2011 er eentje met twee 
‘gezichten’. Dit jaar was Gerben als 
monteur betrokken bij het GoKoBra 
team van plaatsgenoot Kees Koolen 
en Jurgen van den Goorbergh. Zoals 
bekend moest het team in de zesde 
etappe het strijdtoneel verlaten. 
Gerben: ‘ Natuurlijk voor het gehele 
team een teleurstelling. We hadden 
nachten aan de buggies gesleuteld en 
dan is het natuurlijk wel even balen. 
Het uitvallen kwam niet geheel on-
verwacht. Aanvankelijk ging het wel 
goed, maar toch waren er continu 
toch al wel wat technische proble-
men. Laat ik het zo zeggen, wel twee 
goede buggies, maar eigenlijk nog 
niet helemaal ‘Dakar- proof ‘. We 
hebben trouwens na de diskwalifica-
tie nog circa 3000 kilometer off- road 
gereden om enkele dingen uit te tes-
ten. Zeer leerzaam allemaal. Zover ik 
weet wil GoKobra volgend jaar weer 
meedoen’, zo zegt Gerben die de res-
terende dagen van de Rally wel actief 
bleef voor het Honda Europe team 
van Henk Hellegers. Dat was vooraf 
ook zo besproken, mocht het GoKo-
bra team uitvallen dan bleef Gerben 
bij de Rally betrokken. ( Gerben reed 
namelijk vanaf de start samen in de 
auto met de monteurs van Henk Hel-
legers). ‘Zo kon ik mij in de resteren-
de etappes voor Het Honda team ook 
nog verdienstelijk maken’, zo zegt 
Gerben Vruggink. Binnenkort houdt 
het GoKoBra team een evaluatie en 
komt ook Dakar 2012 ter sprake. 
Gerben: ‘Of ik er dan ook weer bij 
ben? Daar kan ik op dit moment nog 
geen antwoord opgeven. Wel dat ik 
de komende zomer tijdens een paar 
‘kleine’ rallies van de partij ben’. 

Toen Marcel Bulten, als monteur 
verbonden aan het Honda team van 
Henk Hellegers, woensdagavond 
weer in Vorden terugkeerde was een 
goede nachtrust voor hem voldoende 
om donderdag gelijk weer aan de slag 
te gaan. ‘Ik had deze dag gelijk een 
bouwbespreking, dan zit je meteen 
weer in het normale ritme en dat is 
ook goed. Voor ons als monteurs min-
der hectisch dan vorig jaar. Tijdens de 
Rally hadden we nagenoeg geen tech-
nische storingen zodat we over het 
algemeen een goede nachtrust had-
den. Die keren dat we s’ nachts wel 
aan de bak moesten, werkten we in 
ploegendienst. Het was voor de cou-
reurs zoals ze zelf vertelden, een pit-
tige route. De stemming binnen het 
team was natuurlijk super. Met vier 
motoren starten en met z’n vieren de 
eindstreep halen, geeft niet alleen een 
goed gevoel bij de coureurs maar ook 
bij het begeleidingsteam. Of ik er vol-
gend jaar weer bij ben ? Daar moet ik 
eerst nog eens rustig over nadenken. 
Wel is het gehele motorgebeuren op 
zich, een virus die nooit overgaat’, al-
dus Marcel Bulten.

Vordenaren heelhuids terug uit Zuid Amerika

Eddie Beeftink: Le Dakar 
nog steeds een avontuur

Vorden - De Vordenaren die de 
afgelopen weken in de Dakar 
Rally in Zuid Amerika actief zijn 
geweest, zijn we weer heelhuids 
teruggekeerd. Voor Eddy Beef-
tink, Gerben Vruggink en Marcel 
Bulten is het avontuur ten einde 
( Kees Koolen verblijft nog voor 
zaken in het buitenland) en zijn 
de ‘normale’ werkzaamheden in-
middels weer opgepakt.

Violiste Liza Ferschtman wordt beschouwd als een van de 
meest interessante muzikale persoonlijkheden van deze 
tijd. Met haar gepassioneerde spel en grote podiumuitstra-
ling weet zij het publiek te raken.
De afgelopen seizoenen trad zij op in binnen- en buiten-
land met orkesten als het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Nörkopping 
Symphony Orchestra, en daarbij werkte ze samen met di-
rigenten als Jaap van Zweden, Frans Brüggen en Shlomo 
Mintz.
Geboren als dochter van bekende Russische musici kreeg 
ze op haar vijfde al haar eerste vioollessen van Philip 
Hirschhorn. Ze volgde masterclasses bij Yvry Gitlis, Igor 
Oistrach en Aaron Rosand en studeerde tot 1998 bij Her-
man Krebbers. Daarna werkte ze met Ida Kavafian aan het 
gerenommeerde Curtis Institute of Music in Philadelphia, 
en met David Takeno in Londen.
Als artistiek leider van het Delft Kamermuziek Festival is 
Liza naast het optreden met orkesten tevens een gepas-
sioneerd kamermusicus. Zo trad ze de afgelopen jaren op 
op talrijke belangrijke podia en festivals in Europa (Risor, 
West Cork, Kempten Festival, Prussia Cove) en de Verenig-
de Staten (o.a. Ravinia Festival Chicago). Haar recitalde-
buut in New York met Inon Barnatan was zo’n succes dat 
ze onmiddellijk opnieuw werden uitgenodigd.
Liza is een graag geziene gast in het Amsterdamse Con-
certgebouw. Zo voerde ze daar onder meer alle Beethoven 
Sonates uit en in 2008 kreeg ze carte-blanche in de Robeco 
Zomerconcerten en programmeerde zij vier concerten.
Haar eerste dubbel-cd met pianist Bas Verheijden werd in 

het gezaghebbende muziektijdschrift ‘Luister’ met een 10 
beoordeeld. In 2007 verscheen haar cd met pianist Inon 
Barnatan, met werken van Schubert en Beethoven. Een 
heel bijzonder project is de opname die Liza maakte van 
de vioolconcerten van de Nederlandse 19e-eeuwse compo-
nist Julius Röntgen. In 2010 werd haar solo-cd met werken 
van Ysaye en Bach bij Challenge Records uitgebracht. In 
november 2006 ontving Liza Ferschtman de Nederlandse 
Muziekprijs, de hoogste onderscheiding voor Nederlandse 
musici.

Concert Liza Ferschtman bij St. 
Kamermuziek
Zelhem - In het kader van de ‘Kamermuziek’ zal de 
violiste Liza Ferschtman op zaterdag 29 januari een 
concert verzorgen in cultureel centrum ‘de Brink’ 
in Zelhem. Op het programma staan onder andere 
werken van Biber (Passacaglia in G kleine terts), Bar-
tok (Sonata for violin), Berio (Sequenza nr. 8), Bach 
(Partita nr. 2 in D kleine terts). Het concert begint 
om 20.00 uur.
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De kinderen leren van alles over 
compositie, kleurcontrasten, licht en 
donker en alles wat met vormen in 
de werkelijkheid en fantasie te ma-
ken heeft. En natuurlijk hoe het ma-
teriaal wordt gebruikt, in grote vlak-
ken of juist met spetters, dunne en 
dikke lijnen. Er wordt gewerkt naar 
de waarneming en met fantasie, met 

mooie verhalen en eigen belevenis-
sen. Cursisten maken kennis met bij-
zondere kunstenaars. Die geven vaak 
veel inspiratie. Zin om een keer uit 
te proberen? Dat kan op woensdag 2 
februari aanstaande. 

De lessen worden op de woensdag ge-
geven in de serre van Openbare Basis-

school De Steenuil, Burg. Smitstraat 
19 in Steenderen . In de schoolvakan-
ties is er geen les. De lestijd is van 
16.30-17.45 uur. De cursus bestaat 
uit 10 lessen. Voor informatie of aan-
meldingen cursus kan men contact 
opnemen met de docent Erna Kuik, 
telefoon (0575) 450433, of e-mail zee-
groet@xs4all.nl. Kijk eens op de web-
site www.deblauwezebra.blogspot.
com. 

Erna Kuik organiseert ook verrassen-
de kinderfeestjes.

Kindercursus 6 t/m 12 jaar

Tekenen en schilderen

Steenderen - Vanaf 2 februari kunnen kinderen weer heerlijk aan de 
slag met verf, ecoline, kwasten, gutsen, linoleum, houtskool en krijt. 
Erna Kuik, beeldend kunstenaar en illustrator, maakt samen met kin-
deren een ontdekkingsreis door de wereld van de kunst.

Kinderen aan het werk met verf.

Onder leiding van Kees van Dus-
seldorp die het fraaie orgel van de 
Dorpskerk bespeelt, worden er be-

kende en geliefde liederen uit diverse
bundels gezongen, die de afgelopen
tijd op verzoek zijn aangevraagd. Dit
trekt telkens veel bezoekers.
Er is een korte overdenking door ds.
A.A. van der Spek uit Holten en na af-
loop is er koffie in ‘de Voorde’ en kan
er nog gezellig nagepraat worden.

Zangdienst ‘Vorden Zingt’
Vorden – Op zondagavond 30 
januari om 19.00 uur is er in de 
Dorpskerk van Vorden weer een 
zangdienst.

Wel stond er een jonge ploeg van De 
Hoven die duidelijk nog in opbouw is. 
Sociï had de opdracht gekregen om 
de wedstrijd scherp in te gaan, dat de-
den de jongens dan ook. Al snel werd 
duidelijk dat De Hoven een gelijksoor-
tige opdracht had meegekregen blij-
kens het harde spel van de Zutphena-
ren. Vroeg in de wedstrijd was Teun 
Loman dichtbij de openingstreffer, 
helaas belandde zijn vrije trap vanaf 
een meter of twintig op de paal. Sociï 
was duidelijk de bovenliggende par-
tij, maar met veel strijdlust wisten de 
gasten er toch een lastige wedstrijd 
van te maken. Constant had Sociï bal-
bezit op de Hovense helft, maar tot 
gevaarlijke doelpogingen kwam het 
nauwelijks. AJ Groot Jebbink en Mar-
tijn Peters schoten jammerlijk over. 
Teun Loman was nog het dichtst bij 
een doelpunt nadat hij op de rechter 
kant wist door te komen, hij raakte 
echter wederom het houtwerk (bo-
venkant lat). Zo kwam het dat beide 
ploegen met de brilstand op het sco-
rebord de warme kleedkamers op-
zochten.  In de tweede helft kreeg De 
Hoven wat meer vat op het spel van 
Sociï en hadden zij meer balbezit op 
de helft van Sociï. Ook De Hoven kon 
echter nauwelijks gevaar stichten, het 
bleef dan ook vooral een voetbalwed-
strijd rondom het middenveld. Het 
eerste momentje van opwinding was 
een gele kaart voor Martijn Peters. 
Waar de scheidsrechter in de eerste 
helft oogluikend veel had toegestaan 
van Hoven-zijde, bleek de inconse-
quente leidsman ineens toch kaarten 
meegenomen te hebben. Gaandeweg 

de tweede helft ging het er steeds 
meer naar uitzien dat het op een 
bloedeloze 0-0 zou uitdraaien. Hal-
verwege de tweede helft was de spits 
van De Hoven nog het dichtst bij een 
doelpunt, ook hij mikte echter op het 
houtwerk. Terwijl het ruwe spel van 
De Hoven nog steeds onbestraft bleef 
kabbelde de wedstrijd voort richting 
het eindsignaal. Zo leek het althans, 
want in de 85e minuut hielp de kee-
per van De Hoven Sociï een handje. 
Een voorzet vanaf rechts van Martijn 
Peters werd door de keeper compleet 
verkeerd getaxeerd en glipte hem 
door de handen. De zojuist ingevallen 
Ruben Rensink stond achter de kee-
per en kopte met zijn eerste balcon-
tact de bal in het lege doel; 1-0. Hierna 
was het devies duidelijk, de 0 houden 
en geen gekke dingen meer doen. 
Gert-Jan Loman maakte echter nog 
een overtreding die de scheidsrechter 
wakker schudde. Hij trok daarvoor 
zelfs een rode kaart, misschien wel 
geïnspireerd door het Hovense ‘slacht-
offer’. Hij aarzelde namelijk niet om 
Loman een rechtse hoek te geven, 
ook hij kreeg rood. Daarna kreeg Ru-
ben Rensink nog een kans op de 2-0, 
maar hij besloot dat het veel mooier 
zou zijn om matchwinner te zijn met 
één doelpunt. De later tot ‘stiftje’ ge-
bombardeerde schuiver van Rensink 
ging jammerlijk naast waardoor de 
eindstand 1-0 werd. Sociï is dankzij 
deze overwinning (en een nederlaag 
van Carvium) inmiddels de koploper 
in 6C. Aanstaande zondag speelt So-
ciï uit tegen Carvium, een belangrijke 
pot die mag worden bestempeld als 
‘zespuntenwedstrijd’.

UITSLAG ZONDAG 23 JANUARI:
Sociï 1-De Hoven 1: 1-0.

PROGRAMMA ZO. 30 JANUARI:
Carvium 1-Sociï 1. Sociï 2-Steenderen 
2 (oefenwedstrijd). Sociï 4-Oeken 2.

Sociï
Vierakker-Wichmond - Sociï her-
vatte op zondag 23 januari de 
competitie in 6C met een wed-
strijd tegen middenmoter De 
Hoven. Een tegenstander waarte-
gen Sociï al vele malen speelde in 
competitieverband.

Zaterdag 15 januari Espoire dag :
Timon Schuurmans uit Eibergen 
kwam uit in de -15 jaar klasse +66 kg. 
Hij behaalde als enige een medaille op 
het zwaar bezette Espoire toernooi.
Ferdinand Ansah uit Laren (Gld.) -81 
kg kwam als eerste in actie, in zijn 
nieuwe klasse -20 jaar was het zwaar. 
Hij kreeg door het braziliaanse sy-
steem geen kans meer op herkansing 
na z’n eerste verloren partij.
Luc van Hal en Floris Salomons beide 
in de -42 kg en uit Hengelo (Gld.) had-
den het grootste deelnemersveld. Bei-
den wonnen de eerste partij, maar de 
tweede partij moesten zij hun meer-
dere erkennen in sterke buitenlandse 
tegenstanders. Dennis Buunk uit Zel-
hem won zijn eerste partij mooi met 
Wazari, maar in zijn tweede partij 
verloor hij 28 seconden voor tijd met 
Ippon. Hierdoor werd hij 7e.

Zondag 16 januari Espoire dag 2:
Lianne Wolsink uit Zelhem stond in 

de -15 klasse -63 kg op de mat. Zij
behaalde een 1e plaats! In de finale
kreeg haar tegenstander een Hasu-
komake door een niet toegestane
handeling.
Haar tweelingzus Sabine Wolsink die
in dezelfde klasse uitkwam behaalde
een 5e plaats.
Jeanne van Hal uit Hengelo (Gld.) had
last van een rugblessure, ze verloor
haar eerste partij met een Yuko. In de
herkansing won ze de partij, daarna
speelde de blessure te veel parten en
werd ze hierdoor 9e.
Fabian Schuurmans uit Eibergen
startte in de klasse -73 kg met een
winnende partij door twee keer Wa-
zari te scoren. In de tweede partij
was zijn tegenstander een maatje te
groot. In de herkansing moest hij ook
zijn meerdere erkennen.

Zaterdag 29 januari zijn de Oost Ne-
derlandse Kampioenschappen in
Markelo tot 20 jaar.
Jeanne van Hal, Ricardo Chiroc, Leo
Velthuis en Ferdinand Ansah maken
dan hun opwachting.

Twee medailles Judoschool 
Leo Buitink
Ruurlo - Successen bij Judoschool 
Leo Buitink

Het is dag van de PvdA Bronckhorst 
om met fractie, bestuur én leden te 
praten over de toekomst. Je bent van 
harte welkom. Er is een gevarieerd 

programma met veel ruimte van dis-
cussie, een lekkere lunch, en het doel
is om met elkaar koers te zetten op
een stevig geluid van de PvdA Bronck-
horst. Geïnteresseerd?
Geef je dan op bij José La Croix, Baak,
tel. 06-255 140 67

Rode zaterdag
Bronckhorst - Rode Zaterdag valt 
dit keer op 29 januari.

Iedereen is welkom in café Hee-
zen aan de Markt te Steenderen. 
De actuele gemeentepolitiek 
komt dan aan bod, aan de hand 
van de agenda van de komende 
raadsvergadering. Daarnaast kan 
elke aanwezige punten naar voren 
brengen. D66 heeft gemerkt dat er 
onder de mensen veel leeft op het 
gebied van politieke zaken in de 
gemeente. De fractie wil hierover 
graag met inwoners van Bronck-
horst van gedachten wisselen. Po-
litiek is er voor de mensen, dat is 
het uitgangspunt.

D66 op 
 locatie
Steenderen - De gemeente-
raadsfractie van D66 houdt 
regelmatig openbare fractie-
vergaderingen op wisselende 
locaties in Bronckhorst. Op 
maandagavond 31 januari is 
Steenderen en omgeving aan 
de beurt.

Champion Show Nieuwegein:
Dwerghoenders:
Orpington Kriel: B. van Dijke 1xF, 
6xZG, 4xG.

Konijnen:
Groot Lotharinger: Mevr. Borgman-
Berenpas 5xZG
Franse Hangoor: J. Agterkamp 1xZG, 
2xG, R. Bruinsma 2xF, 2xZG, Bram 
Bruinsma 1xF
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
1xF, 2xZG
Hollander: T. Janssen 1xF, 4xZG, 
1xG.

Spilbroekshow Neede:
Hoenders:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
2xZG, 1xG
Wyandotte: B. Wassink 2xZG, 1xG.

Dwerghoenders:
Barnevelder Kriel: H. Nijenhuis 1xF, 
3xZG, 1xG
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van 
Olst 1xF, 5xZG, 1xG
Wyandotte Kriel: B. Wassink 2xZG, 
3xG.

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF, 
2xZG
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 1xZG, 1xG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering 
1xZG, 1xG, G. Lenselink 3xZG
Alaska: J. Bakering 1xF, 2xZG, 1xG
Hollander: K. Hietbrink 2xF, 2x ZG, E. 
Jansen 2xF 
Ned. Hangoor Dwerg: Carlijn Benja-
mins 1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 2xF, 1x ZG
Pool Roodoog: H. Nijhof 3xZG, 1xG.

Cavia’s:
Gladhaar: Carlijn Benjamins 1xZG.

P.K.V. Nieuws

Peter Makkink uit Hengelo eindigde 
bij de Masters 40+ op een 6e plek. 
Ook Erik Bouwmeester eindigde in 
de top tien. In het eindklassement 
werden Makkink en Bouwmeester 5e 
en 8e. Frans de Wit werd in de finale 
bij de Masters 50+ 11e. In het eind-
klassement zag hij zijn naam terug 

op de 6e plaats. Gretha Klein Brinke 
werd in het klassement bij de da-
mes eveneens 6e. Thijs van Ameron-
gen uit Vorden reed vorige week in 
Pont-Château een wedstrijd om de 
Wereldbeker. Hij werd hier 26e. In 
het eindklassement van de Wereld-
beker bezet Van Amerongen de 12e 
plek. Afgelopen zondag reed hij in de 
GP Adrie van der Poel naar een 25e 
plaats. De andere RTV’ers streden 
zondag in Eefde om het clubkampi-
oenschap. De winst ging naar Peter 
Makkink. Ook Erik Bouwmeester en 
Felix Wolbert mochten als 2e en 3e 
plaatsnemen op het erepodium.

RTV’ers sluiten GOW af in 
top tien
WICHMOND - De veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond heb-
ben de GOW-competitie afgeslo-
ten met diverse top tien-klasse-
ringen. Afgelopen weekend was 
de finale op een snel parcours in 
Aalten.

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



Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de raads-
vergadering staan, maar men kan
ook nieuwe onderwerpen aansnijden.
Het spreekuur vindt plaats in het ge-
meentehuis van Bronckhorst.
Om te voorkomen dat men moet
wachten én om ervoor te zorgen dat
de fractieleden met de juiste speci-
alisme aanwezig zijn, wordt men
vriendelijk verzocht om vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel. 
Telefoon 0575-463476 of e-mail:
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de inwoners van Bronckhorst opnieuw

uit voor een spreekuur op dins-
dagavond 8 februari a.s. Men dan
zijn mening geven over zaken,
die de gemeente betreffen.
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De Tinez Roots Club werd in 2009 op-
gericht door saxofonist Martijn (Tinez) 
van Toor. Hij bracht Koen Schouten-
baritonsax, Wolfgang Roggenkamp-
hammond B3 en drummer Henk 
Punter bij elkaar en creëerde een 
band om je tien vingers bij af te lik-
ken. De combinatie van tweestemmig 
saxofoon en een Hammond-organist, 
die weet hoe een B3 moet klinken en 
dat ook nog eens weet te verbinden 
met een basondersteuning met zijn 
pedalen, laat vele muziekliefhebbers 
genieten. Ze bleven dan ook niet lang 
onbekend in het Internationale cir-
cuit en hun eerste cd ‘Something You 
Got’ met een energieke mix van ‘gre-
asy rhythm ’n blues’, ‘groovy soul’, 
‘jazzy licks’ en ‘wild rock ’n roll’ is 
inmiddels op het Duitse label ‘Rhytm 
Bomb’ uitgebracht.
Dede Priest groeide op in Dallas – 
Texas, waar ze werd opgevoed door 

haar hardwerkende, jonge moeder, 
die haar leerde om te leven en te dro-
men. Al op jonge leeftijd kreeg ze vi-
oolles en ze werd aangemoedigd om 
zich ook intellectueel en cultureel te 
ontwikkelen. Uiteindelijk won haar 
stem het, want ondanks haar oplei-
ding Filosofie en haar viooltalent be-
sloot ze te kiezen voor een carrière als 
zangeres. Al op jonge leeftijd stond 
ze in de slang van de stofzuiger als 
microfoon te zingen, opgemaakt met 
haar moeder’s lippenstift, hoge hak-
ken en de woonkamer als podium. 
Toen ze voor haar studie verhuisde 
naar Austin in Texas, ontdekte ze de 
rauwe Blues en Gospel en door het 
bloeiende muziekleven aldaar, ont-
dekte ze het echte podium en de mo-
gelijkheid om met haar stem geld te 
verdienen. Ze behaalde een graad in 
de filosofie, maar volgde haar hart en 
ging verder in de muziek. Nu trekt ze 

door de hele wereld om haar ‘Soul’ 
en ‘Blues’ te laten horen en ze speel-
de onder andere met Clarence Gate-
mouth Brown, Leon Russell, Tommy 
Shannon (Double Trouble) en Harry 
Belafonte, en krijgt ze wereldwijd de 
erkenning als de ‘Blues Queen’, door 
de manier waarop ze in haar unieke 
stijl schakelt tussen blues, soul en 
jazz.
De afsluitende act van de Westen-
dorp Bluesnight is een relatief nog 
jonge Canadese meestergitarist, 
die zijn sporen in de internationale 
bluesscene inmiddels verdiend heeft. 
In Canada is hij inmiddels beloond 
met muziekonderscheidingen. Hij 
kreeg drie Juno nominaties, werd uit-
geroepen tot muzikant van het jaar op 
de Western Canadese Music Awards. 
Verder kreeg hij de erkenning tijdens 
de Maple Blues Awards en kreeg hij 
de Canadese Blues Award voor zijn 
bijdrage aan de blues in Canada.
Negen albums maakte David inmid-
dels en hij componeerde muziek voor 
televisie en films. Een aantal van zijn 
nummers werden wereldwijd geco-
vered. Naast zijn elektrische blues 
maakte hij met zijn unieke persoon-
lijkheid en spel ook naam tijdens 
grote akoestische shows.
In Westendorp zal het een optreden 
worden met stampende blues. Be-
geleid door een Nederlands tandem 
(bass-Jasper Mortier en drums-Ronald 
Oor) zal hij de 21e Westendorp Blue-
snight op een waardige manier afslui-
ten.

Bluesfeest met Soul, Blues, Swing en Jazz

21e Westendorp BluesNight

Westendorp - Door de line-up is de Westendorp BluesNight dit jaar 
veel meer dan een avondje Blues. Het begint rond 21.30 uur direct 
al swingend met de Arnhemse band met Internationale uitstraling, 
de ‘Tinez Roots Club’, die met een onorthodoxe samenstelling van 
drums, Hammondorgel en twee saxofoons, zorgt voor een uurtje in-
strumentale ‘Swing’ van de bovenste plank. De Amerikaanse zangeres 
Dede Priest zal daarna, begeleid door een Nederlandse band met onder 
andere Oud-Zelhemmer en Normaal-drummer Fokke de Jong in de 
gelederen, het podium beklimmen. Ook zij is geen standaard Blues-
zangeres. Door haar brede culturele opvoeding, jarenlange vioolstudie 
en haar universitaire opleiding Filosofie komt er een warm ‘Soulfull’ 
geluid van haar stembanden. Meesterbluesgitarist David Gogo zal het 
publiek vervolgens laten genieten van een flinke dot gitaarblues. In 
het café speelt tussendoor en ondertussen Bas Kleine met z’n Harma-
niacs z’n ‘terug naar de basis’ Blues met een contrabas, gitaar, snare-
drum en mondharmonica.

Elke avond wordt de uitslag bekend-
gemaakt en aan het eind van een ron-
de, vijf bridgeavonden, wordt de ge-
middelde score berekend en daarmee 
is bekend welke paren promoveren of 
degraderen. De drie paren van lijn B 
en lijn C met de hoogste score promo-
veren, de drie paren met de laagste 
score van lijn A en lijn B degraderen. 
Graag willen wij belangstellenden op 
de hoogte houden. Elke week zal de 
uitslag van de competitie in Contact 
te vinden zijn. Om te beginnen met 
de uitslag van de afgesloten ronde 4: 
In de A lijn staan bovenaan: 1. Hennie 

van Druten & Gonnie Hulleman (ge-
middeld 56,54%), 2. Emmy Stegeman
& Joop ten Holder (gem. 55,17%) en
3. An Wortel & Nel Hendriks (gem.
54,88%). 
De paren: Diny Mijnen & Herman
Stapelbroek, Margareth Heiting &
Erica Rijks, Annelies Schröder & Jan
Rondeel promoveren van lijn B naar
lijn A. 
De paren: Jan Veenhuis & Joop Rut-
ten, Jolande Oldenhave & Theo Geurts
en Wil ten Holder & Leni Lamers pro-
moveren van lijn C naar lijn B. 
De paren Karen Notten & Joop te
Veldhuis, Will Snelder & Harrie Hof-
man, Marietje Geurts en Greet Jansen
degraderen van lijn A naar Lijn B. 
De paren Theo Damen & Theo Schut,
Ans Knaake & Leida Pennekamp, Nel
Evertse & Gerrit Vorselman degrade-
ren van lijn B naar lijn C.

Bridgen in Toldijk

Uitslagen ronde 4
Toldijk - Elke donderdagavond 
wordt bij Café Restaurant Den 
Bremer in Toldijk door de leden 
van Bridgeclub Bronkhorst een 
competitie gespeeld, in drie lij-
nen: A, B en C, met 10 of meer 
paren per lijn.

Judy and the Crackheads is een alter-
natieve garagerockband met duide-
lijk invloeden uit de jaren ’60 en ’70. 
De band probeert het gevoel van de 
muziek uit de hoogtijdagen van de 
flowerpower in een moderne jas te 
presenteren. Er worden alleen eigen 
songs gespeeld, met teksten die de 
diepste gevoelens en verlangens van 
de muzikanten vertolken. De muziek 
is gemeend en echt en wordt vooral 
live het beste beleefd.
Invloeden die wellicht te horen zijn, 
komen van the Beatles, Neil Young, 
The Who, Pink Floyd, The Doors, Ji-
mi Hendrix, frank Zappa, maar ook 
bands als The Raconteurs, Wolfmo-
ther, Radiohead, Nirvana en Sonic 
Youth zijn een grote inspiratie ge-
weest.
De band is in 2007 ontstaan toen 
Clive, Nicky, Judy en Ben begonnen 
met het spelen van covers van onder 

andere Iggy Pop, The Pixies en Lou 
Reed, alsook met het schrijven van 
wat eigen werk. Na een half jaar voel-
den Clive en Nicky meer de drang om 
eigen werk te spelen, waarbij Judy 
het niet kon bijhouden. Zij stapte er-
uit en werd vervangen door Deev, die 
bij de eerste oefensessie onmiddellijk 
een goede aanwinst bleek op het ge-
bied van songwriting en het aan el-
kaar vlechten van het geheel. Inmid-
dels werden zeven eigen nummers 
opgenomen in de metropool studio 
en uitgegeven onder Maz Records. 
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.

Judy and the Crackheads bij 
LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 2 februari zal de band ‘Judy and the Crack-
heads’ tussen 20.00 en 22.00 uureen aantal nummers live spelen in 
het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

Accoya® staat voor een ‘nieuw hout-
soort’, afkomstig uit duurzaam be-
heerde bossen en plantages. De groei-
tijd van het hout is kort en varieert 
tussen de 25-30 jaar. 
Doordat het hout een ecologisch 
verantwoord acetyleerproces heeft 

ondergaan, neemt het minder vocht
op waardoor het zeer duurzame en
onderhoudsarme eigenschappen ver-
krijgt. In het kader van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is in
de timmerfabriek met de productie
van FSC- en Accoya® kozijnen een be-
wuste stap voorwaarts gemaakt.  

Wil men nader geïnformeerd worden
over de voordelen van deze Accoya®-
producten, bel met (0314) 382819 en
vraag naar Herbert Reerink. Timmer-
fabriek EBU Houtproducten is geves-
tigd aan de Ampèrestraat 8.

Accoya®-certificaat voor EBU

Zeer duurzame houten kozijnen 
uit Achterhoekse timmerfabriek
Doetinchem - In navolging van het 
in oktober 2010 verkregen FSC-
certificaat presenteren de broers 
Wilbert en Maarten Ebbers en 
Herbert Reerink van Bouwbedrijf 
EBU Doetinchem BV het onlangs 
behaalde Accoya®-certificaat.

Voor Wim is café ‘de Tol’ bekend ter-
rein. In het verleden was hij een aan-
tal jaren kroegbaas in het ‘Normaal-
café, ook wel bekend als ‘de Prös’ en 
als drummer speelde hij er regelma-

tig met diverse bands.
Met de komst van de nieuwe drum-
mer voert ‘Pebbles’ het aantal optre-
dens weer op, waarbij ook al optre-
dens in het buitenland geboekt zijn.
Tweederde van het repertoire bestaat
uit eigenzinnige gecoverde nummers
van Status Quo, Bintangs, AC-DC,
Deep Purple, The Doors, Neil Young,
New Adventures, Herman Brood, the
Rolling Stones en Creedence Clear-
water Revival. De rest van het reper-
toire is sterk eigen werk, dat voor het
grootste gedeelte geschreven is door
gitarist/zanger Roland van Wijk. 

De rauwe stemmen en de vocale har-
monieën, begeleid door de vette gi-
taarsound, een pompende bas en de
strakke basis van de drummer, zor-
gen zeker twee keer per maand voor
een dampende bak blues-rock waar
zowel publiek als band bij uit hun
dak gaan.

Verrassingsact heet Pebbles 
& the BamBams
Wittebrink - De verrassingsact die 
vorige week in Contact Bronck-
horst werd aangekondigd, blijkt 
‘Pebbles & the BamBams’ te he-
ten. De band speelt vanaf 21.00 
uur tot ongeveer 0.00 uur en de 
toegang is gratis.
Met de komst van Wim Menting 
als drummer bij ‘Pebbles & the 
BamBams’ kan het Lichtenvoord-
se powertrio er weer flink tegen-
aan. Wim staat bekend om z’n ex-
pressieve drumstijl en door de so-
lide basis kan gitarist Roland van 
Wijk z’n gang gaan. “Een gouden 
toevoeging”, zo vindt ook Marion 
van Wijk, echtgenote van Roland 
en bassiste van de band.

De eerste activiteiten gaan al spoedig 
van start en zijn een avond over: “Het 
belang van de biologisch-dynamische 
landbouw” op 2 februari en “Het be-
lang van biologisch-dynamisch im-
keren” op 9 februari. Beide lezingen 

vinden plaats in de zaal (gebouw de 
Pentaan) van Urtica de Vijfsprong en 
zijn voor iedereen die belangstelling 
heeft toegankelijk.
In maart en april volgen dan een 
aantal moestuin-cursussen van 4 x 
een avond (donderdag) of 4 x een za-
terdagochtend. Deze cursussen zijn 
bedoeld voor zowel beginners als 
ook gevorderden, maar bovenal voor 
geïnteresseerden in de biologisch-dy-
namische landbouw. Tevens behoren 
rondleidingen over het bedrijf tot de 
mogelijkheden. De groepsgrootte kan 
variëren tussen de 12 en 26 personen. 
Voor info kan man bellen naar 0575 
55 33 66 of 06 34 66 05 58. Mailen 
kan ook naar janweijsenfeld@gmail.
com.

Vijfsprong Cursuscentrum
Vorden - Sinds enige tijd is Vor-
den een cursuscentrum rijker. 
Jan Weijsenfeld, voormalig tuin-
der op biologisch-dynamisch 
bedrijf “de Vijfsprong”, heeft 
besloten zich te gaan richten op 
educatie en voorlichting. Het 
gaat eenvoudig “Vijfsprong cur-
suscentrum” heten, omdat de ac-
tiviteiten zullen plaatsvinden op 
landbouwbedrijf “de Vijfsprong”, 
Reeoordweg 2.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Wat is: A. Achterhen: “Kiek der maor ’s achterhen”.
  Kom me nog maar eens weer opzoeken.
 B. Gugen: 
  1.  Begerig kijken. “Wat zit den hond weer te gugen”
  2.  Zeuren. “Zit toch neet altied zo te gugen”.
 C. Spiktakel: 
  1.  Drukte, rumoer. “Wat een spiktakel op de mark”.
  2.  Veelheid van zaken. “Der steet mi’j toch ’n spiktakel op 

de karmissen, drillemölle, zweefmölle, luchtschommel en 
ne hele riege kräöme”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Een luisterend oor, begeleiding naar 
ziekenhuizen en ontlasting van 
naaste familie kunnen een uitkomst 
betekenen. Kinderen uit het gezin 
hebben het ontzettend moeilijk om 
met dit alles om te gaan, vooral als 
de voorrang wordt verleend aan een 
ziek persoon.

“Ontlasting om eens een kind op an-
dere gedachten te mogen brengen, 
breiden wij uit door meer voor kin-
deren te gaan organiseren. Dit geldt 
natuurlijk voor kinderen van al onze 
doelgroepen en situaties. Mensen die 
hulp hebben en die bij onze doelgroe-
pen behoren kunnen begeleiding 
aanvragen voor het meegaan naar 
huisartsen, specialisten en behande-
lingen. Maar ook kunnen wij zorgen 
voor een luisterend bij verdriet of 
bij opname. Als men opgenomen is 
geweest en weer naar huis gaat is de 
nazorg en aandacht die men in het 
ziekenhuis kreeg verdwenen. Een 
luisterend oor van een vertrouwens-
persoon is dan heel belangrijk. Aan-
dacht en empathie staan bij ons hoog 
in het vaandel,” aldus een vrijwilliger 
van de stichting. 

Vooral ouderen mensen die de socia-

le contacten missen kunnen bij hen
aankloppen, maar ook worden ze
geholpen als ze vragen hebben over
aanvragen bij instanties of gewoon
om een praatje verlegen zitten. 
Uitbreiding om eens in de maand
gezellig koffie te mogen drinken en
kennismaken met anderen kan een
uitkomst bieden. Mensen die met
hun gezin zware tijden meemaken
en hulp willen maar niet weten waar
ze moeten aanmelden? Vraag eens
naar de mogelijkheden. 
Wonen uw kinderen ver weg en moet
u opgenomen worden? Vraag om
hulp en zij komen u bezoeken, want
het is geen leuke ervaring als u een-
zaam in bed ligt en moet aanzien dat
andere patiënten wel bezoek krijgen. 
Of heeft u oppas nodig om een arts te
bezoeken? Ook hiervoor kunt u een
beroep doen op de vrijwilligers.

De Stichting bestaat in februari 8
jaar en wil graag meer vrijwilligers
zodat zij hun doelgroepen nog meer
de kans kunnen geven een beroep op
hen te doen. Zij vragen dan ook met
spoed vrijwilligers om deze uitbrei-
ding te kunnen uitvoeren. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
via 0648227165.

Stichting Samen-Sterk Lichtenvoorde:

Vrijwilligers gezocht
Lichtenvoorde - Stichting Samen-Sterk gaat flink uitbreiden. Zij be-
geleiden en bieden hulp voor ouderen, kankerpatiënten en naaste
familie, gehandicapten, chronisch zieken. Hulp bij kankerpatiënten
en naaste familie is heel belangrijk. Als men de diagnose ‘kanker’ te
horen krijgt stort je wereld in, niet alleen voor de patiënt maar ook in
het gezin. De onmacht en het verdriet spelen een grote rol en zorgen
veelal voor veel zorgelijke situaties.

In het programma zitten allerlei 
items over de jaren zestig en zeventig. 
Zo komt het nieuws uit die jaren aan 
de orde, maar ook trends, politiek en 
wat de jeugd bezighield. Dit geheel 
wordt omlijst met de geweldige mu-
ziek uit die tijd, van zowel Nederbeat 
bands, als ook van wereldbands met 
muziek die de hitlijsten van die jaren 
beheersten.
Normaal wordt het programma opge-
nomen in de studio van Radio Ideaal, 
maar op zaterdag 5 februari gaan Mi-
chiel en Gerrie het programma live 
uitzenden vanuit café ‘de Mallemo-
len’ in Zelhem. Thema is ‘De 60’s/70’s 

in de Achterhoek’ met tafelgasten die 
in die jaren een rol speelden in de 
ontwikkeling van de jeugdcultuur. 
Zij kunnen vertellen hoe het was 
om in die jaren tiener te zijn, wat er 
speelde bij de jeugd en welke muzi-
kale ontwikkelingen er in de Achter-
hoek waren.
De gasten zijn Cor ten Barge (organi-
sator beatclub Square in Hengelo en 
de man achter discotheek Invention, 
Jan Dekker (Beatclub Shabby Doe-
tinchem), Peter Groeskamp (mede-
schrijver aan het boek ‘Popmuziek 
in Doetinchem’), Erik Meinen (mede-
schrijver aan het boek ‘Popmuziek in 
Winterswijk’, Gert Oosterink en Henk 
Capel (Popsociety Walhalla Zelhem). 
Naast de verhalen van de tafelgasten 
zal de band‘Acoustic Folks’(www.
acousticfolks.nl) een aantal nummers 
live spelen.
De uitzending begint om 20.00 uur. 
Je kunt de uitzending vanuit de Mal-
lemolen in Zelhem gratis bijwonen.

‘Ideaal 60’s Café’ live 
 vanuit de Mallemolen
Zelhem - Elke eerste zaterdag 
van de maand wordt via de fre-
quenties van Radio Ideaal het 
programma‘Ideaal 60’sCafé’ uit-
gezonden. In het programma 
gaanMichiel Regelink en Gerrie 
Eversterug naar die roerige maar 
mooie jaren zestig en zeventig.

Het eerste kabinet-Thorbecke duurde 
van 1 november 1849 tot en met 19 
april 1853. De totstandkoming van 
dit kabinet was moeizaam. Thorbec-
ke had niet de vrije hand bij het kie-
zen van zijn mede-ministers; in feite 
kwam er niet één echte liberaal in 
zijn kabinet. En eenmaal begonnen 
kon het kabinet rekenen op voortdu-
rende tegenwerking van de koning. 
Willem III (bijgenaamd Koning Goril-
la) begon ook in 1849 aan zijn taak en 
heeft voortdurend uitgezien naar een 
goede gelegenheid om zich van Thor-
becke en zijn kabinet te ontdoen. De 
nieuwe koning associeerde de activi-
teiten van Thorbecke met staatsge-
vaarlijke, revolutionaire nieuwlichte-
rij. Het kabinet genoot de steun van 
de katholieken, aan wie Thorbecke 
de formele gelijkstelling van rechten 
verleende. Uitgaande van een volledi-
ge scheiding van Kerk en Staat, mocht 
de regering de uitoefening van het 
katholieke geloof niet tegenhouden. 
Toen de Paus hierop aankondigde 
bisschopszetels te gaan installeren in 
Nederland, liep Protestant Nederland 
te hoop en bood op 15 april 1853 een 
manifest aan aan Willem III. De ko-
ning toonde wel sympathie voor deze 
‘Aprilbeweging’. In de ogen van Thor-
becke had de koning echter neutraal 
moeten blijven en dit was de aanlei-
ding voor het het einde van het eerste 
kabinet-Thorbecke. Maar Thorbecke 
zou terugkomen. Het laatste en der-
de kabinet-Thorbecke duurde tot en 
met 6 juni 1872, de dag waarop hij 
overleed. Dichter bij huis gebeurde 
er ook van alles. Met ingang van 1 ja-
nuari 1848 kreeg Provinciale Staten 
van Gelderland een nieuwe griffier 
in de persoon van Ludolph Anne Jan 
Wilt baron Sloet die op dat moment 
rechter-plaatsvervanger en wethou-
der te Zutphen was. Vanuit Zutphen 

maakte hij de start van een opzien-
barende loopbaan. Hij aanvaardde de 
functie bij de provincie Gelderland 
op een moment waarop zich grote 
veranderingen in het binnenlands 
bestuur aan het voltrekken waren. 
Niet alleen een nieuwe Grondwet 
(1848), maar ook een nieuwe Provin-
ciewet (1850) en een nieuwe Gemeen-
tewet (1851) kwamen in deze jaren 
tot stand. Juist in Gelderland gingen 
de veranderingen 
niet ongemerkt 
voorbij, omdat 
zich hier de te-
genstellingen tus-
sen voorstanders 
van het oude en 
het nieuwe stel-
sel sterk toespits-
ten. Dit kwam 
onder meer tot 
uiting in een ern-
stig conflict tus-
sen de Gelderse 
Commissaris des 
Konings W.A. 
baron Schimmel-
penninck van 
der Oije en Thor-
becke, waarbij 
Sloet door Thor-
becke een verras-
sende rol kreeg 
toebedeeld. In 
1852 deed Thor-
becke aan ko-
ning Willem III 
het verzoek om 

Schimmelpenninck te ontslaan en in 
zijn plaats Sloet tot commissaris te 
benoemen. Uit loyaliteit naar Schim-
melpenninck weigerde Sloet echter 
hieraan mee te werken. Uit deze gang 
van zaken blijkt duidelijk dat Thor-
becke groot vertrouwen in Sloet had. 
Sloet was overtuigd liberaal en groot 
voorstander van de hervormingen 
die Thorbecke doorvoerde. Zijn werk 
als griffier bracht met zich mee dat 
Sloet zich intensief bezighield met al-
les wat zich in Gelderland afspeelde. 
Zijn betrokkenheid blijkt onder meer 
uit publicaties van zijn hand, zoals de 
Beschrijving van den watervloed in 
Gelderland in Maart 1855 en de Bij-
dragen tot de kennis van Gelderland. 
In deze periode is hij ook begonnen 
met de bewerking van een oorkon-
denboek van Gelderland, dat het 
sterk verouderde Charterboek van de 
Hertogen van Gelderland en graaven 
van Zutphen van Pieter Bondam uit 
de jaren 1783-1806 moest gaan ver-
vangen.Bron: Historische Canon Zel-
hem (Project voor het basisonderwijs) 
en internet o.a. Biografisch Woorden-
boek Gelderland. 
Wilt u reageren op deze rubriek of 
heeft u een oude foto of een verhaal 
uit de gemeente Bronckhorst om te 
publiceren? Stuur of mail uw reactie 
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (155)
Deze week een foto van baron L.A.J.W. Sloet (1806-1890). Tot op de 
dag van vandaag wordt zijn naam verbonden met de beschrijving van 
de cultuurhistorie in de Graafschap Zutphen en het ontstaan van 
het liberalisme in onze regio. Hij vestigde zich in 1830 als advocaat 
in Zutphen. Sloets persoon kwam in Zutphen tot ontwikkeling o.a. 
door zijn actieve belangstelling voor de Gelderse geschiedenis. Uit het 
Zutphense archief putte hij de gegevens voor zijn eerste publicaties 
op dit terrein, waaraan hij later nog vele zou toevoegen. In de jaren 
die daarop volgden, begon Sloets ambtelijke en politiek-bestuurlijke 
loopbaan langzaam maar zeker gestalte te krijgen. Hij werd onder 
meer benoemd tot rechter-plaatsvervanger (1838) en houtvester (1841). 
Daarnaast werd hij gekozen als lid van Provinciale Staten (1840) en 
wethouder van Zutphen (1845). Daarna was hij o.a. Griffier van de pro-
vincie Gelderland, lid van de Koninklijke Academie van Wetenschap-
pen, voorzitter van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, 
Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en Historicus.
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gratisentree

c.v. de peardeknuppels
bekendmaking programma

www.depeardeknuppels.nl

vrij. 4 mrt zat. 5 mrt zon. 6 mrt
aprés skihut

flügel on tour
met the heinoos kindercarnaval

willem barth henk wijngaard
De maker van chauffeursliedjes zit in 2011

reeds 35 jaar in het vak! Samen met De

Peardeknuppels wordt dit groots gevierd.

Bekend van hits als o.a.: Suzie, Met de 

vlam in de pijp, Sophie en Asfaltrocker.

Met drie gouden albums, 

evenveel gouden cassettes,

en als hobby verkleedpartij-

tjes betekend dit.....

Ze zijn een beetje gek en flauwekullen er

lustig op los! Hits uit vervlogen tijden en 

lekkere feestkrakers passeren de revue. 

Tophits uit de jaren ‘60, ’70 en ‘80 worden 

overgoten met een Heinoos-sausje. 

Met een goed uitgekiende lichtshow en 

een absoluut onverspelbaar

hit-repertoire brengen 

ze volgens eigen 

woorden.....

GEGARANDEERD

         SUCCES!!!

STRUCTURELE

CHAOS!!!

Deze hartenbreker uit Doetinchem is in 

het bezit van een eigen stijl, een eigen-

zinnig repertoire en een fantastische uit-

straling. Zijn warme en vaste stemgeluid

  produceerde reeds mee-

  zingers als ‘Aan alle mooie

  meiden’, ‘Lieve Heer, Heb

  medelij’ en ‘Bella Bella

  Signorita’

Kenners voorspellen

dit talent een grote

toekomst.....

De feestbeesten van de Aprés Skihut 

komen met het Flügel-team naar de mega

feesttent van De Peardeknuppels!

Gezelligheid en saamhorigheid waaruit

je pas weer ontwaakt als

je naar huis gaat.

Alles wat thuis niet 

mag, kan hier, met

een glimlach. 

Kortom.....

FEEST met hoofdletters!

SWANSATION WHite

Uiteraard is het ook dit 

jaar weer kindercarnaval 

in Knollendarp!

14:00
18:00 uur

-

Op zondagmiddag is het volop feest voor

de jeugd. Loop met Prins Geert de 1e de 

polonaise en laat je schminken in de tent.

Dans mee op de muziek van de feestband

en doe je best voor de ‘mooist verkleed’ 

verkiezing.

Wij zorgen voor voldoende lekkers en een

  onvergetelijke middag.....

JIJ KOMT TOCH OOK?!!

Voor de echte doorzetters barst zondag-

avond het feest nog eens extra los.

Kom onder het genot van de klanken van 

DJ Whiteraver en MC Snowflake jouw

portemonne leegmaken, een haring 

happen en laat samen met de Raad van

Elf het café nog één keer uit z’n

voegen 

barsten! 



Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari waait er een stevige kortingswind door 

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

schoonmaak en willen plek maken voor nieuwe collecties en artikelen.

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

deelnemende winkeliers.

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

gratis parkeren voor de deur. 

Ontdek Zelhem tijdens deze voordeeldagen en sla uw slag!

Zelhem ruimt op!

Ami-kappers
Doetinchemseweg 18a

Op vrijdag 28 
en zaterdag 29 januari

ontvangt iedereen

 € 5 
korting 

op een behandeling

Blokker Zelhem
Smidsstraat 10-12

alle afgeprijsde artikelen

50% 
KORTING

* artikelen zijn herkenbaar aan de gele prijsstickers (m.u.v. dvd’s)

SUPERVOORDEEL bij uw drogist

met o.a.

Gilette Mach 3 scheermesjes

4 st. nu met 30% korting

Alle Lancôme mascara’s
nu 25% korting

En nog veel meer aanbiedingen!

Wees er op tijd bij want op = op

Drogisterij Oosterink

Molenkamp 
Dieren speciaalzaak
Hummeloseweg 28

10% korting
op alle hondenmanden en kussens

20 tot 30% korting 

op diverse opruimings manden en kussen

Heeeel veeeel keus!!!

Just Men   herenmode 

Just More  damesmode

Smidsstraat 11

Finale 
opruiming 

tegen 
weggeefprijzen

HV Woonidee
Doetinchemseweg 4

25% korting 
op de gehele collectie tapijt, 

 gordijnen en vitrage. 

Deze korting is geldig als orders 

geplaatst zijn op deze 2 aktiedagen.

 

Ook 25% korting 
op cadeauartikelen.

  Benerink Schoenmode   Stationsstraat 1

TOTALE LEEGVERKOOP
WE GAAN VERHUIZEN, ALLES MOET WEG !!

 

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN & -LAARZEN

SPORTSCHOENEN & SPORTKLEDING

50 % OF 75 % KORTING*
OP= OP                                    WEG=PECH 

* NIEUWE COLLECTIE UITGESLOTEN



Vrijdag 28 en Zaterdag 29

januari 2011

Zelhem ruimt op!

Eetcafé
De Groes
Stationsstraat 2

Even lekker bijkomen in de Groes:

Koffi e met 
gebak en 
 slagroom 

€ 3,95

Heide Smid
Halle Heideweg 16

Vrijdag 28 en 
zaterdag 29 januari

10% korting*
op de huishoud-, tuin en park-, 

 gereedschap- en tuinmeubelafdeling

Pannensets van BK 
nu zeer voordelig geprijsd!!

* uitgezonderd afgeprijsde artikelen

Infa Mode
Doetinchemseweg 16

Laatste restanten
nu vanaf 

€ 5,00

Ten Cate ondergoed
(dames en heren)

nu 1/2 prijs

Grote winter

OPRUIMING
70% korting

op alle topmerken!

Basler - Frank Walder - Roberto Sarto - 

Fred Sabertier - Erfo - Gardeur - Zerres 

- Toni Dress - Rabe - Kapalua

Beke Mode
Smidsstraat 16, 7021 AC  Zelhem

www.bekemode.nl

VakantieXperts 
Avanti  Stationsstraat 7

Vertrek 16 februari 
8 dagen vanaf Dusseldorf naar

Gran Canaria 
Hotel Hotasa Beverly Park 
2 persoonskamer 
op basis van halfpension 

van 579,- voor 479,- p.p.

Fashion Corner Markt 27

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen
(van de originele prijs)

Veel restanten al vanaf € 5,–
dus heel veel halen ... heel weinig betalen

G-star

Only

DEPT

P.M.E.

Scotch & Soda

Maromod

Freeman T 

Porter

enz. enz.

Spijker-
broeken
dames - heren

€ 10,–
OP = OP



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VCP808277

Werkzaamheden;
Je komt de afdeling verspaning versterken. Je werkzaamheden 
bestaan uit het produceren van enkelstuks en kleine series, volgens 
technische productietekening zelfstandig producten vervaardigen, 
meedenken in het productie proces. Het betreft een functie voor 
langere tijd.

Functie eisen;

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden - Parttime - vacaturenummer; VIO807618
 
Werkzaamheden;

reiden van de maandafsluiting. Je hebt maandelijks overleg met 
de accountant. 

Functie eisen;

ENGINEER M/V
Omgeving Terborg - Fulltime - vacaturenummer; VIO807153

Werkzaamheden;

klantspecifieke oplossingen bedacht en geleverd. Het bedrijf heeft 
een uitstekende groeipotentie en ambitie. Je gaat het proces verder 
standaardiseren en parametiseren.

Functie eisen;

MACHINEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - Vacaturenummer VIO808446

Werkzaamheden:
Je verricht productiewerkzaamheden voor diverse machines en 

machines en apparaten, de reparatie van machines en
apparaten, het uittesten van machines en apparaten en diverse 

 
Functie eisen:

SERVICE MONTEUR M/V
Omgeving Terborg - Parttime - vacaturenummer; VIO794739

Werkzaamheden;

ringen en het verrichten van service. Het betreft projecten door heel 
Nederland, je maakt lange dagen maar hier staat tegenover dat je 
gemiddeld 4 dagen per week werkt. Je krijgt een interne opleiding. 

Functie eisen;

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Varsseveld zijn wij op 

zoek naar een:

MANAGER PURCHASING & OPERATIONS M/V
VCP808172 - Fulltime 

De opdrachtgever heeft vestigingen in Duitsland, Frankrijk,

Engeland en Nederland. Je bent verantwoordelijk voor logistiek 

en inkoop. Je geeft leiding aan de afdelingen operations en 

inkoop. Middels verbetering van interne processen en leve-

ranciersafspraken, werkt men aan verlaging van kosten met 

betrekking tot assemblage, logistiek en inkoop.

We zijn op zoek naar een kandidaat met HBO werk- en denkni-

veau. 3-5 jaar ervaring op het gebied van logistiek en inkoop.

Ervaring in de automotive is een vereiste.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 

te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan 

Chantal te Pas. Telefoonnummer 0575-555518 of via E-mail: 

werk@eppd.nl. Op internet is Euro Planit te vinden via www.

europlanit.nl.

De Heide Smid met een vesti-
ging in Halle en Duiven is een 
bedrijf dat zich heeft gespecia-
liseerd in verkoop en plaatsing 
van kachels, sfeerverwarming, 
rookkanalen, schouwen en 
(hout)cv- installaties.

Ook hebben wij een werk-
plaats en installeren in eigen 
beheer.

Tevens leveren wij in Halle 
een breed assortiment op 
gebied van huishoudartike-
len, tuinmeubelen, ijzerwaren, 
gereedschappen, installa-
tiematerialen en tuin en park 
machines.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn 
wij op korte termijn op zoek naar:

Een ervaren “Timmerman”

De werkzaamheden bestaan uit:
-

-

Wij verwachten:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ambulante Objectleider m/v (15-25 uur)
Functie inhoud; Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de schoonmaak-

medewerkers, de werkzaamheden bij diversen opdrachtgevers en het verzorgen 
van de daarbij horende administratieve werkzaamheden.

Functie eisen; Wij zijn op zoek naar een flexibele collega met minimaal MBO werk- en den-
kniveau, heeft een coachende stijl van leidinggeven, heeft goede contactuele en 
sociale eigenschappen en in het bezit van rijbewijs B.

Wij bieden; Een prettige werkomgeving in een klein en enthousiast team, een salaris conform 
de CAO, een bedrijfsauto en telefoon en de mogelijkheid tot het volgen van 
diverse opleidingen

Geïnteresseerd of vragen, mail dan snel naar louise@unicoschoonmaak.nl



Onze organisatie 

Wessels Tegels te Lichtenvoorde is specialist op het gebied van tegels in 
het compleet afwerken van badkamers, toiletten en keukens in nieuwbouw, 
renovatie en utiliteitsbouw. Wessels Tegels is VCA gecertificeerd, staat op een 
professionele manier in de markt en telt meer dan 100 medewerkers. 

Opdrachtgevers weten Wessels Tegels steeds vaker te vinden ondanks de 
krimpende economie. Het voordeel van Wessels Tegels is dat wij een compleet 
pakket aan kunnen bieden. Met de uitbreiding van Wessels Tegels & Sanitair, 
Wessels Keukens en Greven Natuursteen zijn wij de ideale partner voor veel 
landelijke opdrachtgevers.

Uitstekende kwaliteit, een actieve aanpak en klantgericht maatwerk leiden 
landelijk, al bijna 40 jaar, tot succesvolle projecten. Wessels Tegels, een sterk 
merk!

Vanwege de overvolle orderportefeuille voor 2011 zijn wij op zoek naar een

Calculator/werkvoorbereider

Uw werkzaamheden bestaan uit:

• Na een gedegen inwerkperiode het intern begeleiden van projecten
• Het uitvoeren van en ondersteunen bij calculatieprocessen
• Contacten onderhouden met uitvoerders
• Het naleven van interne voorschriften
• Kwaliteitsbewaking

Functie eisen

• MBO werk- en denkniveau
• Groot kwaliteits- en verantwoordelijkheidsgevoel
• Leergierige en gedreven instelling
• Geen acht tot vijf mentaliteit
• Kennis van moderne automatiseringsprogramma’s
• Affiniteit met de bouw is een pre

Arbeidsvoorwaarden

U kunt rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
zijn er volop mogelijkheden voor het volgen van trainingen en cursussen. 

Solliciteren 

Is deze boeiende en afwisselende betrekking u op het lijf geschreven en vindt u het 
een uitdaging om diverse projecten aan te pakken? 
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen naar:
Wessels Tegels, t.a.v. Dhr. H.J. Tinselboer, Nobelstraat 2, 
7131 PZ LICHTENVOORDE of per mail naar h.tinselboer@wesselstegels.nl
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
de heer H.J. Tinselboer (0544 – 712303).

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

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

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

Voor de wijkzorg zijn wij op zoek naar:

binnen het hele werkgebied van Sensire.

Verpleegkundigen 
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      kapleedroov  

Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 24 januari 2011 t/m zondag 30 januari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Heineken**    
krat à 24 flesjes x 30 cl

+2 gratis
ZEGELS
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  Bijv.: Aardbei

1.793.59
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  Bijv.: Ovenschotel kipfilet met 
sperziebonen en mediterrane saus, 
pak 500 gram
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  Bijv.: Jong belegen

Super de Boer Stein
Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576
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  Bijv.: All in 1 citroen, 
2 pakken à 26 stuks
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