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Deze week:

BiBo kinderkleding

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Lid ! nnp

Knuffelfeest

De Mallemolen
blijft z’n rondjes
draaien

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Winnars
verjaardagskaartenactie

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Toneeluitvoering

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Nieuwjaarsconcert
Concordia gezellig
en komisch
Opnieuw Vordens
schaatssucces

Deze week
in Contact

Sabine temidden van
haar knuffels;
zie verderop in deze uitgave.

Jeugdsoos " 't Stampertje"
heropend?
Profiteer nu bij Plus Hans Eland!

Bij elke € 25,00 aan boodschappen (excl. bier)

Krat Grolsch
pijpjes of beugels

99

€ 8.

Riblappen

kilo

€ 4.

99

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

Réwoud houdt zich bezig met werving- & selectietrajecten in
Oost-Nederland. Wij voelen ons als een vis in het water als het gaat
om ‘HR’ vraagstukken. Middels ons unieke ‘quality matching’ concept
realiseren wij snelle, efficiënte en kwalitatieve werving & selecties van
kandidaten op MBO+, HBO en WO niveau. Wij zijn gespecialiseerd in
de techniek, logistiek en dienstverlening.

Dinsdagavond is er overleg met een
groep Vordense Jongeren.
Een van de onderwerpen is o.a.: het

eventueel weer open gaan van Jeugdsoos "'t Stampertje".
In het volgende Contact meer over het
jongenoverleg te Vorden.

Ook de bospaden leverden geen problemen op. Het was de tweede veldtoertocht van het seizoen en die door
de meeste rijders werd gezien als een
goede voorbereiding op het aanstaande wegseizoen. Men kon kiezen uit
twee afstanden 30 of 45 kilometer. De
start was bij de accommodatie van de
voetbalvereniging Vorden waar men

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 20.00
- 20.00
- 16.00

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

D66

ltr van 11.99 voor

BALLANTINE’S

17.99

Scotch Whisky

zich na afloop tevens kon douchen en
waar ook de fietsen konden worden
afgespoten.

ltr van 21.39 voor

Onder de deelnemers een sportieve
burgervader. Net als tijdens de eerste
veldtoertocht in Vorden (zondag 6 december) was Henk Aalderink ook deze
dag van de partij en reed hij de 35 kilometer afstand. De tocht liep via de
buurtschappen Mossel, Wildenborch,
Medler richting kasteel Ruurlo. Van
daaruit via ’t Zelle en Linde weer terug
naar Vorden. Bij de controlepost in de
nieuwe in aanbouw zijnde veestal van
de familie Mombarg was het voor de
rijders goed toeven. Even rusten en genieten van de warme bouillon en de
overheerlijke balletjes gehakt.

24 x 30 cl

GULPENER PILSNER

9.99

van 13.49 voor

Aanbiedingen geldig t/m 30 januari.

Mitra Slijterij

Sander Pardijs

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

4 voorjaarsbolletjes
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9.99
JAGERMEISTER
15.69
Jonge Jenever

ltr van 17.69 voor

Kastelen Veldtoertocht
trekt 580 deelnemers
De lichte sneeuwval in de nacht
van zaterdag op zondag is nauwelijks van invloed geweest op het
parcours van de Kastelen Veldtoertocht die de organiserende vereniging VRTC de Achtkastelenrijders
zondagmorgen had uitgezet. Volgens de rijders was het goed te
doen.
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Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, 19.00 uur
Gez. zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk ds. J. Kool.

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. J. Landman uit Ruurlo;
19.00 uur Gez. zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk
ds. J. Kool.

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 jan. 10.00 uur ds. Marianne Benard Oecumenische
viering.
R.K. kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur Eucharistieviering en H. Doop
m.m.v. Strong.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 januari 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 31 januari 10.00 uur Oecumenische viering.
Tandarts
30-31 januari R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s
middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden
en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 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 spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: April t/m 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,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief). Wijkverpleegkundig
spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het
gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens 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 info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 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

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

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

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

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.
 Oostenrijk te huur: Twee
kamer appartement. Plaats
Reith bei Kitzbühel. Tijdens
de krokus nog vrij. Tel. 0575462429.
 Te Koop: houtbewerkingsmach.,
afkortzagen,
schaafbanken, pennenbank,
compressoren, spijkerapparaten, lintzaag, en draaibank.
Tevens underlaymentplaten,
balkhout en regelhout. Tevens hooibergen 1,2,3 en 4
roedig. Tel. 06-50502680

Kranenburg
 Carnaval
Vorden 12 febr playbackshow 13 febr carnavalsbal
met onthulling nieuwe prins
14 febr kinder middag en
kasbendjen en blinde ed
 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11
 12 , 13 en 14 febr. kranenburgs carnaval feesttent
ter. sv ratti vorden
 Jonge dierenarts zoekt
(tijdelijke) woonruimte in de
buurt van "De Graafschap
dierenartsen" te Vorden. Max
€ 500,- per maand. U kunt mij
bereiken op: 06- 44966842
 KunstKring Ruurlo: workshop Spreken in het openbaar 10 en 24 februari 19.30
uur.
Open
Atelier
boetseren/schilderen v.a. 2
februari: nog enkele plekken.
 BOEDELDAG za. 6 febr.
10-17 uur, De Veersweg 4,
Baak. Aangeb. tafels, stoelen, bedden, koelkast, kleingoed, gitaar, aquarium en
spinnenwiel met toebeh. Inl.
0575-441840.
 Gezocht in kom Vorden:
Zelfstandige hulp in de huishouding voor 3 à 4 uur per
week in overleg. Tel 0628885603.
 Gratis voedsel voor de
maag en voor de geest? Alpha cursus in Vorden. Start:
12 februari. Info en opgave
bij: Carolien Brouwer tel.
551060.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.
WERELD WINKEL
VORDEN Sla U slag alles in
de etalage 50 % korting tot 1
februari 2010

€

6-8 pers

6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

Cake naturel
1 stuk € 1,00
1
/2 Krentenbrood € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 19 t/m za. 30 januari.

 Toneeluitvoering De Toneelgroep Vierakker-Wichmond brengt op de planken
een klucht in 3 bedrijven,
"Maak dat je tante wijs" geschreven door B. Hagen zaterdag 30 januari, zondagmiddag 31 januari, vrijdag 5
en zaterdag 6 februari 2010
in het st.Ludgerusgebouw te
Vierakker. Aanvang 20.00
uur. Zondagmiddag 31 januari aanvang 14.00 uur.
Kaarten in de voorverkoop
bij: bakker Besselink in Wichmond, `s Ludgerusgebouw in
Vierakker en `s avonds aan
de zaal, maar vol is vol!!!!!
 KunstKring Ruurlo: workshop Spreken in het openbaar 10 en 24 februari 19.30
uur, kosten € 50,-.
 Gevraagd: hulp in de
huishouding 2x 2 uur per
maand. Tel. 0575-55 44 68

TANKEN?
bij

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!
Enkweg 1A, Vorden
www.wkolie.nl

WIJ VERHUREN KLEDING
VOOR CARNAVAL
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen, 0575-452001.

 as Zaterdag loten verkoop tbv Kranenburgs kindercarnaval.

Dagmenu’s
27 januari t/m 2 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags
vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu €1,25 per verandering. Dagmenu bij
ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).
Woensdag 27 januari
Chineese groentesoep / Bami pangang met bami en atjarsalade.
Donderdag 28 januari
Varkensrollade met gekookte aardappelen en groente /
Griesmeelpudding met slagroom.
Vrijdag 29 januari
Tomatensoep / Weense vis met aardappelsalade en groente van
het seizoen.
Zaterdag 30 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.
Maandag 1 februari
Gesloten.
Dinsdag 2 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom.
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 551519 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Femke

Na een langzaam verval van krachten is rustig van
ons heengegaan mijn lieve man en onze vader en
opa

Geboren op 17 januari 2010
Zij weegt 3000 gram en is 51 cm lang

Bennie Lichtenberg
echtgenoot van Jo Lichtenberg - Scholte van Mast

dochter en zusje van
Dewalt, Kim, Lieke en Sjoerd Meijerink

* Vorden, 18 juli 1933

† Vorden, 23 januari 2010
Jo

Brandenborchweg 3
7251 MA Vorden

Peter en Annemiek
Annemiek en Tim
Sacha

3 kleine wondertjes
Onverwacht en onwerkelijk geluk
De kleinste ons onverwacht afgenomen
Machteloze, hulpeloze en zinloze vrijdag
We konden jou niet helpen
Daar was een wonder voor nodig
Houden van was niet voldoende

8-12-2009

Anita en Jeroen
Marloes en Clint
Sharon
Nathalie

Dag lieve Max

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Albers
en de medewerkers van Buurtzorg Vorden voor de
liefdevolle verzorging.

Max Marijn

Eikenlaan 18
7251 LT Vorden

18-1-2010

Slechts kort in ons midden, maar voorgoed in ons
hart.
Sommige bloemen blijven lang
en anderen maar heel even.

Na afloop kunt u ons condoleren in Het Wapen van
't Medler, Ruurloseweg 114 in Kranenburg.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden

Max Marijn

Maar jij, onze pas ontloken bloem Max Marijn, blijft
voor altijd een stralende zonnebloem in ons leven.

Marion Polman

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

u i t v a a r t b e g el e i d i n g

Namens de familie Hartelman, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind,
Truus en Bart Hartelman

voor een geheel verzorgde uitvaart

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

Zomaar ineens ben je er niet meer. Wat zullen we je
missen. Ons lieve kleine mannetje

Diesel blank en
petroleum
(verkrijgbaar a.d. pomp)

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 1A, Vorden
0575 551811
www.wkolie.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Gekruid Gehakt en 4
Hamburgers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

500 gram

SPECIAL

Choucroute en croute

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar
doorlopende puppycursussen.

per stuk
VLEESWARENKOOPJE

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

$
#

Bij 100 gram Runderrookvlees

GRATIS 100 gram Selderijsalade

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

Shoarmapakket
vlees + saus + brood
maak wat tijd voor ons vrij
geef je op als collectant

samen

D.J. Vlogman, keurslager

(en je helpt méér dan 16.000 Medelanders met Multiple Sclerose)

!

'

##

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

info@nationaalmsfonds.nl
bel 010-591 98 39
ons
of steun5057
via giro

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting Kantoorruimte - Kasten

ANANASBAVAROISE VLAAI

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Max
Adry en Anneke Althof
Barry en Dianca
Nick, Lisa
Adriën en Babette
Thijs en Kim

EN-590/Gasolie

Goossens, tel. (0575) 46 37 43.
Alleen op afspraak.

De plechtige uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 28 januari om 10.30 uur in de Parochiekerk Christus Koning, Het Jebbink 8 in Vorden.
Voorafgaand aan de plechtigheid kunt u van 9.30
tot 10.15 uur afscheid nemen van Bennie in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a in Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
R.K. Begraafplaats aan de Eikenlaan in Kranenburg.

Pascal, Mariëlle, Mei en Bart Hartelman

Uw adres voor:

Aanbiedingen zijn geldig van 25-01-2010 t/m 30-01-2010.

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

Van allebei een beetje
Wat ben je toch een scheetje
Mijn papa en mama zijn zo blij
Want ik lijk het meest... op mij!

KLEIN

95

7.
95
11.

€

NU 6 VOOR

95

DEZE WEEK VOOR

€

GROOT

TARWEPUNTJES

FIJN
VOLKOREN

€

75

€

1.

VRIJDAG EN ZATERDAG

TOMPOUCEN
VOOR

50

De enige echte

ZWANENHALZEN

€

volgens origineel recept

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
I onderhoud grafmonumenten

1.

1.

PER STUK

I

Soms moet je even huilen
en dat doen wij nu omdat

MAX

I

De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker

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

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 januari 2010.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

niet meer bij jullie is.
Wij wensen zijn ouders, broer en zus en familie heel
veel sterkte.
Leerlingen, team, ouders,
ouderraad, MR en Bestuur
SKBG De Vordering
Vorden, 22 januari 2010

Koninklijke Hesselink b.v.

OOK IN 2010
WINTERSCHILDERPREMIE
EN 6% BTW REGELING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Groenloseweg 13 • Ruurlo • Tel. 0573-451287
hasseloschilders@kpnplanet.nl

Telefoon 0575 ± 45 20 20

grafmonumenten

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Te koop gevraagd: antiek,

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete

ETJ-Witgoedservice

Dag en nacht bereikbaar

Repareert en verkoopt alle merken!

inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

GITAARLES in VIERAKKER
voor beginners en gevorderden.
Gratis proefles Victor Macare
(06) 51 00 62 64

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Uw uitvaartverzorgers:

Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve
website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
30 januari

Flirt Night
vanwege het grote
succes vorige keer
nog een avond
legaal flirten. Vol =vol!

AANBIEDING WEGENS 100-JARIG
BESTAAN VAN ONZE BOERDERIJ
Tot 1 april op alle zondagen

20% KORTING
op de totale restaurantrekening
Geldt ook op Valentijnsdag!
Jos en Ria Weel
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147
www.restaurantdetuinkamer.nl

WE
E
T
S
T
A
A
L

KE N

Visschers
Administratie & Advies

Voor de particulier verzorgen wij volledig
de aangifte Inkomstenbelasting tegen een aantrekkelijk tarief
Ondernemers kunnen we adviseren en helpen bij de volgende administratieve werkzaamheden:
- opzetten en bijhouden van de administratie
- samenstellen jaarrekeningen
- verzorgen van belastingaangiften

Bel: 06 - 53 843 473

Email: info@visschersadvies.nl | Website: www.visschersadvies.nl
Hesselinkdijk 2a | 7255 LK Hengelo Gld.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
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Shantykoor

De IJsselmannen

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is:

A. Kats
B. Zweerderi'je
C. Hoo of te boo

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Gratis kat chippen!

De Stichting Evenementencommissie Hummelo houdt op 7 februari een
uniek concert voor de regio. De zaal van hotel De Gouden Karper ademt
die dag de sfeer van stoere mannen en frisse wind uit.Shantykoor De IJsselmannen uit Oudekerk aan de Amstel is dan te gast in Hummelo. Op
hun website www.de-ijsselmannen.nlkunt u een alvast een aantal geluidsfragmenten van dit geweldige koor beluisteren. Vorig jaar is hun 4e CD
‘Wind in de zeilen’ verschenen.
De IJsselmannen staan bekend om
hun plezier voor het zingen, de variatie in liederen en de interactie tussen
koor en publiek. Het koor verzorgde
optredens bij havenrondvaarten, zorginstellingen, congressen, bedrijven,
overheidsinstellingen en shantyfestivals. Shantykoor de IJsselmannen is
opgericht in 2002 in Ouderkerk aan
den IJssel. In korte tijd groeide het
mannenkoor uit tot 75 leden en be-

hoort thans tot één van de grootste
shantykoren van ons land. Gemiddeld
wordt opgetreden met circa 45 personen. Het repertoire bestaat uit ruim
75 zeemansliederen, zowel nationaal
als internationaal georiënteerd. Op
Prinsjesdag 2005 werd een erehaag gevormd voor H.M. de Koningin. Gastoptredens bij Sail-Amsterdam en de Wereldhavendagen in Rotterdam. Met
succes werd deelgenomen aan festi-

vals in Noorwegen, België en Tsjechië.
Eerste prijzen werden gewonnen bij
het Houtmansplantsoenconcert in
Gouda (2006), bij het grote shantyfestival in Leidschendam (2007) en bij een
shantykorencompetitie tijdens de eerste Rotterdamse Haven Sloepraces
(2008). Het optreden in de grote zaal
van HCR de Gouden Karper aan de
Dorpsstraat in Hummelo begint om
14.00 uur. Muziekvereniging de Eendracht verzorgt in de pauze een klein
concert. Toegangskaarten kosten
€ 10,- en zijn ook in de voorverkoop te
verkrijgen bij Spar Janssen te Hummelo, keurslagerij de Worstepinne, Ooipoortstraat te Doesburg en Alma
wooninterieur, Laarstraat te Zutphen.

Nieuwjaarsbal Markenheem
Op donderdag 14 januari jl. heeft
Markenheem een spetterend
Nieuwjaarsbal gehouden voor al
haar medewerkers.

Het thema van de avond was Glitter
and Glamour, de gasten werden vanaf
19.00 uur verwacht bij zalencentrum
De Kruisberg in Doetinchem.

De rode loper lag uit en de medewerkers werden naar het feest gebracht
met een heuse limousine. Er was de
hele avond muziek en een heerlijk
buffet.

Als klap op de vuurpijl was er een echte TOPPER, Jeroen van de Boom, die
een geweldig optreden gaf.

In februari organiseert Dierenbescherming OverGelder samen met
vele dierenartsen in de gemeenten:
Bronckhorst en Zutphen een grote
chipactie. Katteneigenaren die
hun dier laten steriliseren of
castreren in de actieperiode van 1
februari t/m 28 februari krijgen
een chipregistratie cadeau.

chip bevindt zich een uniek registratienummer,dat wordt opgenomen in
de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. Met een speciaal afleesapparaat kan het registratienummer
worden afgelezen, waardoor op eenvoudige wijze de eigenaar van de kat is
terug te vinden. Meer informatie is te
vinden op www.ndg.nl.

Dit kan een voordeel opleveren van
maar liefst € 30, - ! Alleen inwoners
van de bovengenoemde gemeenten
kunnen gebruik maken van dit aanbod. Met deze actie worden twee vliegen in één klap geslagen, n.l. de toename van ongewenste kittens wordt voorkomen en katten kunnen dankzij de
chip gemakkelijker worden terug gevonden wanneer ze weggelopen zijn.

Ieder voorjaar stromen de asiels weer
vol met katten en ongewenste kittens.
Door katten tijdig te laten steriliseren
of castreren kan dit worden voorkomen.
De Dierenbescherming en de dierenartsen roepen katteneigenaren dan
ook op hun verantwoordelijkheid te
nemen en hun dier te laten helpen.
Vraag bij het maken van een afspraak
wel even aan de dierenarts of hij/zij
meedoet met deze actie, of kijk (vanaf
26-01) op www.overgelder.dierenbescherming.nl naar de deelnemende
dierenartsen.

Bij het chippen van uw kat wordt er
een chip ter grootte van een rijstkorrel
onder de huid aangebracht, Op deze

Zangdienst met verzoekliederen
Op zondagavond 31 januari om
19.00 uur is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangdienst met
liederen op verzoek uit diverse
bundels die de afgelopen tijd zijn
aangevraagd.
Er is muzikale medewerking van de
heer W. Kuipers uit Apeldoorn die het
orgel bespeelt en de heer C. van Dus-

seldorp zit achter de piano. Tussen dit
alles door is er een korte overdenking
door ds. J. Kool over het thema: 'Zielig
of zalig'.

Na afloop is er koffie in 'De Voorde' en
kunnen er nieuwe verzoekliederen
worden aangevraagd. Er is een boekentafel met gratis uitleen.

CDA Bronckhorst begint
met Twitteren
Het CDA afdeling Bronckhorst is
sinds deze week begonnen met een
eigen Twitter pagina.
Op deze pagina zijn elke dag de gebeurtenissen rondom de verkiezingen
te vinden en speerpunten uit het verkiezingsprogramma te lezen. Ook lijsttrekker Andre Baars zal zijn campagne
activiteiten verslaan via de twitter. Volgens Baars is het erg belangrijk dat de
politiek ook goed te vinden is op internet. ''we hebben al jaren een actuele site met de laatste informatie over het

CDA Bronckhorst, toch hebben we gemerkt dat veel jongeren graag informatie willen hebben in hun eigen internet omgeving''.

Baars denkt dat de nieuwe Twitter pagina een aanvulling is op de huidige
website. ''Onze website geeft veel informatie en verdieping, er staan veel artikelen over alles wat te maken heeft
met het CDA Bronckhorst. Twitter is
snel, kort, en enorm actueel. Het is
dus een duidelijke aanvulling op de al
bestaande site''.
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Premieverlaging Vordens
Onderling Paardenfonds
Het Onderling Vordens Paardenfonds bestond in 2008 honderd
jaar. Ondanks dat de naam doet
vermoeden dat het een Vordense
vereniging betreft, is dit niet zo,
want de leden komen uit de gehele
regio!
Tijdens een recent gehouden ledenvergadering onder voorzitterschap van
Gert Harmsen stond er een zeer opmerkelijk punt op de agenda namelijk
een bestuursvoorstel tot premieverlaging!
Er werd besloten om de premie voor
het grondbedrag, dit is het verzekerde
bedrag welke het Paardenfonds denkt
vergoed te krijgen, indien bij een schadegeval een levend paard overgenomen wordt, ongewijzigd te laten op 2
procent. Echter voor het verzekerd bedrag boven het grondbedrag werd be-

sloten om deze te verlagen van 6 procent naar 5 procent !
Daarnaast heeft de ledenvergadering
besloten om de bijna gebruikelijke
premierestitutie te geven van 40 procent als reductie op de premies. Deze
premierestitutie is al ruim tien jaar
mogelijk. Ondanks het feit dat de premierestitutie niet gegarandeerd is
voor de toekomst, komen op dit moment voor de bestaande verzekeringen de premies uit op 1,2 procent over
het verzekerde grondbedrag en op 3
procent over het verzekerd bedrag
daarboven. Het is bij het Onderling
Vordens Paardenfonds mogelijk om
op elk moment van het jaar, alle soorten paarden en pony’s voor verzekering aan te bieden. Hiervoor kan
contact worden opgenomen met het
secretariaat (0575) 55 12 45.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek
Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES
dinsdag van 13.00 - 15.00 uur
0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur
Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Jacques Tabor)

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen
1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer)

donderdag van 10.00 - 12.00 uur

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

De Richards in de Veldhoek
Op zaterdagavond 30 januari a.s.
treden De Richards op in café De
Veldhoek. De Richards is een Rock
& Roll band. Oftewel Rock & Roll
met de grote R! Rollende drums,
Ronkende bas, Rossende gitaar en
Rauwe zang.
Maar niet alles wordt gezocht in het
harde, ook de gezellige feestliederen
en meezingers worden geenszins geschuwd. Met een verleden in o.a. Jovink en Mannenkoor Karrespoor,
staan de bandleden voor feestelijke

dialectrock met groot speelplezier:
energieke drums, bas, gitaar en rockstrot gelardeerd met meerstemmige
refreinen. De Richards is opgericht in
2007 en bestaat uit 4 muzikanten. Richard ‘Gorro’ Jansen en Hans ‘Mongo’
Bouman, beter bekend van Jovink en
de Voederbietels, bespelen de gitaar
en het drumstel, Richard van der Zee,
bekend van Mannenkoor Karrespoor,
is de bassist en Robert Busscher verzorgt de zang. In het voorprogramma
van De Richards speelt de Holtense
formatie NIX.

Nationale Voorleesdagen Prentenboek: kijken, luisteren en lezen

De Wiebelbillenboogie
Van 21 januari t/m 31 januari 2010
wordt er landelijk veel aandacht
aan voorlezen geschonken tijdens
de Nationale Voorleesdagen. Het
prentenboek ‘de Wiebelbillenboogie’ staat dan centraal.
Guido van Genechten schreef dit grappige en herkenbare verhaal over papa's zorg voor de kinderen: als mama
olifant weg moet, past papa olifant op.
Ze gaan samen op verkenning als indianen, maken super veel schuim in
bad en leren de wiebelbillenboogie
dansen. ‘Een voor de centjes, Twee
voor de show, op drie ben je klaar voor
de billenboogie, GO!’ Niets is zo leerzaam en prikkelt zo de fantasie als
voorgelezen worden. Jonge kinderen

Ingezonden brief d.d. 22 januari 2010

Betere verdeling
subsidie landbouw
In onze gemeente kennen wij één
landbouwontwikkelingsgebied, ook
wel kort LOG genoemd, in Halle Heide. Het LOG dient als hervestigingsplek voor boeren die uit de zogenaamde extensiveringgebieden moeten verhuizen, willen zij hun bedrijf nog
voort kunnen zetten.
Verhuizen naar een LOG wordt door
de Provincie met subsidie ondersteund. Voor hervestiging in de verwevingsgebieden, dit zijn de overige gebieden, krijgt men geen subsidie. Ik
ben van mening dat er ook voor verplaatsing naar die overige gebieden
subsidie mogelijk moet zijn. Daardoor
zijn LOG's niet meer noodzakelijk,
want ze hebben dan dezelfde status
als de verwevingsgebieden.

die het geluk hebben regelmatig op
schoot te worden genomen om samen
met mama of papa plaatjes te bekijken en naar de bijbehorende verhaaltjes te luisteren zijn bevoorrecht. Zij
krijgen als vanzelf besef van taal, van
mensen, dieren en hun omgeving. Bovendien: voorlezen is minstens zo belangrijk als spelen met poppen en autootjes.

In deze maandelijkse bijdrage voorziet het politieteam Bronckhorst u van informatie en
tips over actuele onderwerpen.

Geen gelegenheid, geen inbrekers
In de donkere maanden van het jaar vinden er nog te veel inbraken plaats. Ook in de gemeente Bronckhorst
hebben we last van inbraken in met name schuren, tuinhuisjes en bergingen in het buitengebied. De dieven
hebben het vooral gemunt op elektrische handgereedschappen zoals kettingzagen, zit- en bosmaaiers.
Door de onderstaande tips kunt uzelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van inbraken.
•
•
•
•
•

Sluit ramen en deuren die bereikbaar zijn af, ook al gaat u maar even van huis.
Vergeet hierbij vooral niet ramen en deuren van een garage of schuur af te sluiten.
Maak uw goederen uniek en voorzie ze van een merkteken.
Maak eventueel een foto van uw dure goederen.
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u
niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (denk aan het kenteken van de auto) en bel direct de
politie via 1-1-2.
• Kijk voor meer tips over inbraakpreventie op www.politiekeurmerk.nl.

Van Oorsprong op podium bij
live@ideaal.org

Na de Nationale Voorleesdagen in januari is aansluitend de maand februari uitgeroepen tot peutermaand. Wie
zijn kind tijdens deze periode opgeeft
bij de bibliobus krijgt een knuffeltje.
Een pasje is voor kinderen gratis. Vul
hiervoor het onderstaande strookje in
en lever het in bij de bibliobus.

In verwevingsgebieden is nu ook intensieve veeteelt gevestigd. Er zijn verscheidene varkenshouders die met
het oog op de veranderende wetgeving, die in 2013 luchtwassers verplicht stellen, willen stoppen.
Zij vinden de investering te hoog. In
mijn voorstel zou zo'n bedrijf door iemand uit de extensiveringsgebieden
overgenomen kunnen worden, die
dan met de verkregen subsidie wel de
nodige aanpassingen kan doen.
Nu worden leegkomende stallen in de
verwevingsgebieden vervangen door
woningbouw.

Woensdagavond 27 januari zal de band ‘Van Oorsprong’ tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Per saldo zal door wijziging van het
subsidiebeleid minder gebouwd worden in het buitengebied, een bijkomend voordeel.

Van Oorsprong is een jonge band uit
Lichtenvoorde en omstreken die in
het voorjaar van 2009 ontstaan is uit
een aantal regionale bands. Het idee is
ontstaan tijdens het uitgaan en na een
eerste spetterende oefensessie werd
besloten een band te vormen. Van Oorsprong speelt eigen nummers in een
eigen stijl en covers van bijna elk gen-

Bennie Wisselink
Wisselinkweg 1
7021 MD Zelhem

re, maar ook weer op eigen manier,
met als uitgangspunt dat ze herkenbaar blijven voor het publiek. In augustus 2009 maakte de band haar officiële debuut, waarbij er veel positieve
reacties waren.
Van Oorsprong bestaat uit Suzan Stortelder (zang en piano), Anne Stortelder
(gitaar), Freek Rikkerink (gitaar), Tom

Nijs (basgitaar) en Bart Klein Gunnewiek (drums).
U kunt de uitzendingen van live@ideaal.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
programma 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.

Woningbouw
op HAVO en EMPO terrein
Koopavond

Het ingezonden stuk van de heer Brandenbarg geeft
toch aanleiding om als burger van Vorden, die betrokken is bij het gemeentebestuur te reageren.

Wij starten in februari
met een avondopenstelling
op vrijdagavond
voor de kapsalon.
Wij zijn dan
tot 20.00 uur geopend.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

In verband met de voortgang van het plan “Hof van Kettelerij”, in combinatie met een geplande verbouwing, houden wij opruiming in en
rondom ons bedrijf van 28 t/m 30 januari.

Als eerste verbaasd het mij, dat de heer Brandenbarg zo
kort van geheugen is. Hij is als raadslid van Vorden betrokken geweest bij de bouwlocaties in Vorden, die nu in
ontwikkeling zijn. De locatie Ruurloseweg is, naast het
HAVO terrein en nog enkele andere, door de Raad van
Vorden aangewezen als een van de te ontwikkelen locaties van Vorden. Dat de heer Brandenbarg niet kan of wil
begrijpen, dat onderhandelingen soms anders verlopen
dan de ontwikkelaar of eigenaar van het object had verwacht of gehoopt, vinden wij ook wel eens frustrerend
en vervelend. Maar om te reageren zoals de heer Brandenbarg doet, iemand die de stukken niet kent of onvoldoende heeft bestudeerd, doet geen recht aan de werkelijkheid. Of is hij, als VVD kandidaat raadslid, van mening, dat de overheid ontwikkelaars en eigenaren van
bouwterreinen blindelings moet volgen? Ook als dit de
gemeenschap veel geld kost?
Mijn conclusie is, dat de gemeente het algemeen belang
moet dienen. En het huidige college heeft de afgelopen
periode laten zien, dat ze dit doet. Dit blijkt ook uit de
beantwoording van mijn vragen aan het college, waarin
zij uiteen hebben gezet welke pogingen zij hebben on-

3 DAGEN KORTINGEN OP HET TOTALE ASSORTIMENT
TOT 50 % BIJ AANKOPEN À CONTANT / PIN.

dernomen om het HAVO terrein te ontwikkelen. Telkens
hebben ontwikkelaars afgehaakt, omdat zij of de risico's
te groot vinden of omdat er te weinig winst geboekt kon
worden.

De snellere ontwikkeling van het EMPO terrein staat ook
los van de ontwikkeling van het HAVO terrein. Immers
de raden van Vorden en Bronckhorst hebben beide terreinen vrij gegeven om te ontwikkelen, zonder daaraan
voorwaarden te verbinden. Als inwoner van Vorden en
betrokken raadslid (toen van Vorden en nu van Bronckhorst) vind ik het belangrijk, dat er snelheid gemaakt
wordt met woningbouw voor starters en senioren. Dat
GGNet een oplossing krijgt voor haar cliënten is fantastisch. Villa Nuova voldoet niet meer en wij willen de
werkgelegenheid, die GGNet biedt niet missen.

Het liefst zien we beide terreinen in ontwikkeling, maar
laten we als burgers de ontwikkelaars/eigenaren, die de
pers en publieke opinie gebruiken om meer rendement
te krijgen uit hun project, niet in het zadel helpen met
artikelen, zoals die van de heer Brandenbarg.
Arno Spekschoor
Raadslid CDA
Hoetinkhof 54, 7251 WG Vorden

Schildersbedrijf

PETERS

donderdag 28 januari van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag
29 januari van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag
30 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.
Hof van Kettelerij 2
7251 DS Vorden

Tel. 0575-551508
Fax 0575-553070

info@kettelerij.nl
www.kettelerij.nl

Dicht bij mens en natuur, bijzonder door eenvoud...

6%*
BTW

* Voor woningen ouder dan 2 jaar.

DE NIEUWE KIA VENGA

Vol smaak
Minneola’s (mandarijn kruising)
Zoet en vol sap
1 kilo

1,99
1,00
per bos 0,99
400 gram 1,25
2e kilo

Bospeen
Geschrapte bospeen
Weekaanbieding
Uit eigen snijkeuken; Fijne-, groveof erwtensoepgroenten
400 gram
Uit eigen keuken

Vanaf € 15.895,00
KIA
o.a.
Kia Cerato 1.6i Sedan LX Airco
2006
KIA Picanto 1.0i Light 5-drs.
2007
Kia Picanto 1.0i Light 5-drs
nieuw
Kia Rio 1.3i GS 5-drs
2002
Kia Rio 1.3i RS 5-drs Airco Navi
2004
Kia Rio 1.5i LS 5-drs
2004
Kia Mentor 1.6i LS Airco 4-drs
2001
Kia Carens 2.0 EX VGT diesel MPV
2006
Kia Carens 2.0i Executive 7-zits MPV 2006
KIA Magentis 2.7 V6 EX Full Options
2006
Kia Sportage 2.0i Executive Leer SUV 2006
Kia Sportage 2.0i X-ception Leer SUV 2007
Kia Sorento 2.4i Adventure
2003
Kia Sorento 2.5 Adventure diesel 140pk 2006

OVERIGE MERKEN
Toyota Yaris 1.0i Sport 3-drs
Toyota Corolla 1.3i Terra Stationwagon
Toyota Corolla 1.3i Terra Liftback 5-drs
Toyota Corolla 1.6i Terra Airco 4-drs
Subaru Justy 1.5i G3X 5-drs AWD
Subaru Impreza 1.6i GL 4-drs AWD
Subaru Impreza 1.6i GL Plus 5-drs
Opel Astra 1.6i Pearl Airco 5-drs
Renault Clio 1.2 Authetique 5-drs
Daihatsu Gran Move 1.6i CX Airco
Mazda 6 2.0i Sport 5-drs. Hatchback
Mazda 2 1.4i 16V Touring
AUTOMAAT
Daewoo Lanos SX 1.5i 5-drs Automaat

Ambachtelijke bereide rundvleessalade
o.a.
2001
2000
2001
1998
nieuw
2000
2000
2000
2002
2000
2004
2005
o.a.
1998

Ruurloseweg 13, GROENLO. Tel. 0544-46 45 55

WWW.AUTOARINK.NL
Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden
drukkerij Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nl

Het keurmerk voor
producten afkomstig uit
goed beheerde bossen
CU-COC-804814
©1996
Forest Stewardship Council A.C.

400 gram

Grootmoeders schoteltje rundvlees +
rode kool + aardappelpuree
per persoon

1,99
2,99
6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

BiBo kinderkleding

Knuffelfeest

Masterplan Vorden

Sabine Bouwens is in een vrolijke bui. De toonbank in haar knusse kinderkledingzaak (40 m2) aan de Burgemeester Galleestraat staat vol met
knuffels. Grote, kleine, in alle soorten en maten.‘ Beestjes’ die zich straks
maar al te graag willen laten knuffelen. Hoewel Sabine de knuffels zelf
liefdevol omarmt, ligt het toch in de bedoeling dat haar klanten er blij en
gelukkig van worden!

Sabine: Een jaar geleden ben ik hier in
Vorden met de kledingzaak ‘BiBo’ begonnen. Voor mij een reden om dat zaterdag 30 januari samen met de cliënten te vieren. Bij aankoop van 15 euro
krijgen ze namelijk een super leuke
knuffel cadeau’, zo zegt ze. Alvorens
ze met een eigen zaak begon werkte
Sabine Bouwens ruim 18 jaar in het
‘kapperswereldje’. ‘Een leuke tijd.
‘Kappen’ is een prachtig beroep waarin je veel creativiteit kwijt kunt. Tevens een modieus vak en bovendien
ontmoet je veel mensen met elk zijn
of haar eigen wensen. Met name bij de
dames is vrijwel geen één kapsel hetzelfde, dus zeer afwisselend allemaal.
Toch kreeg ik op gegeven moment het
gevoel dat het tijd werd iets anders te
gaan doen. En dan het liefst een eigen
zaak met werkzaamheden die affiniteit met mode hebben. Toen zich de
mogelijkheid voor deed dit pand te
huren, besloot ik hier een kledingzaak
voor kinderen te beginnen. Een poosje
later toen er vanuit de klanten vraag
kwam naar ook babykleding, heb ik
deze ‘lijn’ er bij genomen. Alvorens de
winkel vorig jaar werd geopend,
moest er eerst flink wat werk verzet
worden. Voorheen was hier een siga-

renzaak gevestigd waar ook veel gerookt werd. Dat was te merken ook, de
muren waren geel uitgeslagen!
Dus allereerst schilderen. Verder een
keukenblokje aangebracht, toilet vernieuwd en verder nog enkele interne
aanpassingen gedaan. Wat ik destijds
heel leuk vond, de reacties van de winkeliers hier in de straat. Zij vonden het
prachtig dat er in de Burgemeester
Galleestraat een kledingzaak voor kinderen bij kwam’, zo zegt Sabine. Juist
op het moment dat ze haar draai had
gevonden, toch een tegenslag. Sabine:‘
Toen ik op een dag de winkeldeur
opende, zag ik tot mijn grote schrik
dat er was ingebroken. De helft van de
kleding was verdwenen. Toen was ik
wel even van de kaart. De weken daarna ben ik diverse keren na sluitingstijd en ook op zondag gaan kijken of ik
niet opnieuw voor een negatieve verrassing zou komen te staan.
Inmiddels zijn er dusdanige maatregelen genomen, dat ik niet bang behoef
te zijn dat het weer gebeurt. En dat
geeft toch wel een goed gevoel’, zo
zegt ze. De naam‘ BiBo‘ kinder- en babykleding heeft betrekking op haar ei-

Opnieuw Vordens schaatssucces

Sabine temidden van haar knuffels
gen naam. De‘ Bi‘ afgekort uit Sabine,
terwijl‘ Bo’ is afgeleid van haar achternaam Bouwens ! Sabine:‘ Over het eerste jaar ben ik wel tevreden. Natuurlijk heeft ook de recessie op mijn omzet invloed gehad. Welke zaak niet ? Ik
verkoop hier kleding voor kinderen
van 0 tot 11 jaar. Inmiddels verkoop ik
ook bijpassende accessoires. Mode
houdt tevens in dat de ontwikkelingen in dit vak niet stil staan. Daar
speel ik met telkens een stukje nieuwe
collectie continu op in.
Wat ik eveneens erg belangrijk vind,
ik heb ook een mooie betaalbare babycollectie waar de klanten erg enthousiast over zijn. Het is vooral in de huidige tijd heel erg belangrijk dat men
voor betaalbare prijzen kwaliteit kan
kopen. En dat kan hier’, zo zegt ze. Inmiddels heeft Sabine Bouwens al een
vaste klantenkring opgebouwd. Richting toekomst hoopt ze het klantenbestand verder uit te breiden.‘ BiBo‘ kinderkleding is vijf dagen in de week geopend: vanaf dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

L.R. de Graafschap
De 3de dressuurselectiewedstrijd
werd vanwege het slecht weer verplaatst. De wedstrijd werd een week later (16 en 17 januari) verreden in Empe. Hier streden de dressuurcombinaties om het kringkampioenschap en
een afvaardiging naar de Gelderse
kampioenschappen. Deze wordt verreden op 6 februari 2010.
Chris van Dijk reed met Amigo Maya
in de klasse L1. Hij werd 3de met 200
punten. Dit was goed genoeg om reserve kampioen te worden en een plek op
de Gelderse kampioenschappen. In de
klasse M1 behaalde Iris Berenpas met
Walencia een 4de prijs met 185 punten. Ook zij werd reserve kampioen en
staat 1ste reserve voor de Gelderse
kampioenschappen. Ninete Zwierenberg behaalde in de klasse M2 een 2de
prijs met 178 punten. Ook zij staat 1ste
reserve voor de Gelderse kampioenschappen in deze klasse. Bart Hartman werd kringkampioen bij het
springen en mag ook naar de Gelderse
Kampioenschappen.
In hetzelfde weekend werd er een wedstrijd te Lochem georganiseerd. Hier
deed Carlijn Slijkhuis goede zaken. In
de klasse B behaalde ze met Aimee een
1ste prijs met 193 punten. Ook in de
klasse M2 was het oranje lintje voor
haar. Dit deed ze met het paard Volmer.

P . K . V.
SPILBROEKSHOW NEEDE
Hoenders:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst
2xZG
Wyandotte: B. Wassink 1xF, 1xZG, 2xG
Dwerghoenders:
Doornikse Kriel: H. van Olst 2xZG
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van Olst
2xF, 2xZG, 1xG
Wyandotte Kriel: H. Nijhof 1xF, 3xZG

Na de succesvolle gewestelijke pupillenkampioenschappen voor jongens
in Enschede vorige weekend, was het nu de beurt aan de meisjes.
Zij streden zaterdag 23 januari in Deventer om het kampioenschap in de
klassen pupillen A t/m F. De Vordense
Erin Albers reed met o.a. een persoon-

lijk record van 16.55 sec op de 100 meter naar een zeer verdienstelijke 3e
plaats bij de F pupillen!

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 1xZG
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering
4xZG, G. Lenselink 1xF, 3xZG
Alaska: J. Bakering 3xF, 4xZG, 1xG
Hollander: K. Hietbrink 1xF, 3xZG
Kleurdwerg: H. Gubbels 4xF, 2xZG
Pool Roodoog: 1xZG, 2xG
Duiven:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1x93, 1x92, 2x91punten

30 januari zal het team proberen het
goede spel van vorige week te herhalen in de thuiswedstrijd tegen Boemerang. Kom allen kijken in sporthal 't
Jebbink!

B&W Bronckhorst stellen in het Masterplan Vorden centrum aan de gemeenteraad voor om door de sloop
van het voormalige Nutsgebouw - de
huidige bibliotheek - een groot plein
te vormen midden in het dorp. Het
unanieme negatieve advies van de gemeentelijke Monumentencommissie
leggen B&W naast zich neer. Zoals u
weet, is ook de vereniging 'Oud Vorden' fel tegen de sloop van het Nutsgebouw. Zij wil in het gebouw een oudheidskamer vestigen, samen met een
kunstgalerie en een of andere vorm
van openbare dienstverlening en/of
horeca.

UITSLAGEN DASH
ZATERDAG 23 JANUARI 2010
Dash DS 6-V.C.V. DS 6 0-4, BVC'73 DS 1Dash DS 3 4-0, Rabobank/D... DS 1Dash DS 1 4-0, Dash MB 3-Vollverijs MB
2 3-2, Dash HS 2-Volga HS 3 4-0, Sparta
Zel... DS 5-Dash DS 5 1-3, VIOS Beltr...
DS 1-Dash DS 4 3-1, Dash MB 1-Langhenkel... MB 2 4-0, Dash DS 2-Kerkemeije... DS 1 4-0, Halley MC 3-Dash MC
2 4-0

Het lot van het Nutsgebouw ligt nu in
handen van de gemeenteraad van
Bronckhorst. Aan allen die het hart
van Vorden ter harte gaat, doet de
commissie 'Behoud Nutsgebouw Vorden' de oproep om hun mening direct
bij de fracties van de gemeenteraad
kenbaar te maken. Zoek contact met
uw partij - het liefst per e-mail. Op 28
januari a.s. neemt de gemeenteraad
haar besluit. Op 3 maart a.s. worden er
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Laat de raadsleden nú al weten
dat u als Vordenaar tégen de pleinvorming en tégen de sloop van het Nutsgebouw bent!
De gegevens van de verschillende gemeenteraadsleden kunt u per fractie
vinden op de volgende bladzijde van
de gemeentesite: http://www.bronckhorst.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=404

Zaterdag 30 januari: Dijkman/WSV
MB 4-Dash MB 3, Dash MB 2-Halley MB
2, Dash MC 2-Langhenkel O. MC 5,
Dash DS 4-Boemerang DS 3, Dash MC
1-S.C. GORSSEL MC 1, Dijkman/WSV
HS 4-Dash HS 3, Revoc MB 1-Dash MB
1, Dash DS 3-Boemerang DS 2, Dash DS
5-Halley DS 5, Dynamo-Neede DS 2Dash DS 2, Dash DS 1-Boemerang DS 1.

E-MAIL ACTIE
A Stuur deze e-mail door aan alle relaties die u in Vorden heeft.
B Stuur een e-mail met uw mening
aan een gemeenteraadslid.
C Stuur (in CC) een kopie van uw email aan redactieZutphen@destentor.nl; redactie@contact.nl; jwdrijver@hetnet.nl
D Druk het bijgesloten document af
en hang het voor uw raam.
Deze actie is gericht aan allen die op 3
maart a.s. stemgerechtigd zijn binnen
de oude gemeente Vorden.
Commissie 'Behoud Nutsgebouw Vorden'
Vereniging 'Oud Vorden',
voorzitter G. Klunder, de Steege 41, Vorden

Vo l l e y b a l
DEVOKO D1 - DASH D1
Afgelopen zaterdag moest Dash dames 1, gesponsord door Visser Mode,
naar Denekamp om daar een wedstrijd te volleyballen tegen de nummer 5 uit de poule. Na de prima prestatie van vorige week, ging het team er
vol goede moed heen. Al moet gezegd
worden dat er de afgelopen week een
aantal blessures waren ontstaan. Vanaf moment één dat de wedstrijd begon
leek het wel of de dames er niet bij waren met de gedachten. Wat vorige
week nog sterke punten waren, kon
deze week niet opgebracht worden. De
pass liep niet lekker, mede doordat libero Maaike Draaijer tijdens de eerste
set uitviel met een blessure. De eerste
set werd dan ook verloren met 25-17.
Na deze set moest er iets recht gezet
worden. Maar weer liep Dash achter
de feiten aan. Daar kwam nog bij dat
Anouk Nijbroek ook nog uitviel met
een enkelblessure. Deze set werd verloren met 25-16.
Om er toch nog het beste van te maken werden de schouders eronder gezet in om te vechten voor de overwinning. De derde set begon redelijk,
maar na een halve set keek Dash alweer tegen een achterstand aan door
een service serie aan de kant van Rabobank/DeVoKo. Deze set werd verloren
met 25-18.
Zonder punten naar huis gaan was
geen optie, dus vocht Dash voor de
laatste set. Nu werd er beter begonnen
aan deze set dan aan elke andere.
Dash pakte zelfs een voorsprong van
12-17. Maar door eigen foutjes en blessureleed ging deze set alsnog verloren
met 24-26.
Dit was een wedstrijd om snel te vergeten voor de dames van Dash. Zaterdag

PROGRAMMA DASH
Vrijdag 29 januari 2010: KSH HS 1Dash HS 1, Tornado Lare... HS 2-Dash
HS 2

Nutsgebouw
Ik ben het met het standpunt van de
aktiegroep eens, herstel het in de oude
luister. Geef er een culturele bestemming aan of iets voor de jeugd, of laat
gewoon de bieb erin blijven, en noem
het gewoon Nutsgebouw in plaats van
het modieuze Kulturhus. De zelfde argumenten gelden trouwens voor het
Dorpshuis. Er is al veel te veel afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor lelijke gebouwen, die een soort van grootheidswaanzin uitstralen en niets bijdragen aan het behoud van de oude
dorpssfeer. De enigen die daar wat aan
gehad hebben zijn de projectontwikkelaars, die hun zakken vullen en vervolgens weg zijn en de zogenaamde
adviesbureaus, die voor veel geld dingen bedenken, die ieder weldenkend
mens ook had kunnen bedenken. De
gemeente zou toch iets geleerd moeten hebben van de wijze waarop het
centrum van Hengelo in de vernieling
is geholpen.
Parkeren voor toeristen gewoon buiten het dorp. Toerisme is leuk, maar
moet ook niet teveel worden. De gemeente zou zich ook eens kunnen afvragen of een eventuele verdergaande
uitbreiding van het toerisme wel een
positieve bijdrage is voor de gewone
inwoner van Vorden. Ik kan me voorstellen dat de horeca voor is, maar
hoeveel echt Vordense werkgelegenheid levert dat nou helemaal op. Dat
zelfde geld voor het modieuze standpunt van bestuurders over het op de
kaart zetten van de gemeente/dorp.
Vorden staat reeds honderden jaren
op de kaart, en akties voor het strelen
van de ego's van onze bestuurders zijn
naar mijn idee overbodig.
Dat geld zou beter besteed kunnen
worden aan het verlagen van de huisvestingskosten van de gemeente, die
ongetwijfeld de pan uit zullen rijzen
als de balans opgemaakt is van de kosten van het minimalistische nieuwe
gemeentehuis, dat naar ik vernomen
heb gedeeltelijk zelfs voorzien is van
elektrisch verstelbare zetels. Hoe bedenk je het.
Ook principieel, zou een beginnend
inzicht van de gemeente, dat de gemeente er voor de burgers is, en niet
omgekeerd, ook helpen. Daaruit volgt
dat de gemeente dient te opereren
binnen de wensen van de burger als
dat in het wettelijke kader valt. We
hebben helemaal niets aan bestuurders die zonodig iets achter moeten laten om hun eigen ego te strelen.
Kortom de overheid heeft naar mijn
menig de plicht om met zijn zeggenschap en middelen om te gaan als een
goed huisvader, en die luistert en is
zuinig.
De gang van zaken is in ieder geval
een overpeinzing waard met het oog
op de komende gemeenteraadverkiezing.
A.J. Heitling
Industrieweg 6, 7251 JT Vorden

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

OP DE HELE
WINTERCOLLECTIE

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

• SANDWICH • NTS •
CARBONE • MAC • SAMM

50%
NU

KORTING

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

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

Breng nu uw fiets of electrische fiets
voor een grote (winter) beurt,
voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!
Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 57,50
Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 42,50
(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maand: januari.
MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

FEBRUARI AANBIEDING

(gratis leenfiets beschikbaar)

10% korting
OP TROXEL RIJHELMEN
Zadel
passen, verkoop, reparatie en
her- en bijvullen

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken
en lederreparaties

Ruitersportartikelen
o.a. Troxel Rijhelmen, HitAir
Airbagvest, GPG Adapters en
Safestyle veiligheidsbeugels

Paardenvoeders

Zaterdag
30 januari

Flirt Night

HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

www.oldehietmoat.nl
T 0314-642 175 • M 06-1369 1852

vanwege het grote
succes vorige keer
nog een avond
legaal flirten. Vol =vol!

Volop verse Tulpen!!

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties
Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen
op www.rowielektro.nl
Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu
tot wasautomaatdeur online op voorraad.
Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op
www.rowielektro.nl

Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49
Super mooie boontjes 500 gram 0.99
Vol vitamines Kiwi 10 voor 1.99
Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99
Heerlijke Bananen deze week kilo 0.99
Hollandse Rode kool per stuk 0.79
Mineola’s nu 10 voor 1.25

FIETSEN • BROMFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN

ACCESSOIRES
HENGELO GLD.

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!
KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

Lekker en vers!
Laat u verrassen in onze
boerderijwinkel met appels &
peren uit eigen boomgaard,
groente, fruit en
streekproducten.

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Openingstijden
Openingstijden
Dinsdag
9-12 en
en 13-18
13-18 uur
uur
Dinsdag 9-12
Donderdag 9-12
9-12 en
en 13-18
13-18 uur
uur
Donderdag
Vrijdag
9-12 en
en 13-18
13-18 uur
uur
Vrijdag 9-12
Zaterdag Zaterdag
9-12 en 13-18
uur
9-16 uur

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Prinsenmaatweg 3,
7224 NE Rha/Steenderen,
Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mini gravers v.a. 75 cm breed
mini shovel 1,1 meter breed
trilplaten
stenen knippers
trilstamper
snoeihout versnipperaar
tuin versnipperaar (benzine motor)
zijklepelmaaier 150 cm
tuinfrees 8 pk
verticuteermachines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motor kruiwagen 4-WD
tuinrol (vulbaar)
aanhangwagens open en gesloten
paarden / veetrailers
veegmachines
frees 2,2 meter
stalmest verspreider 5 ton
schijveneg 3,15 meter
houtklovers 220 volt +
motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg
38,3,7021
Wisselinkweg
7021 HX
MDZelhem
Zelhem

tel: 0314-622267
fax: 0314-620066

N U E XT R A A F P R I J S R O N D E !

€ 10,- EXTRA korting

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

op alle afgeprijsde damesheren- kinderlaarzen en schoenen

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Raadhuisstraat 27 HENGELO (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Beltrumsestraat 34 GROENLO
Tel. (0544) 46 13 94

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 32 - 2010
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.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij Weevers

1. Beplantingsverkoop plan Brinkerhof.

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.

1

2. Opening oversteekplaats voetgangers met o.a: mevr.
Aartsen, dhr. Takken, dhr Woudenberg, mevr. v. Uden,
dir. O.B.S. dhr. Alex v.d. Berg.

2

3

3. Gemeentehuis Vorden, circa 1900.

Jubilarissen Vrouwen van Nu
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu Vorden zijn 9 dames
gehuldigd voor hun 25, 40 of 50 jaar lidmaatschap bij de vereniging.
De dames Bloemendaal, Groot Nuelend, Hoeksma, Kapper, Rossel en
Scheffer zijn 25 jaar lid, mevrouw Koning (deze avond helaas niet aanwezig) is 40 jaar lid en mevrouw Bran-

denburg is al 50 jaar lid. Een felicitatie
waard. Ook hebben ze afscheid genomen van Jo Harmsen als bestuurslid.
Helaas hebben ze nog geen opvolgster
voor haar, maar ze blijven zoeken.

Na het officiële gedeelte en de huldigingen was er een optreden van muziekgroep Fluitekruid uit Zutphen.

JANUARI
27 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB Jaarvergadering in 't Stampertje m.m.v. Wereldwinkel

FEBRUARI
3 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
4 Bejaardenkring Vorden
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
10 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
18 Bejaardenkring Vorden
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
24 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB in 't Stampertje Terpen en
Wierden

Zij speelden traditionele volksmuziek
van voornamelijk Ierse en schotse afkomst.

Winnaars verjaardagskaartenactie

Een nieuw soort ‘vrijwilliger’ in Vorden?
U en ik kennen ze wellicht. Van die
mensen die zich belangeloos voor allerlei doeleinden willen inzetten. Van
dichtbij ken ik ze, mannen en vrouwen, die bij nacht en ontij in de weer
zijn om onze Vordense IJsbaan
sneeuwvrij te krijgen en te houden.
Zelfs buiten het bestuur om zijn ze
nog met bosjes te vinden. Gelukkig
maar voor Vorden!
Al deze mensen verdienen een pluim!
Onlangs werden wij, als vrienden van
de ijsbaan, geconfronteerd met een
‘nieuw soort vrijwilliger’. Een die ongevraagd en meestal ook in de nachtelijke uurtjes, het werk van de bovengenoemde vrijwilligers komt afbreken.
Want hebt u het nog niet gemist: ons
kwieke schaatsertje langs de Zutphense weg op het gazon bij de familie Van
Ark? Weg! Zomaar van de standaard
gewrikt!

(van links naar rechts) Carlijn Schennink, Charlotte Schuitema, Nicole Heesen, Catelijn Kiburg, Judie te Grotenhuis.
Carlijn Schennink uit Wehl, Catelijn Kiburg uit Doesburg, Judie te Grotenhuis uit Halle en Nicole Heesen uit Doetinchem zijn de winnaars van de
verjaardagskaartenactie van Rabobank Graafschap-Midden.
Rabobank Graafschap-Midden nodigde de 4 winnaressen en hun familie
uit op woensdag 20 januari jl. voor de
prijsuitreiking. Uit handen van Charlotte Schuitema ontvingen zij een
waardebon voor toegangskaarten voor

het hele gezin van De Efteling. Kinderen van 8 en 9 jaar die een rekening
hebben bij Rabobank Graafschap-Midden ontvingen in december een uitnodiging om een nieuwe verjaardagskaart voor de bank te ontwerpen.

Door het in de training blijven werken
aan goede zwemtechnieken levert dat
in ruim 60% van de starts ook een verbetering van de tijd op. Dit keer wordt
er goed gelet op het stroomlijnen in de
slag en het met voldoende snelheid
uit de keerpunten komen.
De groep tien en elf jarigen zwemmen
100m schoolslag aangevuld met 100m

rug en 100 borstcrawl. De acht en negen jarigen 100m schoolslag en 50m
vlinderslag. De junioren (12 en 13 jaar)
zwemmen 200m schoolslag en 200m
wisselslag.
Nick Bongers, Iris van Gijtenbeek, Edwin Jager, Manon Kolkman, Fleur Zomer en Anniek Welmer halen op al
hun slagen een persoonlijk record. Bas
Wensink en Torben Lammerdink
doen dat ook, terwijl ze toch al hele
goed tijden hadden staan. Zij worden
hiermee in Groenlo ook op alle slagen
eerste, een goed uitgangspunt voor
deelname aan de Nederlandse kampioenschappen voor minioren in februari.

Hennie Reindsen,
voorzitter IJsvereniging Vorden.
Hoetinkhof 53, Vorden.

De 4 leukste kaarten werden door de
Rabobank uitgekozen.
De winnende ontwerpen zijn als kaart
afgedrukt en worden verstuurd naar
alle jarige kinderen tot en met 10 jaar
die klant zijn bij de bank.
Bij inlevering van deze kaart ontvangt
de jarige een cadeautje.

Zwemmen
BERKELDUIKERS, SPEEDO
DEEL 3
De jeugdselectie zwemmers van de
Berkelduikers, acht tot dertien jaar,
hebben op de derde Speedo wedstrijd
op twee of drie afstanden weer hun
prestaties kunnen verbeteren.

Het motief?... Zegt u het maar: misschien was het een kunstverzamelaar
of iemand die China van het benodigde staal wil voorzien of.. en daar ga ik
zelf voor, iemand die na een avondje
stappen z’n krachten heeft willen meten met een weerloos schaatsertje. Dat
moet wel met een dronken kop zijn
gebeurd, want... arm Vorden als deze
daad met het volle verstand zou zijn
gepleegd. Gewel(da)dig moedig! Geweldig moedig zou ik het vinden als

deze ‘vrijwilliger’ zich nu aangesproken zou voelen, ons schaatsertje onder de arm zou nemen en het bij mij
thuis zou bezorgen, of het desnoods
stilletjes terug zou zetten bij de paal
waar het op hoort te staan. Een van onze ware vrijwilligers zal er vast een
avondje aan willen wagen om met z’n
lasapparaat alles weer op de plek te
krijgen waar het hoort.

Eerste plaatsen zijn er ook voor: Kim
Nijland (2x), Marlieke Scholten (2x),
Merel van de Wal (2x) en Niels Tjoonk
(2x).
Tweede plaatsen zijn er voor: Iris van
Geitenbeek, Thomas Luchies, Kayla
Tjoonk.
Derde plaatsen zijn er voor: Quincy
Bobbink, Edwin Jager, Luuk Nijland,
Marike van Rooy, Jamie Stegeman.
Volgende week zullen Luuk Nijland,
Niels Tjoonk, Marlieke Scholten en
Bernice Jager uitkomen op het Nederlands kampioenschap voor Junioren
in Heerenveen.
Kijk voor meer uitslagen op
www.berkelduikers.nl

Stratendarten
Vierakker-Wichmond
Het Dartteam ‘Bie-Kriet‘ organiseert op donderdag18, vrijdag 19
en zaterdag 20 februari voor de
kernen Wichmond, Vierakker en
het buurtschap Delden het jaarlijkse stratendart toernooi.
Dit wordt gehouden in café D’N Olde
Kriet in Wichmond. De voorgaande
edities van dit kampioenschap vonden altijd in mei plaats, maar op verzoek van een aantal deelnemende
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ploegen, is het verschoven naar de
maand februari. Aan de opzet verandert niets, behalve dat de finales nu
op zaterdag worden gespeeld.
Elk team bestaat uit twee heren en
één dame. Mocht men geen inschrijfformulier hebben ontvangen dan
kan men zich ook opgeven bij Eelco
Pierik (06) 48 23 36 66 of bij café Olde
Kriet (0575) 44 16 00.
Voor nadere informatie
www.dartteam-biekriet.nl

Nu ook op

internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

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

Gratis tanken bij Firezone Baak

Bouwmaatschappij Weustenenk en Bouwbedrijf Oolthuis

Samen verder
Eigenaar Bennie Weustenenk van
de gelijknamige bouwmaatschappij gevestigd in Hengelo (gld), dat al
vele generaties door de familie
Weustenenk wordt geleid, heeft
geen opvolger binnen de familie.
Om die reden heeft hij uitgekeken
naar een andere mogelijkheid om
de continulteit van zijn bedrijf te
waarborgen.
Bouwbedrijf Oolthuis, gevestigd in
Lichtenvoorde met een nevenvestiging in Wehl, is gelnteresseerd in
Weustenenk omdat men graag gecontroleerd verder wil groeien in de regio.
Weustenenk blijft zijn eigen identiteit
behouden en zal vanuit Hengelo blijven opereren vanaf dezelfde locatie.

Na de eerste gesprekken enkele maanden geleden bleken de beide bedrijven
goed bij elkaar te passen en elkaar aan
te vullen op gebied van kennis, vakmanschap en klantenkring.
Als resultaat daarvan heeft recent intensief contact plaatsgevonden dat er
toe heeft geleid dat Bouwbedrijf Oolthuis en Bouwmaatschappij Weustenenk besloten hebben een samenwerking aan te gaan, en wel per 1 januari
2010.

Bouwbedrijf Oolthuis en Bouwmaatschappij Weustenenk zullen hun relaties als vanouds blijven bedienen en
zich inspannen om als resultaat van
deze samenwerking de dienstverlening nog beter te laten zijn.

Nieuw tenue E7

Joke van den Bos uit Baak gooide twee keer zes, daarom hoefde ze niet te betalen voor een volle tank!
Op zaterdag 16 januari won Joke van den Bos uit Baak een gratis tank
brandstof bij Firezone. Iedereen die met twee dobbelstenen twaalf gooide
mocht namelijk gratis zijn tank volgooien.
Firezone is een landelijke keten van
onbemande tankstations. 'We staan
bekend om onze lage prijzen,' vertelt
Marcel Rave, vertegenwoordiger van

Firezone. 'Maar naast onze kortingen
houden we ook regelmatig ludieke acties. De dobbelsteen-actie is daar een
goed voorbeeld van.

Ons promotieteam duikt ieder weekend wel ergens op om onze klanten te
verrassen met een kans op een gratis
tank.'
Voor andere acties van Firezone en
voor een overzicht van alle stations
kunt u kijken op www.firezone.nl

Rondom de Hessenweg (122)

Waren er, volgens een inventarisatie van archivaris Slicher van Bath, in de
14e eeuw in de huidige gemeente Bronckhorst nog een groot aantal boerderijen en hoven. De 80-jarige oorlog bracht daar verandering in. Er heersten op het Gelderse platteland onhoudbare toestanden van pest, hongersnood, verwoesting en verlatenheid.

Van dorpen als Steenderen, Ruurlo,
Hengelo, Zelhem en Hummelo wordt
in 1581 bericht, dat de mensen zich
niet meer buiten durven vertonen en
met hun resterende vee de wijk nemen in moerassen. Dorpen als Warnsveld en Varsseveld waren in deze periode geheel of nagenoeg ontvolkt, in
andere stond geen huis meer overeind. In Varsseveld woonden geen drie
inwoners meer en in de gemeente
Bronckhorst zal het niet anders zijn
geweest. Ellende, wanhoop en verbittering dreven de plattelandsbevolking
tot georganiseerd verzet (zie aflevering 121). De op 24 december 1537 te ’s
Heerenberg geboren Willem IV graaf
van den Bergh was betrokken bij die
boerenopstanden. Hij beschikte te Ulft
en ’s Heerenberg over een eigen kleine
krijgsmacht onder zijn bevel. Hij leefde van 1537 - 1586 en was dus tijdgenoot van Willem van Oranje (1533 1584). Het was de tijd van de Habsburgse keizer Karel V, geboren in 1500
te Gent, die in 1515 (15 jaar oud!) het
bewind over de Nederlanden aanvaardde. ‘De Nederlanden’ omvatten
toen 17 gewesten, dus ook de zuidelijke Nederlanden, Luxemburg en stukken van Duitsland bij Venlo. In 1555
deed hij te Brussel afstand van de
troon (over Nederland) en bij die
troonsafstand werd hij ondersteund
door zijn zoon Filips II (1527 - 1598)
aan de ene kant en Willem van Oranje aan de andere kant. Willem IV van
den Bergh was samen met Willem van
Oranje voor een deel opgevoed aan het

hof van Karel V te Brussel. En hoe gaat
dat: Willem van Oranje had nog een
leuke zus, Maria (1539 - 1599) en die
werd uitgehuwelijkt aan Willem IV
van den Bergh. Dus Willem van Oranje en Willem van den Bergh werden in
1556 zwagers. Rustige jaren volgden,
maar in 1566 tekende Willem van den Bergh, samen
met Willem van Oranje en
200 andere Nederlandse
edelen, het ‘Smeekschrift
der Edelen’ aan de landvoogdes over de Nederlanden, de hertogin Margaretha van Parma. Dat viel niet
in goede aarde bij de Spanjaarden en een jaar later
kwam Alva met een flinke
troepenmacht naar het
noorden en werden twee
mede-ondertekenaars van
het smeekschrift, de graven
van Egmond en Hoorne, gevangen genomen en in 1568
onthoofd. Met de Slag bij
Heiligerlee (1568), waar Lodewijk, broer van Willem
van Oranje en zwager van
Willem van den Bergh,
vocht tegen de Spaanse
overheersers, begon de
Tachtigjarige oorlog. Willem IV van den Bergh was,
net als Willem van Oranje,
voor Alva gevlucht naar
Duitsland en begon vandaar aanvallen op Nederlandse steden. Hij veroverde
’s-Heerenberg, Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Hattem en Elburg,
maar hij werd verslagen bij Kampen
en vluchtte in 1572 naar Bremen,
waar hij tot 1576 heeft gewoond. Willem kwam in 1576 terug op Huis
Bergh en hoopte dat hij stadhouder
zou worden van Staats Gelre, omdat
een deel van de Nederlanden in han-

den van de opstandelingen was. Tot
zijn spijt kreeg zijn zwager Jan van
Nassau deze post in 1578. Uit onvrede
zocht Willem daarna contact met de
Spanjaarden en wilde onderhandelen,
maar hierover in de volgende aflevering meer. In 1581 bedankte Jan van
Nassau voor het stadhouderschap,
waardoor Willem van den Bergh alsnog stadhouder van Staats Gelre werd.
(Er was toen ook nog een Spaans Gelre, dat is het vroegere Overkwartier, de
streek bij Venlo en Roermond).

Westhoff Automaten heeft ervoor gezorgd dat dit meisjesteam in een
nieuw tenue is gestoken!
Namens HC'03 onze hartelijke dank
hiervoor !
Op de foto staan. Bovenste rij v.l.n.r.:
Frank Klein Reesink (trainer en leider),
Chanel Booltink, Fleur Gaikhorst, Lynnette Overbeek, Susan Kok (leidster),

Dorien Onstenk, Sanne Nijman, sponsor dhr. Westhoff van Westhoff Automaten. Middelste rij: Yinde Huiskamp,
Cathy Klein Reesink, Julia Meijer, Sophie Koenders. Liggend ervoor: Lindsey Kok. Op de foto ontbreekt Danee
van Middelkoop.

In teken van leefbaarheid

D66 verkiezingsavond
Op dinsdagavond 9 februari a.s. organiseert D66 Bronckhorst haar
verkiezingsavond in het kader van
de aanstaande gemeenteraadverkiezingen. De bijeenkomst vindt
plaats in De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo.
D66 wil met de inwoners van de gemeente in gesprek over het behoud
van de leefbaarheid binnen de gemeente. Wat betekent de vergrijzing
en misschien een krimp van het inwonersaantal voor de vitaliteit van dorpen en kernen? Vertegenwoordigers
van diverse organisaties geven hun
mening en u kunt uw vragen aan hen
stellen. De sprekers leiden een onderwerp in dat hen na aan het hart ligt,
waarna het publiek de gelegenheid

krijgt te reageren. De sprekers die aan
het woord komen zijn Arnold Gerritsen (voorzitter van de gebiedscommissie De Graafschap en burgemeester
van Zutphen) Frida Meints (directeur
van de Ds. Piersonschool in Hengelo),
Henk Remmelink (vice-voorzitter van
de vereniging Dorpsraad Drempt,
Hummelo en Keppel) en Gaston Wouters (lijsttrekker D66 Bronckhorst).

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp kan komen mee praten. D66 kan zo een indruk krijgen
van wat er leeft onder de bevolking en
daar in de volgende raadsperiode rekening mee houden. Tijdens de avond
kunt u tevens kennismaken met D66lijsttrekker Gaston Wouters en de andere kandidaat-raadsleden.

FNV Bouw houdt grip op de knip
Bron: Historische Canon Zelhem (Project voor het basisonderwijs).Wilt u
reageren op deze rubriek of wilt u een
oude foto of een verhaal uit de gemeente Bronckhorst beschikbaar stellen? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Nu budgetvoorlichter Nibud voorspelt dat de kredietcrisis in ieders
portemonnee voelbaar wordt,
zorgt FNV Bouw dat werknemers
grip houden op de knip.
Op maandag 1 februari verzorgt de
bond in De Radstake in Heelweg voorlichting over het thema 'Laat geen
geld liggen; rondkomen met minder
inkomen'. Met tips om slim om te
gaan met geld en eventueel subsidiepotten aan te boren. Leden van FNV

Bouw en ook niet-leden zijn van harte
welkom. De avond begint om 19.30
uur.
Geldtekort kan onverwachts toeslaan.
En door verandering van premies en
toeslagen zal niet voor iedereen het
loonstrookje van januari prettig uitvallen. Daarom bekijkt FNV Bouw het
huishoudboekje. Deskundige Mattie
Goedegebuur van het Nibud komt vertellen over het vele onderzoek van
haar onafhankelijke stichting. Zij koppelt daar praktische tips aan.

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak

M Autobedrijf
M Melgers

(0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Hoge Wesselink 2 - Steenderen
(0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

Hyundai Tucson 2.0I

Opel Astra

CVVT 2wd Style Executive,
114.586 km, 10-2005 € 14.250,-

1600 Enjoy, 44.000 km, 2006

€ 13.750,-

OPEL MERIVA 1600-16V MAX-COOL
OPEL VECTRA 1800-16V LINE SEDAN
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM
VW BORA 1600-16V SEDAN
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE
MERCEDES A-KLASSE 5-DRS
AUDI A4 1900 TDI
VOLVO S60 D5 TDI
TOYOTA AVENSIS 2.0 6-PERS.

80000
46000
101000
106000
36000
109000
70000
79000
177000
115000
88000

2004
2005
2003
2000
2005
2002
2005
2000
2003
2005
2003

10950
14950
10950
3950
8950
9950
13950
7350
11450
16950
14950

MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING

€ 13.500

01-2006

28.478 KM

MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE

€ 10.750

06-1998

123.000 KM

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY

€ 8.250

06-2003

81.000 KM

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ESSENTIA

€ 9.750

01-2004

70.161 KM

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS

€ 13.950

01-2005

36.541 KM

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK

€ 13.250

03-2006

134.333 KM

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA

€ 13.750

09-2003

123.036 KM

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI

€ 7.750

11-2005

56.005 KM

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66 KW 5D CL € 12.950

08-2005

139.500 KM

€ 12.950

10-2004

159.323 KM

VOLVO S60 D5 KINETIC CHRONO

k
Informeer oo gelijk
naar de mo
se
he den van lea
onderhoud!!

Tel. (0575) 44 16 21

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Citroën Saxo 1.4 VTS
3-drs, 04-2001, 75.215 km, grijs

€

4.250,-

Citroën Berlingo 1.9 D 600

05-2000 171.672 km € 2.750,-

Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend

10-2005 81.983 km € 11.200,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta

08-2006 81.857 km € 11.250,-

Nissan Primera 1.6 5D Business

09-2002 88.430 km € 7.750,-

Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort

06-2002 108.274 km € 8.500,-

Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk

07-2001 203.874 km € 5.250,-

Seat Altea 1.6 75 kW Stylance

07-2004 65.342 km € 11.900,-

Volkswagen Bora 2.0 85KW 4D Trendline 09-2000 127.152 km € 6.500,03-2004 69.132 km € 8.950,-
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Volkswagen Polo 1.4 16V Trendline

vr.pr. q 298.000,- k.k.

KEIJENBORG

Wiendelsweg 4 - Landelijk gelegen, doch op circa 300 meter
van het dorp, het OOSTELIJK GEDEELTE VAN EEN WOONBOERDERIJ met grote schuur en weiland. Totale perceelsoppervlakte
8.630 m². Bouwjaar ± 1964. Inhoud ± 330 m³. Stenen schuur
van 9 meter x 18 meter. Weids uitzicht. Aantal kamers 4 waarvan 3 slaapkamers.
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl
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Laat uw stem horen.
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PvdA: Regelingen
inkomensafhankelijk
maken

GroenLinks: ‘Niet bezuinigen op de kwetsbaren
en het kwetsbare’
‘De helft van onze gemeentelijke inkomsten komen uit
het Gemeentefonds. En de
geldelijke middelen daaruit
zijn door allerlei bezuinigingsmaatregelen er veel
minder op geworden. Een optie is binnen het opgestelde
beleid te kijken waar je voor
minder geld nog hetzelfde
kan doen. Ik verwacht overigens dat daar niet genoeg
geld te besparen is.’ GroenLinks denkt ondermeer aan
het onderhoud van de wegen
en de bermen en het personeelsbestand van de gemeente
Bronckhorst. Dit laatste is volgens GroenLinks een vervelende
beslissing, maar als het niet anders kan dan valt er niet aan te
ontkomen.
Van Max Noordhoek, lijsttrekker van GroenLinks, mag er absoluut niet bezuinigd worden op de groep van kwetsbare mensen.
“Als je iets niet meer op eigen kracht kunt en ook een ander je
niet kan helpen dan behoort de overheid het probleem met een
uitkering aan te vullen zodat het wel gaat lukken. Als het echt
om mensen gaat, werkt de kaasschaafmethode niet.” Het andere kwetsbare waarover Noordhoek het heeft is de natuur en het
landschap. “Het Landschapsontwikkeling plan (LOP) over de inrichting van het landschap is klaar maar er wordt nog nietsmee
gedaan. Er is veel geld beschikbaar voor de ontwikkeling van
het landelijke gebied, die we binnen moeten halen. We dienen
het platteland fatsoenlijk te behandelen. Maar voor we er verder mee kunnen dienen er eerst allerlei activiteiten te worden
ontplooid.” Als derde noemt Max Noordhoek het klimaat en
energiebeleid waarop niet mag worden bezuinigd. Het vraagt
om een andere instelling van de overheid en de mensen in het
algemeen. “De gemeente kan een duurzame ontwikkeling voor
dit beleid stimulerendoor ondermeer prestatie-afspraken te maken en het voortouw daarin te nemen. Beginnend bij bijvoorbeeld elektrische dienstauto’s van de gemeente.” Gelden uit de
verkoop van de Nuon-aandelen kunnen hiervoor worden ingezet.
Geld besteden aan de herinrichting van de centra van Hengelo
en Vorden vindt Max Noordhoek zondegeld. “Het wordt nu betaald uit de algemene reserve. Dat wordt nu eerst opgemaakt
met als gevolg dat we voor het volgend jaar de begroting niet
meer kloppend krijgen. Het zal worden opgevuld met de Nuongelden, zo staat het in het financieringsplaatje van de gemeente vermeld.”

‘Bronckhorst heeft een behoorlijke financiële reserve.
Het komt voor een groot deel
uit de verkoop van de Nuonaandelen. Nee, niet door de
stijging van 40 procent van
de OZB in de afgelopen raadsperiode. De rekensom ziet er
per saldo anders uit. Het gebruikersdeel is weggevallen
en het eigenarendeel is 40
procent gestegen. Huurders
zijn er beter van geworden.
Daar zitten doorgaans ook de
sociaal zwakkeren en die
hebben we omzeild. We zitten voor de gemeentelijke belasting op een gemiddeld niveau in
de regio’. Antoon Peppelman, is lijsttrekker van de PvdA.Gezien
de onzekere vooruitblik gaat de PvdA in Bronckhorst geen geld
uitgeven. “We gaan kijken hoe zuinig we met ons geld zullen
omgaan.”
De inzet van de PvdA is de lasten van de burger niet te laten stijgen. “Waar je niet aan mag komen zijn: de verenigingen, het minimabeleid en de Wmo. Aan verenigingen geven we fors. Ze dienen een enorm maatschappelijk nut. Uit het Gemeentefonds
krijgen we minder voor de Wmo. Bij een tekort zullen we uit de
algemene middelen putten. Ja, de kaasschaafmethode wordt
hiervoor gehanteerd. Keuzes maken is lastig als het gaat om
mensen. Het is populair te zeggen, ‘met minder ambtenaren
kunnen we het redden. Ambtenaren zitten daar vanuit het verleden en hun werk is altijd nuttig geweest.”
Door de crisis breekt er een minder rooskleurige tijd aan in de
gemeente Bronckhorst. Als de financiële positie erom vraagt
moeten er ook minder populaire maatregelen worden genomen.“Er zit ruimte bij de belastingen op niet-woningen (o.a. bedrijven). Het is nu niet het moment om het te verhogen. Maar
als de crisis voorbij is dan zouden we daar iets mee kunnen
doen.” Andere maatregelen die de PvdA voorstelt zijn: een inkomensafhankelijke bijdrage vragen voor Wmo-voorzieningen,
net als mogelijkheden tot bijdrage naar draagkracht, een reclameheffing en bezuinigen op ‘stenen’ en LOP (Landschap Ontwikkelingsplan).
Antoon Peppelman: “Op het moment dat de economie in het
slop zit, dan heeft de overheid daar een taak. De werkgelegenheid zullen we blijvend stimuleren. Hiervoor doen we geen stap
terug. Dit kun je niet uitstellen.”

VVD: Wat de burger
niet kan, moet de
politiek doen
Efficiency en kwaliteitsverbetering zijn woorden die snel
worden
geroepen.Dorien
Mulderije lijsttrekker van de
VVD, heeft er een korte uitleg voor nodig: ‘Wat de burger niet kan, moet de politiek doen’. “Dat is 1: veiligheid op straat en in verkeer.
2: De leefbaarheid in stand
houden door economische
ontwikkelingen toe te staan
die affiniteit hebben met de
kernen.Het houdt de jongeren in Bronckhorst. En 3:
minder regels. We worden
kapot geregeld.”
Dorien Mulderije zegt er direct bij dat de OZB gerust een stuk
omlaag kan. Maar kan dat als de gemeente alle moeite heeft
moeten doen de begroting 2010 sluitende te krijgen? “De VVD
heeft in de afgelopen periode doorlopend gevraagd naar de beheersplannen voor wegen en bermen. We hebben totaal geen
inzicht waar elke euro van de burger terecht komt. Let wel: het
is geld van de burger en met elke euro moeten we heel voorzichtig mee omgaan! Misschien hebben we nu een 9 voor het wegonderhoud, maar het kan ook naar het niveau 7 en dat is ook
goed. Een ander voorbeeld zijn de Nuon-gelden. Deze hebben de
burger opgebracht en die mag er profijt van hebben. Het kan
het beste worden ingezet voor innovatieve duurzame energie
zodat de lasten voor de burger dalen.”
De VVD is tegen de participatie in het regionale bedrijventerrein nabij Wehl-Doetinchem. “Dan geef je voor de leefbaarheid
in Bronckhorst een geweldige spin-off weg. Werkgelegenheid,
opleidingen…. jongeren trekken weg want er is geen reden
meer te blijven als ook de voorzieningen voor hen zijn weggevallen.”
Minder regels zal volgens Dorien Mulderije ook een hele besparing opleveren. Met regels, de naleving en de handhaving ervan
zijn zoveel ambtenaren druk, dat ze niet aan hun ‘normale’
werk toekomen waarvoor ze er eigenlijk zitten. Bovendien
wordt een overheid onbetrouwbaar als het je niet lukt de regels
te handhaven. Gemeente Bronckhorst heeft 8 ambtenaren per
duizend inwoners met een kleiner takenpakket, dan Almere.
Daar zitten er 6,6 ambtenaren met een veel breder takenpakket.
Om Toerisme en Recreatie in Bronckhorst te bevorderen heeft
de gemeente een marketing bureau ingehuurd. We hebben
daarvoor toch ambtenaren? De VVV en het Bureau voor Achterhoek toerisme? Een ander voorbeeld voor dat we gerust met
minder ambtenaren toe kunnen zijn de kleine dorpen. Dorpen
weten zelf wat goed is voor hun dorp. Dan zeg ik ga om de tafel
en maak prestatieafspraken, dan blijft een school of een dorpshuis behouden!”

Maak gebruik van uw stemrecht.
Kies op 3 maart 2010!

In Contact met de Politiek

Genoeg geld in kas?
Door de crisis en de merkbare gevolgen in Bronckhorst
wordt ook hier heen en weer geschoven met begrotingsposten en de kaasschaaf wordt veelvuldig gehanteerd. De crisis
is wellicht op z’n retour, maar ook in de komende jaren zal
de economische groei afnemen door hogere kapitaalkosten
voor de bedrijven, krimpende kredietverlening voor particulieren en bedrijven, loonmatigingen en de vergrijzing waardoor met het jaar een groter beroep op zorg (AWBZ en Wmo)
wordt gedaan. Daarbij heeft Den Haag een bezuiniging afgekondigd van maar liefst 800 miljoen euro op AWBZ wat ook
gevolgen heeft voor de gemeente Bronckhorst. Dit is niet het
enige dat de gemeente Bronckhorst voor haar kiezen krijgt.

Er zullen minder Rijkstoelagen richting de gemeentekas
vloeien. De begroting kreeg Bronckhorst voor 2010 maar net
sluitend en voor het jaar erop is ze dat niet. ‘Het is een hele
toer om alle maatregelen te nemen”, zo luidt een zinsnede
uit de Perspectiefnota. Hoe kan de politiek de houdbaarheid
van de financiën de komende jaren waarborgen of liever gezegd vergroten om haar eigen ambities waar te maken en de
kwaliteit van onze gemeente te behouden c.q. verbeteren?
Het gaat niet gemakkelijk, als je bedenkt dat alles eerlijk
moet worden verdeeld over de 43 kernen die Bronckhorst
rijk is.

Reageren op de speerpunten van de politieke partijen? www.contact.nl!

IN CONTACT
MET DE POLITIEK
In Contact met de politiek is ook …
Contact Bronckhorst besteedt vanaf vandaag wekelijks ruim
aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande. Vanuit de politieke partijen, CDA, PvdA, VVD, GGB,
D66, GroenLinks en SGP/CU worden berichtgevingen gedaan
en ook de redactie van Contact kaart wekelijks onderwerpen
aan. De datum van 3 maart lijkt nog ver weg, maar komt snel
dichter bij. In de tussenliggende periode belicht Contact de
actualiteiten van verschillende kanten. Met andere woorden:

Hoe denken de verschillende politieke partijen er over en hoe
denkt u erover? Er zullen discussies oplaaien; meningen worden feller en concreter. En dan duurt het nog maar even en u
heeft het op de dag van de verkiezingen voor het zeggen.
Door met het bekende rode potloos een vakje in te kleuren op
het stemformulier, helpt u meebepalen wat er in de gemeente Bronckhorst gaat gebeuren. Alvorens daartoe over te gaan,
laten wij de politici aan het woord.

CDA: Keuzes maken
tussen de alternatieven

‘De begroting 2010 is rond. Voor 2011 is dat niet het geval. De uitgaven zullen zich moeten beperken.Daarbij zou je, je moeten afvragen: wat is het gevolg van de bezuinigingen en wat is het alternatief?’ Huidig fractievoorzitter van het CDA Paul Seesing
heeft het over een ‘degelijk, structureel beleid voeren’. Het aankomende voorjaar zullen echte keuzes moeten worden gemaakt, aldus Seesing.
Een van de prioriteiten van het CDA is een besparing realiseren
in de dienstverlening. Sommige diensten kunnen best uitgevoerd worden in samenwerking met andere gemeenten. Een ervan is de Sociale Dienst. Bronckhorst, Zutphen en Doetinchem
zouden samenkunnen werken. Een andere maatregel is de vereenvoudiging van de wet en regelgeving. “Maar dat kunnen we
niet gemeentelijk. Dit dient regionaal te worden aangepakt.”
Seesing doelt met name op de regels rond Natura 2000 en andere wetgevingen voor het buitengebied. “Veel regels overlappen
elkaar en de verschillende interpretatiesmaken het onnodig ingewikkeld. Dit kost de gemeente te veel energie.”
Bronckhorst heeft een vrij goede reserve opgebouwd. De Nuongelden verstevigen de vrij solide basis van de gemeente. “Investeren in de openbare ruimtes in bijvoorbeeld Vorden en Hengelo
is belangrijk. Het lokt nieuwe ondernemers en brengt werkgelegenheid met zich mee.” Paul Seesing noemt de demografische
ontwikkelingen ‘een mooie ontwikkeling’. We kunnen een aantrekkelijke omgeving bieden met de focus op gezinnen met kinderen. Er is ruimte tot een halve hectare voor bedrijven op de terreinen.Er is onlangs gekozenom deel te nemen in de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in Doetinchem.Grotere
bedrijven kunnen er terecht.“Het zijn nog moeilijke bewegingen die op gang moeten komen. Maar het biedt werkgelegenheid en dat is in deze tijd erg belangrijk.”
De kwaliteit van het wegenbeheer is hoog en ook beschikt
Bronckhorst over een groot aantal voorzieningen. “Het accommodatie komt in februari in de raad aan de orde.Er wordt vaak
te snel gewezen naar de gemeente om dorpshuizen en dergelijke open te houden. In de Keijenborg is de buurtsupermarkt na
een jaar dicht te zijn geweest weer open. De winkel wordt gedraaid door licht-gehandicapten. Het is een particuliere onderneming in de zorg die dit mogelijk maakt. Dit is een prachtig
voorbeeld voor het bewust maken van noaberschap in samenleving. Zo kan het ook. ”

SGP-ChristenUnie:
Fris en waarde(n)volle
inzet plegen
‘Het is terecht dat gemeente Bronckhorst de Onroerende Zaak
Belasting (OZB) voor 2010 niet heeft verhoogd. Want de huizenmarkt is ook niet gegroeid.’ Gerrit Averesch is lijsttrekker voor
SGF-ChristenUnie. Als betrokken politicus wil hij na 3 maart
aanstaande met de partij ‘ helemaal fris’ terugkomen in de gemeenteraad van Bronckhorst.

“Gemeente Bronckhorst heeft vreselijk veel buitengebied met
kilometers wegen en riolering. Het onderhoud ervan is een aanslag op de huishoudportemonnee van Bronckhorst. Er blijft een
stuk minder vrijheid over om geld ergens anders voor te besteden. Met name voor welzijn waar SGP-ChristenUnie op in wil
zetten.” Averesch denkt dat de gemeente flink kan besparen op
de onderhoudsplannen voor de wegen en de gebouwen.“Ik mis
een meerjarig onderhoudsplan waarin je kunt zien wat er in de
komende tijd allemaal moet gebeuren. Het komt er op neer dat
je werkzaamheden misschien beter kunt combineren of minder
frequent het maandelijks terugkerende onderhoudgaat plegen.
Je kunt dingen uitstellen totdat het economisch beter gaat.”
Averesch zegt nadrukkelijk dat bij SGP-ChristenUnie ‘het welzijn vreselijk hoog staat’. Bij prettig wonen en een optimaal leefklimaat vaart een gemeente wel bij en kost het uiteindelijk de
gemeenschap minder geld. “Speciaal voor het beleid voor vrijwilligers, mantelzorgers, het noaberschap waar de Achterhoek
zo trots op is, zullen we veel meer moeten netwerken en naar instrumenten zoeken om het betaalbaar te houden en de kwaliteit te kunnen behouden. Mensen die door de crisis in de WWB
zijn terecht gekomen, zullen door het doen van vrijwilligerswerk weer sneller terugkomen in het arbeidsproces.” SGP-ChristenUnie denkt dat als het echt nodig mocht zijn de Nuon-gelden
aan te spreken.“Het is niet goed als het voor compromissen
wordt gebruikt omdat men er onderling niet uitkomt. Nuongeld is ons spaarbankboekje. De rente kunnen we voorzichtig inzetten voor de Wmo-tekorten en welzijn.”
Ondanks dat de Top in Kopenhagen mislukte wil SGP-ChristenUnie gaan voor een duurzaam gemeente Bronckhorst. “Er ligt
een prachtig akkoord, het akkoord van Groenlo waarvoor we
moeten gaan.Als iemand zegt ‘Bronckhorst!’ dan moet hij direct
denken: ‘ah… duurzaamheid!’”

D66: Een terughoudende
en slimme aanpak
Volgens Gaston Wouters,
lijsttrekker van D66, valt er
veel te besparen door gemeentelijke taken te beperken, de dienstverlening te
versoberen en als het kan, de
niet meer rendabele voorzieningen af te stoten. Het is
niet duidelijk te zeggen, ‘dit
wel en dit doen we niet’, zegt
Wouters. “We moeten ons
eerst de vraag stellen ‘hoe
kunnen we het allemaal
slimmer doen?’ Ik denk dat
daar veel geld weg te halen
is.”
“De financiële huishouding is heel lastig voor een grote plattelandsgemeente die te maken heeft met een bevolkingskrimp.
Duidelijke doelen stellen dwingt tot goed nadenken hoe het anders en beter kan. Je kunt denken aan alle ingewikkelde en onnodige procedures die de gemeente voert. Door vooraf met de
burger te overleggen, kun je veel omslachtige procedures voorkomen. Je zou je ook kunnen afvragen of de gemeente zoveel

Als lezer kunt u via de nieuwssite www.contact.nl reageren
op de uitspraken van de politici door eenmalig te registeren
of via het Stemhokje kunt u meedoen in de discussie en uw
mening voorleggen aan de toekomstige raadsleden. Zij horen
immers graag meer uit de samenleving om zich sterk te maken voor onze belangen. En voor vervolgens een goed bestuur
in onze gemeente. Laat uw stem tellen en kleur het vakje
rood…….

expertise van buiten moet inhuren. Auto’s tellen op de parkeerplaatsen om tot een plan te komen voor een mooi centrum in
Vorden of Hengelo kunnen we ook met onze eigen mensen
doen. Over de centrumplannen zou je, je kunnen afvragen of
het niet beter is het in fases te doen. We weten nog niet goed
waartoe een verandering nog meer leidt als er zoveel meer partijen in meedoen. Kortom het gaat erom hoe slim je het kan
doen met wat je wil doen.”
Waar D66 absoluut niet op wil bezuinigen zijn de mensen en de
Wmo en de minima. “Bronkhorst is een uitgestrekte plattelandsgemeente waar noaberschap in het leven heel belangrijk
is. Dat roept ook de vraag op wat je met de onrendabele voorzieningen gaat doen. Ik denk dat we daarin een terughoudend financieel beleid moeten voeren en het meer aan de mensen uit
het dorp moeten overlaten.Wegen daarentegen zijn een primaire behoefte.Wegen verbinden de dorpen met elkaar. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid, al denk ik dat ook hierin nog wel
iets te halen valt. “Zijn er nu werkelijk zoveel drempels nodig in
de wegen? Het kan anders!”

GBB: Taak voor taak aanpakken en niet besparen
op verenigingen
Onder de nieuwe naam Gemeente Belangen Bronckhorst wil Evert Blaauw zich
sterk maken voor een onafhankelijke politiek.De partij
heeftgeen binding met de
landelijke
partijpolitiek.
Hieruittrekt Blaauw met zijn
lokale partij één voordeel: op
plaatselijkesituaties kan GGB
een precies passende politieke beleidslijn uitzetten en afhankelijk van elke ontwikkeling die het met zich meebrengt dit stapsgewijs uitvoeren.
“De begroting van 2010 heeft Bronckhorst moeizaam sluitend
kunnen krijgen. Er moet dus nu een zwaar-weer-actie worden
gevoerd, willen we de begroting de volgende keer sluitend krijgen. Er is nu aan alle afdelingen op het gemeentehuis gevraagd
waar ze iets op toe kunnen leggen. Dit wordt een hele lastige
zaak.”
“Het is begrijpelijk dat het gemeentebestuur zich wil profileren
met allerlei mooie grote projecten. Maar tegelijkertijd geeft het
college een brevet van onvermogen af. Voor de mensen die we
voor de plannen hebben is deze hoeveelheid werk niet te verhapstukken. Aan verschillende beleidsnota’s komen we helemaal niet aan toe. Ze verdwijnen in de onderste lade en als ze
er weer uit gehaald worden, zijn ze verouderd. Er moeten weer
nieuwe onderzoeken komen; nieuwe besluiten worden genomen want de wereld verandert natuurlijk continue om ons
heen. Als we het nu taak voor taak oppakken kunnen we de begroting daarop aanpassen. Bovendien kun je veel meer sturing
geven in een geleidelijke uitvoering.”
GBB wil absoluut niet bezuinigen op de verenigingen. “Verenigingen zijn belangrijk voor het plattelandsleven. Als we hierop
bezuinigen, schaad je er een hele leefgemeenschap mee. Uiteindelijk krijgt de gemeente het toch op haar bord. Want als de
contributies moeten worden verhoogd of als een vereniging
stopt te bestaan, hangt de jeugd doelloos rond. Dit moeten we
niet willen.“Er kan volgens Evert Blaauw wel worden bezuinigd
op het groen en onderhoudswerken. “Groen kunnen we best
verschralen zonder dat het verstoort in een gebied.Ook vindt ik
dat we kritischer moeten kijken naar de voorzieningen in de
kleinere kernen.Maar ik zeg er wel bij: de kleine kernen mogen
niet het gevoel krijgen dat ze buiten spel worden gezet.” Verder
wil GBB zorg dragen voor een goede instandhouding van het
vrijwilligerswerk. Zonder de vrijwilliger wordt ondermeer de
Wmo een dure aangelegenheid.
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Gemeente komt met concept Bermbeheerplan

Gemeentehuis

U kunt reageren t/m 17 februari

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur (in plaats van tot 15.00 uur).
Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Deze tijden gelden zowel voor klanten
die voor één van onze producten aan de
publieksbalie komen als voor telefoongesprekken hierover.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Met een oppervlakte van 30.000 ha
is onze gemeente één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. We beheren 863 kilometer
weg waarvan 540 km buiten de bebouwde kom. De totale lengte wegbermen, buiten de bebouwde kom,
is 1.080 km en heeft een oppervlakte van 349 ha (698 voetbalvelden).
B en w stelden vorige week in concept een nieuw Bermbeheerplan
met een loopperiode van tien jaar
vast met kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van bermen en
greppels. Tot op heden gebeurt dit
nog verschillend per oude gemeente.
Het plan omschrijft op welke wijze
we de beschikbare middelen (arbeid,
machines en geld) op een zo efficiënt
mogelijke wijze willen inzetten voor
het optimaliseren van de functies die
de bermen hebben.
In het Bermbeheerplan staat dat de
hoofdfunctie, de verkeersveiligheid
van de weggebruiker, door geen enkele andere bermfunctie in het gedrang mag komen. Daar staat tegenover dat we aan de ontwikkeling
van natuur alle mogelijke kansen
willen geven. De karakteristieke
opbouw van het Bronckhorster landschap willen we handhaven en versterken ten behoeve van cultuurhistorie, ecologie, recreatie en toerisme. Het plan is in overleg met een

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen,
Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Gang van zaken
U kunt de volmacht geven door het
gedeelte van de stempas dat hiervoor is bestemd, in te vullen. Kiezer
en gevolmachtigde moeten allebei

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl.
Op deze website vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

klankbordgroep van belanghebbenden, agrariërs en belangenorganisaties (LTO, IVN) opgesteld en wordt
binnen de huidige budgetten uitgevoerd. Het concept Bermbeheerplan
ligt tot en met 17 februari a.s. tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is ook te raadplegen
via www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie
¡ Leefomgeving en milieu ¡ Beheer
openbare ruimte ¡ Bermbeheer-

plan. In deze periode kunt u er uw
mening over geven. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Nieuwe ontwikkelingen
De gemeente is van plan om de botanische waarden en de differentiatie van de bermen te verhogen. Zo
willen we vanaf 2010 ieder jaar vier
kilometer berm verschralen. Bij het
verschralen maaien wij de bermen
en voeren het maaisel af. Hierdoor

Een ander machtigen bij de verkiezingen
Op 3 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kunt u ook
voor de Bronckhorster raad stemmen. Het kan zijn dat u als stemgerechtigde niet zelf uw stem kunt uitbrengen. Dan is het mogelijk een
andere stemgerechtigde die in
Bronckhorst woont (per peildatum
19-01-2010) voor u te laten stemmen. U kunt dit doen door zelf uw
stempas om te zetten in een volmachtbewijs.

Wethouder Anne van Kuil
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

wordt de berm minder voedselrijk
(schraal) en neemt de bloemen- en
kruidenrijkdom van de berm toe.
Met het nieuwe beheerplan willen
wij ook meer differentiatie in de bermen krijgen. We creëren deze differentiatie door sommige bermen of
bermgedeelten, waar mogelijk, niet
jaarlijks te maaien. In de overblijvende bermbegroeiing vinden veel
dieren een schuilplaats en daarnaast geven deze elementen in het
kale winterlandschap informatie aan
de weggebruiker over het verloop
van de weg, wat weer gunstig is voor
de verkeersveiligheid.

tekenen. Het omzetten van de stempas kan tot op de dag van de verkiezingen. Als u bijvoorbeeld in verband met vakantie de machtiging al
wilt regelen voordat u een stempas
heeft ontvangen, dan is een schriftelijke volmacht nodig. Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen tot
en met de veertiende dag vóór de
verkiezingen (dit is 17-02-2010). Als
het verzoek ingewilligd kan worden,
sturen wij de gevolmachtigde het
volmachtbewijs toe.
Aanvragen
U vindt het aanvraagformulier op
onze website (www.bronckhorst.nl
¡ Infobalie ¡ Snel naar¡ Formulieren (PDF) ¡ 'Verkiezingen iemand anders machtigen').
Wat is nodig?
Om uw verzoek in behandeling te
nemen, heeft de gemeente het vol-

Gezamenlijke plakactie politieke partijen
Op 3 maart 2010 staan in Nederland dus de gemeenteraadsverkiezingen
op het programma. Een onderdeel van de verkiezingscampagne in
Bronckhorst is het plakken van campagneposters op de daarvoor bestemde verkiezingsborden in de kernen. Op 30 januari pakken de deelnemende
politieke partijen het beplakken van de verkiezingsborden als een gezamenlijk activiteit op.
Feestelijke opening
Deze campagnedag wordt om 10.00 uur feestelijk geopend op de gemeentewerf van Hengelo. De deelnemers plakken hier, onder muzikale begeleiding, de posters op groot formaat op de verkiezingsborden. De verkiezingsborden worden in de loop van volgende week in de kernen geplaatst.

gende van u nodig:
• het volledig ingevulde aanvraagformulier
• een kopie van uw eigen geldige
legitimatiebewijs én een kopie van
een geldig legitimatiebewijs van
de persoon die u machtigt
Aanvullende informatie
Met een stempas kan de gevolmachtigde in ieder stembureau in
de gemeente de stem voor u uitbrengen. Een gemachtigde mag
niet meer dan twee machtigingen
hebben en moet de volmachtstem
tegelijkertijd met zijn eigen stem
uitbrengen.
Let op:
Als gemachtigde moet u naast uw
eigen geldige legitimatiebewijs
ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever
tonen.

Verder starten we dit voorjaar in samenwerking met de stichting Graafschaps Niejboer en de vereniging
Natuurmonumenten, voor een
proefperiode van vijf jaar, met de
herintroductie van schapenbegrazing in bermen in Het Grote Veld in
Vorden. Uitgangspunt is vooral de
cultuurhistorische waarde die van
een schaapskudde met herder uitgaat. Andere positieve effecten zijn
het ecologisch beheer en de toeristische waarde van de kudde.
Het bermbeheerplan hangt nauw
samen met onder meer ons Verkeer
en Vervoer Plan, het project Kroel'n
in het zand en het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeenten
Bronckhorst, Lochem en Zutphen.

Kandidatenlijsten
partijen ter inzage
Op 22 januari 2010 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van
de raad van de gemeente Bronckhorst in een openbare zitting beslist
over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijsten liggen voor een ieder
tijdens openingstijden ter inzage. U
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Ook kunt u de lijsten
raadplegen op www.bronckhorst.nl
¡ Over Bronckhorst ¡ Bestuur en
organisatie ¡ Gemeenteraadsverkiezing 2010. Tevens ontvangt u de
kandidatenlijsten in de loop van
februari in uw brievenbus.

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De sirenes geven dan één luid alarm dat
1 minuut en 26 seconden te horen is.
Omdat het om een test gaat, hoeft u
geen actie te ondernemen. Het
maandelijkse alarm heeft tot doel
het landelijke waarschuwings- en
alarmeringsstelsel te testen.
Het is belangrijk dat u als burger bekend bent met het sirenegeluid en

weet wat u moet doen als de sirene
gaat in geval van een ramp: 'Ga direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV op omroep Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 1 februari
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2010
B en w hebben besloten de onderstaande zon- en feestdagen in 2010 aan te wijzen als dagen waarop de winkels
voor publiek geopend mogen zijn of anderszins goederen
te koop mogen worden aangeboden. De toewijzing geldt
voor elk deel van de gemeente afzonderlijk: het grondgebied van de voormalige gemeenten Hengelo (Gld),
Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem.
Voormalige gemeente Hengelo (Gld):
21 maart, 5 en 18 april, 15 augustus, 19 september,
10 oktober, 21 november, 12 en 26 december
Voormalige gemeente Hummelo en Keppel:
5 en 25 april, 2, 16 en 24 mei, 8 augustus, 5 september,
3 oktober, 28 november, 5, 12 en 26 december

Voormalige gemeente Steenderen:
In de voormalige gemeente Steenderen zijn geen koopzondagen aangewezen. In het stadje Bronkhorst mogen,
in verband met het toeristische karakter, de winkels iedere zondag geopend zijn.
Voormalige gemeente Vorden:
24 januari, 7 maart, 5 april, 16 en 24 mei, 5 september,
3 en 24 oktober, 7 november, 12, 19 en 26 december
Voormalige gemeente Zelhem:
21 en 28 maart, 5 april, 13 en 24 mei, 5 september,
10 oktober, 7 november, 19 en 26 december en de
zondag dat de Achterhoek Spektakel Toer plaatsvindt

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, perceel nabij Landstraat 12, autocross, 10 oktober 2010 van 09.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 19.00 uur, afsluiten Landstraat (tussen Oude
Maatje en Nicolaasweg) en de Vosweg en instellen parkeerverbod aan de Landstraat, van 08.00
tot 19.00 uur, Halse auto cross club
• Keijenborg, perceel aan de Akkermansstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
autocross, 18 april 2010 van 10.00 tot 19.00 uur, afsluiten van de Akkermansstraat vanaf de
Uilenesterstraat en instellen parkeerverbod voor beide zijden van de Akkermansstraat, tussen
de Uilenesterstraat en de Keijenborgseweg, van 08.00 tot 19.00 uur, HACC
• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in café Heezen, 1 januari
t/m 31 december 2010, G.J. Heezen
• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in de Seven Steenen,
1 januari t/m 31 december 2010, M. Groothedde
• Bronckhorst, vierdaags wandelevenement, 1 t/m 4 juli 2010, stichting Barchemse4Daagse
• Halle, De Kappenbulten, kofferbakmarkt en ontheffing Winkeltijdenwet, 18 april 2010 van
10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt en ontheffing Winkeltijdenwet, 7 maart en 20 juni 2010 van
10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg, Schaapscheerdersfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 24 en 25 april 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet en tijdelijke gebruiksvergunning, 28 februari 2010 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•

Halle, Aaltenseweg 37, vernieuwen woning en bedrijfsruimte
Laag-Keppel, Hummeloseweg 19, verbouwen woning
Steenderen, De Eiken 9, vergroten woning
Steenderen, Koningin Julianalaan 41, bouwen veranda
Vorden, Brinkerhof 81, veranderen kozijn
Vorden, Het Wiemelink 42, plaatsen tijdelijke huisvesting schoollaken 't Hoge (units)
Zelhem, Wittebrinkweg 7, plaatsen veranda

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 19 januari 2010:
• Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de pronkzitting, 1 t/m 15
februari 2010, carnavalsvereniging De Blauwe Snep
• Grondgebied voormalige gemeente Hengelo (Gld.), aanwijzing koopzondagen in 2010, 21 maart,
5 en 18 april, 15 augustus, 19 september, 10 oktober, 21 november, 12 en 26 december 2010,
Hengelose ondernemers vereniging
• Grondgebied voormalige gemeente Hummelo en Keppel, aanwijzing koopzondagen in 2010,
5 en 25 april, 2, 16 en 24 mei, 8 augustus, 5 september, 3 oktober, 28 november, 5, 12 en 26
december 2010, ondernemersvereniging HKD
• Grondgebied voormalige gemeente Hummelo en Keppel, aanwijzing koopzondag, 25 april
2010, stichting kunstenaarsnetwerk het Web
• Grondgebied voormalige gemeente Vorden, aanwijzing koopzondagen in 2010, 24 januari,
7 maart, 5 april, 16 en 24 mei, 5 september, 3 en 24 oktober, 7 november, 12, 19 en 26
december 2010, Vordense ondernemers vereniging
• Grondgebied voormalige gemeente Zelhem, aanwijzing koopzondagen in 2010, 21 maart,
5 april, 13 en 24 mei, 5 september, 10 oktober, 7 november, 19 en 26 december 2010 en de
zondag van de Achterhoek Spektakel Toer, ondernemers vereniging Zelhem
• Grondgebied voormalige gemeente Zelhem, aanwijzing koopzondag in 2010, 28 maart 2010,
MotoPort Zelhem
• Keijenborg, Halle, Halle-Heide, Halle-Nijman, Velswijk, Baak, Olburgen, Toldijk, Kranenburg,
Wichmond, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. open dag Prakticon Doetinchem,
24 januari t/m 7 februari 2010, PromoBase media & advertising
Verzonden op 21 januari 2010:
• Zelhem, Pluimersdijk 5, oogst- en folkloredag met demonstraties van oude beroepen, 16 mei
2010 van 10.00 tot 17.00 uur, harmonica- en accordeondag, 22 augustus 2010 van 12.00 tot
17.00 uur, oldtimerdag met slachtvisite, 10 oktober 2010 van 12.00 tot 17.00 uur, instellen
stopverbod gedeelte Pluimersdijk op deze dagen, museum Smedekinck
• Halle, De Kappenbulten, Europees Kampioenschap motocross, 22 en 23 mei van 08.00 tot 18.00
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 mei van 16.00 tot 24.00 uur en 22 en 23 mei
van 09.00 tot 24.00 uur, ontheffing groepskamperen voor 200 personen, afsluiten gedeelte
Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg en instellen parkeerverbod gedeelte Kuiper-

straat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg, 21 t/m 24 mei 2010, Halmac
• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visprodukten, wekelijks
op donderdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs vis
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op
zaterdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs vis
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van Chinese maaltijden, wekelijks op vrijdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2010, T.C. Chan
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs vis
• Hengelo (Gld), De Heurne 30, aanbrengen van een reclameobject, mevrouw B. Buunk-Berenpas

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 18 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 10, vergroten melkveestal
• Hummelo, Korte Broekstraat 7, bouwen garage en vergroten/veranderen jongveestal
Verzonden op 19 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Rondweg 12A, vergroten woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, bouwen schuur
• Steenderen, Landlustweg 16, vernieuwen schuur
• Zelhem, Hobelmansdijk 2A, vergroten werktuigenberging

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 18 januari 2010:
• Hummelo, Dorpsstraat 22, voor de interne verbouw van de protestantse kerk

Kapvergunningen
Verzonden op 21 januari 2010:
• Zelhem, Halseweg 26, het vellen van 12 Amerikaanse eiken met een herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijke onderhoud, voor:
• Vorden, Riethuisweg 1
• Zelhem, Nijmansedijk 7
• Zelhem, Kruisbergseweg 52
• Zelhem, Oosterwijkweg 2A
• Zelhem, Terborgseweg 6

Sloopvergunningen
Verzonden op 19 januari 2010:
• Drempt, Roomstraat 29, gedeeltelijk slopen woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 4A, geheel slopen woning
Verzonden op 21 januari 2010:
• Keijenborg, Sint Bernardusstraat 2, slopen buitenkozijnen en gevelbekleding
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 19, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Almenseweg 4, slopen woning met bijgebouw, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Akkermansstraat 11, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, in verband met een oldtimerdag geldt op 10 en 11 oktober 2010 een stopverbod op de
Pluimersdijk, tussen de nummers 3 en 5
• Zelhem, in verband met een harmonica- en accordeondag geldt op 16 en 17 mei 2010 een stopverbod op de Pluimersdijk, tussen de nummers 3 en 5
• Zelhem, in verband met een oogst- en folkloredag geldt op 22 en 23 augustus 2010 een stopverbod op de Pluimersdijk, tussen de nummers 3 en 5
De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 21 januari 2010:
• Hengelo (Gld), De Heurne 10, bouwen erker

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 18 januari 2010:
• Zelhem, Schovenweg 4, bouwen carport
Verzonden op 19 januari 2010:
• Zelhem, Ermelinkstuk 2, vergroten garage annex berging en bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 15 januari 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 93, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982'
De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 januari t/m 10 maart 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.

Verzonden op 18 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 8, aanbrengen lichtreclame
Verzonden op 19 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Vloed 12, vergroten woning
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen mestsilo
• Vorden, het Jebbink 9, bouwen berging/veranda

Mogelijkheden voor beroep

Rijksmonumentenvergunningen

Mogelijkheden voor beroep

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

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.

Monumentenwet 1988

Verzonden op 19 januari 2010:
• Hummelo, Zelhemseweg 16, voor het verbouwen van een schuur tot twee bed- en breakfast
kamers

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
handtekening. Bij een 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.

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan 'Landgoed Boldiek 2009', Zelhem
Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken 'Landgoed
Boldiek 2009', Zelhem liggen van 28 januari t/m 10 maart 2010 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van het multifunctioneel agrarisch
landgoed 'Boldiek' op de percelen Boldijk 5/5A en 6 in Zelhem.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00878-VO01
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u tijdens openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00878-/NL.IMRO.1876.BP00878-VO01. U
kunt het plan en de technische bestanden ook benaderen via www.bronckhorst.nl ¡ infobalie ¡
ruimtelijke plannen.
Reageren?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Van 28 januari t/m 10 maart 2010 ligt tijdens openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis:
Verzonden op 22 januari 2010:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg ongenummerd, voor het veranderen van de parkinrichting en
aanleg van twee holes op de Ezelswei ten behoeve van de golfbaan
Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 11 maart 2010. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als
belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Werkzaamheden
Snoeien
• Zelhem, in verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 25 t/m 29 januari 2010 de Stadsedijk, tussen de Lageweg en de Brunsveldweg, af. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting
niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Dorpsstraat 65, bouwen schuur, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 50, bouwen schuur, ontheffing wegens het overschrijden van de
maximale toegestane goothoogte, hoogte en oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'
• Vorden, Wildenborchseweg 19, ontheffing voor het overschrijden van de maximale toegestane
hoogte, geldend bestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied, Wildenborchseweg 19'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Huusakker 28, vergroten woning, ontheffing omdat de uitbreiding minder dan drie
meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw ligt, geldend bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
De bouwplannen liggen van 28 januari t/m 10 maart 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

PAREL VAN DE WEEK

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

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 28 januari t/m 10 maart 2010 tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage deze verklaringen tot acceptatie
van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Steenderen, Paardestraat 1, het veranderen van een gemengde veehouderij
• Vorden, Baakseweg 12, het veranderen van een veehouderij
De verklaringen zijn op 21 januari 2010 verzonden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken. De veranderingen leiden
niet tot andere inrichtingen dan waarvoor de vergunningen zijn verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van de besluiten.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
de besluiten en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

31 januari:
Muzikale verhalen door Joep Scholten bij het ARX Theater in Zelhem.

Kijk voor meer info op: www.vvvbronckhorst.nl

WEEKAANBIEDINGEN

Verzamelalbum
Scoor alle plaatjes
en plak ze in.
OP=OP
Per stuk

69

1.

Bewaarblik
Om al je
(dubbele) plaatjes
in te bewaren.
OP=OP
Per stuk

49

1.

L
A
A
LLEM

A
E
Z
R
A
A
P

S

H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 4 van
25 januari 2010
t/m 31 januari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur

Hoog bezoek in een gouden koets!

Nieuwjaarsconcert Concordia gezellig en komisch

Hare Majesteit genoot met volle teugen.
en leuk om naar te luisteren het nummer Trein rit’me, in een compositie
van A. van Leeuwen.
Na de pauze koos het orkest voor het
lichtere genre met als één van de
hoogtepunten Magic Slides waarbij
Mark Heuvelink de dirigeerstok van
Berjan Morsink overnam. Berjan nam
samen met enkele orkestleden de solo
op schuiftrompet voor zijn rekening.
In de medley uit de film Grease, op het
toneel giechelende meiden op zoek
naar ‘sjans’. En dat lukte wel, zo te

zien. Alvorens het orkest het nummer
Vlieg met me mee, van Paul de Leeuw
speelde, werden Bob en Annie (‘Hallo
Boppers’) ten tonele gevoerd. De Radetzky Mars van Johan Strauss besloot
het eerste concert van Concordia in
het nieuwe jaar. Het volgende concert
is gepland op zondag 15 mei (voorjaarsconcert). Aan het slot bloemen
voor Toke Gudde, Berjan Morsink en
Mike de Geest. De fraaie bloemstukken in de zaal werden aan het dorpscentrum en aan de Wehme geschonken.

Berjan Morsink en orkest.
‘Een gewaagde combinatie, die volgens mij wel is geslaagd’, zo sprak een
tevreden voorzitter Gerrit Nijenhuis zondagmiddag na afloop van het
Nieuwjaarsconcert van de muziekvereniging Concordia. Toen de aanwezigen in de zaal van het dorpscentrum na de pauze namelijk hun plaatsen
weer hadden ingenomen, begon het harmonieorkest onder leiding van
dirigent Berjan Morsink met het spelen van het Wilhelmus!
Onderwijl de bezoekers elkaar verbaasd aankeken, schreden Hare Majesteit Koningin Beatrix met haar troonopvolger Prins Willem Alexander
(door ‘Bea‘ aangeduid als ‘Wim Lex‘)
de zaal binnen. ‘Wij zijn hier speciaal
naar toegekomen om te genieten van
het concert van André Rieu’, zo sprak
de wat ‘verwarde en afwezige’ koningin. Wel de grap slaagde, want om het
Nieuwjaarsconcert wat ‘op te vrolijken’ had Concordia leden van Jong
Gelre Vorden–Warnsveld uitgenodigd
voor wat komische noten, dit als aan-

kondiging van het programma na de
pauze. In het eerste deel van het concert werd dat verzorgd door ladyspeaker Toke Gudde.

Badminton Flash

deze wedstrijd is dat de Vordense heren tekort kwamen. De dames deden
het wat beter. Marian Hulshof wist
haar enkelspel te winnen en ook het
damesdubbel ging naar Flash. In de afsluitende mixen werd het nog spannend maar Babo wist die allebei naar
zich toe te trekken.
Flash 3 - Babo 2: 2-6

SENIORENTEAM 1
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne Heijink
speelden afgelopen vrijdag in en tegen
Eefde. Chjehrando en Niels wonnen
beiden hun enkelspel. Geeske en Lianne Heijink verloren echter hun enkelspel en in de strijd om het kampioenschap zijn dat dure punten die zij laten liggen. Het herendubbel ging daarna gemakkelijk naar Flash, maar het
damesdubbel ging ook verloren. Flash
trok wel goed beide mixen naar zich
toe.
Eefde 3 - Flash 1: 3-5

SENIORENTEAM 2
Ook dit team strijdt om het kampioenschap. Donderdag werd tegen directe
concurrent Babo uit Borculo gespeeld.
Met name de enkelspelen verliepen
zeer spannend. Hans Wullink verloor
in twee sets. Leo Wouters won in drie
sets met 24-22, 13-21 en 21-15. Anne
van Eeuwijk won goed in twee sets en
het enkelsplel van Hermien Oudenampsen verliep ook zeer close. Na
verlies met 21-19 in de eerste set won
zij de tweede met 22-20 en de derde
met 23-21. Hierna werden zowel het
herendubbel als het damesdubbel gewonnen. De beide mixen werden over
beide teams verdeeld.
Flash 2 - Babo 1: 6-2

SENIORENTEAM 3
Flash 3 trad ook aan tegen Babo. Beide
ploegen staan ongeveer gelijk op de
ranglijst. Gespeeld werd door Peter
van Dijk, Robert Kater, Marian te Riele
en Marian Hulshof. Het verhaal van

Voor de pauze kon de volle zaal genieten van het serieuzere werk waarbij
het harmonieorkest begon met het
traditionele ‘Uren, Dagen, Maanden,
Jaren’. Vervolgens de indrukwekkende
concertouverture Imperatrix van de in
2005 overleden componist Alfred
Reed. Ook een prachtig door Jacob de
Haan gecomponeerd stuk The Heart of

RECREANTENTEAM
Dit team speelde in de samenstelling
Sander en Frans van Gils, Beppie
Menkveld, Apsie van Dijk en Annie Eggink in en tegen Didam. Het verhaal
van de wedstrijd is dat de heren iets te
kort kwamen en de Vordense dames
wat sterker als hun tegenstanders waren. De mixen werden daarna ook gelijkelijk verdeeld.
Didam R 1 - Flash R1: 4-4
JEUGDTEAM 1
J1 moest zaterdag uit tegen Eefde J1.
Erik van Hoffen was bij de eerste set
nog niet helemaal wakker en liet zich
verrassen: 17-21. Daarna won hij de
tweede en de derde set beide met 2116. Jelle van Rossum liet de eerste set
weinig aan zijn tegenstander en won
met 21-5. In de tweede set nam hij wat
gas en terug, maar won met 21-14. Vera Velhorst won gemakkelijk met 21-4
en 21-9 en Femke Nab won met 21-4 en
21-13. Bij het herendubbel moesten
Erik en Jelle toch nog geconcentreerd
blijven: ze wonnen met 21-16 en 21-15.
Vera en Femke hadden minder tegenstand en wonnen de eerste set met 2112 en de tweede met 21-10.
De mixed dubbel van Erik en Vera
wonnen ze met 21-11 en 21-18. Jelle en
Femke haalden ook het laatste punt
naar Flash door met 21-12 en 21-14 te

Lithuania. Vijf verschillende volksliederen uit vijf verschillende regio’s in
Letland en dat ‘samen gebundeld’ in
één muziekstuk. Verder werd o.m.
Hymn to the Fallen, filmmuziek in
een arrangement van Philip Sparke gespeeld. Een sterk nummer met aan
het begin en eind prachtig licht tromgeroffel.
Tot slot bracht het orkest voor de pauze de Florentiner March een door de
Tjsech Julius Fucik gecomponeerde
ouverture voor een opera die, zoals Toke Gudde wist te vertellen, nooit is opgevoerd! De drumband onder leiding
van Mike de Geest besloot het programma voor de pauze met een vijftal
nummers met onder meer de geinige
Slapstickshow met een link naar de
vroeger ‘stomme films’! Ook grappig

winnen. Dit team staat nog steeds bovenaan. Maar de laatste twee wedstrijden gaan tegen de nummers twee en
drie respectievelijk LBV uit Lichtenvoorde en HBC uit Hengelo.
Eefde J1 - Flash J1: 0-8
JEUGDTEAM 2
J2 speelde zaterdag tegen koploper
Phido J2. Okko Hinterding begon met
een spannende game, maar verloor na
verlenging met 20-22. Sander van Gils
moest ook de punten afgeven. Hij verloor met twee keer 13-21. Rianne Fokkink deed na een langdurige blessure
weer mee. Ze verloor met 11-21 en 9-21.
Twan Helmink had het ook moeilijk
en verloor met 9-21 en 14-21. Bij de
dubbels werd het nog even spannend.
Okko en Sander verloren met 11-21 en
17-21. Rianne en Twan kwamen heel
ver , maar verloren toch met 20-22 en
16-21. Okko en Rianne verloren met 1121 en 18-21 en Twan en Sander verloren met 13-21 en 16-21. Daarmee gingen de punten verdiend naar Doetinchem.
Flash J2 -Phido J2: 0-8.
JEUGDTEAM 3
Ook J3 moest uit tegen Eefde, en wel
tegen Eefde J2. Het werd een eenzijdige wedstrijd. Wesley Boode won met
twee keer 21-5. Dennis Cai won met 214 en 21-6. Lieke ten Have had ook amper tegenstand en won met 21-1 en 213. Lilian Nijhuis had wel flink tegenstand, maar wist met 21-18 en 21-16
ook goed de winst binnen te halen.
Het herendubbel wonnen Wesley en
Dennis met 21-3 en 21-11. Het damesdubbel wonnen Lieke en Lilian met 215 en 21-10. De mixed van Wesley en Lilian wonnen ze met 21-4 en 21-16. Den-

Bloemen voor Mike de Geest, Berjan Morsink en Toke Gudde.

nis en Lieke wonnen met 21-16 en 218. Een goede overwinning voor Flash.
Eefde J2 - Flash J3: 0-8
JEUGDTEAM 4
J4 dat op de tweede plaats staat, speelde thuis tegen koploper Rianto J2. Bij
winst zou er nog kans zijn op het kampioenschap. Die spanning voelden de
spelers ook en dat was wennen. Niels
Golstein begon goed maar moest met
16-21 de eerste set inleveren. In de
tweede set liep het helemaal niet
meer en verloor hij met 3-21. Stefan te
Riele bood goed partij maar verloor
met 15-21 en 18-21. Paulien te Riele verloor kansloos met twee keer 8-21. Laura Hulshof had de winst voor het grijpen, maar verloor met 21-23. Daarna
was haar moraal gebroken en verloor
ze met 3-21. Niels en Stefan leverden
ook de punten in en verloren met 1521 en 6-21. Paulien en Laura boden
flink partij, maar verloren met 15-21
en 18-21. NieIs en Paulien maakten het
nog even spannend. Ze verloren de
eerste game met 19-21, wonnen de
tweede met 21-12, maar verloren de
derde weer met 19-21. Stefan en Laura
gingen ook maar één game voluit en
verloren met 18-21 en 10-21. Met een
overduidelijke overwinning voor Rianto J2 lijkt dat de terechte kampioen te
worden.
Flash J4-Rianto J2: 0-8.

partijen naar zich toe te trekken.
Quinten wist zijn enkelspel goed in
twee sets te winnen en samen met
Tamar wist hij ook een mixedspel te
winnen.
Steenderen J2 - Flash J 5: 6-2

JEUGDTEAM 5
Rowin Burghout, Quinten Moeshart,
Romy Hoppen en Tamar Nijhuis speelden een spannende wedstrijd tegen
Steenderen. Vijf partijen gingen over
drie sets en ook de andere wedstrijden
verliepen zeer close. De spelers van
Steenderen hadden echter al iets meer
wedstrijdervaring en wisten de meeste

maak wat tijd voor ons vrij
geef je op als collectant

Vo e t b a l R a t t i

PROGRAMMA
Zaterdag 30 januari
12:00 Ratti C1GD - DCS C3D
12:00 SKVW 4 (zat) - Ratti 5 (zat)
14:30 Halle B1 - Ratti B1GD
11:00 Gaz. Nieuwland D3G - Ratti D1G
Zondag 31 januari
10:00 Ratti 2 (zon) - Vorden 4 (zon)
10:00 Ratti 3 (zon) - Ruurlo 5 (zon)
12:30 Ratti DA1 (zon) - Den Dam DA1
14:00 DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
09:30 Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon)

(en je helpt méér dan 16.000 Medelanders met Multiple Sclerose)

info@nationaalmsfonds.nl
bel 010-591 98 39
ons
of steun5057
via giro

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

De Mallemolen blijft z’n rondjes draaien
Het waren wel vijf bewogen jaren,
deels ingegeven door Rudy en José
zelf, maar ook door omstandigheden.
Zelf maakten ze er bewogen jaren van
door steeds weer actief te zijn. Toen
Radio Ideaal het plan lanceerde om
wekelijks een programma met livemuziek vanaf locatie uit te zenden, werden ze met open armen ontvangen en
zo is er wekelijks op de woensdagavond livemuziek vanuit ‘de Mallemolen’. Maar als liefhebbers van live muziek ging hun drang nog verder en diverse artiesten verzorgden al een optreden in het café of in de zaal erachter. Er waren thema-avonden, jamsessies, Disco Dance Classics-avonden,
braderie- en after-kermisparty’s en café ‘de Mallemolen' haalde zelfs de
Amerikaanse Televisie, toen er promotie-opnames gemaakt waren voor het
Kwispelbier van dierenspeciaalzaak
Molenkamp.

Terugkijkend op vijf jaar ‘Mallemolen’ zijn Rudy en José nog steeds blij
met de stap, die ze destijds zetten om hun dienstverband in de horeca in
de regio Deventer te beëindigen en als zelfstandige in Zelhem een compleet nieuwe kroeg te gaan exploiteren. Voor hen is er een grote overeenkomst in sfeer tussen de Zelhemse gemeenschap en de sfeer in Lettele en
Bathmen en ook qua taal hadden ze weinig aanpassingsmoeilijkheden.
Sommige woorden worden anders uitgesproken en daar wordt dan over
en weer wel eens om gelachen, maar de contacten in de samenleving zijn
er niet minder om en waarschijnlijk komt dit ook omdat Rudy en José
mensen zijn die niet alleen ‘bier verkopen’, maar gewoon ook belangstelling hebben voor het wel en wee van de bezoekers.
De naam van het café is dan ook niet
voor niets ‘de Mallemolen’, een naam
die al vast stond voordat ze het café gezien hadden. Rudy hierover: “De naam
stond voor ons vast. Alles wat je in de

‘mallemolen van het leven’ meemaakt, mag bij ons besproken worden”. En José vult aan: “We leven mee
met de mensen in onze omgeving en
als zij vrolijk zijn voelen wij dat mee,

Sergeant Pepper
in De Slof
Op zondagmiddag 31 januari
staat op het podium van eetcafé
De Slof een zeer opvallende band
uit België. Deze Antwerpse coverband slaagt er elke keer weer in
om de prachtige muziek van de
fabulous four te vertalen in een
hedendaags jasje.
De veelheid aan klanken, sounds en
samenzang van de vier stemmen
zorgt voor menig kippenvel-moment.
De band rockt en stoomt door alle
periodes van de Beatlesmuziek. Pop,
ballades, psychedelica, Rock and
Roll; je krijgt het allemaal te horen.
Het enthousiasme van de muzikanten spat er vanaf en wordt doorgegeven aan het publiek.

maar ook als ze verdrietig zijn. Dat is
de inhoud van het liedje dat Heddy
Lester hier persoonlijk bij de opening
kwam zingen en dat is voor ons de
functie van ons café”.
Niet iedereen was er van overtuigd dat
ze er goed aan deden om het café ‘de
Mallemolen’ te noemen, want het
ging om een karakteristiek oud horecapand waar ‘Nolda’ de bepalende factor was. Rudy en José kregen dan ook
van vele kanten de tip om het café
toch vooral maar ‘Nolda’ te noemen.
Nu vijf jaar later heeft niemand het
meer over ‘Nolda’ en is de naam ‘Mallemolen’ helemaal ingeburgerd, net
als de huidige bewoners ervan.

Ook het ‘Kiek Uut’ festival met per festival zo’n 10 live-acts ontstond bij de
Mallemolen en nu de jongens van
‘Kiek Uut’ voor een andere opzet en
daarmee ook andere locatie gekozen
hebben, komt er in het laatste weekeinde van augustus een (klein) muziekfestival op het plein bij ‘de Mallemolen’. De ‘Fiets ‘m d’r in’ editie van
het afgelopen jaar was er een voorbode van.
Komt de ‘Achterhoekse Wandel4Daagse’ door Zelhem, Rudy en José zorgen
voor iets bijzonders en is er een groot
Internationaal voetbaltoernooi, dan
staan Rudy en José, getooid in oranje
(tot en met het haar) vooraan bij het
grote videoscherm om het enthousiasme van de aanwezigen te dirigeren en
een gratis drankje in te doen bij een
goal van het Nederlandse team.
Om er voor te zorgen dat iedereen kan
weten wat er in de Mallemolen te beleven is, werd een SMS-service opgezet.
Bezoekers die dat willen, krijgen voorafgaande aan het evenement een be-

richtje op hun mobiele telefoon.
Inmiddels is er een dartvereniging actief in ‘de Mallemolen’. Wekelijks spelen de drie teams (20 darters) hun
competitiethuiswedstrijden in het café en jaarlijks wordt er een Open Steeldarttoernooi gehouden (dit jaar op
zondag 4 juli). En, omdat het nog niet
genoeg was, bedachten Rudy en José
de zogenaamde KroegQuiz. Aanvankelijk als éénmalige activiteit, maar door
het enthousiasme van de deelnemers
en het publiek is ook voor dit jaar
weer een competitie met vier edities
georganiseerd met als hoofdprijs een
weekeind Landal Green Parks.
Tel hierbij nog de vele familiefeestjes
in de zaal achter het café. Door de
mond op mond reclame weten steeds
meer jarigen, jubilarissen en andere
‘feestvarkens’ de weg naar de Mallemolen te vinden voor een gezellig en
goed verzorgd feest.
Soms ook noopten de omstandigheden Rudy en José er toe om actie te ondernemen, want toen de Nederlandse
overheid met het beruchte rookverbod in de horeca kwam, moest er een
oplossing komen om de rokers onderdak te bieden zonder de wet te overtreden. Een veranda bleek de oplossing,
met als bijkomend voordeel dat er een
band kan staan tijdens zomerse buitenactiviteiten.
Ook dit eerste lustrumjaar zal weer
een bewogen jaar worden. Vele activiteiten lopen ‘gewoon’ door, maar daarnaast zal er op alle ‘hoogtijdagen’ live
muziek zijn, is er op zondag 29 augustus een muziekfestival, zal het WKvoetbal weer worden uitgezonden op
een groot scherm en wordt er onderdak geboden aan ‘The Battle of the
Bands 2010’. Om van dit alles op de
hoogte te zijn en te blijven, kunt u
zich aanmelden voor de SMS-Service
of regelmatig de (vernieuwde) website
www.mallemolen.info bezoeken.
Dinsdag 2 februari is het precies vijf
jaar geleden dat ‘de Mallemolen’ geopend werd.

Vierakker-Wichmond

Toneeluitvoering

Ieder optreden van Sgt. Pepper is een
feest voor de toehoorders.
SPECTACULAIRE COVERBAND
Deze spectaculaire Beatles coverband bestaat uit: Jimmy Hendrix
(Guitar and Vocals), JP Slabaert (Guitar and Vocals), Marc Aerts (Bas and
Vocals), Eric Ivens (Drums and Vocals) en Danny and Koen (Sound and
light).
Het belooft weer een spetterende,
muzikale zondagmiddag te worden
vanaf 17.00 uur in De Slof.
HARTENNACH
Let op: zaterdagavond 13 februari a.s.
organiseren wij een unieke 'Hartennach'! www.deslofvorden.nl

Schuif aan bij Alpha-cursus
Vanaf 12 februari is er weer een
Alpha-cursus in Vorden. Deze laagdrempelige cursus is vooral een
kennismaking met het Christelijk
geloof. Iedereen is van harte welkom.
De cursus bestaat uit 10 avonden en
een zaterdag. Tijdens de cursus komen de kernthema's van het geloof
aan bod.
Vragen die naar voren komen zijn:
Wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er als we sterven? Wie is Jezus?
Waarom stierf hij aan het kruis? Wat
heeft Jezus met ons leven vandaag te
maken? Hoe kun je omgaan met

schuld? Wie wel eens wat meer wil weten van het Christelijk geloof of wie
het geloof nog eens vanaf het begin
wil doordenken kan op een uitstekende manier terecht bij de Alpha-cursus.
De eerste avond is vrijdag 12 februari
en vindt plaats in 'het Achterhuus',
Zutphenseweg 13 te Vorden.
De avond begint om 19.00 met een
gezamenlijke warme maaltijd, daarna
een korte inleiding en duurt tot 21.30
uur. Deelname is gratis.
Info en opgave bij Carolien Brouwer
(tel. 0575 - 551060) en Ria Wijnhoud
(tel. 0575 - 552454).

De Toneelgroep Vierakker-Wichmond brengt dit jaar in het Ludgerusgebouw een klucht in drie bedrijven. Het stuk met de naam “Maak dat je
tante wijs “, geschreven door B. Hagen, speelt zich af voor het pension van
mevr. Akkerman. Rond een pensionnetje, idyllisch in de bossen gelegen,
spelen zich raadselachtige gebeurtenissen af. Twee oude dametjes, onschuldig als lammetjes zo te zien, voeren wat in hun schild. Ze zijn kennelijk in de weer als stiekeme detectives.
Maar valt er eigenlijk wel wat te "bespioneren"? Het is er toch gewoon een gezellige boel zoals in elk vakantiepension ? Met gasten die er rust komen zoeken en gaan wandelen en trimmen.
Die gezelligheid zoeken en af en toe
ook wel eens bekvechten. Maar toch
komen de dames aan hun trekken.

Hun neef Harry, de rechercheur, die
ze zo graag promotie willen zien maken, valt onverwacht binnen in kapelaansvermomming. Hij heeft wel
meer oog voor de pikante dochter dan
voor de misdaad, maar samen slagen
ze er toch in een internationale affaire
tot oplossing te brengen.

De voorstellingen zijn op zaterdag 30
januari (20.00 uur) en op zondagmiddag 31 januari. Aanvang 14.00 uur
(matinee voostelling) voor diegene die
‘s avonds liever thuis blijft.

Zo kunnen deze mensen toch nog genieten van de jaarlijkse toneeluitvoering. Of dit ook de komende jaren mogelijk is moet blijken uit de opkomst.

Het blijspel wordt ook op vrijdag 5 en
zaterdag 6 februari opgevoerd (20.00
uur). Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij bakkerij Besselink en
bij het Ludgerus gebouw te Vierakker
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"Leerlingen luisteren goed naar elkaar"

Geslaagd Jongerendebattoernooi Bronckhorst
Op dinsdag 19 en donderdag 21 januari werden de voorrondes van
het Jongerendebattoernooi voor
de groepen 7 en 8 van de basisscholen gehouden. Zestien scholen uit
Bronckhorst deden hieraan mee.
Het debattoernooi in de raadzaal
van het nieuwe gemeentehuis was
een groot succes.
De deelnemers werden enthousiast aangemoedigd door veel leerlingen.

De twee groepen luisterden goed naar elkaar.
Het Jongerendebattoernooi is een initiatief van de gemeenteraad. De gemeente bood leerkrachten en leerlingen van de deelnemende scholen in
september 2009 een training aan door
een professionele trainer van het Nederlands Debat Instituut. De leerlingen konden zich op deze manier goed
voorbereiden op de voorrondes.

Er waren voor- en tegenstanders.

De winnaars van 19 januari zijn:
O.b.s. De Bongerd
Sanne Scholten, Rick Reintjes, Evie
Meijering
Nutsbasisschool Wolfersveen
Noortje Mentink, Brenda Bargeman,
Onno Kruijt

In twee groepen van vijftien leerlingen kregen de deelnemers drie stellingen voorgelegd waarvan ze steeds
beurtelings als voor- of tegenstander
de jury van hun standpunten moesten
zien te overtuigen. Een jury beoordeelde de debatvaardigheden en overtuigingskracht en bepaalde welke scholen doorgingen naar de finale op dinsdag 9 februari. De winnaar hiervan
mag meedoen aan het basisschool debattoernooi van het Nederlands Debat
Instituut op 17 april in Den Haag.
Er waren drie stellingen waarover gedebatteerd werd. De eerste stelling:
Kinderen mogen maximaal één uur
per dag achter de computer zitten.
Tweede stelling: Het schooluniform
moet bij alle scholen van de gemeente
Bronckhorst worden ingevoerd. Derde
stelling: Strenge regels van ouders en
docenten zijn goed voor kinderen. Na
iedere stelling gaf de jury commentaar over ondermeer de argumenten,
presentatie, originaliteit en overtuigingskracht. Volgens de jury werd er
ook goed naar elkaar geluisterd. Mede

Monteur tijdens Dakar Rally

O.b.s. Schildersoord
Merijn Gaasbeek, Wouter Hut, Emma
van Kampen
Basisschool De Woordhof
Brian de Keijzer, Merel Schurer en Jasper Oudhuis
Basisschool Ds. J.L. Piersonschool
Floris Salomons, Lotte Stege, Lisa Keita

De tribunes in de hal en raadszaal waren goed bezet.
daardoor was de kwaliteit van het debatteren heel goed.
De jury bestond op 19 januari uit Martine Letterie (bekend kinderboekenschrijfster uit Vorden), André Baars

(wethouder) en Thomas Kleinveld (Nederlands Debat Instituut). Op 21 januari bestond de jury uit Marcel Fortuin (voorzitter IKB), Anne van Kuil
(wethouder) en Thomas Kleinveld. De-

batleider was Arthur Noordhuis.
Alle leerlingen aan het Jongerendebattoernooi kregen op het eind een deelnemerscertificaat uitgereikt.

De winnaars van 21 januari zijn:
O.b.s. Rozengaardsweide, Hengelo
Demi Piek, Nana Veerman, Sharon
Hoebink
Basisschool St.Martinus, Baak
Koen Jansen, Esther Rietman, Joeltje
Aldershoff
Basisschool De Vordering, Vorden
Bryan Jansen, Mieke Hassebroek, Melina Cornielje
Interconfessionele Basisschool De Garve, Wichmond
Dirk Boogman, Marielle Geel, Claudet
Jansen
O.b.s. Jan Ligthart, Zelhem
Luuk Nijs, Anouk Bruggink, Andor Michels

Marcel Bulten: 'We hadden hecht Achterhoeks team'

Evenals coureur Gerben Vruggink, kijkt ook monteur Marcel Bulten met
een goed gevoel op de Dakar Rally in Argentinië en Chili terug. Wanneer
er van de zes gestarte rijders van het door Henk Hellegers geformeerde
‘Team Honda Europe‘ er vijf in Buenos Aires de finish bereiken, dan is dat
het ultieme bewijs dat het begeleidingsteam het uitstekend heeft gedaan!

En dan te bedenken dat het uitvallen
van Mirjam Pol niet door mechanische pech werd veroorzaakt maar
door lichamelijk letsel. Marcel: ‘ Ondanks de voldoening die ik aan de rally heb overgehouden, beleef je het evenement toch anders dan de coureurs.
Van de wedstrijd zelf zie je niet zoveel,
maar dat weet je op voorhand. Voor de
monteurs ligt het accent vooral op de
werkzaamheden die s’avonds verricht
moeten worden. Wanneer de coureurs
binnen zijn, moeten wij vol aan de
bak.Dan moeten wij de motoren weer
zodanig prepareren dat de rijders de
andere dag weer zorgeloos van start
kunnen gaan. Dat geldt ook voor een
rustdag in de rally. Ook dat betekent
voor ons veel sleutelen’, zo zegt Marcel.

‘Ons team beschikte over uitstekend
materiaal. Over het geheel genomen
vielen de mankementen aan de motoren reusachtig mee. Voorafgaande aan
de rally hebben we vanaf de zomervakantie weken achtereen op de woensdagavond bij Henk Hellegers volop
aan de motoren gesleuteld. Ook werden vooraf een aantal motoren ‘gestript’ om de onderdelen die wij eventueel dachten nodig te hebben, mee te
nemen naar Argentinië’. Marcel Bulten laat het niet merken, maar geniet
toch wel van de positieve woorden die

coureur Gerben Vruggink over het begeleidingsteam sprak: (‘Zonder de
steun van de begeleiders haal je nooit
de finish’). Voor de monteurs toch altijd weer een spannend moment om
de motoren voor de start van de eerste
etappe in Buenos Aires, door de keuring te krijgen.
Marcel: ‘Tijdens de wedstrijddagen
reed ik samen met Henk Hellegers in
de Toyota achter de rijders aan. Onderweg mochten we, daar waar nodig, de
helpende hand bieden. Dat gold niet
tijdens de proeven. Daar was geen
hulp toegestaan. Bij de stops konden
we soms heel even met de coureurs
bijpraten, infomeren naar bijzonderheden, eventueel helpen. Tijdens de
rally wordt niets aan het toeval overgelaten. Zo hebben we tijdens de rustdag
de motorbloks van de motoren preventief verwisseld. Ook werden de motoren om de andere dag van nieuwe
banden voorzien’, zo zegt hij.
Marcel Bulten roemt de onderlinge samenwerking in het Honda begeleidingsteam. ‘Wij konden het allemaal
uitstekend (Henk Hellegers, Johan
Braakhekke, Gerrit Polsvoort, Marcel
Bulten) met elkaar vinden. Zo ook met
de rijders, een hecht Achterhoeks
team’, zo zegt hij. Waar hij onderweg
vooral van genoot, waren de contacten

met de lokale bevolking. ‘Wanneer we
ergens stopten kwamen er gelijk honderden kinderen naar ons toe, zeg
maar in de leeftijd van 6 tot 80 jaar!
Met veelal de vraag ‘please make a picture’. En als je ze een sticker gaf,
kwam je helemaal niet meer weg’, zo
zegt Marcel met een brede grijns.
De Vordenaar heeft als monteur thans
twee Dakar ervaringen in Zuid Amerika achter de rug. Toch zou hij de rally
best een keer als coureur willen rijden.

Daarover zegt hij: ‘Willen wel, maar
voor mij volstrekt onhaalbaar. Je moet
vooraf zoveel tijd investeren, voorbereidingen in het buitenland e.d., gewoon niet verantwoord. Drie weken
zoals nu in Argentinië is nog wel te
doen. Zonder de steun van mijn echtgenote Joke, die thuis de zaak draaiende houdt, zou ook dat niet mogelijk
zijn’, aldus Marcel. Er speelt trouwens
ook nog wat anders. Onlangs werden
Marcel en zijn zoon Thijs beiden op de-

zelfde dag clubkampioen bij de motorclub in Harfsen. En dat smaakt volgens trotse vader Marcel naar meer!
Echtgenote Joke, eveneens een motorsportliefhebber pur sang en redactielid van het clubblad van de VAMC ‘De
Graafschaprijders‘ heeft de komende
week ook nog een taak, namelijk de
avonturen van de Vordense Dakardeelnemers te ‘bundelen’ en deze in
het blad te publiceren.
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Lilian Beeks woonboerderij ‘de Brem’

Gratis gebitsconsult bij De Graafschap Dierenartsen

Praktijk voor Kinesiologie en
een nieuwe Bed & Breakfast

Maand van de gebitsverzorging

sanitair en een gemeenschappelijke
woonkamer met moderne keuken en
gezellige houtkachel. Het gastenverblijf heeft een eigen oprit en terras en
kijkt uit over de ernaast gelegen weilanden. Lilian heeft in deze kamers allerlei spullen verwerkt van de landen
waar zij met haar gezin gedurende
tien jaar gewoond heeft. Zo is er een
Pakistan kamer een Afrika kamer en
een Jemen kamer ontstaan. Gelegen
aan het Trekvogelpad is de onlangs geopende Bed en Breakfast nu al een succes. Vrijwel elk weekeinde zijn er gasten. Tevens kan men voor een lekker
weekje weg of een familiereünie het
complete gastenverblijf afhuren voor
korte of langere tijd. Lilian Beeks vindt
het heerlijk om in Ruurlo te wonen en
om haar jarenlange ervaring opgedaan in binnen- en buitenland nu bij
haar nieuwe huis gecombineerd aan
te kunnen bieden. ,,Het is zalig om nu
tijd en ruimte te hebben voor de grote
moestuin en om dieren rond het huis
te kunnen hebben.”

Lilian Beeks: ,,Kinesiologie is een methode waarbij kennis vanuit de fysiotherapie gecombineerd wordt met die uit de acupunctuur, voedingsleer en chiropractie."
Lilian Beeks, van huis uit fysiotherapeute, is een jaar geleden in Ruurlo
komen wonen. Zij heeft woonboerderij ‘de Brem’ aan de Kaaldijk van haar
ouders overgenomen en samen met haar man Rob geheel gerenoveerd.
Aangezien haar vier kinderen het huis al uit zijn, heeft zij tijd en ruimte
over voor zowel haar Kinesiologie praktijk ‘de Rozenquartz’ als het runnen van een Bed & Breakfast.
Kinesiologie is een methode waarbij
kennis vanuit de fysiotherapie gecombineerd wordt met die uit de acupunctuur, voedingsleer en chiropractie.
Met behulp van eenvoudige spiertesten wordt er naar onbalansen in het lichaam gezocht die te maken kunnen
hebben met allerlei vormen van
stress, verkeerde houding, maar ook
verkeerde voeding, allergieën of een
tekort aan vitaminen. De uitkomst
van de spiertesten geeft iemand veel
inzicht in de diverse oorzaken die aan
de klachten ten grondslag kunnen liggen en daarmee ook handvatten voor
een blijvende oplossing. Lilian Beeks:
,,Ik ben in staat om met behulp van
onder andere reflexpunten en gerichte adviezen te zorgen dat onbalansen
worden opgeheven, energie weer gaat
stromen, waardoor de algehele weerstand omhoog gaat en men veel ‘lekkerder in zijn vel komt te zitten’, weerbaarder wordt en minder vatbaar.” Kinesiologie geeft zeer goede resultaten
bij kinderen en volwassenen met dyslexie, concentratie- of andere leerproblemen. Daarnaast bij allerlei stressgerelateerde klachten, burn out, hoofdpijn en depressieve klachten. ,,De methode is ook bij uitstek geschikt bij vage klachten waarbij de artsen geen
medische oorzaak kunnen vinden. Ik
zal altijd samen werken met de huisarts of specialist. Het is een methode
die aanvullend werkt, niet ‘in plaats
van’ komt”, zo verklaart de Ruurlose.
Nieuw in Nederland is de combinatie
van Kinesiologie met een meerdaags
verblijf bij Lilian Beeks op de boerderij.
Zij heeft een combinatie ontwikkeld
van een soort retraite met begeleiding

vanuit de Kinesiologie en gerichte
coaching. Lilian: ,,Dit geeft iemand die
tijdelijk of langdurig uit de running is
de mogelijkheid om op adem te komen, nieuwe energie op te doen en vol
goede moed de draad van het werk en
thuis weer op te pakken. Zeer geschikt
om in overleg met de werkgever in het
herstelproces of re-integratietraject op
te nemen.”
BED & BREAKFAST
Aan boerderij ‘de Brem’ daterend uit
1854 zit een logeergedeelte vast met
drie luxe gastenkamers met elk eigen

BEROEPSVERENIGING
Voorheen woonde Lilian met haar gezin in Eindhoven en had daar twaalf
jaar een eigen goedlopende praktijk.
Ze is naast haar werk in haar eigen
praktijk tevens hoofd van de Nederlandse School voor Kinesiologie, de beroepsopleiding voor kinesiologen op
Hbo niveau. Zij geeft les aan deze opleiding, maar verzorgt ook in haar eigen praktijk losse cursussen in de
Touch for Health methode, de basis
van de Kinesiologie. In 2000 richtte zij
de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) op waarin alle erkende Kinesiologen verenigd zijn. Zij wijst er met
nadruk op dat mensen bij bezoek aan
een kinesioloog altijd moeten navragen of deze lid is van de BvK, want alleen dan vergoedt de zorgverzekeraar
het consult. Meer informatie kan men
vinden op haar eigen site www.derozenquartz.nl of op de landelijke site
voor kinesiologie www.ki-net.nl
Uiteraard mag men ook bellen
(0573) 452845, mailen met
rozenquartz.beeks@planet.nl of
langskomen op Kaaldijk 11 in Ruurlo.

Na de perioderust hervond RAAD/
HO!?! zich, organiseerde de verdedi-

De eigenaren, de heer en mevrouw
Linthorst Homan uit Hengelo kwamen op de praktijk en vertelden ons
dat Bram en Jet slecht aten, er kwam
een vieze geur uit hun bek en ze vertoonden lelijk gedrag tegenover elkaar. Na een uitgebreide controle constateerde de dierenarts, Harald Salomons, dat de oorzaak lag in gebitsproblemen bij beide honden. Hij heeft
een uitgebreide professionele gebitsreiniging uitgevoerd, er werden een
aantal kiezen getrokken en het tandsteen en tandplaque werd verwijderd.
Na deze behandeling viel het de heer
en mevrouw Linthorst Homan pas op
hoeveel last hun honden hebben gehad van hun gebit. Mevrouw Linthorst Homan vertelde ons dat ze, na
de gebitsreiniging, twee andere honden had gekregen. "Ze zijn veel vrolijker, actiever en ze eten hun bak weer
met smaak leeg. Nu we de noodzaak
van gebitsverzorging inzien zijn we
begonnen met het aanleren van tandenpoetsen bij Bram en Jet. We heb-

ben echt nooit in de gaten gehad dat
gebitsproblemen de oorzaak waren
van hun gedrag."

Gebitsverwaarlozing kan zelfs resulteren in ernstige bacteriële infecties van
hart, lever, longen en nieren, aldus Harald Salomons. Het gebit is dus van levensbelang voor uw hond of kat, ze
eten ermee, gebruiken het voor gedragsuitingen en bij het spelen. Het
moet dus gezond en sterk zijn. U kunt
de verzorging zelf voor een groot gedeelte thuis uitvoeren, indien noodzakelijk kan er professionele gebitsverzorging plaatsvinden.

Uw dierenarts vertelt u graag meer
over de mogelijkheden.
Tijdens de actiemaand februari krijgt
u namens De Graafschap Dierenartsen: Kosteloos een gebitsconsult aangeboden door uw dierenarts.
De mogelijkheid om een poetsinstructie te krijgen van de assistente.
Korting op diverse gebitsverzorgingsproducten.

Indien u een afspraak wilt maken voor
een gratis consult kunt u bellen naar
tel. 0575 - 587 888. Wij zijn bereikbaar
op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Kijkt u ook eens op onze website
www.degraafschapdierenartsen.nl
Hier vindt u nog meer informatie,
verhalen uit de praktijk en foto's van
gebitsbehandelingen.

Weddingplanner
Per september 2010 zal Evelien
Snijders haar bedrijf starten als
Weddingplanner. Zij zal haar bedrijf runnen vanuit de Dorpsstraat in Wichmond, maar ze
richt zich op een veel groter gebied.
Haar werkgebied is de Achterhoek
tot en met Apeldoorn. Wat doet een
gecertificeerd Weddingplanner?
Ze kan voor u de hele bruiloft regelen of een deel van de bruiloft, zoals
u het wilt. Dat kan variëren van het
zoeken naar een speciale trouwlocatie of het organiseren van een trendy
feest. Ze is zeer creatief en kan u helpen uw ideeën uit te werken van een
bruisende dag tot een geweldig feest.

In ieder geval en onvergetelijke bruiloft, waar u nog jarenlang met plezier aan terugdenkt.
Momenteel rondt Evelien Snijders
haar opleiding tot Weddingplanner
af. Als eindexamen opdracht moet
zij een complete bruiloft organiseren
en hiervoor zoekt ze kandidaat
bruidsparen. Wie een perfect georganiseerde bruiloft wil hebben, kan
gratis gebruik maken van haar diensten. Het moet een bruidspaar zijn
dat tussen nu en augustus 2010 wil
gaan trouwen.
Hebt u interesse? Aarzel niet, doe
het! U zult en geen spijt van krijgen.
Neem contact op met Evelien Snijders en bel: 06 - 10 21 10 49.

Reborn heeft nieuwe dirigente
Reborn Hengelo, het dertigkoppig
koor met leden uit Hengelo, Wichmond en omstreken, heeft vanaf 1
januari een nieuwe dirigente. Esther van der Heijden, voorheen dirigente van het koor Amazing in
Drempt, zwaait voortaan haar dirigeerstokje iedere dinsdagavond
in het gebouw Withmundi te Wichmond.

Gastenverblijf heeft een eigen oprit en terras en kijkt uit over de ernaast gelegen weilanden.

Nipt verlies voor basketbalteam R A AD/HO!?!
In een volledig nieuwe outfit van
de Bunnikse sponsor RAAD Financiële Dienstverleners heeft een wisselvallig RAAD/HO!?! het in de wedstrijd tegen het Doventeam, met geroutineerde speelsters en spelers
uit het hele land, net niet kunnen
bolwerken. Een bijna schotloze eerste periode met alleen punten van
Jord Ditters (in totaal 4 punten) betekende dat het thuisspelende
team als snel tegen een achterstand van 10 punten aankeek.

De maand februari is landelijk
door dierenartsen uitgeroepen tot
de maand van de gebitsverzorging
bij honden en katten. Ruim 80%
van de honden en katten ouder
dan 3 jaar krijgt last van gebitsproblemen. Zo ook Bram en Jet, twee
Jack Russels waarbij tandproblemen ontdekt werden tijdens de
jaarlijkse controle.

ging onder leiding van debutante Moniek Bleumink beter en kon met punten van ondermeer Liesbeth Ormel (2)
en de Poolse Kasia Ptak (2) gelijke tred
houden met de scores van de gasten.

Het laatste kwart gaf RAAD/HO!?! zich
helemaal, zette een eindspurt in en
liep door scores van Mees Hellinga (2)
en Rudolf Mulder (4) kort voor tijd in
tot 39-40.

In de tweede helft kwam RAAD/HO!?!
op dreef door scores van met name
Eric de Jong (7) en Tjitske Postma (10).

Het laatste schot in de allerlaatste seconde bracht het Doventeam uiteindelijk de definitieve overwinning: 42-39.

In de laatste vier minuten, bij een
stand van 21-22, zakte de thuisploeg
toch weer weg en kon alleen een goed
spelende Amanda Bresser (6) nog tot
scoren komen, terwijl het ervaren Doventeam tot 30-23 uitliep.

RAAD/HO!?! speelde een verdienstelijke wedstrijd en het Doventeam ging
naar huis met een uitnodiging voor
het jaarlijkse recreanten basketbaltoernooi van RAAD/HO!?! op zaterdag
12 juni aanstaande in De Kei.

Tot 31 december heeft dirigent Arnold
Cazemier het koor geleid. Arnold
werd vorig jaar benaderd om deel te
nemen als zanger in het regiokoor
Cantare te Arnhem. Daar de repetitieavonden gelijk vielen met die van Reborn heeft hij moeten besluiten om afscheid te nemen van Reborn.
Er moest dus een nieuwe dirigent gezocht worden en deze werd verbluffend snel gevonden in de persoon van
Esther van der Heijden.

ESTHER is musicoloog, koordirigent,
muziekdocent en trainer. Ze maakt
daarnaast vocale arrangementen voor
koren en vocaal ensembles. Naast een
zangpraktijk en een aantal vaste
koren, geeft Esther workshops op
muziek- en zanggebied. De leden van
Reborn zijn vol verwachting van de
inbreng die de nieuwe dirigente zal
hebben op hun stijl van zingen en misschien zelfs op het repertoire, wat nu
songs van Pop tot Gospel omvat.

Ben je hobby-zanger/zangeres en lijkt
het je iets om met Reborn mee te zingen, dan is men van harte welkom om
eens te komen luisteren tijdens een repetitie van Reborn. Het koor heeft met
name behoefte aan mannenstemmen.
De repetities zijn iedere dinsdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw Withmundi, (achter de Hervormde kerk aan de Dorpsstraat in
Wichmond).

Eindelijk echt

tijd

gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500
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D66 verkiezingsavond

SV Quintus

Behoud leefbaarheid
Omdat binnenkort de verkiezingen voor de gemeenteraad zijn,
houdt D66 Bronckhorst op dinsdag 9 februari een verkiezingsavond in De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
D66 wil met de inwoners van de gemeente in gesprek over het behoud
van de leefbaarheid binnen de gemeente. Wat betekent de vergrijzing
en mogelijke daling van het inwonersaantal voor de vitaliteit van onze dorpen en kernen? De gemeente Bronckhorst kent er daarvan maar liefst 43 in
getal. Vertegenwoordigers van diverse
organisaties geven hun mening en u
kunt uw vragen aan hen stellen. De
sprekers leiden een onderwerp in dat
hen na aan het hart ligt, waarna het
publiek de gelegenheid krijgt te reageren. De sprekers die aan het woord komen zijn Arnold Gerritsen (voorzitter
van de gebiedscommissie De Graafschap en burgemeester van Zutphen)
Frida Meints (directeur van de Ds. Piersonschool in Hengelo), Henk Remmelink (vice-voorzitter van de vereniging
Dorpsraad Drempt, Hummelo en Kep-

Lijsttrekker Gaston Wouters
pel) en Gaston Wouters (lijsttrekker
D66 Bronckhorst). Wij nodigen iedereen uit, die belangstelling voor dit onderwerp heeft, om mee te komen praten. Op die manier wordt helder wat
er leeft onder de bevolking. Tijdens de
avond kunt u ook kennismaken met
D66-lijsttrekker Gaston Wouters en de
andere kandidaat-raadsleden.

OVERWINNING VOOR DAMES SV
QUINTUS!
Afgelopen zondag mochten we naar
Zevenaar om daar in de late namiddag
de uitwedstrijd tegen OBW te spelen.
Toen de wedstrijd begon waren we
nog niet helemaal bij de les, want na 5
minuten spelen stonden we al met 4-0
achter. De dames uit Zevenaar kregen
bijna vrij baan en wij verzuimden om
onze kansen in doelpunten om te zetten. Na 5 minuten zijn we van een 5-1
dekking naar een 6-0 dekking gegaan
en toen zat de verdediging beter dicht.
Toen Marion daarna ons eerste doelpunt van de wedstrijd maakte kwam
Quintus op stoom en met rust was het
6-6. Toen de tweede helft op het punt
van beginnen stond was er enige onduidelijkheid over de stand. De
scheidsrechter had 7-5 voor OBW op
haar kaartje staan, terwijl wij (en de
tegenstander ook) toch zeker wisten
dat het 6-6 stond. De tweede helft was
heel erg spannend. OBW heeft vier penalty's op rij gemist, terwijl Monique
(net als vorige week) een penalty voor
ons verzilverde met een lob. In de slotminuut kreeg OBW nog een penalty,
maar deze werd ook gemist en daarmee was de eindstand 9-11 en konden
de twee punten mee naar Hengelo!
Volgende week spelen we thuis in
sporthal De Kamp.

Innovatieprijs Biologische landbouw 2010

De Vijfsprong, Vorden ontvangt de 2e prijs !
Tijdens de jaarlijkse Biovak (vakbeurs voor de biologische sector te Zwolle) ontvingen de ondernemers van biologisch-dynamisch bedrijf 'de Vijfsprong' de 2e prijs voor innovatie van hun bedrijf. Het jury rapport ging
vooral in op de samenwerking van 'de Vijfsprong' met de familie J.Visschers en de daarmee gepaard gaande bedrijfszekerheid voor de toekomst. Door deze samenwerking kon de nieuwe stal gebouwd worden die
evenzeer innovatief is vanwege de heuvelstal waarop de koeien voortdurend ruim in het stro kunnen bewegen en hierdoor de CO2 uitstoot vrijwel nihil is. Terwijl de stal zelf, een serrestal, een heel natuurlijk klimaat
bewerkstelligt. Doordat de nieuwe stal aan meer melkkoeien plaats biedt
dan voorheen, een groei van 25 naar 50 melkkoeien, betekende ook dat
de zuivelverwerkingsruimte vergroot moest worden. Vanaf eind 2009 is
niet alleen de produktie van volle kwark vergroot, maar zijn er verschillende nieuwe produkten aan toegevoegd, zoals: magere èn halfvolle
kwark, slagroom en crème fraiche !
De kaasproduktie is toegenomen en
door nieuwe en energiezuinige apparatuur kan er aan een nog beter produkt gewerkt worden. Ook hier ontstaat meer diversiteit met kruidenkaas, 20+ kaas en hotelkazen. Deze
ontwikkelingen roemt het juryrapport als innovatief denken van de ondernemers. Voor elke bedrijfsmatig gezette stap is eerst zorgvuldig gekeken
in hoeverre het ambachtelijke karakter van het werk behouden kon blij-

ven. In elk werkgebied (boerderij, tuin,
huis/keuken) van 'de Vijfsprong' werkt
een groep hulp- en zorgvragers die onder leiding staan van een therapeutisch werkleider die de dagelijkse handelingen begeleidt. Hierdoor krijgen
alle werzaamheden een samenbindend karakter, hetgeen uitmondt in
een waardevol en ambachtelijk eindprodukt. "Wanneer ik het juryrapport
zo teruglees, hadden we wel eerste
mogen worden", zegt woordvoerder,

Jan Weijsenfeld. " Natuurlijk zijn we
heel blij met deze prijs".
De laatste innovatieve stap die gezet
is, betreft de distributie van onze produkten. Die werkwijze loopt al enkele
jaren, maar is de moeite van het noemen waard. De samenwerking met
DistrEko uit Winterswijk, zij distribueeren de biologische en biologisch-dynamische produkten van 'land naar
klant' in vrijwel de hele Achterhoek.
Waarmee duidelijk wordt dat de goederenstroom van 'de Vijfsprong' van
veevoer als krachtvoer tot eindprodukt als kaas en kwark een wel héél regionaal karakter hebben. "Wij dragen
hiermee ons steentje bij om zo CO2
neutraal mogelijk te werken!" Het vermelden waard is dat de 1ste prijs is gegaan naar biologisch-dynamisch bedrijf 'Ruimzicht' uit Halle van Gerjo en
Annet Koskamp. De Biovakbeurs is een
grote gerespecteerde beurs voor de hele biologische sector. Dit jaar waren er
280 stands uit allerlei geledingen en
ruim 12500 bezoekers. Het was een
mooie en sfeervolle beurs.

Fo to ’ s u i t d e z e u i t gave b e k ij ke n e n d ow n l o a d e n ?

Veilig en comfortabel op weg!
De paardensport is een veel beoefende sport in Nederland. Binnen
de paardensport vindt men een diversiteit aan disciplines welke men
kan beoefenen, zowel in competitieverband als recreatief. In harmonie zijn met je paard en er samen
heerlijk op uit trekken, of samen
een goede prestatie neerzetten op
een wedstrijd.
Voor alle disciplines geldt dat men veilig op weg zal moeten, het beoefenen
van paardensport is immers niet zonder risico. Het in acht nemen van de
veiligheid is een noodzaak. Een goed
passend zadel, het dragen van een
juiste rijhelm, het dragen van een
bodyprotector, het gebruik van veiligheidsbeugels, etc. zijn hiervoor van
groot belang. Helaas hangt er vaak
een wat negatieve sfeer om juist deze
producten; ze zijn niet mooi en /of
zijn oncomfortabel in gebruik. Dat veiligheid gepaard kan gaan met een
mooie uitstraling en bovenal comfortabel voor ruiter en paard kan zijn, bewijzen een aantal producten welke Olde Hietmoat Horsesupplies voor u
heeft geselecteerd.
Met de Troxel rijhelmen biedt Olde
Hietmoat Horsesupplies u een uitgebreid assortiment aan rijhelmen, welke garant staan voor veiligheid, licht
van gewicht zijn, veel ventilatiemogelijkheden hebben en een zeer goede
pasvorm hebben. Bijkomend voordeel
is dat de binnenvoering van de rijhelmen uitneembaar en wasbaar zijn.
Keer op keer een frisse rijhelm! Olde
Hietmoat Horsesupplies biedt u hierbij als extra service de mogelijkheid
om na een val uw Troxel rijhelm met
een flinke korting te vervangen voor
een nieuwe.
De GPG Adapter is een adapter welke
tussen de beugel en de beugelriem geplaatst wordt en heeft een instelbare
schokdemping, een geheel nieuw concept. Door deze instelbare dempende
werking ontstaat een verminderde belasting van de ruitergewrichten en de
paardenrug. Een kwalitatief hoogwaardig product waarmee de communicatie tussen ruiter en paard geoptimaliseerd wordt. De GPG Adapter
wordt gezien als de klapschaats van de
ruitersport!

Safestyle veiligheidsbeugels spreken
voor zich. Een half open stijgbeugel
waar men nooit in kan blijven hangen. Dat de beugel aan één zijde open
is wordt door de ruiter niet als vervelend ervaren, het gevoel is exact hetzelfde als bij een gesloten stijgbeugel.

Hiermee kunt u veilig en comfortabel
op weg. Voor februari geldt een 10%
kennismakingskorting op alle modellen Troxel rijhelmen bij Olde Hietmoat Horsesupplies. Voor meer informatie kunt u terecht op www.oldehietmoat.nl/horsesupplies of via telefoon
06-13691852. Nieuw op de website is
de gebruiksvriendelijke online bestelmogelijkheid.

Mavo op 't Beeckland
Op 5 februari a.s. houdt de vmboschool 't Beeckland haar jaarlijkse
Open Huis. Op een vmbo-school
worden naast theorievakken ook
praktijkvakken aangeboden, dat
maakt het bezoeken van een Open
Huis op zo'n school extra leuk. Ook
dit jaar zal er dan ook weer veel te
zien, te horen, te doen en te proeven zijn op de twee locaties van de
school aan Het Hoge en de Nieuwstad in Vorden.
Het vmbo-onderwijs vierde het afgelopen jaar zijn 10-jarig jubileum. Toch is
nog steeds niet algemeen bekend dat
het vmbo een samenvoeging is van
enerzijds het voorbereidend beroepsonderwijs (nu: de basis-/kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde
leerweg) en anderzijds de mavo (nu:
de theoretische leerweg, de zogenoemde vmbo-t).
Als de leerlingen in de theoretische
leerweg op 't Beeckland examen doen,
behalen zij daarmee hun vmbo-t-diploma. Dat is in feite, anders dan nogal eens wordt gedacht, het vroegere
mavo-diploma. Voor alle duidelijkheid
heeft 't Beeckland daarom besloten
om, met ingang van het schooljaar
2010/2011, de vmbo-t weer mavo te
noemen.

w w w. we b p a p e r. n l

De HitAir Airbagvesten zijn veilig,
meervoudig herbruikbaar en comfortabel te dragen. Het airbagsysteem,
welke in de bodyprotector verwerkt is,
werkt op het moment dat het nodig is.
Daarnaast ondervindt de ruiter geen
hinder van het dragen van het vest tijdens het paardrijden. Naast de bekende zwarte uitvoering is er nu ook de
fluoriderende versie, welke voor meer
veiligheid zorgt tijdens het rijden in
de schemer, maar ook zeker overdag.
Gezien worden is belangrijk!

Het vmbo kent naast de theoretische
leerweg dus ook de gemengde leerweg. Het niveau van beide leerwegen
is hetzelfde, met één verschil: de leerlingen in de gemengde leerweg krijgen een theorievak minder dan de
vmbo-t-leerlingen. In plaats daarvan
krijgen zij een praktijkvak aangebo-

den. Ook zij kunnen doorstromen
naar niveau 4 van het mbo, alleen
doorstromen naar de havo kunnen zij,
in tegenstelling tot de vmbo-t-leerlingen, niet.
Anders dan op havo/vwo-scholen en de
meeste vmbo-scholen krijgen op 't
Beeckland zowel de leerlingen in de
gemengde leerweg als de in de theoretische leerweg een praktijkvak aangeboden.

Tot voor kort maakten de leerlingen
voor hun praktijkvak een keuze uit
één van de vier vmbo-sectoren (Economie, Landbouw, Techniek en Zorg &
Welzijn). Dat keuze-moment kwam,
aan het eind van klas 2, voor velen erg
vroeg. Om nu de leerlingen de kans te
geven zich zo breed mogelijk te oriënteren, hun sectorkeuze uit te stellen
en hen goed voor te bereiden op het
competentiegerichte leren in het
mbo, is 't Beeckland dit schooljaar gestart met een nieuw intersectoraal
programma: Codi. De afkorting Codi
staat voor Commercie en Dienstverlening. Codi is een breed praktisch programma waarin aan de hand van thema's en levensechte projecten allerlei
onderdelen van de vier vmbo-sectoren
met elkaar in verband worden gebracht.
Omdat 't Beeckland zich met dit programma onderscheidt, een inspiratiebron is voor andere vmbo-scholen en
zowel de leerlingen als de docenten
heel enthousiast zijn, is de theoretische leerweg op 't Beeckland met ingang van het nieuwe schooljaar: de
mavo met een intersectoraal programma.
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BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
is een traditierijke onderneming met
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen
de mogelijkheden, zonder daarbij

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

groei en ontwikkeling in te perken.
Kunde en kennis over oude en nieuwe
technieken in nieuwbouw, verbouw,
renovatie en onderhoud sluiten soepel
aan bij de specifieke wensen van de
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Anno 1879
Advies voor uw
onderhouds- en/of
restauratieplan
Nieuwbouw modern

Nieuwbouw karakteristiek

HELMINK
RUIMT OP!
KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

1199.-

BANK HELENA

3-zits, 242 cm breed.
In leder vanaf 1579,-*
In stof vanaf
Ook verkrijgbaar in een 2,5-zits, 2-zits en een fauteuil.
* Exclusief
sierkussens

Restauratiewerk

FAUTEUIL LIDO

599.-

B60 x H95 x D80 cm.
In leer vanaf 769,In stof vanaf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Ook hocker leverbaar

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Zutphen Emmerikseweg 108 BAAK
9UDDJSULMV ¼- k.k.

DRESSOIR SHINE

B180 x D50 x H75 cm Nú
* Prijs: uitvoerig op plint

999.*

TIENTALLEN ZITCOMBINATIES
TCOMBINATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

APK
€ 19,=

Vrijstaande villa
In het buitengebied van Baak gelegen geheel onderkelderde villa
met dubbele garage, stenen berging en een royaal zwembad.
De villa heeft een inhoud van ca. 850 m³ en een woonoppervlakte
van ca. 240 m² inclusief het souterrain. Het geheel is gelegen op
een perceel van 1710 m² en is voorzien van een fraaie rieten kap.
Souterrain: Meerdere ruimtes met een totale oppervlakte van
ca. 90 m². Uitermate geschikt als werk-, hobby- en / of sportruimte.
Begane grond: Entree, ruime hal met plavuizenvloer, toegang tot
dubbele garage, meterkast, toilet, werkkamer, woonkeuken met
inbouwapparatuur en een bijkeuken met wasmachineaansluiting,
uitstortgootsteen, vaste kasten en opstelplaats wasdroger.
Ruime woonkamer (42 m²) met ahorn houten vloer, kachel en
een schuifpui die toegang geeft tot de tuin.
1e Verdieping: Vide / overloop, meerdere bergruimtes, 4 ruime
slaapkamers en een badkamer met douche, ligbad, toilet en
een dubbele wastafel.
Via de overloop is de onbevloerde vliering bereikbaar.
Deze in 1984 gebouwde villa is uitstekend onderhouden en
is voorzien van een centraal stofzuigersysteem. De van binnenuit
bereikbare dubbele garage is 7 bij 7 meter en biedt plaats aan 2
auto's. Tevens heeft men aan de voorzijde van de woning ook nog
voldoende parkeerruimte op eigen terrein. De tuin is voorzien van
een sproeiinstallatie. Op de stenen berging zijn zonnecollectoren
gemonteerd, waardoor het zwembad (ca. 5 bij 9) met de gewonnen
zonne-energie kan worden verwarmd. In de stenen berging heeft
men de beschikking over een sauna.

Eggink Maalderink Garantiemakelaars
Stationsplein 61, 7201 MH ZUTPHEN
Telefoon: 0575-514124
www.egginkmaalderink.nl

EGGINK
MAALDERINK
GARANTIEMAKELAARS

voor Benzineen Dieselauto’s

WINTERBANDEN
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.

HET KLAVIER
PIANO’S
VLEUGELS

Ook aanbod Duitse touroperators!
Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem
Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

... als het méér moet hebben!
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

39.95
Hoogpooltapijt in beige-rood-groen-lila00
aubergine of blauw, van 79,00 nu voor 49.
Vinyl 'Pearwood' 400 breed,
parketmotief van 35,00 nu OP=OP
25.00
Boucletapijt in blauw-groen-terra
400 breed, van 69,00 nu OP=OP
39.95
Zware woonkamerkarpetten 170 x 230
van 319,00 NU UITZOEKEN OP=OP
159.00
Velours tapijt 400 breed, in blauw of
violet, van 45,00 NU MEENEEMPRIJS
15.00
Bonaparte tapijt 'Metro' 400 breed,
kleur beige-bruin van 69,00 nu

GORDIJNSTOFFEN OP=OP
diverse dessins en kleuren
UITZOEKEN VAN DE ROL PER METER
Driekamer dons hoofdkussen
60 x 70 van 50,00 nu per stuk

5.95

39.95

90% donzen puntstepdekbedden
met katoenen tijk OP=OP
Eénpersoons 140 x 200 119,00 nu
Tweepers.

200 x 200 170,00 nu

Litsjumeaux 240 x 200 159,00 nu

69.00
119.00
139.00

DEKBEDOVERTREKKEN EN HOESLAKENS
in katoen en in satijn in diverse dessins
en kleuren OP=OP nu met

FORSE KORTINGEN
van 15-30 of 50%

Satijnen hoeslakens diverse maten
en kleuren bv. 90 x 200 van 24 ,95 nu

Silvana Slofoom kussen 58 x 42
anti allergisch van 60,00 nu voor
Molton kussensloopjes
2 stuks, met rits van 12,59 voor

19.95
49.95
9.95

Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen

in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.
(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Zomer 2010 nu te boeken
bij uw reisburo.

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

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

•
•
•
•
•

stemmen
repareren
revisie
verkoop
verhuur

•
•
•
•

accessoires
pianolessen
concerten
exposities

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

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

EIBERGEN

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

• Onderhoud
• APK
• Banden en
Velgen
• Uitlaten

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

Helmink maakt het mooier bij u thuis
Bij inlevering van deze advertentie
krijgt u op 31 januari 2010

15 % Korting
RSXZDDQNRRSYDQDI ½ 
bij onze stand op de snuffelmarkt in
6SRUWKDO¶GH3RO·WH=HOKHP van 10.00-16.00
Op onze site www.speelgoedjes.nl vindt u de actuele maandaanbiedingen
Per aankoop kan maximaal 1 advertentie of kortingsbon worden ingeleverd.

BERENDSEN

Paardentrailers
Aanhangwagens
Omheiningen
Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen
Dealer van Huzen en Patura.

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
Verkoop • Reparatie
• Vee- en kleinveetrailers
Omheiningen • Paardestallen
• Speciaalbouw
Hoefkensestraat 16a, Drempt.
• Onderdelen
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907 • Reparatie alle merken trailers
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PvdA speelt varkenshouders de bal toe 100 jaar Boerderij Veldzicht Pension de Herberg Hotel De Tuinkamer

Op een gevelsteen naast de voordeur staat te lezen dat boerderij Veldzicht aan de Hengeloseweg in Ruurlo 100 jaar geleden is gebouwd.

De familie Lindenschot heeft niet lang gewoond in boerderij Veldzicht.
Een paar jaar na het overlijden van de heer Lindenschot werd de boerderij door de Erven Lindenschot verpacht aan de familie Wassink, die hier
ruim 40 jaar heeft gewoond. Met een van de dochters van de familie Wassink, mevrouw Kornegoor, had Ria Weel, die samen met haar man De
Tuinkamer runt, een gesprek over hoe het was om in de eerste helft van
de vorige eeuw te leven op een kleine boerderij.

vlnr Margreet (met speelbal) en Edgar Luesink, Jan Rensink, Antoon Peppelman en José la Croix voor de deur van de groepshuisvesting
van zeugen.
"Politiek? Daar is geen bal aan." De PvdA fractie in de gemeente Bronckhorst wil het tegendeel bewijzen. Op 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en om dat te benadrukken gaan de kandidaten op pad om organisaties en bedrijven de bal toe te spelen. In de visie van de PvdA betekent
Nieuw Noaberschap dat actieve en betrokken burgers in de gemeente niet
alleen iets komen halen, maar ook iets te brengen hebben. Dat is mogelijk door meer initiatief en zeggenschap voor en door burgers te stimuleren.
Op woensdag 20 januari bezocht een
aantal (kandidaat) fractieleden het
varkensvermeerderingsbedrijf van Edgar en Margreet Luesink aan de Elferinksdijk 3a in Hengelo. Een familiebedrijf met 200 zeugen. Ze doen het
echt samen. Edgar heeft naast zijn
agrarische activiteiten ook een fulltime baan als vertegenwoordiger bij
een landbouwmechanisatiebedrijf.
Met het ondernemersechtpaar werd
in een prettig en zeer openhartig gesprek ingegaan op de mogelijkheden
en beperkingen van de moderne varkenshouderij en de ontwikkelingen in
de sector. Aan bod kwam onder meer

de toekomstmogelijkheden voor gezinsbedrijven. Ook de positie van
grootwinkelbedrijven bij de prijsvorming kwam aan bod. In 2013 krijgt de
varkenshouderij met een aantal strengere eisen te maken, wat o.a. betekent
dat alle zeugen in groepshuisvesting
moeten lopen en vleesvarkens meer
ruimte krijgen. Deze eisen gelden nu
al voor bedrijven die uitbreiden of renoveren. Op het gebied van milieu
moeten alle stallen minder ammoniak uitstoten. Bijna eenderde van de
varkenshouders zal het bedrijf door de
milieu- en welzijnseisen van 2013 staken. Bovendien verwacht 70 procent
van de ondernemers die nog niet aan

de regelgeving voldoen financiële problemen om te kunnen voldoen aan de
eisen.
Edgar Luesink: "Het gaat om verplichtingen die je niet kunt terugverdienen. Als je een verouderd bedrijf hebt,
moet je je afvragen of je nog moet investeren. Alleen met voldoende schaal
kun je dat eigenlijk terugverdienen.".
Ook werd uitvoerig gesproken over de
mogelijkheden om agrarische gebieden of gebouwen een nieuwe economische functie te geven. Uiteraard
kwamen de verwachtingen met betrekking tot de rol van de lokale politiek aan bod. Het bezoek werd afgerond met een rondleiding door de stallen. De PvdA delegatie overhandigde
een aantal speelballen die in de hokken worden gehangen om aan de
speelbehoefte van de dieren tegemoet
te komen. Met de bezoeken en het toespelen van de ballen benadrukt de
PvdA dat die organisaties en personen
in hoge mate bijdragen aan een betrokken en actieve samenleving.

Voorleesontbijt
Vrijdagochtend 22 januari j.l. was
het bij Kindercentrum Avonturijn
in Wichmond nog gezelliger dan
gewoonlijk het geval is. In het pas
geopende, hernieuwde pand vond
een voorleesontbijt plaats met als
eregast wethouder Ab Boers.
Voorafgaand aan zijn arriveren werd
er uitgebreid ontbeten, de aanwezige
kinderen smulden van de door Bakkerij Besselink beschikbaar gestelde vers
gebakken broodjes. Het voorlezen
kent een lange traditie in het Kindercentrum en zijn voorganger peuterspeelzaal 'Peuterpret'. Iedere dag van
de week schuift een voorleesdame aan
en wordt er met de kinderen gelezen,
ook kent het Kindercentrum een boeken-uitleensysteem. Deze ochtend waren de voorleesdames wel aanwezig,
maar werden zij voor de verandering
eens voorgelezen. Er was een heuse
troon in de knusse babyruimte van
het centrum, met daaromheen talloze
kussens en matrasjes. Toen de wethouder na zijn aankomst in de troon neerzeeg, zag dit er voor veel kinderen zo
aanlokkelijk uit dat zij zich niet konden bedwingen en gezellig plaatsnamen op schoot bij de heer Boers. Dit
tot grote hilariteit van de aanwezige
ouders en leidsters. Wethouder Boers,
zelf meervoudig grootvader en oudleerkracht, bleek een liefdevol en geanimeerd voorlezer. Enthousiast
zweepte hij jong en oud op tot het

Zoals toen gebruikelijk, werkte de
man des huizes buitenshuis en zorgde
de vrouw des huizes voor de boerderij
en het gezin. In de oude deel, wat nu
de bar van de Tuinkamer is, begon de
familie Wassink met 2 koeien, wat
zich uitbreidde tot 10 koeien.
In de schuur, waar nu 5 hotelkamers
zijn, had de familie 6 varkens en ongeveer 50 kippen. Zo waren er in die tijd
veel keuterboerderijen, die door moeder de vrouw werden bestierd.
De melk van de koeien werd opgehaald door de Zuivelfabriek bij de
Wiersse, nu een vervallen pand aan de
Wierserallee. In de tuin had de familie
appelbomen. Van de oogst van deze
appels ging de helft naar de erven Lindenschot. Dit was bedongen bij de
huur!!
In 1960 overleed vader Wassink. Moeder bleef nog een paar jaar op de boerderij wonen, maar verhuisde na een
aantal jaar. Eind jaren zestig/begin jaren zeventig heeft een vrouwelijk familielid van Lindenschot nog een paar
jaar op de boerderij gewoond, een kapster die aan huis haar klanten knipte
en kleurde. In 1972 is de boerderij
door de familie Meyer gekocht. De Familie Meyer is een aantal jaren bezig
geweest met het verbouwen van de
boerderij tot pension Zo is de vloer
van de bar gemaakt van kannescheuren, antieke tegels die uit een oud gebouw waren gesloopt. Deze vloer, die
met monnikenwerk is gelegd, is nog
steeds te bewonderen in de bar van De
Tuinkamer, evenals de prachtige grote
open haard die de heer Meyer gemaakt heeft. De gebinten die deze
open haard sieren komen uit een oude sloopboerderij. Kerst 1976 ontving
de familie Meyer de eerste gasten, met
name families. Zoals in de gastenboeken van die tijd staat beschreven werd
met name de grote gastvrijheid van de
familie Meyer en de huiselijkheid van
de Herberg geprezen.
1 December 1985 werd De Herberg
overgenomen door Jaap en Wilhel-

mien Lamme. Jaap werkte jaren als kapitein en Wilhelmien als cruisemanager op de Rijnvaart. Ze wilden nu vaste grond onder de voeten en namen
De Herberg over. Ook de familie Lamme verbouwde weer het een en ander
aan De Herberg, alle kamers kregen eigen sanitair en het restaurant werd
uitgebouwd. Na 10 jaar de gasten te
hebben verwend wilden ook zij het
stokje overdragen en De Herberg werd
overgenomen door de huidige eigenaren van het pand, Jos en Ria Weel. Ook
Jos en Ria hebben weer veel verbouwd.
Er werd o.a. een serre en nieuwe receptie aangebouwd. Na de bouw van de
serre is de naam van de horecagelegenheid gewijzigd in Restaurant-Hotel
De Tuinkamer. In de Tuinkamer kunnen de gasten à-la-carte dineren en tevens is er de mogelijkheid tot het geven van partijen. De Tuinkamer is inmiddels, naast een hotel - waarvan de
gasten nog steeds de huiselijkheid roemen - een gerenommeerd restaurant
in de Achterhoek geworden. De Tuinkamer staat in alle toonaangevende
restaurantgidsen vermeld en heeft
van de Michelin een Bib Gourmand,
wat staat voor een uitstekende
prijs/kwaliteit. Om het 100-jarig bestaan van boerderij Veldzicht te vieren
heeft De Tuinkamer een speciale zondagaanbieding. Tot 1 april krijgt u op
alle zondagen 20% korting op de totale restaurantrekening.

"AJL" zijn de initialen van de eerste eigenaren, de familie Lindenschot.

Judo

Plaatsing op NK -20
voor judoka's

Kindercentrum Avonturijn in Wichmond is een nieuw, groeiend, vrolijk en kleinschalig centrum, in een landelijke omgeving met kippen, konijnen en een prachtige tuin én……… waar
nog speelplaatsen zijn voor uw kind. Ook flexibele opvang is bij ons mogelijk. Kom gerust
eens kijken!
dansen van de 'boogie' en hij integreerde moeiteloos het leven van de
kinderen in het voorgelezen verhaal.
Bij de prent van vader olifant in pyjama rees zijn vraag of de vaders van deze kinderen soms ook zo'n mooie gestreepte pyjama in het bezit hadden.
Hierop antwoordde een kleintje spon-

taan dat zijn vader altijd met blote billen sliep. Zo ongedwongen en vrolijk
is de sfeer nu eenmaal in Kindercentrum Avonturijn. Niet alleen deze ochtend, maar ook op andere dagen.
Een volledig fotoverslag is te vinden
op de site van Avonturijn www.avonturijn.nl

Jacolien Theijink uit Markelo heeft
zich weten te plaatsen voor het NK -20
jaar in de klasse tot 57 kg. Afgelopen
zaterdag werd zij op de Oost Nederlandse kampioenschappen 2e. De pas
14 jarige Jeanne van Hal uit Hengelo
gld.die in de klasse -48 kg uitkomt had
helaas geen tegenstanders en was dus
al direct geplaatst voor het NK. Dit NK
zal zaterdag 6 februari plaatsvinden
in Nijmegen. A.s. zaterdag 30 januari
zal een groot aantal judoka's van Leo
Buitink meedoen aan het internationale BSV Ansbergen toernooi in Slag-

haren, maar liefst 40 judoka's hebben
zich hiervoor opgegeven. Ook is op deze zaterdag 30 januari gelijktijdig een
belangrijk meetmoment voor de judoka's in de leeftijd -17 jaar. Het Groot
Vlaardingen toernooi is een jaarlijks
aangewezen meetmoment , hier komen nationale en internationale judoka's die meedingen naar een plaatsing
voor het E.K. of W.K. Fabian Schuurmans uit Eibergen, Ricardo Chirco uit
Borculo en Jeanne van Hal uit Hengelo gld zullen hieraan deelnemen. Als
ze zich kunnen meten bij de beste 5
dan word deze opgenomen in de ranking.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Bridgen voor Doe Een Wens!

Gerben Vruggink na uitrijden Dakar Rally

'Zonder begeleidingsteam haal je
nooit de finish' !

Doe Een Wens vervulde al meerdere wensen: (boven) Alex ontmoette Edwin van de Sar, Britt
met Mega Mindy, Jamien bestuurt een vliegtuig, (onder) Sam met de schippers van Kameleon en een jongen die zelf een graafmachine bestuurde.

Aanstaande zaterdag zal het SNS Regio Bank Bridgetoernooi worden gehouden bij café-restaurant Den Bremer in Toldijk. De opbrengst van het
toernooi komt dit jaar ten goede aan de Doe Een Wens Stichting. Leden
van Bridgeclub Bronkhorst hebben de afgelopen weken bedrijven in de
hele gemeente Bronckhorst benaderd om dit goede doel te sponsoren. De
reacties hierop waren heel goed en de verwachting is dat er 30 januari een
mooie opbrengst overhandigd zal kunnen worden aan wensvervuller en
inwoner van Bronckhorst, Geert Postma!

Argentijnse schonen flankeren Gerben bij de start
Na een paar jaar de Dakar Rally als monteur te hebben meegemaakt, begon tijdens zijn 4e rally voor Gerben Vruggink pas het ‘echte werk‘ Dat betekende voor de Vordenaar ruim 9000 kilometer solo op de motor door
zandwoestijnen, hoge duinen, rivierbeddingen, gravelpaden, veel stof,
grote hitte en soms ook erg koud.
Bij thuiskomst bij vriendin Inge hadden vrienden van het stel een spandoek opgehangen waarop stond te lezen dat het rijden van een Dakar Rally
geen sport is voor ‘watjes’! Gerben is
het daar roerend mee eens en zegt:
‘Wil je aan een dergelijk spektakel
meedoen, dan is een goede voorbereiding een eerste vereiste en bovendien
moet je er voor zorgen dat je in topconditie bent‘. Toen de Vordenaar voor
het eerst als monteur meeging zag hij
het als een uitdaging om ook ooit de
rally als coureur mee te maken. Zo
reed hij in 2008, om goed te leren navigeren, De Oost Europa Rally, gevolgd
door de Pax Rally in Portugal. De laatste ervaring deed hij drie kwart jaar
geleden op tijdens de Tuareg Rally in
Marokko.

den. Dik en dik tevreden met mijn 44e
plaats (Van de 200 gestarte motorcoureurs kwamen er 80 in Buenos Aires
over de finish, red.) Je moet voor, tijdens en na elke etappe goed op je lichaam letten. Ik dronk elke morgen
voor de start 1,5 liter water. Bij temperaturen van 30- 35 graden moet je veel
zweten, daardoor krijg je steeds minder vocht in het lichaam en dreigt
concentratieverlies. Omdat te voorkomen moet je veel drinken. Het was
trouwens verplicht om elke morgen
een waterzak met twee liter water in
de rugzak mee te nemen en ook onderweg wanneer er getankt moest
worden (elke 250 kilometer) was er gelegenheid om te drinken. Ik dronk dagelijks minstens vijf liter’, zo zegt Gerben.

Een wedstrijd die hij destijds zelf omschreef als ‘een echte wedstrijd met
eerst gravel, daarna veel zand met hoge duinen, veel navigeren en bovendien hard rijden‘. Zes weken voor de
start van de Dakar Rally in Zuid Amerika voor Gerben nog ‘even ‘ een laatste training, althans dat had hij zich
voorgenomen. Maar zie hij kwam tijdens de Oost Gelderlandrit ten val met
als gevolg een gebroken botje in zijn
pols! Gerben dacht op dat moment
heel even ‘Daar gaat mijn Dakar Rally’!
Direct met de auto naar dokter Norel
in Nijmegen gereden. De arts bekeek
de blessure, zette de hand in het gips
en sprak tot Gerben ‘ Komt allemaal
goed jongen, nog voor de start van de
Dakar Rally ben jij weer ‘het mannetje’.

Na binnenkomst elke avond eveneens
een vast ritueel, bespreking met teammanager Henk Hellegers, vervolgens
met de monteurs de motor ‘bespreken’. We hadden trouwens met Marcel
Bulten, Johan Braakhekke en Gerrit
Polsvoort een stel fantastische monteurs. Daarna douchen, eten, massage,
tent opzetten en het roadboek doornemen. Kleren voor de andere dag klaar
leggen, zes uur slapen en vervolgens
de andere morgen vroeg weer op. Bij
etappes van 600 tot 700 kilometer zaten we soms om zes uur al op de motor. Een Dakar Rally is zwaar en onberekenbaar.Soms moet je ook gewoon
puur geluk hebben, zoals in het begin

Gerben: ‘De woorden van Norel kwamen precies uit. Wonderbaarlijk hoe
snel de genezing verliep. Een paar weken voor de start kon het gips er inderdaad af, de breuk was genezen. Vervolgens heb ik dagenlang de hand met
een ‘knijpertje’ bewogen zodat de
spieren weer sterker werden. Tijdens
de rally had ik er zo nu en dan nog wel
last van , toch kon ik er goed mee rijden’. Trouwens wie de ‘Vruggink’s een
beetje kent, weet maar al te goed dat
daar in het ‘Deldense’ door niemand
in de familie over een pijntje wordt gezeurd!
Gerben terugblikkend: ‘Natuurlijk
enorm blij dat ik de rally heb uitgere-

tijdens een crash, die overigens goed
afliep. Zo brak tijdens een lange etappe na 500 kilometer mijn ketting. Gelukkig vond ik hem in de ‘fesh-fesh‘
(zand in poedervorm, zo dun dat je er
zomaar in weg kunt zakken) weer terug. Het gelukte mij de ketting te maken en kon ik de laatste honderd kilometer ‘voorzichtig‘ uitrijden.’, zo zegt
Gerben die ook met gemengde gevoelens op de derde etappe terug keek.
Gerben: ‘ We kregen toen een extreem
zware proef van 200 kilometer voor de
kiezen. Door de enorme hitte kwam
zelfs de benzine aan de kook en raakte de brandstof bijna op. Ik heb toen de
motor scheef gehouden, zodat ik nog
een restant uit de achterste tank kon
opvangen en deze naar de voorste
tank kon ‘overhevelen’.
Daarmee kon ik heel even uit de voeten. Gelukkig kreeg ik een poosje later
hulp van een Nederlands sprekende
Argentijnse vrouw. Die ‘ trommelde’
een landgenoot op, die op een scooter
kwam aanrijden. Vervolgens de scooter op de kop, benzine in een colaflesje opgevangen en overgegoten in de
voorste tank van mijn motor. Precies
genoeg om de 15 kilometer naar de
eerstvolgende stop te overbruggen’, zo
zegt Gerben die enorm genoot van het
enthousiasme van de bevolking.‘Met
de finish in zicht honderd duizenden
mensen langs de kant. De laatste 60 kilometer tot aan de finish, alleen maar
zwaaien. Een geweldige belevenis,
maar nu ga ik eerst een weekje met
mijn vriendin Inge op vakantie om
mij heerlijk te ontspannen’. Wintersport? Nee hoor, lekker naar een warm
land met heel veel zon en daarna weer
aan het werk’, zo zegt Gerben!

Wat doet de Doe Een Wens stichting precies?
Doe Een Wens Stichting Nederland
vervult al sinds 1989 de liefste wens
van kinderen en jongeren tussen de 3
en 18 jaar die lijden aan een levensbedreigende ziekte, om zo de eigen
kracht van de kinderen aan te wakkeren. Een kracht die vaak onbewust
door de omgeving is beperkt, omdat
zorgen, angst en ziekenhuisbehandelingen de boventoon voeren. Niet de
ziekte maar het kind-zijn krijgt alle
aandacht. Juist door het kind-zijn te
benadrukken ontstaan er mooie ervaringen en onuitwisbare herinneringen.
Aanwakkeren eigen kracht
Kinderen met een ziekte leven vaak in
een wereld van beperkingen. Behandelingen en controles bepalen hun leven. Om dat voor even te doorbreken
én de eigen kracht van kinderen weer
aan te wakkeren, geeft Doe Een Wens
deze kinderen een unieke wenservaring. Die begint met de aanmelding
van het kind bij Doe Een Wens Stichting Nederland. Een speciale medische commissie bekijkt vervolgens of
er sprake is van een levensbedreigende ziekte. Zo nodig wordt contact gezocht met de behandelend arts.
Doe Een Wens neemt elke aanmelding
– die iedereen kan doen – serieus. Of
die nu van de behandelend arts, de ouders, de leerkracht, de buurvrouw of
een oom of tante is.
Wenshalers en wensvervullers
Krijgt het kind een wensvervulling;
dan worden de zogenaamde ‘wenshalers’ en ‘wensbegeleiders’ op pad gestuurd. Deze gemotiveerde vrijwilligers bezoeken samen de gezinnen om
er achter te komen wat de allerliefste
wens van het kind is. Zij doen dit door
allerlei vragen aan het kind te stellen

Nazorg
Zit het werk er nu op? Nee! Voor een
goede nazorg komt de wensvervuller
binnen een maand na de wensvervulling opnieuw in het gezin van het
wenskind. Dat is in de praktijk altijd
een gezellig en ontroerend weerzien
met alle tijd voor het uitwisselen van
ervaringen. Bovendien krijgt het kind
een fotoboek met daarin alle hoogtepunten van de dag. En om alle betrokkenen te laten meelezen hoe het wenskind en zijn familie alles ervaren hebben, wordt het kind of de ouders gevraagd een verslag te schrijven over de
wensvervulling.

Bridgeclub Bronkhorst wil de Doe Een
Wens Stichting graag met dit toernooi
financieel ondersteunen.
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"Live On Stage in Cafe de
Zwaan"
De JPR Strinx band zal zaterdagavond 30 januari optreden in
Cafe de Zwaan te Hengelo gld.
Een band die bekend staat om de
pure passie voor rock, die op het
podium gebracht wordt zoals de
Stones dat deden in de jaren 70.
The JPR STRINXBAND = heart &
soul rock & roll. Of het nu in een
café is, feesttent, zaal of festival,
the JPR STRINXBAND speelt overal
The JPR STRINXBAND trakteert het
publiek op covers -en eigen werkdie vol overgave de zaal in worden
geslingerd. In het (ruim) 10 jarig

Vrienden zorgden voor leuke thuiskomst

over wat het leuk vindt en wat niet.
Creatief hulpmiddel hierbij is het
wenshaalspel en -boek, dat op speelse
wijze de fantasie van kinderen stimuleert. Naast wenshalers en wensbegeleiders werkt Doe Een Wens ook met
‘wensvervullers’. Ook dat zijn vrijwilligers. Zij regelen de hele organisatie
van de wens. Basis hiervoor is het verslag van de wenshaler waarin staat
wat de allerliefste wens van het kind
is, waar allemaal rekening mee moet
worden gehouden, maar ook wat de
andere gezinsleden leuk vinden. De
wensvervuller zet alles op alles om de
wens tot in de puntjes te verzorgen.
Aan ieder detail wordt gedacht, zodat
de wensvervulling in alle opzichten
verrassend is.
Doe Een Wens en de vrijwilligers kunnen dit allemaal niet alleen. Ook het
enthousiasme en inzet van leveranciers bijvoorbeeld zijn onmisbaar. En
alle overige vrijwilligers, donateurs en
sponsoren die door hun financiële
steun de wensvervulling mogelijk maken.

bestaan heeft de band veel podium
ervaring op gedaan. The JPR
STRINXBAND verzorgde door de jaren heen diverse voorprogramma's
waaronder: Vengeance, Golden
Earring, De Dijk, Normaal, Jovink,
en Di-rect.. Daarnaast wordt opgetreden in café's, feesttenten, en festivals (E-pop, Zwarte Cross, etc).
Het repertoire bevat nummers van
o.a: Black Crowes, Iggy Pop, Beatles, Herman Brood, CCR, Rolling
Stones, Rod Steward etc. Daarnaast
komen er ook eigen nummers
voorbij.
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Manager Henk Hellegers van Team Honda Europe

'Ons team: Een prachtig stel bikkels'!

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Kats:
A1: Ineens
"Hee grep den hane en deed 'm zo kats de kop af"
A2: Helemaal
"Dat is kats van de bane". (Dat gaat helemaal niet door).
B. Zweerderi'je:
Het steeds weer opkomen van zweren.
"Jan hef altied zweerder'je an de veute.
C. Hoo of te boo:
Hoe dan ook.
"Hoo of te boo, wi'j hebt 'm nooit weer esprokkene".

Nieuwe wielerploeg voor Elite en Beloften
rijdt voor welzijn van kinderen

Wolbert en Bargeman
Henk Hellegers, manager van het ‘Team Honda Europe’ stak na terugkomst in Vorden zijn bewondering voor de prestaties van het gehele team
niet onder stoelen of banken en zegt: ‘Kijk naar de coureurs en de monteurs zij toonden zich tijdens de gehele Dakar Rally ‘keien van kerels‘. We
hadden een goede club mensen aan de goede kant van de Yssel bij elkaar.
Ze hebben prima gewerkt. Ik ben dik en dik tevreden.
Heel erg jammer dat Mirjam Pol uit
moest vallen. Gewoon pure pech. Mirjam reed de eerste week heel erg sterk.
Ze reed elke dag steeds bij de eerste
dertig. En dan plotseling een valpartij.
Ze viel over een steen die onder het
stof lag en kreeg bij die val de motor
op haar been, met als gevolg een gescheurde kuitspier. Ze kon bijna niet
meer lopen en wilde toch weer, met
toestemming van de arts, op de motor.
Een paar dagen later opnieuw een ongelukkige valpartij en kreeg ze opnieuw de motor op zich.

Ze werd direct per helikopter afgevoerd en wilde na onderzoek weer gelijk terug en op de motor kruipen. Dit
keer was de diagnose een paar gebroken ribben en een zgn. ‘trauma- hernia’. De arts was onverbiddelijk: direct
stoppen !Mirjam moest toen natuurlijk van teleurstelling wel even een
traantje laten. Gelukkig hadden we in
één van de volgauto’s nog een plekje
voor haar en kon ze zodoende bij het
team blijven. S’avonds hielp ze koffie
zetten, tentjes opzetten en de nieuwkomers in het team vertellen over
haar ervaringen die ze tijdens voorgaande Dakar Rally’ s had opgedaan.
Eén ding is zeker: in 2011 zien we Mirjam weer in de Dakar Rally terug’, zo
zegt Henk Hellegers vol overtuiging.

duo. ‘Ik kende ze vooraf niet persoonlijk maar was wel op de hoogte van
hun karakter en hun kwaliteiten. En
dat hebben ze ook laten zien. Voor
Tonny Krabbenborg leek de tweede
etappe overigens al meteen in een
nachtmerrie te eindigen. Ik had de rijders net wakker gemaakt (altijd mijn
eerste taak 's morgens). Tonny rijdt
weg en tien minuten later was het al
raak.
Hij had in de duisternis een trottoirband over het hoofd gezien met als gevolg een fikse valpartij. Stuur verbogen, schakelpedaal en rempedaal kapot. Ik heb gelijk de monteurs erbij gehaald. Nauwelijks ontwaakt en dan
meteen aan de slag ! De motor was in
no-time gerepareerd en kon Tonny verder. De monteurs Johan Braakhekke,
Marcel Bulten en Gerrit Polsvoort hebben tijdens de gehele rally fantastisch
werk geleverd. Bijvoorbeeld ook na afloop van de derde etappe, die ook wel
‘bijltjesdag’ werd genoemd! Toen hebben de monteurs de gehele nacht door
gewerkt. Gerben Vruggink heeft het
met een prachtige 44e plek in het
eindklassement voortreffelijk gedaan.
Voor de eerste keer als coureur en dan
dit resultaat, perfect en gelukkig heeft
Gerben niks overgehouden na een
crash in het begin van de rally’, zo zegt
Henk Hellegers over zijn plaatsgenoot.

Het ‘Team Honda Europe’ telde twee
nieuwelingen, mannen die allebei één
vurige wens hadden, ooit nog eens de
Dakar Rally rijden. Aloys Ressing en
Tonny Krabbenborg, ‘vijftigers’ uit het
goede (Achterhoekse) hout gesneden.
‘Bikkels van kerels’ zo omschreef
teammanager Henk Hellegers het

De teammanager was eveneens tevreden over de buitenlanders in zijn
ploeg. De Canadees Patrick Trahan die
met enthousiasme en doorzettingsvermogen, ook de finish haalde. Zo
ook ‘paradepaardje’ de Pool Kristof Jarmuz die na een ‘aarzelende’ eerste
week, het in de tweede week heel goed

deed en als 28 e eindigde. Henk Hellegers: ‘Ik heb in het begin veel op hem
in moeten praten en dat werd heel positief door hem opgepakt’. Overigens
is teammanager zijn van een ‘Dakarploeg‘ geen sinecure. Alvorens de coureurs in Argentinië op de motor stappen, heeft Henk er al een maandenlange voorbereiding opzitten en dan
moet het echte werk, de rally zelf, nog
beginnen !
Henk Hellegers: ‘Tijdens de dagelijkse
etappes volgen en begeleiden wij de
coureurs. Na binnenkomst s avonds is
mijn eerste taak om bij de rijders te informeren hoe het is gegaan, of er mankementen aan de motor zijn e.d. Die
informatie bespreek ik eerst met de
monteurs die vervolgens aan de slag
gaan. De contacten met de monteurs
lopen altijd bewust via mij. Ik wil namelijk achteraf niet voor verrassingen
komen te staan. Het gaat trouwens allemaal vanzelf, iedereen kent de huisregels, het werkt perfect. Verder heb ik
s’ avonds overleg met de organisatie
en bespreek ik aansluitend het roadboek met het team. Dan een paar uur
slapen en daarna vroeg weer op.
Wanneer de laatste renner s’morgens
is gestart, dan vertrekt ons begeleidingsteam met daarbij ook de persauto die wordt bemand door de fysiotherapeut Walter van Tarel en PR man
Marcel Verwey. Ook mannen die ik
speciaal voor deze rally heb ingehuurd’. Over een paar weken wordt er
in Parijs een evaluatie over deze Dakar
Rally gehouden. Henk: ‘ Dit is een bijeenkomst van de ASO (Amoury Sport
Organisation) die de Dakar Rally jaarlijks organiseert. Ik ben als agent van
ASO Nederland bij die bespreking aanwezig. Dan wordt tevens bekend gemaakt of de Dakar Rally volgend jaar
weer in Zuid Amerika wordt gehouden of dat weer naar de basis (Afrika)
wordt teruggekeerd’, zo zegt hij.

Computerproblemen bij politie Noord-Oost Nederland
De politie in Noord-Oost Nederland kampt sinds woensdag 20
januari met computerproblemen. Het gaat hier om de korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en OostGelderland, Gelderland Midden,
Gelderland Zuid en Twente.
Per korps is er verschil in de mate
van overlast. Technici werken hard
aan de oplossing van de storing. De
politieorganisatie is erop gericht,
dat de operationele processen zoals
noodhulp en directe hulpverlening

blijft gegarandeerd.
De storingen betreffen voornamelijk interne (administratieve) processen. Concreet kunnen op dit moment beperkt zaken administratief
worden vastgelegd in de systemen.
Aangiftes via internet kunnen gewoon doorgaan, bij aangiftes die gedaan worden aan de bureaus kunnen wachttijden ontstaan. In de
korpsen wordt gebruik gemaakt
van alternatieven voor de computersystemen. Zo wordt in bijzondere
gevallen gebruik gemaakt van
handgeschreven processen-verbaal.

De storing heeft geen invloed op de
primaire processen als de noodhulp
en de reguliere hulpverlening aan
burgers. Ook het communicatiesysteem C2000 en de telefonische bereikbaarheid van de politie functioneren normaal.
De korpsen Friesland, Groningen,
Drenthe, IJsselland, Noord- en OostGelderland, Gelderland Midden,
Gelderland Zuid en Twente functioneren op een gezamenlijk netwerk.
De overige korpsen en het KLPD ondervinden geen hinder van de storing.

In 2010 zal er een nieuw Achterhoeks wielerteam voor Elite- en Beloften in het peloton te zien zijn
onder de naam Kanjers voor Kanjers Cyclingteam. Felix Wolbert uit
Vorden en Simon Bargeman uit
Hengelo Gld. maken deel uit van
het nieuwe team, dat zich inzet
voor Stichting Kanjers voor Kanjers. Deze stichting zet zich in voor
het bevorderen van het welzijn van
het kind, in het bijzonder door
middel van sport en spel. Het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam
biedt enerzijds talentvolle jeugdrenners uit de Achterhoek de kans
om zich verder te ontwikkelen en
steunt anderzijds de stichting,
door een deel van het sponsor- en
prijzengeld te doneren.
DOORSTROMING
Beide renners reden de afgelopen jaren voor RTV Vierakker-Wichmond.
Het nieuwe Kanjers voor Kanjers Cyclingteam is gericht op de categorieën
Elite (23 jaar en ouder) en Belofte (1922 jaar). Deze categorieën zorgen voor
de overgang van jeugd- naar professioneel of topamateur-wielrennen en
ontbrak sinds enkele jaren in de Achterhoek. Door het huidige initiatief
kan de oudere jeugd op een hoger
wedstrijdniveau verder met de wielersport bij de eigen vereniging.
STICHTING KANJERS VOOR
KANJERS
Stichting Kanjers voor Kanjers kent
donaties toe aan kleinschalige, regio-

nale projecten die bijdragen aan de
realisatie van haar doelstelling: "Bevordering van het welzijn van het kind, in
het bijzonder door middel van sport
en spel." Ambassadeurs van de stichting zijn de talentvolle wielerprof Robert Gesink, de voormalig professionals Jeroen Blijlevens en Tristan Hoffman en de regerend vicekampioen
van de ATS Formule 3 Cup, Stef Dusseldorp. Het Kanjers van Kanjers Cyclingteam zal zorgen voor meer naamsbekendheid van de stichting en daarnaast een deel van de sponsorinkomsten en prijzengeld schenken aan de
stichting.

SAMENSTELLING
Het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam
bestaat in 2010 uit elf renners. De belofterenners zijn Teun Flint (Winterswijk), Thomas Herbold (Lochem), Bor
Houwers (Aalten), Xaf Houwers (Aalten), Nick Kweldam (Aalten), Mark
Olieman (Enschede), Ivo Stronks (Aalten) en Felix Wolbert (Hengelo Gld.).
De eliterenners zijn Simon Bargeman
(Vorden), Leon Essink (Aalten) en Roy
Nijkamp (Neede). De ploegleiding bestaat uit René Gildhuis en Han Tieltjes.

PROGRAMMA
De ploeg zal deelnemen aan zowel de
club- als de beloftencompetitie. Inmiddels heeft het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam ook de eerste uitnodigingen ontvangen van vrije klassiekers.
Verder zal de ploeg aan de start staan
van diverse criteriums in Nederland
en wedstrijden in België en Duitsland.

Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor doet zaterdag 30 januari mee aan de ledenwerfactie die onder het motto
‘Zingende mannen zijn gelukkige
mannen’ door het Koninklijk Nederlands Zangersverbond wordt
georganiseerd.
Vordens Mannenkoor geeft dan om
14.00 uur in het dorpscentrum een
‘open repetitie’ en worden er onder
leiding van dirigent Frank Knikkink
twee nieuwe muziekstukken ingestudeerd. Aansluitend wordt om 15.15
uur een klein concert gegeven, dat
voor iedereen gratis toegankelijk is.
De bedoeling van deze middag is om
mannen kennis te laten maken met
het zingen in een koor. Er zijn voldoende mannen die wel graag zingen

POSTERS

maar de stap om zich bij een mannenkoor aan te sluiten, om bepaalde reden (nog) niet hebben genomen.
Het Vordens Mannenkoor is geen koor
dat alleen maar met serieuze werken
bezig is, maar op zijn tijd ook aan
luchtiger optredens meedoet. Het afgelopen jaar waren de mannen onder
meer te beluisteren op het Vordens
Songfestival, bij de opening van het
Wim Kuijpertoernooi, en de Italiaanse
avond. Op Berenddag liepen een aantal zangers van het koor in de weide
bij kasteel Hackfort als zingende monniken rond. Komend najaar wordt er
een Achterhoekse avond georganiseerd waaraan ook Hans Keuper zijn
medewerking zal verlenen. Eind dit
jaar wordt tevens begonnen met de
voorbereidingen van het 75 jarig bestaan dat in 2011 gevierd zal worden.

dr ukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

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

Hoveniersbedrijf

Autoservice
Eric Bloemenkamp

Marco Besselink
E TUINONTWERP E
E TUINAANLEG (RENOVATIE) E
E TUINONDERHOUD E
E (SIER)BESTRATING E
E VIJVERS E
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Reparatie / Onderhoud / APK
APK GRATIS
bij grote beurt

APK
€

27,50

Nijverheidsweg 4 • Zelhem • Tel. 0314 62 39 00

“Ik dacht vroeger
echt dat alles wat
ik weggooide,
afval was”
Je ziet het haar denken, die Annemarie. Hebben we vroeger echt niet beter
geweten? Annemarie vindt het in 2030 zonde van de herbruikbare materialen.
En zij heeft groot gelijk. Al het gebruikte papier en karton, de kunststof
verpakkingen en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze
container gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het
restafval te verbranden.
Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent
écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost
de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en
gaan we duurzaam met materialen om.

Annemarie - 11 juli 2030

Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat Annemarie
in 2030 verbaasd is over het afval van nu?
De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nl

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

BOC
Bronckhorst Opleidingscentrum

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst
Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.
Open avond: donderdag 11 februari.
Inloop van 17.00–21.00 uur.

CV MONTEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN00043

Bouwmaatschappij te Brake B.V. richt zijn
activiteiten op de woningbouw, utiliteitsbouw,
renovatie en alsmede het ontwikkelen en
uitvoeren van projecten in eigen beheer.
Deze werkzaamheden worden voornamelijk
verricht in Oost Nederland.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Strada Sports zoekt een
nieuwe collega.
Wij zijn per ommegaande op
zoek naar een enthousiaste

interieur verzorger(ster)
15 uur per week
Indien je interesse hebt, maar minder uren kan
werken ben je ook van harte welkom.
Ben jij die enthousiast collega die wij zoeken? Stuur
dan een sollicitatiebrief naar:
Strada sports Vorden
t.a.v. Arjan Demers
Overweg 16-18
7251 JS Vorden

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

Projectvoorbereider
Die in deze zelfstandige functie voor een diversheid aan projecten:
• Voor- en nacalculaties maakt.
• Dezelfde werken voorbereidt.
• Hiervoor inkopen van materialen en onderaannemers verricht.
• Planningen opstelt en bewaakt.
• Bouw- en/of werkvergaderingen bijwoont.
• Contacten onderhoudt met opdrachtgevers en leveranciers.
• Opleveringen bijwoont.
Werken in een hecht teamverband, met een grote mate van
zelfstandigheid, een flexibele instelling, de bereidheid tot scholing
evenals een goede salariëring zien wij als vanzelfsprekend.

Werkzaamheden;
Als zelfstandig CV monteur word je ingezet in de bouw, waar je
leidingen gaat aanleggen. Je belangrijkste taak bestaat uit het
installeren van volledige CV installaties. Daarnaast maak je
leidingen op maat en plaats je radiatoren, ketels, afvoeren en
thermostaten.
Functie eisen;
- Afgeronde opleiding LTS/MTS;
- rijbewijs B;
- minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie.

TIG LASSER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN
Werkzaamheden;
Je houd je in deze functie bezig met het samenstellen en aflassen
van RVS constructies van tekening, ten behoeve van machine- en
apparatenbouw.
Functie eisen;
- TIG lassen;
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal;
- woonachtig in de omgeving van Zutphen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Herkent u zich in deze functie en:
• Heeft u ervaring in deze functie
• Bent u bekend met Autocad
• Zit u op HBO-niveau of gelijkwaardig
Neem dan contact op met:

Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VIW00016
Werkzaamheden;
In deze functie hou je je bezig met het uitvoeren van demontage-,
montage- en inspectie werkzaamheden op locatie in binnen- en
buitenland. Verder behoren het samenstellen en uitlijnen van
complete machines, evenals (constructie) bankwerken, tot je
werkzaamheden.

Bouwmaatschappij te Brake B.V.
Karel te Brake
Papenweg 8
7137 MV Lievelde
Telefoon: 0544 371259 / 374892

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

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

www.tebrakebouw.nl

Maatwerk in Vakwerk

Werkzaamheden;
Het coördineren en begeleiden van de projecten, vanaf het
moment van verkoop tot en met de montage en oplevering. Je
gaat zorgen voor het optimaal organiseren van de afdeling.
Daarbij bewaak je de capaciteit en kwaliteit van de medewerkers.
Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van klant- en
servicegerichtheid en het verbeteren van de efficiëntie van het
serviceproces.
Functie eisen;
- Afgeronde HBO opleiding werktuigbouw of vergelijkbaar;
- klantgericht en overtuigend;
- ervaring in soortgelijke functie.

Passie voor
de zorg?

Op zoek
naar leuke
collega’s?

Toe aan
een nieuwe
uitdaging?

Voor onze woonzorgvoorzieningen in Zelhem en Laag-Keppel zijn wij op zoek naar:

Verpleegkundigen Verzorgenden
(24 - 32 uur per week)

(20 - 28 uur per week)

In de functie van verpleegkundige ben je
verantwoordelijk voor de verpleging,
verzorging en begeleiding van cliënten.
Een diploma verpleegkundige niveau 4
(of gelijkwaardig) is een vereiste.

In de functie van verzorgende ben je
verantwoordelijk voor de persoonlijke
verzorging en begeleiding van cliënten.
Een diploma verzorgende niveau 3
(of gelijkwaardig) is een vereiste.

Voor de zomermaanden juli en augustus zijn we nog op zoek naar
vakantiemedewerkers met ervaring in de zorg!
De Gouden Leeuw Groep
t.a.v. personeelszaken
Postbus 607
7000 AP Doetinchem
0314 - 62 82 00
www.degoudenleeuwgroep.nl

Ben je geïnteresseerd?
Jouw sollicitatie kun je bij voorkeur per mail
voorzien van CV, vóór 10 februari 2010, sturen naar:
personeelszaken@degoudenleeuwgroep.nl.

WEBPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VJB00029
Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van webapplicaties/
websites voor klanten. Daarnaast ontwikkel je bestaande modules
door en denk je mee over de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Het definiëren en bewaken van richtlijnen volgens de
W3C-standaarden, vertalen van visuele concepten en ontwerpen
(PSD’s) naar werkbare templates is ook onderdeel van je functie.
Functie eisen;
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- ervaring met grafische programma’s Photoshop, Imageready,
Illustrator en Dreamweaver;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- zelfstandig kunnen werken.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

LOGISTIEK INKOPER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenr.; VIW00793
Voor een toonaangevend bedrijf in de omgeving van Vorden
zijn wij op zoek naar een Logistiek Inkoper.
In overleg met de Teamleider Magazijn en de werkvoorbereiding, regel je de leveringen ten behoeve van binnenkomende onderdelen voor verkooporders. Het uitwerken
van aanvragen en inkoop opdrachten en het bewaken van
contracttermijnen zijn onderdeel van je functie. Daarnaast
controleer je uitstaande inkoop orders met betrekking tot
levertijdbewaking.

Groot Zevert BV. is een

Ter versterking van ons team zoeken wij een

bedrijf met meer dan 50

Vrachtwagenchauffeur

jaar ervaring.
De werkzaamheden tot
ons pakket zijn:
Agrarische Loonwerk/

Heb jij een voltooide opleiding op MBO niveau of een gelijkwaardige kennis door zelfstudie en ervaring, voldoende
kennis van MS Office en Autodesk (AutoCAD/Inventor)
programma’s, dan ben jij degene die we zoeken. Je krijgt
een interne opleiding om het product en het vakgebied
beter te leren kennen.

grondverzet en
transport.

Wat vragen wij:
1. Gemotiveerd en geen 8 tot 5 mentaliteit
2. In het bezit van de vereiste diploma’s en rijbewijzen
3. Ervaring met kippertransport en agrarische
sector is een pré

Doordat wij over een
breed machinepark en
vakkundig personeel
beschikken zijn wij in

Hottuning richt zich op de verkoop van o.a.
auto-onderdelen in Nederland.

Interesse?
Stuur een bericht of neem contact op met
Dhr. J. Groot Zevert

Wij zijn per direct op zoek naar een :

VAKANTIEMEDEWERKER / STUDENT

staat kleine en grote
werkzaamheden uit te
voeren in al haar

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan u
h t it
lli it ti f
li

facetten.

voor minimaal 12 uur per week, die mede invulling wil
geven aan onze webshop.
De werkzaamheden bestaan uit het “digitaal” vakkenvullen,
alsmede een stukje communicatie met de websitebouwer
RYHUGHLQULFKWLQJJUD¿VFKHYRUPJHYLQJYDQGHZHEVKRS
Interesse?
Stuur een e-mail met je CV naar: m.lensink@hottuning.nl
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met
Maarten Lensink (tel. 0544-371974).

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl
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Valentijn verwenarrangement
17.00
19.30
20.00
9.30
12.00

zaterdag 13 februari aankomst
welkomstdrankje met een verleidelijke amuse
6 gangen romantisch verwendiner
bij candle light
zondag luxe ontbijtbuffet
vertrek

U ontvangt een fles rode of witte wijn tijdens het diner.
Overnachting in een sfeervolle hotelkamer met douche
en toilet.

www.oostgelrekiest.nl
heeft gekozen voor maatwerk

De Tienhoeve Valentijn arrangement € 65,00 p.p.
reserveer nu:

0575-467707 / 06-83214795
info@detienhoeve.nl
Handwijzersdijk 4
7255 MJ Hengelo gld.

U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s

Eindelijk echt

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de
specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak

8FFWFST Net

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt

tijd

gevonden

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring,
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maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet
te vinden. Door een website kunnen particulieren en
bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen
kan betekenen.

Weevers Net Vorden

tel.: (0575) 557 310

info@weevers.net

www.weevers.net

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl
of bel 070-3649500
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