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Fantastisch initiatief 'jong en oud'
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Staand: Yvonne Sessink en Jeroen Hoppen, zittend: Sybrenne Hamer, Razil Rouwhorst,
Nienke Sessink.
Momenteel zijn ouders en jongeren in Vorden achter de schermen druk
bezig om de jeugd vanaf pakweg 13/14 jaar tot 20 jaar een ‘vaste plek‘ in
het dorp te geven. En dan gaat het niet alleen om jongeren die als ‘hangjongeren’ worden aangemerkt, maar om alle jonge mensen in deze leeftijdscategorie.

OPENINGSTIJDEN
MA 8.30 - 18.00 UUR
DI 8.30 - 18.00 UUR
WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 20.00 UUR
VR 8.30 - 20.00 UUR
ZA 8.30 - 16.00 UUR
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Zutphenseweg 1b
T 0575 - 553336

De GRATIS-WEKEN bij Plus Hans Eland!
• GRATIS Plus Pastasaus
bij een kilo Rundergehakt!
• GRATIS Shoarmabroodjes
bij een kilo Shoarmavlees!
• GRATIS Verse Boerenkool
bij 2 Plus Rookworsten!
• GRATIS 2 zakken Plus Chips
bij een tray Energydrink!
Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Yvonne Sessink (moeder van kinderen
in deze leeftijdsgroep) vertelt tijdens
een gezamenlijke bijeenkomst bij
haar thuis: ‘Zoals iedereen wel weet
zijn er in Vorden een aantal plekken
waar de zogenaamde ‘hangjongeren‘
zich in hun vrije tijd ophouden. Zoals
bijvoorbeeld nabij de ABN AMRO
Bank, de muziekkoepel aam de Enkweg en ook hier achter, aan het Wiemelink naast de speeltuin. In het verleden zijn er een aantal keren botsingen met omwonenden geweest. Wat
zou het toch mooi zijn dat deze jeugd
een eigen onderkomen heeft’, zo zegt
ze. Onlangs heeft de gemeente samen
met o.m. een jongerenwerker verschillende ontmoetingsplekken in de gemeente Bronckhorst bezocht om één
en ander te inventariseren. Zo ook in
Vorden. Een aantal weken geleden lanceerde de gemeente het idee om, wat
Vorden betreft, deze zgn. ‘hangjongeren‘ een speciale plek op het voormalige HAVO terrein nabij het NS station
toe te wijzen. Daar zou een plek met
afdak gerealiseerd kunnen worden.
Dit bericht werkte her en der nogal
wat verbazing. Ook bij Jan Dijkman
(ouder). Hij zegt daarover: ‘Ik was eigenlijk best kwaad. Ergens achteraf
een plek toewijzen, dat kan toch niet.
Zo ga je toch niet met jongeren om.
Ik heb de gemeente hierover direct
een brief geschreven. Ik had inmiddels
al van een aantal jongeren vernomen
dat ze deze plek ook niet zagen zitten.

D66
www.twitter.com/d66bronckhorst

Wij hebben als ouders een opvoedkundige taak. Jongeren moeten ‘buitenshuis’ ook een ruimte hebben waar ze
kunnen vertoeven’, zo zegt Jan Dijkman. Half december is er een bijeenkomst geweest (ouders, jongeren en
gemeente) om gezamenlijk te trachten een oplossing te vinden. Vorige
week is er opnieuw met alle betrokkenen een gesprek geweest. Tenslotte is
iedereen erbij gebaat dat jongeren
zich niet op straat moeten vermaken,
maar dat ze ergens onderdak moeten
hebben waar ze allerlei activiteiten
kunnen ontplooien. Dus niet alleen
een ruimte voor ‘hangjongeren‘ maar
voor alle jongens en meisjes in deze
leeftijdsgroep’, zo zegt hij.
De gemeente Bronkhorst heeft intussen kenbaar gemaakt dat deze jeugd ,
voor een periode van een half jaar,
twee avonden per week in het Stampertje (dorpscentrum) terecht kan. Jeroen Hoppen (ouder): ‘De gemeente
gaf verder aan dat wij (ouders, jongeren) met een plan moeten komen dat
‘breed ‘ wordt gedragen. Met andere
woorden zorgen voor een bestuur, voldoende vrijwilligers, begeleiding e.d.‘,
zo zegt hij. Zo zal ook onderzocht worden of er een draagvlak is voor een
Stichting. Intussen is Yvonne Sessink
al bezig om de plaatselijke middenstand voor diens medewerking te benaderen, waarbij zij wijst op de ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ voor
deze categorie jongeren.
Inmiddels zijn de jongeren zelf ook
enthousiast aan de slag gegaan. Binnenkort wordt er op een nog nader te
bepalen datum voor belangstellenden
een bijeenkomst gehouden, waar tekst
en uitleg zal worden gegeven over de
vorderingen tot dusver. Daarbij zullen
ook de gemeente Bronckhorst, ouders
en de jongeren zelf aanwezig zijn. Sybrenne Hamer en Nienke Sessink zullen die avond een power-point presentatie geven over onder meer de activiteiten die de jeugd wil ontplooien en
waarbij tevens het accent op het aantrekken van sponsors en vrijwilligers
e.d. gelegd wordt.
‘We willen graag een onderkomen die
zeven avonden in de week open is’, zo
zegt Sybrenne. Gelnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden c.q. informatie inwinnen bij Yvonne Sessink
(06-13254551) of via e- mail vordensejeugd@hotmail.com . Alle betrokkenen hebben dezelfde wens: ‘Dat het
niet blijft bij een half jaar proefdraaien in het Stampertje maar dat er een
‘heuse’ jeugdsoos van de grond komt.
Wilfried Olde Hartman (jongerenwerker gemeente Bronckhorst) daarover:
‘Ik vind het prachtig dat er hier in Vorden iets gebeurt. Ik ben er als een
soort contactpersoon bij betrokken. Al
moeten er nog wel wat ‘beren’ van de
weg worden gehaald, ik ben ervan
overtuigd dat de plannen slagen. De
voortekenen zijn goed. Het is heel erg
belangrijk dat de jongeren zelf ook
volop meewerken’, zo zegt hij.

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

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44
HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Valentijns
Nach
Het Vordense eetcafé De Slof
houdt zaterdagavond 13 februari voor het eerst een heuse
'Valentijns Nach'. Het toch al
sfeervolle café zal op deze vooravond van Valentijnsdag nog
mooier, romantischer en intiemer worden aangekleed.
LIEFDEVOLLE MUZIEK
De band Big=U brengt deze bijzondere avond vele sfeervolle akoestische nummers ten gehore waarbij
het thema liefde (met een knipoog)
centraal staat.
Er worden nummers gespeeld van
onder andere John Lennon, The Eagles, Kings of Leon, Elvis, Live en
Oasis. Er kan ook gedanst worden;
wellicht dat de heren hun elektrische gitaren nog inpluggen!
GEDICHTEN DOOR OSCAR
RONDEEL
Vanwege het Valentijnskarakter
hebben alle bezoekers de mogelijkheid om op de avond zelf of liefst
van tevoren hun (liefdes) gedicht in
te sturen. Tussen de nummers door
zullen deze worden voorgedragen.
Candlelight Jan van Veen was helaas verhinderd, maar niemand
minder dan de Vordense Oscar Rondeel zal zeker niet voor hem onderdoen. Zijn stem is net zo zwoel en
laag als die van de echte Jan van
Veen.
Het mogen lieve, mooie, foute, stoute of slijmerige gedichten zijn, en
eventueel ook anoniem. Uiteraard
is discretie verzekerd! Het insturen
van de gedichten kan via het volgende adres: bigissue@live.nl
Het belooft een bijzondere, liefdevolle avond te worden. De entree is
gratis. Meer info op: www.deslofvorden.nl of www.big-issue.nl

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. J. Kool viering HA
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker uit Velp
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 februari 10.00 uur dhr. R. Baauw, gezinsdienst
R.K. kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 februari 17.00 uur Eucharistieviering dames/herenkoor. Zondag 7 februari 10.00 uur Woord- en communieviering kindernevendienst.
Tandarts
6/7 februari W.A. Houtman, Vorden tel. 0575-55 22.53.
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
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl
Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: April t/m 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

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Dagmenu’s
3 t/m 9 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).

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

Woensdag 3 februari
Courgettesoep / Zuurkoolovenschotel met jus, ribbetjes en zuurgarnituur.

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

Donderdag 4 februari
Varkensmedaillons met stroganoff saus, aardappelkroketten en
groente / apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

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.

 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.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.
Kranenburg
 Carnaval
Vorden 12 febr playbackshow 13 febr carnavalsbal
met onthulling nieuwe prins
14 febr kinder middag en
kasbendjen en blinde ed
 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
 Wie vindt het fijn om in eigen boerderij te blijven ondanks ouder worden??? ik
wil gezellige woonruimte huren in buitengebied en vind
het leuk huishoudelijke handen spandiensten te verrichten.
Goede
overeenkomst??? of alleen huren
voor langere tijd is ook prima.
j.erk@planet.nl
 12 , 13 en 14 febr. kranenburgs carnaval feesttent
ter. sv ratti vorden
 Gevraag: Ervaren timmermannen met tijd voor
dak. Referenties gevraagd.
Tel. 0575-779159.
 Te koop brandhout. Inl.
06 - 502 93 820

 WERELD WINKEL
VORDEN Een zilveren sierraad met een symbool een
goed idee voor valentijnsdag.
Meer cadeautips in de winkel.
WIJ VERHUREN KLEDING
VOOR CARNAVAL
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen, 0575-452001.

Vrijdag 5 februari
Erwtensoep / Zalmfilet met dille saus, rijst en groente.
Zaterdag 6 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Spaghetti Bolognaise met Parmezaanse kaas, rauwkostsalade /
ijs met slagroom.
Maandag 8 februari
Gesloten.
Dinsdag 9 februari
Schnitzel met aardappelen 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

Vol smaak
Nieuwe oogst Hollandse komkommers

0,89
1,49
1,99
2e kilo 1,00

per stuk

Mango’s (ready to eat)
per stuk
Wegens succes herhaald: Minneola’s
(mandarijn kruising)
1 kilo

Uit eigen snijkeuken

Gesneden en gekookte bietjes kant en klaar
400 gram

Gesneden snijboontjes

400 gram

1,25
2,98

Uit eigen keuken
Bij aankoop uit ons assortiment kant en klare
maaltijden GRATIS bakje rauwkost naar keuze
en GRATIS bakje huisgemaakte appel compote
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

Vlaai van de week

Amarettovlaai
met bitterkoekjes

6-8 pers

€

6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Te koop gevraagd: antiek,

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete

Weekaanbieding

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.

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

Petit Four 5 halen = 4 betalen

ETJ-Witgoedservice

Euroknaller

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

Repareert en verkoopt alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Kruidkoek

€

1,00

Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 februari.

Elin
Elin is geboren op 15 januari 2010 om 14.25 uur,
ze weegt 3175 gram en is 48 cm lang.

"Als je geen grapjes meer kunt maken
dan hoeft het niet meer..."
Roel heeft zijn laatste rit gereden, de finish is bereikt.
Op 1 februari 2010 is, toch nog onverwacht, overleden mijn lieve man, onze trotse vader en opa

Roelof Kreunen
Roel

Simon Franken en Rodie Heuvelink

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Julianalaan 5
7255 ED Hengelo Gld.
Tel. 0575-464320

in de leeftijd van 77 jaar.
L.H. Kreunen-Luimes
Rudie Kreunen en Christel Wijgman
Mirthe, Roderic

Mama is nog mama,
papa is nog papa.
Maar iedereen is in rep en roer,
want ik ben nu een grote broer!
Thom

Evelyn Kreunen
Robert en Jacquelien Kreunen
Tom en Riëlle, Malou, Amy

Marleen

Jean en Herma Kreunen
Jim, Tessa en Mart, Max

is geboren op 28 januari 2010. Ze is 50 cm groot
en weegt 3485 gram bloot.
Trotse papa, mama en broer zijn
Bert, Sandra en Thom Dimmendaal

Kerkstraat 9
7255 CB Hengelo Gld.

Bedroefd en met veel verdriet hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde vriend en medewerker

Bennie Lichtenberg
Als lid van de technische ploeg was Bennie van de
aanvang af zeer nauw betrokken bij de instandhouding van de Antonius van Paduakerk, doelstelling
van onze stichting.

Inlichtingen en/of opgave:
Ap Peters 0314-641436.
Lucia Mullink 0314-622361
Zie: www.kleinweetink.nl
INTRODUCTIE
Energetische gezichtsmassage;
Laat je gezicht weer stralen!
Info/afspraak: Praktijk voor
esoteric healing & reflexology
Annelies 06-48424109
Nico 06-48717371

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

Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf
€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.
Zelhem (06) 53 31 77 90.

Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 4 februari van 19.30 tot 20.15 uur in
“Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Lindeselaak 13
7234 TA Wichmond

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint weer met de
trainingen op zaterdag 20 februari.
Ook behendigheidsbaan.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 5 februari om
11.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo
Gld. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
tot afscheid nemen.
Aansluitend begeleiden we Roel naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

MASSAGE TOTAAL 1 uur € 50!
Barlheze 22a ZUTPHEN
Afspraak 06-42004171

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde Schnitzels
4 stuks
SPECIAL

Uienkruier
100 gram
VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst en Corned
Beef

2x 100 gram

MAALTIJDIDEE

Spare ribs
gebraden

500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklapjes

4 stuks

D.J. Vlogman, keurslager

##
!
&'
!'&
##

Aanbiedingen zijn geldig van 01-02-2010 t/m 06-02-2010.

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter

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

Condoleren na de begrafenis in zaal Langeler.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Wij zullen zijn intense en warme betrokkenheid bij
ons museum missen.
Wij wensen zijn vrouw Jo en (klein)kinderen veel
kracht en sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en vrijwilligers van het
Heiligenbeeldenmuseum en de
Stichting Vrienden van de kerk
op de Kranenburg

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het
overlijden van

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

Bennie Lichtenberg
Wij zijn bedroefd om het verlies, maar dankbaar
voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.
We hebben Bennie leren kennen als iemand die
zeer betrokken was bij onze vereniging, eerst als
voetballer en vervolgens als onderhoudsman van
velden en accommodatie. Hij is onlangs gehuldigd
als 60 jarig lid van Ratti.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in
onze gedachten blijven.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

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

het einde van
onmogelijke
uitvaartwensen.
Bij Monuta
maakt u van elk
afscheid een mooie
herinnering.

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

Bestuur en leden van S.V. Ratti

Schildersbedrijf

PETERS

Koninklijke Hesselink b.v.

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

grafmonumenten

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

kijk op monuta.nl of bel
Monuta in Zutphen
telefoonnummer (0575) 51 29 31
Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

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

6%*
BTW

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

* Voor woningen ouder dan 2 jaar.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Kom kijken op de beste Vmbo-school in de regio:

’t Beeckland in Vorden

Open Huis op vrijdag 5 februari van 18.30 uur tot 21.30 uur.
De stage
Leren door te doen vinden wij op
’t Beeckland heel belangrijk. Daarom is er veel ruimte voor stage. De
leerlingen lopen in het derde leerjaar een halve dag en in het vierde
leerjaar een hele dag stage. Een
stagebedrijf vertelt:

Elk jaar publiceert dagblad Trouw de resultaten van een onderzoek
naar de kwaliteit van alle Nederlandse scholen. ’t Beeckland is
trots op zijn score en wil iedereen laten zien waarom. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op internet www.trouw.nl

Alle leerwegen op ’t Beeckland!
Op ’t Beeckland worden alle leerwegen van het Vmbo aangeboden:
• de basisberoepsgerichte leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de gemengde leerweg
• de theoretische leerweg (de Mavo)
De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is bestemd voor
leerlingen die beter met hun
handen dan met hun hoofd kunnen leren. In klas 1 en 2 krijgen
zij op ’t Beeckland les in:
De Leertuin
- Leerlingen werken in hun eigen
tempo en worden individueel
begeleid.
- De begeleiding wordt verzorgd
door een klein docententeam.
- Leerlingen gaan met meer plezier naar school omdat zij zelf invloed
hebben op de indeling van hun weektaak.
- Werken in de leertuin bevordert zowel het zelfstandig leren als het
samenwerken van de leerlingen.
- Als een leerling in de Leertuin uitstekende resultaten behaalt,
kan hij/zij in de Leertuin op een hoger niveau verder werken.
De kaderberoepsgerichte leerweg
Ook hier verdwijnt steeds meer
het klassikale lesgeven en worden de docenten begeleiders. De
leerlingen worden door het uitvoeren van verschillende projecten steeds zelfstandiger en leren
beter samenwerken. Ook voor de
leerlingen in deze leerweg geldt
dat, als hun resultaten uitstekend zijn, zij kunnen opstromen
naar andere leerweg.
De sectoren
In klas 2 krijgen alle leerlingen
het vak Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Tijdens de PSO-lessen maken zij kennis met de
verschillende sectoren van het
Vmbo: Economie, Landbouw,
Techniek, Zorg&Welzijn. Elke
sector heeft een aantal afdelingen. Op ’t Beeckland kunnen
de leerlingen van de basis- en de
kaderberoepsgerichte leerweg
in klas 3 en 4 kiezen uit 3 verschillende afdelingen:

• Groen
• Handel&Verkoop
• Verzorging
Deze afdelingen zijn ondergebracht in grote praktijklokalen
in het gebouw aan de Nieuwstad.
Op alle afdelingen werken de
leerlingen in de Werkplekkenstructuur (WPS). In de lokalen zijn
verschillende praktijksituaties nagebootst: er is een winkelgedeelte,
een plantenkas, een kinderdagverblijf, maar ook lasboxen, een ictruimte en een keuken. Bij de
afdeling Groen krijgen de leerlingen
ook het onderdeel Paardenhouderij.
De leerlingen werken in groepjes op
een werkplek aan praktische en
theoretische opdrachten. Zo leren
zij zowel zelfstandig als samen te
werken. Ze leren door te doen en
dat past heel goed bij hen.

“Er kwam een meisje van ’t Beeckland vragen om een stageplek bij ons in de kapsalon. Ik heb meteen ja gezegd, omdat
ik het belangrijk vind om leerlingen die kans te geven. Ze kwam
elke donderdagmiddag; en dat voor een heel schooljaar, plus
nog een aaneengesloten periode van twee weken. Zo krijgt
de leerling een goede kijk op wat het werken inhoudt. Door
leerlingen de kans te geven om stage te lopen hopen we ze
enthousiast te maken voor ons vak en plezier in hun werk
mee te geven. In de praktijk leer je het best.”
Martine Damen, Martine Hair&Beautysalon in Hengelo (Gld.).

Mavo op ’t Beeckland
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.

De gemengde leerweg en de Mavo
Het niveau van beide leerwegen
is hetzelfde, met één verschil: de
leerlingen in de gemengde leerweg krijgen een theorievak minder
dan de Mavo-leerlingen. In plaats
daarvan krijgen zij een praktijkvak
aangeboden. Ook zij kunnen doorstromen naar niveau 4 van het
mbo, alleen doorstromen naar de
havo kunnen zij, in tegenstelling tot de Mavo-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 leerlingen op de Mavo een praktijkvak aangeboden.

Intersectoraal op ’t Beeckland met
De leerlingen in klas 3 en 4 van de
gemengde leerweg en van de Mavo
volgen voor hun praktijkvak een
intersectoraal programma met de
naam 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.
Wij denken met het aanbieden van het intersectorale programma
Codi het volgende te bereiken:
• Codi biedt de leerlingen een beroepsgericht programma waarin zij
zich breed oriënteren in de verschillende opleidingen en werkvelden
in de omgeving van de school;
• hun sectorkeuze wordt uitgesteld, de leerlingen hoeven pas te kiezen
als zij het Vmbo hebben afgerond;
• als het Vmbo succesvol is afgesloten, liggen nog alle keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding in het Mbo open, hetzelfde
geldt voor de weg naar de Havo;
• de leerlingen ontwikkelen een zeer zelfstandige werkhouding en
werkaanpak, waardoor hun kans op het behalen van een Mbodiploma wordt vergroot.

Uitstekende
leerlingenzorg
op ’t Beeckland!
De zorg rondom de leerling is als volgt
georganiseerd: De mentor staat het dichtst
bij de leerling. Als een leerling of een ouder
vragen heeft, kan hij altijd bij de mentor
terecht. In het zorgteam zitten counselors,
remedial teachers en een decaan.

• Een counselor praat met leerlingen die een probleem hebben. Ook
geeft de counselor allerlei trainingen, zoals: faalangsttraining en
sociale vaardigheidstraining.
• De remedial teachers zijn er vooral om te helpen bij leerproblemen,
zoals dyslexie.
• De decaan geeft voorlichting over vervolgopleidingen en helpt de
leerlingen en hun ouders bij het maken van een beroepskeuze.
Een apart team is het zorgadviesteam (ZAT).
Dit team komt in actie bij speciale problemen. Het zorgteam wordt
daarvoor aangevuld met o.a. leerplichtambtenaren, een vertegenwoordiger van de regiopolitie, de schoolarts en een medewerker van
Bureau Jeugdzorg.

Oud-leerlingen enthousiast
over ’t Beeckland!
Martijn Dieseraad deed eindexamen op
’t Beeckland in 1998.
“Met mijn hoofd leren was niet echt mijn
ding. Ik moest het hebben van de praktijklessen, waar ik lekker met mijn handen bezig kon zijn. Onze klas was leuk, we konden
het goed met elkaar vinden. Op school zeiden ze al tegen me dat ik net een aap was
omdat ik geregeld boven in de boom op het
schoolplein klom. Voor straf moest ik dan
het plein vegen. Nu heb ik van dat bomen
klimmen mijn werk gemaakt. Na ’t Beeckland ben ik naar het AOC in Twello gegaan. Daar heb ik de opleiding
voor hovenier gedaan.
Op de cursus ‘Boomklimmen- basis’
leerde ik hoge bomen snoeien. Ik
ben nu bezig met de cursus ‘Boomklimmen-mechanisch’. Ik werk in
vaste dienst bij B. Klooken in Warnsveld. Het is al even geleden dat ik op
’t Beeckland zat, maar ik heb het er
erg naar mijn zin gehad.”

Ook Evert-Jan Breukink is blij dat hij de
eerste jaren van zijn middelbare schooltijd op ’t Beeckland heeft doorgebracht.
“Ik kreeg van de basisschool het advies
om naar ’t Beeckland te gaan omdat het
een kleine school is waar je je als leerling
thuis voelt. Ik kwam in de theoretische
leerweg. Ik was in die tijd nogal kwetsbaar en op ’t Beeckland groeide mijn zelfvertrouwen en haalde ik heel goede
cijfers. Na mijn eindexamen, in 2007, ging ik naar de havo op het
Isendoorn en nu zit ik daar in 6 Vwo. Volgend jaar ga ik in Groningen
of in Utrecht naar de universiteit. Ik weet nog niet of ik Rechten of
Economie zal gaan studeren.
Ik ben blij dat ik samen met mijn ouders het advies van de basisschool gevolgd heb; de kleinschaligheid van ’t Beeckland heeft mij
goed gedaan, het gaat nu veel beter met mij.”

Ilse Wassink zat in de afdeling Verzorging en deed in 2002 eindexamen op
’t Beeckland.
“We hadden een gezellige klas en ik
heb nog steeds contact met een aantal
van mijn klasgenoten van toen. Ik twijfelde over mijn vervolgopleiding, maar
toen ik stage ging lopen in een restaurant
was ik verkocht: ik ben de opleiding
‘Gastvrouw in de Horeca’ in Apeldoorn
gaan doen.
Nu werk ik bij Bistrorestaurant de Rotonde in Vorden. Ik vind het
heerlijk om gasten te verwennen met mijn kennis over eten en
drinken. Af en toe komen leerkrachten van ‘t Beeckland bij ons eten.
We hebben dan een heel gezellige avond en ik kan ze bedanken voor
de ontzettend leuke tijd die ik op ’t Beeckland heb gehad.”

’t Beeckland
Vorden
‘t Hoge 41, 7251 XV Vorden

Nieuwstad 49, 7251 AG Vorden

WWW.BEECKLAND.NL
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DEZE WEEK VOOR

€

GROOT

€

HARDE
WALDKORNPUNTJES
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€

NU VOOR
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€

De enige echte

0.39

PER STUK

OPRUIMING
restanten-verkoop

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 februari 2010.

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

75% KORTING
Helft van de helft
Dames: Gerry Weber, Basler, Josephine & Co, Expresso

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

(Sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35
7232 EA Warnsveld

Mannen: Vanguard, Fellows, Maco Manzini

telefoon/fax 0575 469 100
mobiel 06 53 42 83 72

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

JORDI WESSELINK

bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN

Succesvol starten. Dat is het idee.
Rabobank Graafschap-Noord houdt woensdag 10 februari een informatieavond voor

UIT EIGEN KWEKERIJ

(toekomstige) startende ondernemers. De KvK, Accon AVM en bedrijvenadviseurs van

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk (vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)
Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

de Rabobank helpen je op weg met jouw plannen. Overweeg je voor jezelf te
beginnen? Of heb je dat pas gedaan? Dan ben je tussen 19.00 en 21.00 uur van harte
welkom bij de Rabobank aan het Hagepoortplein 5 in Zutphen.

FEBRUARI-ACTIE
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Bij een kleurbehandeling
een Color-shampoo GRATIS.
Woensdagmiddag:
kinderen knippen
voor maar € 10,00!
NIEUW!
Vrijdagavond tot 20.00 uur geopend.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

POSTERS
fullcolour
ze knallen er uit

Inloopavond starters:
10 februari 2010
OOK IN 2010
WINTERSCHILDERPREMIE
EN 6% BTW REGELING

Rabobank. Een bank met ideeën.

Groenloseweg 13 • Ruurlo • Tel. 0573-451287
hasseloschilders@kpnplanet.nl
dr ukkerij We eve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

www.rabobank.nl/graafschap-noord

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 33 - 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. Bouw- en Houtbond FNV jubilarissen.
V.l.n.r. boven de 2e B. Jurriëns.
Voorste rij 1e H. Zweverink; 3e Kappert.

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 VVV kantoor op het Marktplein op 13 juni 1991.
Dhr. G.W. Eijerkamp opent het nieuwe VVV kantoor.
Vanaf rechts: G.W. Eijerkamp, oud-burg. van Arkel, dhr.
Honig. Geheel links in de rolstoel mevr. Lichtenberg en
achter haar Jan Lichtenberg, haar man.

2

3

3. Val schoorsteen Zuivelfabriek, 1989.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Stichting Welzijn Steenderen
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen Inloop maandag, woensdag of vrijdag
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 van 8.30 tot 10.30 uur
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur,
Tel. (0575) 55 31 59
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

DE AGENDA
We hebben een nieuwe rubriek: De agenda. In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw
evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch,
tel. 06 10687320.
Datum
10-2
06-2
09-2
13-2
18-2
20-2
25-2
27-2
03-3
25-3
14-4
22-4

Activiteit
Start geheugencursus
Filmmiddag
Mantelzorgsalon
Gitaarmuziek
Diavertoning ‘van Oslo tot …..
Wafels bakken
Bowlen
Gezelschap spellen
Lezing ‘dementie en omgeving’
Bowlen
Cultureel uitstapje Delft
MuseumPlusBus

Plaats
Oranjehof, Zelhem
De Bleijke, Hengelo
Langeler, Hengelo
De Bleijke, Hengelo
Dorpshuis, Drempt
De Bleijke, Hengelo
Dorpshuis, Drempt
De Bleijke, Hengelo
De Bongerd, Steenderen
Dorpshuis, Drempt
Drempt, Hummelo en Keppel
Vanaf De Bongerd Steenderen

Tijd
09.30 uur
14.30 uur
13.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
hele dag
hele dag

ALGEMEEN
De ouderenadviseur
Als oudere kunt u in omstandigheden terecht komen waar u niet direct raad mee
weet. U kunt daarbij denken aan problemen met de gezondheid, het verlies van een
dierbare, gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw financiën, problemen met uw geheugen, moeite u zelfstandig te redden in uw woning, vervoers-problemen, enz. De ouderenadviseur luistert naar uw verhaal, brengt uw probleem in kaart, zoekt met u
naar oplossingen voor uw probleem, geeft informatie en advies, ondersteunt u, meldt
u aan voor voorzieningen en begeleidt u tot er een oplossing is. Ook voor aanvragen in
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO kunt u daar terecht. De
ouderenadviseur is er voor iedereen met een vraag, voor mantelzorgers die op zoek
zijn naar een luisterend oor, en voor hulpverleners die vragen hebben of een signaal
willen doorgeven. Wanneer u de ouderenadviseur belt of bezoekt tijdens een spreekuur, zal hij of zij proberen uw vraag direct te beantwoorden. Wanneer dit niet lukt
wordt een vervolgafspraak gemaakt. Indien nodig komt de ouderenadviseur bij u op
huisbezoek. Bij elke lokale stichting Welzijn is een ouderenadviseur werkzaam.
Mantelzorgsalon 9 februari
Gedragsveranderingen na een ziekte
Veel mantelzorgers hebben te maken met het feit dat hun partner of ouder, als gevolg
van een ziekte, niet meer dezelfde persoon is als voorheen. Hoe ga je als mantelzorger
met deze gedragsveranderingen om? Minke Schotanus geeft tijdens de mantelzorgsalon nuttige handvatten en adviezen. De salon is geopend vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur
in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld.
Slingeland en Sensire bieden hulp aan mensen met dementie
Het Slingeland Ziekenhuis heeft in samenwerking met o.a. Sensire een helpdesk dementie opgezet. Deze helpdesk ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt op verzoek van de patiënt zelf, iemand uit de naaste omgeving of een
arts. Medewerkers van de helpdesk heten trajectbegeleiders. Zij begeleiden de mensen
in zowel de beginfase van de ziekte als in de latere stadia. Aanmelden kan telefonisch
bij de helpdesk dementie op telefoonnummer (0314) 32 91 91 of via e-mail: helpdeskdementie@slingeland.nl
Nooit te oud voor vakantie
Niemand is te oud om op vakantie te gaan. Zou u wel op vakantie willen, maar denkt
u: ‘dat kan ik toch niet?’, lees dan verder. Stichting Mens en Samenleving organiseert
vakanties voor iedereen. Zij spannen zich in om eventuele belemmeringen om op vakantie te gaan, weg te nemen. Bij de diverse stichtingen liggen folders klaar om in te
zien. Eventueel kunnen ze die voor u bestellen. Daarnaast zijn er ook organisaties als
De Zonnebloem, Het Rode Kruis en de kerken die vakanties met begeleiding organiseren voor hulpbehoevende mensen. U kunt zich bij u in de buurt ook tot die organisaties wenden. Wilt u hierbij hulp, neem dan contact op met de ouderenadviseur bij u
in de buurt.

Lezing dementie en de omgeving
Woensdag 3 maart 2010 is er een voorlichtingsavond in De Bongerd te Steenderen. Deze keer zal het een lezing over dementie zijn en de betekenis van deze ziekten voor degene die er aan lijdt en de mantelzorger. Frans van Haren, bestuurslid van Alzheimer
Nederland, afdeling Doetinchem e.o. zal deze avond verzorgen. Nader bericht volgt.
Gratis maaltijd
Op 9 maart geven wij samen met maaltijdleverancier Apetito maaltijden weg, gratis
en voor niets. Wij willen graag dat alle ouderen in Steenderen en omgeving genieten

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

kunnen van een lekkere maaltijd, ook als ze niet meer zelf
koken. Om te laten proeven dat de maaltijden van Apetito
erg lekker zijn én gezond zijn wij deze actie gestart. Wij
hopen velen te laten merken dat ook diepvries maaltijden
zeer smakelijk kunnen zijn. Ander voordeel: u kunt eten
wanneer u wilt. In het maartnummer van deze krant
vindt u meer informatie.

worden geboden. Tevens worden de wensen en de gewoontes van de betrokkenen genoteerd zodat de hulpgever daar
rekening mee kan houden. Daarna wordt er een vrijwilliger ingezet, die het best in de gezinssituatie past. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Stichting Welzijn Vorden, mevr. L.vanUden-te
Woerd. Tel 0575-553405.

Computercursus ook in Steenderen?
Onze stichting krijgt signalen van mensen dat men graag
een computercursus wil volgen die dicht in de buurt gegeven wordt, in Steenderen of directe omgeving dus. Wij zijn
aan het onderzoeken of dit mogelijk is voor wat betreft locatie en docent. Enkele mensen hebben zich al gemeld,
maar we denken dat er toch wel 6 mensen moeten deelnemen wil het kans van slagen hebben. Bent u ook geïnteresseerd in een cursus meldt u zich dan bij mevrouw Ineke
Bijsterbosch. De gegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Computercursus
Vanaf 22 februari starten de volgende cursussen:
Kennis maken met de computer 8 lessen 1,5 uur van 9.00
tot 10.30 uur.
Wil er een tweede groep starten dan moeten zich er nog 4
aanmelden en zullen de tijden van de lessen ook veranderen.
Internet en E-mail 6 lessen van 10.45 tot 12.15 uur.
U kunt zich nog voor 5 februari opgeven bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575- 553405.

Vrijwillig huisbezoek gaat van start
In de komende maanden gaan de vrijwilligers weer van
start met de voorlichtende huisbezoeken aan mensen die
dit jaar 75 worden of al zijn geworden. Deze leeftijdsgroep
in de voormalige gemeente Steenderen krijgt in de komende maanden een uitnodiging om zich op te geven
voor een informatief huisbezoek door een vrijwilliger. De
informatie die gegeven wordt gaat hoofdzakelijk over de
mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg
in de gemeente Bronckhorst. Deze uitnodiging werd verzorgd in samenwerking met de gemeente. In de periode
van maart tot en met juni worden de ouderen die dat willen thuis bezocht. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in zo’n
bezoek en u hebt geen uitnodiging ontvangen dan kunt u
zich alsnog opgeven bij mevrouw Ineke Bijsterbosch. De
gegevens vindt u verderop in dit bericht.

Belastingaangiftebiljet
Wanneer u van de belastingdienst een aangifteformulier
2009 heeft ontvangen, moet u deze invullen. Op basis van
uw inkomensgegevens en bijzondere lasten kunt u recht
hebben op teruggave van belasting.
Heeft u hulp nodig bij het invullen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Ouderen Vorden, tel. 0575
553405.
Heeft u geen formulier ontvangen en denkt u toch recht
te hebben op een teruggave, dan kunt u contact opnemen
met de belastingdienst via de belastingtelefoon. 0800 0543
om een T-biljet aan te vragen.

Vooraankondiging uitje met de Museum Plus Bus
De Museum Plus Bus is een initiatief van de bankgiroloterij en rijdt voor senioren die zonder dat initiatief niet
meer een museum zouden kunnen bezoeken. Dit kan te
maken hebben met leeftijd, conditie of met bijvoorbeeld
een geïsoleerde woonomgeving. Stichting Welzijn heeft
het aanbod gekregen om op 22 april 2010 Het Mauritshuis
in Den Haag te bezoeken. De busreis en het bezoek aan het
museum wordt vergoed door de organisatie. Het eten en
drinken is voor eigen rekening. Binnenkort gaan we van
start met de werving. Rolstoelers en rollator gebruikers
kunnen in beperkte mate ook mee. Er gaan vrijwilligers
mee om te helpen. Lijkt het u wat om met ons samen ons
op deze manier een museum te bezoeken, dan kunt u zich
alvast aanmelden. Het vertrek is bij De Bongerd in Steenderen en u moet rekening houden met een busreis van
iets meer dan twee uur heen en twee uur terug.

Bezoek Oppas Service voor dementerende, chronische en eenzame ouderen
Ouderen hebben veel hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Veelal worden deze ouderen verzorgd door de
partners, familie of kennissen en door professionele
krachten van een hulpinstantie. Het is echter ook mogelijk gebruik te maken van de Bezoek en Oppas Service
(BOS) van Stichting Welzijn Vorden die een aantal gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar hebben voor aanvullende
hulp bij de zorg van dementerende ouderen, chronisch
zieken en eenzame ouderen.
De aanvullende hulp wordt geboden voor een dagdeel
(ochtend, middag) en bestaat uit gezelschap houden, een
eindje wandelen, samen de krant lezen, thee drinken etc.
De vrijwilligers hebben voor het goed uitvoeren van deze
taak een cursus gevolgd bij de VIT. Doel van deze service is
de verzorgers de gelegenheid te geven er even tussenuit te
gaan. Door deze ‘eigen uurtjes’ is het mogelijk de vaak
langdurige zorg voor de ouderen vol te houden.
Aanvragen voor de BOS kunnen worden gedaan bij de
Stichting Welzijn Vorden. De Stichting heeft 2 coördinatoren, mevr. H. Fleming en mevr. H. Post. Een van de twee
coördinatoren komt bij de aanvrager thuis voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke hulp kan

Leren omgaan met een mobiel
Er is nog een mogelijkheid zich aan te melden voor ‘Leren
Omgaan met een mobiel’. Zie voor meer informatie en telefoonnummers onder algemeen nieuws van de Stichting
Samenwerking Welzijn Bronckhorst.
Studiekring voor ouderen
Ook hiervoor hebben zich reeds een aantal ouderen opgegeven, er is nog steeds een mogelijkheid zich aan te melden voor studiekring voor ouderen in Vorden en in Hengelo.
Voor meer informatie bij Stichting Welzijn in Vorden en
in Hengelo. Telefoonnummer zie hierboven.
Voor Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Ik heb Alzheimer, wat nu? Wat te doen nadat
de diagnose dementie is gesteld. Datum 17 februari 2010
van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café ‘de Born’,
Oude Bornhof 55-57 te Zutphen. Telnr. 06-46540141. U
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor
meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie kunt u
06 46540141 bellen.
Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs
zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden
voor de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
0575-552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt ? 25,- Datum: 27 februari.Locatie: in het woon- en
zorgcentrum, ‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.

In februari en maart is er op de woensdag beperkt
spreekuur, vanaf 12.00 uur is de ouderenadviseur op deze dag weer aanwezig. Op woensdag 3 maart is de kantoorruimte van de ouderenadviseur in gebruik als stemlokaal. Het spreekuur van de ouderenadviseur komt zodoende te vervallen.
Studiekring voor ouderen
In februari gaat de studiekring voor ouderen in Hengelo
van start. Wanneer u zich nog niet heeft aangemeld en
toch belangstelling heeft voor deze activiteit, neem dan
contact op met de ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575)
465281.

Jaarvergadering PCOB
met afscheid bestuurslid

Informatieavond
Globe Reisburo
Globe ReisburoVorden organiseert
een informatieavond over Syrië en
Jordanië. Zij doen dit i.s.m. SRC
Cultuur-vakanties, dè specialist in
cultuurreizen.

De informatieavond zal plaats vinden
op maandag 22 februari a.s. in zalencentrum Reijrink te Lievelde. Gelnteresseerden voor deze avond kunnen
zich voor 17 februari opgeven bij genoemde Globe Reisburo. Gratis entree.

Jansen Metaalwaren
naar Hemmink
Jansen Metaalwaren Vorden, leverancier van elektrotechnische
installatiematerialen is overgenomen door de firma Hemmink
uit Zwolle.
De producten van Jansen Metaalwaren, die vooral hun weg vinden

naar de groothandel en installatiebedrijven blijven gewoon op de
markt.
Ze zijn een welkome aanvulling op
het pakket bevestigingsmateriaal
van de firma Hemmink.

Stel dat er meer is….
Vrijdagavond 12 februari start er
een Alpha-Cursus. De Alphacursus
is een basiscursus over het christelijke geloof en bedoeld voor iedereen die benieuwd is naar het christelijke geloof of zijn/haar geloof
nog eens opnieuw onder de loep
wil nemen.
Iedereen is welkom, want stel dat er
meer is. De cursus bestaat uit 10 vrijdagavonden en een zaterdag. Men begint met een gezamenlijke maaltijd.
Daarna luisteren we onder het genot
van een kopje koffie/thee naar de inleiding van die avond. Zo'n inleiding

Dhr. Roseboom met oorkonde en mevr. Roseboom en voorzitter F. Midden.
De PCOB afdeling Vorden hield donderdagmiddag de Jaarvergadering in
het Stampertje. Voorzitter F. Midden kon ruim 70 belangstellenden welkom heten. "Nog even en we moeten verhuizen naar de grote zaal", zo
sprak hij. Hij opende deze bijeenkomst met een uiteenzetting n.a.v. Matteüs 4: 19 over "Vissers van mensen" en ging voor in gebed.
Hierna werden de overledenen van afgelopen jaar herdacht, n.l. de heren J.
Heurnink uit Wichmond en J. Heijenk
uit Vorden. Ook de zieken werden genoemd. De voorzitter bracht het idee
naar voren van een muzikale fruitmand voor hoogtijdagen en belangrijke jubilea van de leden en voor langdurig zieken. Hiermee zal worden gestart.
Hierna was het woord aan de secretaris, J. Bobbink, voor het Jaarverslag
over 2009. Het aantal leden is gegroeid
van 190 tot 205 eind van het jaar. Vorden en omstreken is de enige PCOB-afdeling in de gemeente Bronckhorst.
Verder werden genoemd het geslaagde reisje naar de Tweede Kamer in
Den Haag en de koffieochtenden bij
Hotel Bakker in de zomermaanden.
De heer Bobbink gaf ook een toelichting op het financiële verslag. Het jaar
2009 kon met een batig saldo worden
afgesloten. De begroting voor 2010 gaf

een tekort te zien, waardoor de contributie verhoogd moet worden. Voor
echtparen gaat deze nu € 46,- bedragen en voor individuele leden € 29,50.
De vergadering stemde hiermee in.
Hierna werd afscheid genomen van
bestuurslid dhr. G.Roseboom. De voorzitter bedankte hem voor zijn ruim 10jarige inzet voor de afdeling, vooral als
hoofd van de bezorging van Perspectief. Dit is nu overgenomen door dhr. J.
Luppen. Verder heeft hij veel nieuwe
leden geworven.
Als dank kreeg hij een attentie, alsmede een oorkonde en een PCOB-speldje
van het hoofdbestuur. Mevr.J.Roseboom kreeg als dank een bouquet
bloemen aangeboden.
Dhr. Roseboom bedankte voor dit
mooie afscheid en wenste de PCOB afdeling veel succes toe. Na de pauze
was het woord aan de dames Helmink
en Gerritsen van de Wereldwinkel in

Vorden. Zij gaven een duidelijk beeld
van de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Deze worden alle verricht
door bijna 40 vrijwilligers. De producten die ingekocht worden zijn alle
"Fair Trade"( =eerlijke handel). De producten worden ingekocht in een centraal inkoophuis in Culemborg.

kan bijvoorbeeld gaan over: 'wie is Jezus', 'waarom stierf Hij aan het kruis',
'bidden, waarom en hoe', 'de kerk', en
'de rest van je leven'. Daarna gaan we
uiteen in kleinere groepen om over
het onderwerp door te praten.

De cursus wordt gegeven in 'het Achterhuus' , Zutphenseweg 13.Vrijdag 12
februari is tevens de introductieavond.
Mocht je gelnteresseerd zijn, dan kun
je geheel vrijblijvend komen om alvast
wat meer te weten te komen over de
Alpha-Cursus. Info en opgave bij: Carolien Brouwer tel. 0575-551060 of Ria
Wijnhoud tel. 0575-552454. E-mailadres: ec-vorden@live.nl

Informatieavond
startende ondernemers

De verdiensten gaan zoveel mogelijk
naar kansarme landen, hetgeen er velen zijn. Dit betekent een welkome
aanvulling voor de producenten in die
landen. Ook werd een filmpje vertoont over de organisatie van de Wereldwinkel. De voorzitter bedankte de
dames voor hun duidelijke uiteenzetting over de vele activiteiten. Een bezoek aan de Wereldwinkel wordt van
harte aanbevolen. Daarna werden de
uitgestalde producten bekeken en wisselden veel producten van eigenaar.
Hierna gingen de aanwezigen naar de
ontvangstruimte voor een aperitief
en daarna werd deelgenomen aan de
rijk verzorgde koffietafel van het
Dorpscentrum. Hieraan werd door 70
personen deelgenomen. De PCOB kan
terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

Air Laut in kasteel Hackfort
Air Laut neemt u mee op een zoektocht. Deze muzikale zoektocht vol verlangen, heimwee en liefde, gaat van West naar Oost en weer terug. Van Ierse pubs en de high cliffs of Moher, via de Indische eilanden weer terug
naar de Hollandse klei.
Air Laut begint het jaar 2010 in een
vernieuwde bezetting. Fluitiste Inge IJpelaar, bassist Toon Segers en zangeres
Sherryl Careman geven de band een
nieuwe adem, een net iets andere vernieuwende input aan de sound, terwijl het hart van de muziek van deze
groep gehandhaafd blijft. Begin 2010
treedt de band in deze nieuwe bezetting aan met een tryout concert in het
Stedelijk Museum Vianen.
Voor de daaropvolgende concerten
kan de agenda geraadpleegd worden.
De diverse achtergronden en invloeden (o.a. West-Europese folk, rock,
jazz, klassiek, krontjong, bluegrass)
van de bandleden zorgen voor de unieke sound van Air Laut. De Keltische in-

vloed is het duidelijkst aanwezig in de
muziek van deze voornamelijk eigen
werk spelende band.
Een half jaar na oprichting werd deze
groep als volgt gerecenseerd in De Gelderlander: "…Air Laut, Indonesisch
voor 'water van de zee', zette in drie
evenwichtige sets met veelal zelfgeschreven composities een fraai en
vreugdevol concert neer. De benaming 'folkgroep' doet het zestal eigenlijk onrecht aan, want Air Laut heeft
meer in zijn mars dan de traditionele
volksliederen.
Zo wisselden melancholieke, bijna filmische stukken zich af met gitaarballads of swingende, blijmoedige instru-

mentale nummers - altijd met een kop
en een staart. Sindsdien is de groep
zich alleen nog maar verder blijven
ontwikkelen. De Westerholtzaal in
kasteel Hackfort leent zich bij uitstek
voor de bijzondere sfeer die Air Laut
neerzet bij een concert. Absoluut een
aanrader.
CONCERT AIR LAUT
LocatieLocatie: Kasteel Hackfort
Baakseweg 8
7251RH Vorden
20-02-2010
Aanmelden bij Natuurmonumenten
ledenservice 035-6559911 of
www.natuurmonumenten.nl
Voor inlichtingen over de voorstellingen op Hackfort en excursie’s kan
men bellen of mailen met: Boswachter Willem Regtop.
Mobiel nummer 06-54280655. E-mail
w.regtop@natuurmonumenten.nl

Op woensdag 10 februari organiseert Rabobank Graafschap-Noord een
informatieavond voor (toekomstige) startende ondernemers. De Kamer
van Koophandel, Accon AVM en bedrijvenadviseurs van de Rabobank
informeren de bezoekers en helpen hen op weg met de start van hun
bedrijf. Iedereen die overweegt voor zich zelf te beginnen (of dat pas heeft
gedaan) is van harte welkom bij de Rabobank aan het Hagepoortplein 5
in Zutphen.
Het starten van een eigen bedrijf is
een hele onderneming. Er moeten allerlei zaken geregeld worden, zoals bijvoorbeeld het maken van een ondernemersplan, inschrijving bij de KvK,
het kiezen van een rechtsvorm en het
regelen van financiële middelen. Teveel om op te noemen.
STARTEN OP BASIS VAN
ERVARING
Veel informatie is te vinden op internet, of wordt aangedragen via vrienden en kennissen. Maar persoonlijk en
deskundig advies van een specialist
met ervaring brengt zeker toegevoeg-

de waarde. Advies dat specifiek op de
situatie van de nieuwe ondernemer
van toepassing is. Dit vergroot de slagingskans aanzienlijk.

Al deze informatie is tijdens de inloopavond op 10 februari onder één dak samengebracht, geheel vrijblijvend en
voor iedereen toegankelijk.
En als er geen vragen meer zijn, dan
kunnen de aanwezigen aanschuiven
bij de mini-workshop acquisitie.

Want succesvol starten begint natuurlijk met het vinden van klanten.

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

 

  
Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.
• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek
• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening
Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder
T. 06 - 15 33 86 15
Toldijk
Jos van de Vliert
T. 06 - 22 93 97 38
Toldijk
John Besseling
T. 06 - 22 44 64 80
Steenderen
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REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.
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De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten
• Automatische poorten
• Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)
• Restauratie hekwerk
• Maatwerk
Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
de.molenkolk@planet.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud
Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

tel. (0575) 44 24 34
mob. (06) 16 41 16 00

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

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Glas in lood atelier de Covik We’j nog van too?
ken, nu komt het kant en klaar aan.”
Zowel Gerhard als Marjo ontwikkelden een eigen stijl. “Vooral in kleur
verschilt het heel erg. Marjo heeft veel
tegenstrijdige kleuren bij elkaar, meer
modern. Ik niet. Ik hou meer van het
klassieke, wat meer dan 200 jaar geleden ook gemaakt zou kunnen zijn. Ik
maak wat ik mooi vind, niet om te verkopen. En ik werk niet in opdracht.
Zes dezelfde raampjes maken, doe ik
niet,” lacht hij.
Gerhard kende de boerderij waar hij
nu met zijn vrouw woont nog van
toen hij zo’n dertig jaar geleden in
Steenderen, bij loodgietersbedrijf Van
Wilsum werkte. Gerhard en Marjo zetten op deze plek in Steenderen op de
ruime zolder van de schuur het Glas
in Lood atelier voort. Ze geven samen
cursussen in glas in lood, Tiffany,
brandschilderen, glasmozalek en glasfusing aan kleine groepen. “Dan kun
je iedereen voldoende aandacht geven,” legt Gerhard uit. Dinsdagsavonds is een vrije inloop. Daar wordt

afd. Dialect
Wat is:

A. Opzied.
B. Haevel.
C. Tokke(n)Wekke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

vooral in mozalek gewerkt, maar ook
cursisten die zelfstandig werk willen
afmaken, mogen komen.
Veel cursisten zijn bereid gevonden
om hun werk van de workshops tentoon te stellen in het atelier en een
daarvoor ingerichte extra ruimte. “Tijdens de kunst10daagse willen we ook
cursussen geven. Mensen kunnen zich
voor verschillende korte cursussen

aanmelden of aan de doorlopende
cursus mozaleken deelnemen. Zo kunnen ze kennis maken met al onze glastechnieken.”

Glas in lood Atelier de Covik, Covikseweg 9, 7221 CM, Steenderen, telefoon
(06) 50878179, email info(at)glasinloodatelierdecovik.nl. Meer info
www.glasinloodatelierdecovik.nl.

Mogelijkheden
"De Haarbroekse Vijvertuin"
Gerhard Nekkers (tweede van rechts) tijdens een workshop glas in lood.
De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze Kunst10Daagse wordt
een nieuwe brochure samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Gerhard en
Marjo Nekkers van Glas in lood atelier de Covik laten tijdens deze
Kunst10Daagse zien welke workshops in het atelier kunnen worden gevolgd. Er is een tentoonstelling ingericht van eigen werk en van cursisten.

Gerhard en Marjo Nekkers komen allebei uit Zutphen en verhuisden via
Warnsveld naar Steenderen, waar ze
op 1 februari van dit jaar precies twee
jaar wonen. De vader van Gerhard had
in Zutphen een loodgietersbedrijf en
wilde eigenlijk dat hij, de enige zoon,
dat zou gaan overnemen. Helaas vond
Gerhard het glas in lood werk van de
buurman veel interessanter. Hij leerde
er loodstrekken en dergelijke en later
kleine raampjes maken. “Alle vrije
uren die ik toen had, was ik bij hem
bezig,” vertelt Gerhard. “Mijn vader
kwam me vaak ophalen, om hem te
helpen.” Gerhard koos voor de elektronica. Hij werkte vele jaren bij de PTT in
de telefooncentrale. Tot slot zorgde hij
dat bij alle postkantoren in Nederland
de open balies verdwenen en giromaten en alarminstallaties werden aangelegd. Vervolgens begon hij voor zichzelf met klussenbedrijf de Klussenier,
waarbij ook het loodgieterwerk te pas
kwam. Toen de jeugdgevangenis in
Zutphen een docent voor installatietechniek zocht, stapte hij over. Omdat
hij altijd bezig is met tekenen, schilderen, glas in lood, Tiffany en dergelijke,
kreeg hij het verzoek ook dit vak te doceren. “De leerlingen weten dat het
een goed betaald vak is, daar kunnen
ze veel geld mee verdienen,” legt Gerhard het enthousiasme van de jon-

gens uit. “En ze kunnen daar ook hun
eigen ei in kwijt.”
Glas in lood is de rode draad in Gerhard leven. “Oorspronkelijk komt Glas
in lood, Stained Glass, uit Engeland.
Het oudst bekende is van rond 1600.
Glas konden ze vroeger niet groter maken dan stukken van 25x25. En in kerken hadden ze grote raampartijen.
Daar begonnen ze met glas in beton.
Later is het glas in lood gekomen en
werden de heilige beelden gebrandschilderd.” Omdat in die tijd veel mensen analfabeet waren, werden deze ramen als prentenboeken gebruikt.
“Tiffany is een techniek waarbij je koperband om glasstukjes heen legt en
deze aan elkaar soldeert. In de eerste
wereldoorlog werd in Amerika geen
glas in lood meer gemaakt, omdat ze
het lood nodig hadden voor de munitie,” weet hij. “Er zitten daar nog de
echte Tiffany fabrieken.”
Marjo is eveneens glas in lood docent.
“Zij volgde nog een cursus in Apeldoorn, ook met nieuwe technieken. Er
is veel veranderd in dertig jaar. Nu solderen we allemaal elektrisch, vroeger
met gasbranders. Vroeger hadden we
ijslollystokjes. Daar moesten we een
puntje aan slijpen om lood mee uit te
strijken. Tegenwoordig hebben we
kunststof spateltjes. Het lood moest je
vroeger door een machine heen trek-

Een bedrijf als De Haarbroekse Vijvertuin vindt je nergens anders in Nederland. De tuin die ongeveer elf jaar geleden is ontstaan en is ontworpen
door Lammert Stegeman bestaat uit twee vijvers en een verscheidenheid
aan planten, struiken en bomen. In de tuin worden vele spreuken en gezegdes uitgebeeld (die veelal zijn gemaakt van oude materialen die te vinden zijn op de boerderij). Verder vindt u er een kapel gemaakt van een oude voedersilo, groot levend schilderij, soort aardappelkelder gemaakt van
een oude container en een hele grote stoel. Zeven jaar geleden is er een
ontvangstruimte bijgebouwd, geheel in boerderijstijl, die is ingericht met
oude voorwerpen zodat het een museale uitstraling kreeg. In de tuin hebben heeft men een groot recreatieveld ingericht voor talloze activiteiten
zoals: boerenklompgolf, combinatiegolf en zeskamp of om bijvoorbeeld
met de vereniging oldtimers op te stellen.
Bijna vier jaar geleden is men begonnen met het aanpassen van vergunningen en het wijzigen van het be-

stemmingsplan, dit geheel is afgerond
in december 2009. Nu in 2010 kunnen
ze voor groepen een totaalpakket aan-

bieden. Voor bijvoorbeeld een familiedag, personeelsuitje of vergadering
kan men gebruik maken van de activiteiten, workshops, buffetten en eventueel malsdoolhof / traptrekkerbaan.
In samenwerking met andere bedrijven kunnen ze ook vervoer regelen zoals huifkar, trekkertram, step, solex of
tram bello.
De Haarbroekse Vijvertuin zit aan de
Harfsensesteeg 40 in Harfsen. Van
april tot en met september is men dagelijks geopend. Groepen kunnen het
hele jaar door reserveren.
Voor meer informatie: neem eens een
kijkje op de vernieuwde website
www.haarbroek.com

Ondanks crisis nieuwe leerlingen nodig

Succes RV de Graafschap

Open huis bouwopleiding

Dit winterseizoen zijn er weer
kringkampioenschappen georganiseerd waarbij ruiters en amazones zich met hun paard konden
plaatsen voor de Gelderse kampioenschappen. Ook dit jaar is er
door leden van rijvereniging de
Graafschap meegedaan. Dit is niet
zonder resultaat gebleven:
Bart Hartman werd kringkampioen in
het M springen met zijn paard Udette.
Chris van Dijk werd reserve kringkampioen in de L1 dressuur met zijn paard
Amiga Maya. Dankzij deze geweldige
prestaties zijn deze combinaties zeker
van een startplaats op de Gelderse
kampioenschappen.
Iris Berenpas werd reserve kringkampioen in de M1 dressuur met haar
paard Walencia en werd daarmee eerste reserve voor de Gelderse Kampioenschappen.
Daarnaast werd Anita Berenpas eerste
reserve in de L1 dressuur, Ninette
Zwierenberg werd eerste reserve in de

De vlag in top. Bouwopleiding Berkelstreek doet er alles aan de crisis te boven te komen. Leerlingen doen volop praktijkervaring op en
medewerkers van bouwbedrijven laten zich er (bij)scholen.
Bouwopleiding Berkelstreek houdt op donderdagavond 11 februari open
huis. Iedereen is die avond van harte welkom een kijkje te komen nemen
bij het opleidingsbedrijf aan de Bosberg in Borculo.
Ondanks de crisis kan Bouwopleiding
Berkelstreek voor het komend opleidingsjaar 20 tot 25 nieuwe leerlingen
gebruiken. "De bouwbedrijven kijken
verder dan de huidige situatie", constateert Jan Gersen, directeur van het
opleidingsbedrijf in Borculo. "Ze beseffen dat ze op termijn vakmensen nodig hebben. Het is in hun eigen belang
dat er straks nieuwe medewerkers
klaarstaan als de economie aantrekt.
Vandaar dat ze alles in het werk stellen om leerlingen aan te nemen. Anders lopen ze achter de feiten aan."
Bouwopleiding Berkelstreek moet in
de tussenliggende periode wel meer
leerlingen zelf aan het werk houden.
"Er wordt creatief omgegaan met het
uitplaatsen van leerlingen. Aangezien
de banen niet voor het oprapen liggen, kiezen veel jongeren ervoor om
door te leren. Dat is een ontwikkeling
die we zeker stimuleren. Over twee
jaar zijn ze met nog meer kennis op

zak heel kansrijk op de arbeidsmarkt."
Bouwopleiding Berkelstreek laat leerlingen, die momenteel niet bij een bedrijf aan de slag kunnen, zelf praktijkervaring opdoen. Een interne verbouwing van de eigen accommodatie van
het opleidingsbedrijf is daar een goed
voorbeeld van. Binnenkort gaan leerlingen zelf een simulatiehuis bouwen
op het eigen terrein. Dat gebeurt in
nauwe samenwerking met Bouwbedrijf H.J. Kok uit Lochem. De bouwsector probeert verder de arbeidskrapte
op te vangen door anticyclisch op te
leiden. Medewerkers krijgen de kans
zich te scholen. Ze verlaten tijdelijk
het arbeidsproces, zoeken de schoolbanken op (bijvoorbeeld bij Bouwopleiding Berkelstreek) om straks als een
nog beter vakman klaar te staan als de
bouw weer aantrekt. Gevolg daarvan
is dat er minder medewerkers ontslagen hoeven te worden. Tevens blijft er
behoefte aan leerlingen die in ruime
mate praktijkervaring op kunnen

doen. "Zo zijn we op meerdere fronten
actief om de crisis te boven te komen",
aldus Gersen. Hij hoopt dat veel mensen het open huis op donderdag 11 februari bezoeken. Voor jongeren die
overwegen voor bouwtechniek te kiezen, is de open avond een prima gelegenheid om informatie in te winnen
over de verschillende opleidingen.
Bouwopleiding Berkelstreek leidt jongeren op tot timmerman, metselaar,
tegelzetter, werkplaats timmerman,
restauratiemedewerker of voeger. Ze
worden daarbij uitstekend begeleid.
Leerlingen die na een vmbo-opleiding
willen werken en leren in een bouwberoep maar ook zijn stromers of vakvreemden zijn van harte uitgenodigd.
Het open huis is tevens interessant
voor wie al in de bouw werkt en meer
wil weten over doorleren of het volgen
van een cursus. Er zijn diverse stands
en demonstraties van partijen die in
de sector opereren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo, tel. (0545) 27 47 77
of bekijk de website:
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

ISRAËL DOCENT VAST ZONDER
AANKLACHT
De Israëlische Khaled Jaradat, docent
op een middelbare school in Silat alHarthiya, Westelijke Jordaanoever,
werd op 3 maart2008 gearresteerd. Hij
wordt vastgehouden zonder enige
vorm van proces. Een maand na zijn
arrest werd hij veroordeeld tot zes
maanden administratieve detentie.

politieagenten, nadat een medewerker van het hotel hem aanzag voor een
gezochte topcrimineel. Macule overleed later aan zijn verwondingen. Niemand werd veroordeeld voor de
moord op Macule. De politie hield in
eerste instantie vol de topcrimineel
vermoord te hebben.

Dit werd twee keer verlengd. Jaradat
werd tussen 1998 en 2001 ook al in administratieve detentie geplaatst. Volgens de Israëlische geheime dienst is
Jaradat lid van een verboden Palestijnse militie, Islamic Jihad. Hier is echter
nooit bewijs voor aangedragen. Hierdoor kunnen Jaradat en zijn advocaat
geen bezwaar maken tegen de aanklacht. In de brief wordt de Israëlische
autoriteiten opgeroepen om Khaled Jaradat vrij te laten tenzij hij middels
een eerlijk proces wordt veroordeeld
voor een erkend strafbaar feit.

Pas toen journalisten vragen begonnen te stellen,liet de politie weten dat
het slachtoffer niet de gezochte crimineel was.De volgende dag werd de familie van Macule ingelicht dat er een
vergissing was gemaakt. In mei 2009
meldde de openbare aanklager Amnesty dat zeven politieagenten waren
aangeklaagd voor de moord. De familie heeft echter nooit verdere informatie ontvangen. In de brief wordt de autoriteiten van Mozambique opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek
te starten naar de dood van Juliäo Naftal Macule en degenen die verantwoordelijk zijn te veroordelen.

MOZAMBIQUE ZAKENMAN
DOODGESCHOTEN
Op 8 november 2007 werd de Mozambikaanse zakenman Juliäo Naftal Macule in zijn hotel doodgeschoten door

RUSSISCHE FEDERATIE
TSJETSJEEN VERDWENEN
Zelimkhan Murdalov werd op 2 januari 2001 gearresteerd door agenten van
het Oktiabrskii politiebureau in

FEBRUARI
3 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
4 Bejaardenkring Vorden

Grozny, Tsjetsjenië, op verdenking van
illegaal drugsbezit. Zijn familie heeft
hem sindsdien niet meer gezien. Volgens de politie werd Zelimhkan op 5
januari vrijgelaten. De politieagent
Sergei Lapin verscheen in oktober
2003 voor de rechtbank op beschuldiging van mishandeling van Zelimkhan.
Zelimkhan werd urenlang geëlectrocuteerd, in elkaar geslagen en geslagen met rubberen stokken. Hij brak
zijn arm, zijn oor was gescheurd en hij
liep een hersenschudding op. Lapin
werd uiteindelijk tot tieneneenhalf
jaar gevangenisstraf veroordeeld in
2005. Voor de ontvoering en gedwongen verdwijning van Zelimkhan is tot
op heden niemand berecht. In de brief
wordt de president van de Russische
Federatie gevraagd de verblijfplaats
van Zelimkhan bekend te maken en
de agenten die verantwoordelijk zijn
voor zijn gedwongen verdwijning te
arresteren en te berechten.
Wil men de brieven per email ontvangen, dan kan men zich aanmelden via
een mailtje naar a.velhorst@chello.nl
Ook voor aan-/afmelding en informatie: Annie Velhorst, secr. Werkgroep
Amnesty Vorden Mispelkampdijk 1,
7251 DA Vorden, tel. (0575) 55 19 16.

Mocht u het leuk vinden om te kijken
hoe onze ruiters en amazones het er
op de Gelderse kampioenschappen
vanaf brengen dan bent u uiteraard
van harte welkom om te komen kijken. Op 6 februari zijn de kampioenschappen dressuur. De klasse B, L1, L2
en M1 zullen verreden worden op het
terrein van LR Randmeerruiters in
Hierden. De klasse M2, Z1, Z2 en de
kür zullen verreden worden op het
terrein van PSV Het Veluws Ros in Ermelo. Op 12 en 13 februari zijn de
kampioenschappen springen op het
terrein van LR en PC de Heuvelruiters
in Wezep. 12 februari zal het z en het
zz springen zijn, 13 februari het B, L
en M springen.
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VAMC De Graafschaprijders
Het bestuur van De Vordense autoen motorclub (VAMC) De Graafschaprijders zal zaterdagavond 6
februari bekend maken wie de
sportman/sportvrouw van het jaar
is geworden.
Tevens wordt de jeugdsportman van
het jaar bekend gemaakt. Ook worden
die avond de Nederlandse kampioe-

Schrijfactie Amnesty
De maandelijkse brieven zijn weer binnen en zullen deze week weer verspreid worden via de mail of aan huis bezorgd. Amnesty brengt via weekblad Contact iedereen op de hoogte waar men deze maand voor schrijft.

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.

M2 dressuur, Carlijn Slijkhuis werd
tweede reserve in de M2 dressuur en
Inge Regelink werd eerste reserve in
het L springen. Dit betekent dat als er
een hoger geplaatste kandidaat uitvalt, zij aan start mogen komen op de
Gelderse kampioenschappen.

nen en de clubkampioenen gehuldigd. Voorafgaand aan de feestavond
die in zaal De Herberg wordt gehouden, wordt om 19.30 uur een film vertoond over de Dakar rally die vorige
maand in Argentinië en Chili is gehouden.
Daaraan namen ook een aantal leden
van de VAMC De Graafschaprijders
deel.

Symboliek en Valentijn
bij Wereldwinkel Vorden
Sommigen vinden Valentijnsdag
een symbolische dag om hun geliefden te vertellen dat ze dierbaar
en bijzonder voor hen zijn; anderen vinden Valentijnsdag vooral
een commerciële actie.
Wereldwinkel Vorden deelt beide meningen. Speciaal voor deze dag heeft
Wereldwinkel Vorden een selectie van
handgemaakte Simbólica sierraden
ingekocht afkomstig uit Midden-Amerika en gebaseerd op de eeuwenoude
symboliek van pre-Columbiaanse culturen als de Maya’s, Azteken, Inca's of
op Noord Amerikaanse Indiaanse culturen. Deze puur zilveren sierraden
zijn gemaakt door zilversmeden in
o.a. Mexico, die in ruil hiervoor een
leefbaar loon ontvangen en die door
Simbólica , een erkend eerlijke handel
leverancier, vooruit worden geholpen
door scholing waardoor de producen-

ten, hun familie en hun werkplaats
kunnen blijven bestaan.
Door de verkoop van deze prachtige
kettingen helpt Wereldwinkel Vorden
mee aan het voortbestaan van deze
werkplaatsen. Een commerciële gedachte? Jazeker, want hoe meer sierraden er verkocht worden, hoe beter de
leefomstandigheden van de producenten.

SYMBOLIEK
Wereldwinkel Vorden heeft voor u en
uw geliefden handgemaakte zilveren
hangers, voorzien van o.a. Mayasymbolen. Iedere hanger heeft een andere
betekenis en is voorzien van een leder
of zilveren kettinkje, doosje en certificaat. U koopt een origineel Fairtrade
artikel, geproduceerd met respect
voor mens en milieu. Kom deze prachtige sierraden bewonderen in onze
winkel en laat u symbolisch verrassen!

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

Nederlandse Kampioenschappen zwemmen

Twee bronzen medailles Luuk Nijland

valler voor Dash, namelijk 25-16. De
derde set werden er wat wissels doorgevoerd die positief uitwerkten. Er
werd weer wat vrijer gespeeld en de
aanvallers scoorden weer met regelmaat. Aan het einde van set werd het
alsnog een close finish, maar de eerste
set voor Dash was binnen! (24-26)

Met hoop op een vijfde set en misschien zelfs nog de winst, begon Dash
aan de vierde set. De set begon met telkens enkele punten verschil en afgewisselde opslagseries. Het ging gelijk
op. Tot de 15 punten was het een
strijd, waar iedereen in de veronderstelling was er meer uit te kunnen halen. Het werd uiteindelijk 25-18 voor
KSH.

Aankomende zaterdag 6 februari staat
de topper tegen Favorita op het programma. Dit team staat te trappelen
om door te stromen naar de promotie
klas, met andere woorden het wordt
een zware pot. Het belooft een aantrekkelijk wedstrijd te worden voor de
toeschouwers. U bent van harte welkom om 17.00 uur in sporthal 't Jebbink in Vorden.

DASH VERLIEST DERBY
VAN BOEMERANG
Afgelopen zaterdag speelde Dash dames 1, gesponsord door Visser Mode,
thuis tegen Boemerang uit Eibergen.
Het beloofde een moeilijke wedstrijd
te worden, aangezien Boemerang uit
het 'dichtbij' gelegen Eibergen komt
(een derby dus).

Na de teleurstelling van vorige week,
waren de dames weer gebrand en vol
adrenaline om helemaal tegenaan te
gaan! En met Yanelle Stokkers (de mini van de week) die heel hard '1-2' kon
roepen zat de moed er goed in. De eerste set verliep minder dan gehoopt
deze set werd met 19-25 verloren.
Luuk Nijland wint er twee maal brons.
Met het Abe Lenstra stadion aan de ene kant en het Thialf een stukje verderop aan de andere, waren de zwemmers dit weekeinde in goed gezelschap op het Nederlandse Junioren Kampioenschap in het Sportstad Heerenveen.
Vier zwemmers van de Berkelduikers
uit Lochem mochten er acht keer starten en deden dat heel verdienstelijk.
Luuk Nijland, goed voor vier starts, begint op vrijdag al met een uitstekende
honderd meter vlinderslag en wint
daar een bronzen medaille. Op de
tweehonderd meter wisselslag wordt

hij een dag later vijftiende van Nederland. Zondag zwemt hij een spannende race, waar hij lang op de vijfde plek
ligt. Maar met een overtuigende eindsprint tikt hij toch als derde aan en
wint zijn tweede bronzen medaille.
Die middag staat voor hem ook de
vierhonderd meter wisselslag op het

programma. Op de honderd meter
vlinderslag begint hij meteen met
winst en dat zet hij de hele race zo
door. Met een geweldige tijdsverbetering van ruim zeven seconden komt
Luuk op deze afstand op de tiende
plaats.
Niels Tjoonk gaat zaterdag van start
op de tweehonderd meter schoolslag.
Hij wordt met een prima tijdsverbetering tiende van Nederland.
Marlieke Scholten en Bernice Jager
mogen starten op de vierhonderd me-

Revanche op de Weissensee

ter wisselslag. Een zware afstand waarbij het lastig is in te schatten hoe je de
energie moet verdelen over de vier slagen. Beide dames doen het prima.
Marlieke is dan dertiende en Bernice
zestiende van Nederland. Marlieke
zwemt 's middags de tweehonderd
meter vlinderslag. Ook daar wordt ze
nummer dertien van Nederland.
Geweldige prestaties en een felicitatie
waard!
Kijk ook op www.berkelduikers.nl

Dash
DASH H1 GLIJDT UIT
Op de altijd voor heren 1 zo zware
doordeweekse dag, startte Scheffer
Keukens Dash afgelopen vrijdag de
tweede helft van de competitie. Ze
speelden deze wedstrijd uit tegen KSH
oftewel in Harreveld.
Zoals in het verleden wel eens werd geroepen: 'kleine zaal syndroom' of 'hoge vloer en laag plafond', werd dat ook
dit maal weer bevestigd. De eerste set
begon Dash gedreven aan de wedstrijd
met toch een lichte onderschatting
van KSH.
Dash verwonderde zich toch dat er bij
de tegenstander enkele nieuwe mannen waren, wat het niveau van het
team zeker ten goede kwam. In deze
set kon Dash met moeite de pass aan
het net brengen.
Er waren veel ballen die door het lage
plafond de spelverdeler niet bereikten.
Door de druk van KSH via sprongserve
en afwisselend met korte ballen was
de set al gauw een winst voor KSH (2516).

Wat vorig jaar niet lukte wegens regenval op en zeer slecht ijs, is hem dit
jaar wel gelukt.
Martien Pater stond afgelopen dinsdag
op de Weissensee in Oostenrijk voor de
15e keer aan de start voor een Alternatieve Elfstedentocht. De 62-jarige inwoner van Vorden ging tegelijk met ruim
1100 schaatsers 's-morgens van start
voor een tocht over 200 kilometer. De
omstandigheden waren aanzienlijk

beter dan afgelopen jaar toen hij na
125 km. de strijd moest staken na een
groot aantal valpartijen. Toen het begin van de middag begon te sneeuwen
ging het tempo wat omlaag maar uiteindelijk finishte hij in een tijd van 7
uur en 55 minuten. Hiermee eindigde
hij op plaats 117 in het totale deelne-

mersveld. Pater reed op schaatsen van
zijn eigen merk, de free-skate, en
droeg voor het eerst op de Weissensee
de door hem zelf ontwikkelde schaatshelm, de Smartcap. Deze kwam zeer
goed van pas toen hij na 196 km voor
het eerst ten val kwam.
Pater is volledig voorbereid voor de
echte Elfstedentocht, die hij al 3 keer
wist te volbrengen.

De tweede set dachten de mannen van
Dash: we laten dit ons niet nog eens
overkomen. Maar door krachtige aanvallen van de tegenstander kon Dash
geen goed blok zetten en werd de verdediging door de snelheid buiten spel
gezet.
De pass ging wel beter lopen, door de
ballen wat strakker te spelen. Helaas
lukte het ons niet om dan te scoren.
Het spel liep nog niet zuiver genoeg.
De set eindigde dan ook met en tegen-

De tweede set ging al heel stuk beter.
De dames uit Vorden hebben deze set
de hele tijd voor gestaan maar toch
kwam Boemerang terug en won deze
set met 25-23.

In de derde set ging Dash er ook weer
flink tegenaan, maar dat was weer
niet genoeg om de set binnen te halen.

De vierde set won Dash wel. Deze set is
echt op wilskracht gewonnen met 2624.

De dames van Dash moeten aankomende zaterdag (06-02) tegen Polaris.
De reis gaat helemaal naar Helmond.
Pas op zaterdag 27-02 speelt Dash een
belangrijke wedstrijd tegen Set up '65.
Het team kan dan weer net zoveel aanmoediging gebruiken als de afgelopen
twee thuiswedstrijden.
UITSLAGEN DASH WEEK 4 2010
Za 30 januari
Dash DS 1 - Boemerang DS 1 1-3
Dynamo-Nee... DS 2 - Dash DS 2 0-4
Dash DS 5 - Halley DS 5 3-1
Dash DS 3 - Boemerang DS 2 1-3
Revoc MB 1 - Dash MB 1 3-1
Dijkman/WS... HS 4 - Dash HS 3 0-4
Dash DS 4 - Boemerang DS 3 0-4
Dash MC 1 - S.C. GORSS... MC 1 3-1
Dash MB 2 - Halley MB 2 2-3
Dijkman/WS... MB 4 - Dash MB 3 2-3
Dash MC 2 - Langhenkel... MC 5 1-3
Vr 29 januari
Tornado La... HS 2 - Dash HS 2 1-3
KSH HS 1 - Dash HS 1 3-1
PROGRAMMA DASH WEEK 5 2010
Di 2-2-2010
21:00 Dash HS 3 - Labyellov HS 4
Wo 3-2-2010
17:30 Dijkman/WSV MC 1 - Dash MC 1

Za 6-2-2010
09:45 Reflex MC 1 - Dash MC 1
12:00 Tornado Lare... MC 1 - Dash MC 2
13:00 Dash DS 2 - V.C.V. DS 2
13:00 Dash MB 1 - GeKoMo Rivo MB 1
15:00 Dash HS 3 - Longa'59 HS 5
15:45 't Peeske MB 1 - Dash MB 2
15:45 Labyellov DS 2 - Dash DS 3
16:00 Kerkemeijer ... DS 2 - Dash DS 4
17:00 Dash DS 6 - D.V.O. DS 8
17:00 Dash HS 1 - Favorita HS 2
17:00 VC Polaris DS 1 - Dash DS 1
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Gratis tuinschets maken

Informatieavond over Hartveilig Wonen Bronckhorst

AED beheerder Johan Eppink

Wilt u uw tuin aanleggen of veranderen, maar u weet zelf nog niet
goed hoe ? Dan is het altijd makkelijk om daarbij advies te krijgen
van iemand die er kijk op heeft, iemand die als dagelijks werk heeft
het ontwerpen en aanleggen van
tuinen in allerlei vormen en maten.
Die gelegenheid krijgt u nu bij Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V. in Vorden. In samenwerking met professionele tuinontwerpers organiseert Weulen Kranenbarg voor de derde keer de
'Creëer je droomtuin' Aktie. Na het
overweldigende succes van voorgaande jaren heeft men besloten de aktie
dit jaar 3 dagen te organiseren in
plaats van 2 dagen. Dit jaar is de aktie
op 12, 13 en 20 februari.
Het idee van de aktie is dat consumenten zich kunnen opgeven om een gratis en vrijblijvende tuinschets te laten
maken door een professioneel tuinontwerper. Deze aktie zal gehouden

Yunio zoekt vrijwilligers
Johan Eppink kreeg zijn AED aangereikt van Leo Alberink van de EHBO vereniging Steenderen.
In de kantine van de Brandweer post Steenderen kwamen vrijwilligers bijeen, die deelnemen aan het project Hartveilig Wonen van de gemeente
Bronckhorst. Jan Otten vertelde over de voortgang van het project. Drie
Steenderense AED’s zijn in het project opgenomen, waarvan één bij een
particulier: Johan Eppink.
Het project startte na een vergadering
van de Dorpsbelangenorganisaties
met de Gemeente Bronckhorst. Gevraagd werd om een Automatische Externe Defibrillator aan te schaffen.
Om die niet zomaar neer te zetten,
werd overlegd met de ambulancezorg
en aansluiting gezocht met samenwerkingspartners: de start van het
project Hartveilig Wonen. Na een oproepje voor de benodigde vrijwilligers,
bleek er veel animo te zijn. Er werden
nieuwe mensen opgeleid en gecertificeerde BHV’ers en EHBO’ers sloten
zich aan. Nu is het project in 20 kernen met 24 AED’s afgerond.
Uiteraard zijn er in sporthallen of bedrijven ook AED’s aanwezig. Deze kunnen bij calamiteiten niet zomaar gehaald worden, omdat ze niet zijn aangemeld binnen het project. Toch kunnen deze worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens openingstijden. Aanmelden kan bij Jan Otten, email
j.otten@bronckhorst.nl.

Voor Steenderen, die destijds geen
DBO had, werd het project gedragen
door de EHBO vereniging. Er zijn drie
AED beschikbaar bij calamiteiten. Een
daarvan hangt bij Johan Eppink, die
eveneens het apparaat beheert. Hij
kreeg zijn AED aangereikt van Leo Alberink van de EHBO vereniging Steenderen.
De overige twee zijn in eigendom van
de Aviko, maar zijn in het project geregistreerd. Een daarvan hangt in het
voormalige gemeentehuis en is tijdens
kantooruren beschikbaar. De tweede
hangt in de portiersloge bij de ingang
van de fabriek, waar 7 dagen per week,
24 uur per dag iemand aanwezig is.
In Steenderen zijn veel vrijwilligers beschikbaar, want ook alle vrijwillige
brandweerlieden van post Steenderen
zullen zich registreren. Bij een calamiteit krijgen meestal tien vrijwilligers
via 112 een sms’je met een verzoek: of
zo snel mogelijk naar het adres van
het slachtoffer te gaan om te reanime-

ren of om de AED op te halen. Als de
ambulance er al is, wordt de vrijwilliger die ter plaatse komt geadviseerd
zich bij het ambulancepersoneel te
melden. Het kan zijn dat deze de extra
hulp goed kan gebruiken.
Een niet gebruikte AED kan gewoon
weer terug in de kast. Als het wel gebruikt is kan hij, na afmelding via het
in de kast aangeplakte 06 nummer,
worden teruggeplaatst. Het apparaat
wordt dan vervangen.
Tot slot nog tips voor de vrijwilligers:
rijdt altijd voorzichtig na een alarmering en als het een bekende betreft,
maak een goede afweging om te gaan.
Bovendien moet men zich realiseren
dat de aanwezigheid van een AED
geen garantie is tot succes. Het kan
zijn dat er geen vrijwilliger beschikbaar is of dat hulp tevergeefs is. Na een
inzet zal er dan ook -heel belangrijknazorg zijn.
Binnenkort zal voor de vrijwilligers
van Hartveilig Wonen een nieuwsbrief
worden uitgegeven. Hierin zullen
nieuwtjes, tips, nieuwe ontwikkelingen, informatie over herscholing en
dergelijke worden opgenomen.

Achterhoekse Paardedagen 2010

In volle glorie

Op maandag 1 februari 2010 heeft
het bestuur van de stichting Concours Hippique Zelhem besloten
dat de Achterhoekse Paardedagen
dit jaar zoals vanouds met de Pinksterdagen worden gehouden! Ondanks dit positieve nieuws zijn de
financiële perikelen nog niet voorbij en zal de organisatie alles op alles moeten zetten om het evenement met een goed resultaat te
kunnen afsluiten en voor de toekomst zeker te kunnen stellen.

In januari ging de situatie er steeds
gunstiger uitzien, toen een aantal
sponsoren zich bereid verklaarden tot
een substantiële ondersteuning van
het evenement. Zonder het over echte
schapen te willen hebben, was het duidelijk dat het voorbeeld van de een de
laatste aarzeling bij de ander weghaalde. Het bestuur was vanzelfsprekend
zeer verheugd over deze ontwikkelingen en hebben deze kans waar genomen om de definitieve beslissing, die
voorzien was voor 15 januari, twee weken uit te stellen. Mede door nieuwe
ideeën die van buitenaf zijn aangedragen, is het vertrouwen groot dat het
nog benodigde sponsorbedrag op tijd
wordt gerealiseerd.
Ook de grondeigenaren, die geschokt
reageerden toen bekend werd dat enkele leden van het bestuur zich hadden laten voorlichten over de moge-

lijkheden van het Dru terrein in Ulft,
hebben zich bereid verklaart hun
steentje bij te dragen aan het sluitend
krijgen van de begroting. Het bestuur
is blij met deze samenwerking en het
behoud van de gronden in de Zelhemse buurt Oosterwijk als concours terrein. Zelhem is per slot van rekening
de bakermat van het evenement en
het zou zonde zijn als het om financiële redenen naar een andere gemeente zou moeten uitwijken.
In de eerste weken van januari werd
het bij de verschillende leden van het
bestuur nog eens extra duidelijk, hoe
de plaatselijke bevolking met de Achterhoekse Paardedagen meeleeft. Op
straat werd men aangesproken met
vragen over de stand van zaken en ook
de telefoon werd niet gemeden om
meer zekerheid te krijgen over het al
of niet doorgaan van de editie 2010. Iedereen kan nu gerust zijn, de APD Zelhem staat in 2010 weer op de evenementen- en paardensportkalender.
Op 1 maart wordt de eerste bijeenkomst van het jaar van de businessclub De Barrage, die verbonden is
met het evenement Achterhoekse
Paardedagen, gehouden in Ellen's Eethuisje Restaurant in Zelhem. Onderwerp van de avond zijn de mogelijkheden tot sponsoring die door de organisatie worden geboden en een nieuwe
manier om bij ondernemers interesse

te genereren om het meerdaagse concours hippique financieel te ondersteunen.
Het codewoord is "exploitatieparticipatie", kortweg participatie. In het bedrijfsleven is dit een niet onbekend begrip, toegepast in de sponsorwereld, is
het even wennen. Door het uitgeven
van participaties wordt het voor de organisatie makkelijker om de benodigde uitgaven vroegtijdig dekkend te
krijgen. Voor de sponsor die de financiële ondersteuning in de vorm van
een participatie giet, is er de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
dat hij na het Pinksterweekeinde een
deel van zijn investering terugkrijgt.
De organisatie hoopt dat er de komende jaren steeds meer ondernemingen
zijn, die enthousiast worden van dit
idee en die het evenement niet alleen
een warm hart toedragen, maar dit
ook omzetten in financiële steun.
Mocht u belangstelling hebben voor
dit idee en hoe het kan worden gerealiseerd in samenhang met de APD, informatie hierover is te vinden op de
website. Mocht u een informatie
avond willen bijwonen, dan kunt u
dat aangeven. Bij voldoende aanmeldingen zal een nieuwe datum worden
vastgesteld.
Achterhoekse Paardedagen, Zelhem
22 t/m 24 mei 2010 www.achterhoeksepaardedagen.nl

Vrijwilligerswerk doen? Iets voor
jonge ouders betekenen en zelf verder groeien? Dan is Home-Start het
project! Yunio zoekt vrijwilligers
voor jonge gezinnen die behoefte
hebben aan een steuntje in de rug.
Soms gaat het niet zo goed in een
gezin. Dan kan het een opluchting
zijn als iemand tijd en aandacht
heeft om te luisteren, of een handje te helpen bij het oplossen van
praktische zaken. In zo'n situatie
kan een vrijwilliger van HomeStart uitkomst bieden. De vrijwilliger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Op 2 maart
start er weer een cursus voor nieuwe vrijwilligers. Ook na de cursus
worden de vrijwilligers begeleid
door een professionele coördinator.
WAARIN ONDERSTEUNT DE
VRIJWILLIGER?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn:
ziekte, een moeilijk kind, financiële
problemen, eenzaamheid, overbelasting. Ouders kunnen vastlopen of het
gevoel hebben het niet meer aan te
kunnen. Soms lossen spanningen vanzelf op, maar soms kan het teveel worden. De stap naar professionele hulpverlening is (nog) niet nodig, maar ondersteuning zou heel welkom zijn.
Dan kan het een opluchting zijn als iemand tijd en aandacht heeft om te
luisteren, of een handje helpt bij het
oplossen van praktische zaken. Hulp
van een buurvrouw of vriendin kan
natuurlijk ook, maar wat als een gezin
die goede buur helemaal niet kent en
hun vrienden druk zijn met het werk?
Een netwerk van vrienden, kennissen,
buren of familie is niet altijd vanzelfsprekend. In een dergelijke situatie
kan een vrijwilliger van Home-Start
van grote betekenis zijn.
ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?
Voor wie op zoek is naar vrijwilligerswerk biedt Home-Start de mogelijk-

worden in samenwerking met verschillende hoveniersbedrijven uit de
regio. Bijvoorbeeld Hoveniersbedrijf
Eco-care Hoveniers uit Zutphen, winnaar van De Tuin van het jaar 2009. De
tuinontwerpers kunnen desgewenst
ook de uitvoering van het plan voor
hun rekening nemen. Weulen Kranenbarg in Vorden is al jaren hét bekende
adres voor allerlei materiaal op gebied
van tuininrichting. Het bedrijf verkoopt naast een groot assortiment bestrating en natuursteen, tuinhout,
tuinhuizen en veranda's, ook alle bijbehorende accessoires. Hierbij valt te
denken aan verlichting, brievenbussen, waterornamenten en exclusieve
inrijpoorten.'

Voor iedereen die wat wil gaan ondernemen in de tuin is Weulen Kranenbarg dus zeker een adres waar je geweest moet zijn. Het aantal plaatsen
voor de aktie is beperkt. Gezien het
succes van de vorige keer raden wij
iedere gelnteresseerde aan snel te reageren.

Home-Start

heid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteuning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar of jonger. De vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel
per week. Elk gezin komt in aanmerking, ongeacht inkomen, nationaliteit, geloof of gezinssamenstelling. De
ondersteuning is gratis.

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat hebben aan
ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Maar bovenal beschikken over menselijke kwaliteiten
zoals optimisme, zorgzaamheid, humor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwaliteiten. In maart 2010 (eerste cursusdag dinsdag 2 maart) krijgen de nieuwe vrijwilligers een korte cursus van
vijf dagen aangeboden zodat zij goed
voorbereid aan de slag kunnen. Ook
na de cursus worden de vrijwilligers
ondersteund en begeleid door een professionele coördinator. Home-Start
biedt vrijwilligers gezelligheid, veel
voldoening in het werk, zelfontplooiing, werkervaring, contacten met andere vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

HOME-START ONDERDEEL VAN
YUNIO
Home-Start heeft een samenwerkingsverband met Yunio jeugdgezondheidszorg. Home-Start ondersteunt gezinnen in een groot deel van het werkgebied van Yunio in Oost-Gelderland.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen ondersteuning willen, kan men contact
opnemen met de coördinatoren van
Home-Start Achterhoek: Will Schippers, telefoon 06-12 99 86 06, e-mail
w.schippers@yunio.nl, Elisa van Rooijen, e-mail e.flick@yunio.nl of via
Yunio 0900-98 64 (10 ct/min), e-mail
info@yunio.nl, www.yunio.nl

Meet and Greet sport
VVD Bronckhorst treft zaterdag 6
februari de sportverenigingen van
de gemeente Bronckhorst voor een
"meet & greet".
Samen trainen, samen spelen, samen
juichen voor je club: sport stimuleert
de ondernemingsgeest, beloont eigen
initiatief en draagt bij aan een gezonde levensstijl. Mensen krijgen steeds
meer vrije tijd. Bewegen is voor iedereen belangrijk omdat het je gezond
houdt. Daarnaast levert het lidmaatschap van een sportclub ook een hoop
sociale contacten op en leren kinderen samenwerken. Daarom wil de
VVD Bronckhorst sport en bewegen
ook bevorderen. Sportmogelijkheden
moeten in of vlakbij de dorpen wor-

den aangeboden. Sportvelden en accommodaties moeten goed bereikbaar zijn, langs veilige routes, zodat de
bereikbaarheid geen belemmering
vormt voor deelname. Het eigen initiatief op sportgebied krijgt van de VVD
Bronckhorst de ruimte. Deze "meet &
greet" is de laatste uit een serie van bijeenkomsten. De VVD wil in gesprek
met sportverenigingen horen welke
ideeën en wensen er zijn met betrekking tot de toekomst van sport in de
gemeente Bronckhorst.

Deze laatste Meet & Greet VVD Bronckhorst is op zaterdagmorgen 6 februari
in partycentrum Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo. Voor meer informatie zie
www.vvdbronckhorst.nl.
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“Toen papa klein
was, gooide hij
plastic zomaar in de
grijze container”
Je ziet het haar denken, die Lotte. Zouden ze in 2010, toen papa klein was,
echt niet beter hebben geweten? Lotte vindt het in 2030 zonde van het plastic.
En ze heeft groot gelijk. Al de gebruikte kunststof verpakkingen, maar ook het
papier en karton 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.

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

Lotte - 14 oktober 2030

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

PAREL VAN DE WEEK

Inspiratie nodig voor een groepsuitje? Haal bij VVV Bronckhorst de brochure
“Groepen in de Achterhoek” met leuke ideeën voor een dagje uit met een hele groep.

Meer informatie op www.vvvbronckhorst.nl

E
J
R
E
CREË
DROOMTUIN!
U wilt uw tuin aanleggen of veranderen,
maar u weet niet goed hoe?
Op 12, 13 en 20 februari kunt u bij ons een gratis en vrijblijvende
tuinschets laten maken door een professioneel tuinontwerper.
Wanneer u afmetingen en foto’s van de situatie meeneemt kunt u samen
met hem/haar tot een plan komen dat speciﬁek op uw wensen is afgestemd.
Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden.
Reageer snel, want VOL = VOL !

* sierbestrating * tuinhout * grind * verlichting * natuursteen *

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

RUURLOSEWEG 45A VORDEN TEL.NR. 0575-551217 EMAIL INFO@WEULENKRANENBARG.NL
IN SAMENWERKING MET:

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

•
•
•
•
•

Hoveniersbedrijf Gebr. Rijneveld Spankeren
Hoveniersbedrijf M. Schepers Lochem
Hoveniersbedrijf Haneveld Laren (Gld)
Eco-care Hoveniers Loek Gorris Zutphen
Hoveniersbedrijf De Vier Seizoenen
Vierakker/Warnsveld

•
•
•
•

Piek Zweverink Hoveniers Zutphen
Hoveniersbedrijf Kettelerij Vorden
Wenneker Hoveniers Azewijn
Harry de Winkel Sierbestrating, Tuinaanleg
en Onderhoud Klarenbeek

WEEKAANBIEDINGEN

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

69

1.

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 5 van
1 februari 2010
t/m 7 februari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

RAADSVERKIEZINGEN
BRONCKHORST
Inleiding

De politiek tegenover de
jongeren van Bronckhorst
Jongeren veroorzaken niet altijd problemen of verstoren de
omgeving. Toch gaat de politieke discussie over het jeugden jongerenbeleid over: preventie, de aanspraak op hun gezondheid en de vrijblijvendheid jong te mogen zijn. Er is beleid voor jongeren die ontsporen.Er is beleid om jongeren
weg te houden van alcoholgebruik en om niet te langer dan
1 uur achter de computer te kruipen; beleid tegen vroegtijdig school verlaten en heeft een ontmoetingsplaats al gauw
een link met overlast, boetes of bureau HALT. Maar is er ook
ruimte voor het plezier van cultuur, sport en spel? En vinden jeugdinitiatieven voldoende steun bij de politiek?Aan
initiatieven en politiek meedenken blijkt in Bronckhorst
geen gebrek te zijn. Maar weten jongeren de weg te vinden
naar de politiek? Of zijn er barrières? Luistert de politiek
wel goed als jongeren vertellen over hun toekomstplannen
en worden ze wel uitgenodigd om mee te praten over hun
dorp in Bronckhorst. Hoe serieus neemt de politiek de
jeugd?

CDA: Jongeren een doel
geven en hooguit hun
plannen coördineren

Jongeren en onderwijs liggen naast elkaar. Het jongerenbeleid
van Bronckhorst is direct gelinkt aan school en onderwijs. “Ongeveer 15 procent hebben moeite met het afmaken van de opleiding en lopen vast in de maatschappij. Het rare is dat zij ook
meer krijgen van de overheid dan de meerderheid waar niets
mee aan de hand is. Zij komen wel aan het werk. En mocht dat
moeilijk gaan dan stimuleert de gemeente deze welwillende
jongeren door ze een werkplaats te geven.De weg naar een arbeidsplaats kan ook via een maatschappelijke stage lopen. Ook
dit kan de gemeente van harte stimuleren.” Huidig wethouder
André Baars is in de verkiezingsstrijd lijsttrekker van het CDA.
Hij is erop gebrand om jongeren verderop te helpen en aan hen
uitleggen in hoeverre de gemeente Bronckhorst iets voor jongeren kan betekenen. Wel dient de vraag en het enthousiasme
vanuit de jongeren zelf te komen. Dan kan ik hier om de tafel
gaan zitten en ze uitleggen wat er allemaal kan in Bronckhorst
met hun voorgenomen plannen. In plaats van het vingertje opsteken ‘dit mag niet’ is een dienstverlenende gemeente een pre.”
André Baars vindt dat jongeren goed aan de bak moeten kunnen komen. In Bronckhorst hebben jongeren een goede arbeidsmoraal. Dit moeten we koesteren. Dat zie je terug in de cijfers.
In Bronckhorst is de werkgelegenheid in het crisisjaar zelfs gestegen met ongeveer 5 procent. Weliswaar zie je hoger opgeleiden minder in Bronckhorst. Aan de andere kant neemt het aantal innovatieve bedrijven toe of gaan bedrijven van een massaproductie over op een specialisatie. Dit is de kracht van een plattelandsgemeente.Naast werkgelegenheid dienen we alert te zijn
op voldoende huisvesting voor starters, er voldoende gelegenheid is en dat kinderopvang goed is geregeld voor jonge gezinnen die zich hier willen huisvesten.”
André Baars is er van overtuigd dat als je jongeren een doel
geeft, je ze hooguit in hun uitdaging hoeft te coördineren.Het is
belangrijk goed te horen en te luisteren wat er in de dorpen
leeft. Bronckhorst heeft veel voorzieningen, ondermeer vijf
zwembaden, vertelt Baars.“Zoals het nu gaat kunnen ze in stand
gehouden worden: als ze maar worden gebruikt. Het CDA is
enorm gevestigd in Bronckhorst. Heel veel CDA-leden zijn lid
van de verenigingen. Het maakt onze betrokkenheid groter en
met een goed netwerk kunnen we samen veel bereiken.”
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D66: Eén aanspreekpunt om startende
jonge mensen verder te
helpen
In Bronckhorst worden projecten en verenigingen waarbij
de jeugd betrokken is voldoende gesteund door de gemeente. Gaston Wouters heeft het
over sport, de bibliotheek, cultuurevenementen en bijvoorbeeld het jongerendebat dat
door de gemeente samen met
de scholen wordt georganiseerd. “En we hebben nog
meer: een jongerenwerker,
een sportbuurtwerker en veel
mogelijkheden voor ontspanning.” Over hokken en keten waar jongeren samenkomen,
vraagt Wouters zich af of ze er wel in de gemeente Bronckhorst
zijn. En als ze er zijn dan dienen ze veilig te zijn. “Alcohol wordt
er meer gedronken en overgewicht bij jeugdigen komt vaker
voor. Een belangrijke taak ligt bij de ouders. De gemeente kan alleen de voorlichting geven over de gevolgen ervan, legt hij uit.
Voorts zegt hij dat het lastig is jongeren te interesseren voor politieke aangelegenheden die direct of indirect met jongeren en
hun toekomst te maken hebben. Misschien kunnen VIP-kaarten
helpen.” Gemeente Bronckhorst verstuurt de VIP-kaarten om
groepen mensen uit te nodigen voor het bijwonen van een vergadering van de raad.
Jongeren volgen het voortgezet en het beroepsonderwijs buiten
de gemeentegrenzen. Om talentvolle, hoger opgeleiden jongeren weer terug te laten komen in Bronckhorst moet de focus van
de gemeente liggen op voldoende starterswoningen in de dorpen en nieuwe werkgelegenheid creëren, vindt Gaston Wouters.
D66 doet er nog een schepje boven op door ook te willen streven
naar een gunstig investeringsklimaat in Bronckhorst voor jonge
ondernemers. “Op de plek van de leegstaande agrarische gebouwen kunnen nieuwe kennisintensieve bedrijfjes starten: ik denk
aan high-tech op het gebied van landbouw. Zo’n bedrijfje moet
natuurlijk wel passen in het waardevolle landschap. We moeten
het voor de ondernemende jongere zo gemakkelijk mogelijk
maken. Bijvoorbeeld één aanspreekpunt in het leven roepen die
deze ondernemer begeleidt en hem helpt bij de aanvraag van
vergunningen. Zo wordt Bronckhorst nog klantvriendelijker,
want klantvriendelijk zijn we al.”
“Waar we op moeten letten is contact houden met het onderwijs.” D66 hecht veel belang aan onderwijs dat inspeelt op deze
ontwikkelingen in het landelijke gebied en mogelijkheden biedt
voor bijscholing voor alle inwoners.
Voor de jonge jeugd zijn er volgens D66 genoeg speelplekken en
trapveldjes te vinden in Bronckhorst. D66 is voor privatisering
van deze veldjes. Dit komt het onderhoud van de speelplekken
ten goede.

GBB: Onze zorgtaak is
binding houden met
jongeren

Op initiatief van Evert Blaauw van GBB kwam er met steun van
de gemeente een pasjessysteem voor de jongerensoos in Zelhem.
Daarmee kon de vrijwillige jongerenwerker van het centrum
eenvoudig zien wie wel alcohol mocht drinken en wie niet. Nu

blijven de oudere jongeren weg als gevolg van het ingevoerde
rookbeleid. Het pasjessysteem is overbodig geworden en daarmee de jongeren onbereikbaar. Ze gaan uit naar De Radstake. De
soos die zichzelf met eigen georganiseerde acties bedruipt heeft
het moeilijk. Van de betrokken vrijwilligers kun je niet meer verlangen, dan wat zij al voor anderen doen. Zij werken overdag.
“De tijd is rijp dat de gemeente de handen uit de mouwen steekt
en de soos en de vrijwilligers steunt met het bieden van nieuwe
mogelijkheden. Dit jongerenbolwerk kan behouden blijven als
ze een rokersruimte krijgen. Anders ben je ze kwijt en gaat de
vergrijzing dubbel zo snel.” De Zelhemse jongerensoos is een
voorbeeld van een zorgtaak waarvoor GBB zich de komende
raadsperiode wil gaan inzetten. In tegenstelling tot de andere
politieke partijen plaatste Blaauw in het verkiezingsprogramma
naast de omschrijvingen van de standpunten ook een oproep:
‘Natuurlijk kunnen verenigingen, individuele personen of andere groeperingen zich tot ons wenden’. Een teken dat het menus
is bij GBB.
Wil Bronckhorst een levensvatbare toekomst, dan zal de gemeente haar best moeten doen de binding met de jongeren te
onderhouden. Volgens Evert Blaauw is die kwetsbaar. “Het voortgezet onderwijs bevindt zich buiten de gemeentegrenzen en
daar zijn ook de uitgaansgelegenheden te vinden. Ook voor de
maatschappelijke stage of de snuffelstage doen ze vaak buiten
Bronckhorst. Jongeren moeten een doel hebben om in Bronckhorst terug te komen. Aan het verenigingsleven mogen we beslist niet aankomen. Hoe meer jongeren bij de verenigingen des
te meer structuur. Uit de soos in Zelhem en de Flophouse in Toldijk komen ook andere initiatieven. De Zelhemse jongeren organiseren de Zomerweek voor de schooljeugd. Zo houden ze elkaar op een mooie manier bezig.”
Hangjongeren heeft elk dorp. Op jongeren die problemen veroorzaken heeft de gemeente weinig invloed. De aandacht zou
meer bij de ouders en de politie moeten liggen. Als je jongeren
aan Bronckhorst wil binden is voldoende werkgelegenheid een
pré. Ik denk aan banen voor hoger opgeleiden. Jonge ondernemers kunnen kleine innovatieve bedrijven in de vrijkomende
agrarische bebouwing. Voor deze alternatieve invulling is maatwerk van de gemeente nodig.”

GroenLinks: 'Voor
jongeren de weg naar
de gemeente gemakkelijker maken'

“De gemeente denkt nogal in soorten groepen van jongeren en
dit is het enige dat naar buiten komt. Het werpt een barrière op
voor het merendeel van de jeugd die geen problemen heeft. Er
leeft een gedachte dat het maar beter is afstand van de gemeente te houden. De weg naar de gemeente is dus een moeilijke.
Daarom ben ik ervoor om via voorlichting de jeugd beter bekend te maken met het instituut gemeente. Dit moet al bij 6 jaar
beginnen. Als de jeugd de gemeente beter kent, kunnen we samen denken en met elkaar werken aan vernieuwende oplossingen.” Ruben Stapelbroek (27), vijfde op de lijst van GroenLinks
streeft naar een open, positieve benadering van beide kanten. In
Bronckhorst valt genoeg te beleven. “Er zijn jeugdsociëteiten zoals de Flophouse in Toldijk, voetbal- en sportverenigingen, drie
actieve jongerenwerkers en een bibliotheek. Voor gezinnen wie
minder hebben zijn er potjes zodat hun kinderen kunnen meedoen aan activiteiten.
Bronckhorst is natuurlijk geen stad. En als de jeugd iets anders
wil dan zoeken ze de stad wel op. De bus- en treinverbindingen
zijn goed. Ik zie dat jongeren hun binding met Bronckhorst houden ondanks ze het onderwijs en werk verderop zoeken. Elk
weekend zit de bus uit Doetinchem en Zutphen terug vol jongeren. We moeten er wel voor waken dat deze jongeren graag
Vervolg op volgende pagina >

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:
Vervolg GroenLinks

blijven terugkomen.“ Ruben Stapelbroek noemt ook de openbare ruimten. Deze moeten toegankelijk zijn: een plek waar iedereen kan komen om elkaar te ontmoeten.
Ruben Stapelbroek is er zich van bewust dat ook Bronckhorst
niet aan de vergrijzing ontkomt. Er zullen genoeg starterswoningen voorradig moeten zijn. “Jonge mensen moeten we de
mogelijkheid bieden terug te kunnen komen. Nieuw beleid zal
op de lange toekomst gericht moeten zijn en niet voor twee jaar
om de kleine kernen leefbaar te houden. Ondermeer pleit hij
voor gemêleerde woonomgevingen waar jong en oud naast elkaar wonen en leven. “Wat mensen willen in een dorp is niet de
supermarkt maar de school. Hoe klein het ook mag zijn, een
school moet er blijven.” GroenLinks juicht samenwerking met
andere activiteiten als kinderopvang, naschoolse activiteiten
met ondermeer een culturele of een sportvereniging voor jongeren en ouders toe. Door multifunctioneel gebruik is een schoolgebouw rendabel te houden.
Er is in Bronckhorst beleid om jongeren te beschermen tegen de
gevolgen van overmatig alcohol gebruik. “Drugsgebruik is een
onderkend probleem waar we ons meer op moeten gaan focussen. Het is namelijk niet een groep die het gebruikt, maar iedereen. We moeten het durven benoemen voordat het echt een probleem in Bronckhorst wordt.”

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.
start kwalificatie nodig om verder te komen. Ook al zitten ze in
Doetinchem of in Zutphen op het voortgezet onderwijs. Jongeren kunnen na hun studie terugkomen in Bronckhorst. We werken aan nieuwe werkgelegenheid door mee te doen in de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het Wehlse
Broek. Doetinchem brengt ons ook geld in het laadje waarmee
we onze bestaande bedrijventerreinen kunnen opknappen.”
“In Bronckhorst hebben we 34 basisscholen. ‘Bronckhorst breed’
kan er redelijk verspreid en op een redelijke afstand onderwijs
worden geboden. Deze kunnen we in stand houden door ondermeer voorzieningen als naschoolse en kinderopvang te clusteren. MFA’s (multi-functionele accommodaties) zijn een illusie
omdat daarvoor te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn.”

SGP/ChristenUnie: Uit
Bronckhorst gaat de
jeugd niet weg

PvdA: Jongeren kunnen
zich in Bronckhorst
voldoende uitleven

“Er is een ruim sportaanbod en subsidie voor de verenigingen
beschikbaar in Bronckhorst. Jongeren kunnen zich voluit uitleven. Het jongerenwerk is zo ingericht dat we weten wat er leeft
op straat. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een digitaal gemaakt instituutje dat niet toegankelijk is voor jongeren.En verder staat de gemeente open voor initiatieven, maar dan moeten
ze er wel mee komen.” Johanna Bergervoet, derde op de PvdAlijst uit zich heel resoluut.
“Jongeren willen graag een plek hebben om elkaar te ontmoeten. De Flophouse in Toldijk, het jeugdhonk in Halle en een in
Zelhem zijn opgezet door de oudere jongeren. Daaruit kun je
opmerken dat jongeren een lijntje nodig hebben naar de gemeente om iets van de grond te kunnen krijgen. Jongeren heb
je in verschillende culturen: skaters, gabbers, muziek, enzovoorts….. Zij hebben allemaal andere wensen om elkaar te ontmoeten. Groepjes jongeren op straat ervaren mensen al snel als
bedreigend. Maar jongeren mogen toch ergens zijn? Je kunt ze
niet wegstoppen! Speelplekken in de wijken mogen uitdagender
zijn: ‘meer dan een wipkip’ zodat ook de oudere jeugd er terecht
kan, vertelt ze. “Maar de oudere jeugd wil niemand in de buurt
hebben. Gelukkig is er veel sport en cultuur zoals een poppodium. De gemeente biedt hiervoor de steun. Er rijdt een discobus
naar De Radstake. Het openbaar vervoer zou van hieruit beter
kunnen. Maar ik denk dat die wens een illusie is.”
Bronckhorst heeft het jeugdbeleid gekoppeld aan onderwijs.
“We zijn alert op vroegtijdig schooluitval. Jongeren hebben een

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…….

Voor jongeren behoort de gemeente over het algemeen een preventief beleid te voeren dat breed en samenhangend is. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de ouders. Zij kunnen advies en steun krijgen bij ondermeer het Centrum voor
Jeugd en Gezin of door middel van opvoedcursussen. En als het
dreigt mis te gaan dan vindt Gerrit Averesch dat de overheid te
hulp moeten schieten in de vorm van goede jeugdvoorzieningen inrichten en deze toegankelijk te maken. Het is belangrijk
dat hulp dichtbij huis gegeven kan worden. Een goede samenwerking tussen de diverse instanties is daarvoor een voorwaarde.
“De grootste kracht is dat je als gemeente verenigingen en cultuur ondersteunt. Ook is toezien op voldoende uitgaansmogelijkheden een voorwaarde om de jongeren in Bronckhorst te
houden. Ook zou de gemeenten eens kleine bijeenkomsten kunnen organiseren met jongeren zodat we nog beter weten wat er
onder de jongeren leeft. Dit laatste heeft misschien een stoffig
imago, maar als je het samen met een school kunt organiseren
kan het mooie dingen opleveren. We vinden ook dat gemeente
een zorgtaak heeft de jeugd goed naar het vervolg onderwijs te
krijgen. Het openbaar vervoer moet goed zijn, zodat ze prettig in
Bronckhorst kunnen blijven wonen.
Hokken, keten en indrinken? Ik denk niet dat ze er in Bronckhorst zijn, maar de jeugd gewoon thuis in de huiskamer samenkomt. Oudere jongeren stappen liever in de auto met een BOB
en gaan uit. De discussie over de keten is als een storm in een
glas water. Tegen het indrinken moet je wel een argument hebben om er iets tegen te kunnen doen. Maar de gemeente kan
hiertegen hooguit informeren en preventief te werk gaan. We
moeten het als samenleving koesteren dat jongelui ergens gezellig samen kunnen zijn. En als het openbaar uit de hand loopt
dan is handhaven het middel.
In Bronckhorst trekt de jeugd niet weg. Ze wil er graag blijven
wonen. Maar daarom hebben we wel een taak ze te huisvesten
en het hen makkelijk maken om een eigen bedrijfje te starten.
De gemeente ligt precies tussen de hoge scholen Arnhem en Enschede in. Juist voor hoger opgeleiden is Bronckhorst een ideale
gemeente. Dit is de kracht van Bronckhorst en zal jongeren aan
de gemeente binden.”

VVD: Spontane ideeën
helpen realiseren en
niet met de boekhouding bezig zijn

“Bronckhorst is een kleinschalige gemeente met een fabelachtige omgeving waar eigenlijk alles te overzien is. Een
school, een sporthal en een
zwembad naast elkaar in
Hoog-Keppel, dat heb je in Amsterdam niet eens! Dit is de
kracht van Bronckhorst waar
we als gemeente veel meer op
moeten insteken. We kunnen
er veel meer uithalen met wat
we al hebben.” Marius Strijker,
zevende op de VVD-lijst vindt
dat Bronckhorst de verscheidenheid in de dorpen veel
meer moet koesteren. Elk dorp
in Bronckhorst heeft een eigen kernkwaliteit in huis. “De gemeente luistert te weinig naar jongeren. Jongeren zitten in een
hele andere dynamiek. Maar als de gemeente meer souplesse
toont is de jeugd beter te begrijpen. Ze laten teveel over aan de
vergrijzing. Die bepaalt! Wat de locale behoeftes zijn zou je veel
beter kunnen vragen aan de jeugd van het dorp. Dit doe je niet
met bankjes weg te halen in Vorden omdat de jeugd daar samenklit. Maar door mee te denken. Als ze een ping-pong tafel
midden op het dorpsplein willen hebben of een kinderdisco
waar ze kunnen karaoken omdat ze dat zo graag doen, dan
moet je er als gemeente op in gaan. En ook gehoor geven als deze karaokers groter worden. Dan moet je niet moeilijk gaan
doen over een oefenruimte waar de band kan spelen. Dit zijn de
plekken waar de jeugd elkaar ontmoet en waar sociale banden
worden onderhouden. Dit moeten we niet willen tegenhouden.
Ook de westerling niet, die graag in Bronckhorst woont omdat
het rustieke karakter hem zo aanspreekt. Ook hij moet meedoen in het dorpsleven”.
In Hoog- Keppel is door papieren regels de kroeg uit het dorp verdwenen. Een oudere buur klaagde over mogelijke overlast als de
zaak zou worden uitgebreid. Nu staan er huizen en de kroeg is
omgebouwd tot een woonhuis met als gevolg dat met Oud en
Nieuw het stil en leeg was op het dorpsplein. Marius Strijker:
“De gemeente had verder moeten kijken dan alleen de regels naleven. Als de kroeg er nog was geweest dan had de jeugd een element gehad om er samen te komen. De VVD wil ervoor zorgen
dat de jeugd fijn thuis kan komen in Bronckhorst en de jeugd
zich niet hoeft te vervelen. Onze volksaard is ambitieus zijn. Dus
als een groep jongens een stuk land onder laten lopen om erop
te schaatsen dan moeten we ook samen lampen kunnen regelen. Dit zijn de spontane ideeën van de jeugd waarin we moeten
investeren. En niet teveel met de boekhouding bezig zijn en geld
stoppen in een regionaal bedrijventerrein in Doetinchem. Dan
raak je de jeugd en de ideeën voor bedrijvigheid kwijt".
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Aantal banen in Bronckhorst in vijf jaar
met 4,55% gegroeid
De gemeente Bronckhorst heeft in
de periode 2005 tot 2009 een groei
van 4,55% gerealiseerd in het aantal
banen. Zo blijkt uit het jaarlijkse
onderzoek van de provincie, de Provinciale Werkgelegenheid Enquête,
dat laat zien hoe het staat met de
ontwikkelingen van de bedrijvigheid
en werkgelegenheid in Gelderland.

Servicepunt detailhandel
In samenwerking met UWV Zutphen
en Hoofd Bedrijfschap Detailhandel
(HBD) gaat de gemeente dit jaar de
detailhandel ondersteuning aanbieden. Ondernemers in Vorden kunnen
gebruik maken van faciliteiten op
het gebied van personeelsbeleid en
bijvoorbeeld marketing en kunnen
daarnaast trainingen en workshops
volgen. Ondernemers in de overige
kernen kunnen alleen de trainingen
en workshops volgen, omdat de
UWV Doetinchem, waar zij onder
vallen, deze service nog in ontwikkeling heeft.

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

De vier grootste banenverschaffers
2009 in Bronckhorst zijn: 'Handel'
met 2.379, 'Industrie' met 2.133,
'Bouwnijverheid' met 1.422 en
'Landbouw, bosbouw en visserij' met
1.408 banen. De grootste stijger is
de 'Gezondheids- en welzijnszorg'
waar 231 nieuwe banen bij zijn
gekomen in de periode 2005 - 2009.
De grootste daler is de 'Landbouw,
bosbouw en visserij' waar 291 banen
zijn verdwenen in dezelfde periode.
Vergelijking van 2009 met 2008
Als 2009 wordt vergeleken met 2008
dan is er een kleine daling in het
totaal aantal banen. Het gaat om 66
banen minder ofwel 0,5%. Grootste
stijger van het afgelopen jaar is
'Gezondheids- en welzijnszorg' met
107 banen en de grootste daler
'Industrie' dat 160 banen inleverde.
Het aantal uitkeringsgerechtigden

Bedrijventerrein Dambroek in Baak

in Bronckhorst in 2009 is met 21%
gestegen, dat zijn 34 personen, vooral alleenstaanden en alleenstaande
ouders. Deze groei wordt onder
andere verklaard door een gestegen
aantal verbroken relaties.
IkStartSmart en microkrediet
Om de werkgelegenheid te stimuleren initieert de gemeente verschillende trajecten. Zo ondersteunen we
enkele startende ondernemingen
met een coachingstraject via het

project 'IkStartSmart'. De Kamer
van Koophandel selecteert ondernemers die hiervoor in aanmerking
komen. De kosten van dit project
worden door de gemeente en de
provincie gedragen. Deze ondernemers komen daarnaast in aanmerking voor een microkrediet. Als zij bij
de gewone bank geen lening kunnen
krijgen, dan komen zij in aanmerking
voor een lening via Start Smart tegen
een lage rente en met gunstige
voorwaarden.

Wmo: bedragen en tarieven in 2010
• verhoging van de meeste bedragen met 1,2%
(landelijk prijsindexcijfer)
• opneming van de landelijke parameters voor
2010 voor de berekening van de eigen bijdrage
en/of eigen aandeel
• aanpassing van de uurtarieven op basis waarvan
de persoonsgebonden budgetten hulp bij het
huishouden 1 en 2 worden vastgesteld
• toevoeging van het uurtarief op basis waarvan
een persoonsgebonden budget hulp bij het
huishouden 1 specifiek wordt vastgesteld

Wethouder Anne van Kuil
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen,
Verkeer en vervoer en Regiozaken

Hulp bij het huishouden via een persoonsgebonden budget
Mensen bij wie wordt vastgesteld dat ondersteuning nodig is om een huishouden te voeren, hebben op grond van de Wmo de keus uit een voorziening in natura of het ontvangen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb (geldbedrag)
kunnen zij zelf hulp bij het huishouden inkopen.
Dat kan bijvoorbeeld door het inhuren van een zogenaamde alfahulp. Door een wetswijziging per
1 januari 2010 is deze mogelijkheid expliciet in de
Wmo opgenomen. Als gevolg van de wetswijziging
heeft de gemeente de soorten pgb's uitgebreid.
Toegevoegd is een pgb hulp bij het huishouden
1 specifiek, dat speciaal bedoeld is voor het
inhuren van een alfahulp.

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

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

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

‘Bedrijven in crisistijd’
Verder loopt het project 'Bedrijven
in crisistijd'. Dit actieplan, waar
Bronckhorst aan deelneemt, komt
voort uit de versnellingstafel 'De
gezonde mens' van het Aanvalsplan
Achterhoek Authentiek Anders van
de Regio Achterhoek. Het staat voor
een reeks van initiatieven om de regio op korte en lange termijn gezond
te houden, zoals het waar mogelijk
innoveren van bedrijven en het
instellen van een crisisinterventieteam dat jonge kleine bedrijven in
acute financiële nood adviseert.

Voor het uitvoeren van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in 2010 hebben we diverse
bedragen en/of tarieven vastgesteld. Ook zijn voor
het verlenen van hulp bij het huishouden nieuwe
contracten met zorgaanbieders gesloten.
Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
De in 2010 geldende bedragen voor diverse
individuele Wmo-voorzieningen zijn in het Besluit
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
bij elkaar gebracht. Er gelden in 2010 enkele
wijzigingen, te weten:

De in 2010 geldende uurtarieven op basis
waarvan de persoonsgebonden budgetten hulp
bij het huishouden vastgesteld worden zijn:
• pgb hulp bij het huishouden 1: € 17,50 per uur
• pgb hulp bij het huishouden 2: € 22,00 per uur
• pgb hulp bij het huishouden 1 specifiek
(= pgb alfa)
- € 12,20 per uur indien budgethouder gebruik
maakt van door de gemeente aangeboden
pgb ondersteuning
- € 14,00 per uur indien budgethouder géén
gebruik wenst te maken van de door de
gemeente aangeboden pgb ondersteuning.

Hulp bij het huishouden in natura
(via zorgaanbieders)
De Wmo bepaalt dat een gemeente het verlenen
van maatschappelijke ondersteuning in natura
zoveel mogelijk laat verrichten door derden.
Om hulp bij het huishouden in natura in Bronckhorst te regelen, hebben we dan ook contracten
met diverse zorgaanbieders gesloten. Een aanbieder van hulp bij het huishouden mag alleen
personeel in loondienst inzetten.
Vanaf 1 januari 2010 zijn de volgende aanbieders
van hulp bij het huishouden 1 en/of 2 tegen
onderstaande uurtarieven gecontracteerd:
• Markenheem, hulp bij het huishouden 1 en 2
voor € 19,25 en € 23,60 per uur
• Thuiszorg Service Nederland, hulp bij het huishouden 1 en 2 voor € 19,75 en € 22,00 per uur
• Vitaal thuiszorg, hulp bij het huishouden 1
voor € 17,50 per uur
• Sensire, hulp bij het huishouden 1 en 2 voor
€ 20,00 en € 25,80 per uur
• Zorgkompas, hulp bij het huishouden 1 en 2
voor € 19,80 en € 23,00 per uur

Verloting zes bouwkavels 't Soerlant IV in Zelhem
De bouwkavels staan op de verkavelingstekening die u kunt raadplegen
op onze website.
De grondprijs is een half jaar geldig.
De kavels 1 en 11 zijn inmiddels
verkocht en kavel 17 is momenteel
nog in optie.

De gemeente biedt bij verloting zes bouwkavels aan in het bestemmingsplan 't Soerlant IV in Zelhem. Het gaat om de bouwkavels
gelegen aan De Huusakker voor de bouw van vrijstaande woningen.
Bij alle kavels bent u vrij in de keuze van architect en aannemer.
Bouwkavels

Kavelnummers

Grootte (m2)

Kavels
(vrijstaand)

3, 5, 7, 9, 13 en 15

Circa 400 - 900

Grondprijzen
(per m2, excl BTW)
€ 260,-

Onderzoek mogelijkheden
energieneutraal stadje Bronkhorst
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door studenten van de TU Eindhoven
en neemt ongeveer acht weken in beslag. Janssen Duurzaam Exploitatie
is initiatiefnemer en projectcoördinator van het project.
Twee mogelijkheden worden
onderzocht:
1. Bronkhorst energieneutraal maken met een centrale oplossing
inclusief een autonoom netbedrijf,
door een duurzame energieopwekking nabij het stadje te
realiseren
2. Bronkhorst energieneutraal maken met een decentrale oplossing
door een duurzame energieopwekking elders te realiseren

Duurzaamheid is een belangrijk
speerpunt voor onze gemeente.
Daarom willen we onderzoeken of
het mogelijk is om het stadje
Bronkhorst energieneutraal te
maken. Het historische karakter
van Bronkhorst vormt in dit geval
een enorme uitdaging.

Convenant ondertekend
De gemeente, TU Eindhoven en
Janssen Duurzaam Exploitatie b.v.
gaven op 1 februari jl. de aftrap bij
Fort Bronsbergen in Zutphen. De
drie partijen tekenden een convenant
om te onderzoeken hoe het stadje
Bronkhorst energieneutraal gemaakt
kan worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de
woonwijk 't Soerlant IV in de kern
Zelhem is onherroepelijk. De uitbreiding betreft 35 rijwoningen
(waarvan 25 starterswoningen),
10 halfvrijstaande, 6 geschakelde
en 10 vrijstaande woningen.
Voorwaarden
Op deze verloting is het 'Lotingsreglement particuliere bouwkavels
gemeente Bronckhorst' van toepassing. Hierin worden de toewijzingseisen omschreven. Als toelichting
hierop het volgende: bij de eerste

trekking (loting) bieden wij één helft
van de bouwkavels aan aan gegadigden met een maatschappelijke en/of
economische binding met de gemeente Bronkhorst. Bij de tweede
trekking bieden wij één helft van de
bouwkavels aan aan andere gegadigden. Met andere gegadigden
wordt hier bedoeld 'een ieder', dus
ook diegenen met een binding die bij
de eerste trekking niet in aanmerking
zijn gekomen voor een bouwkavel.

Zorgt u ervoor dat u het inschrijfformulier compleet met de
gevraagde bijlagen indient en
dat voor genoemde datum € 100,inschrijfgeld op de rekening van
de gemeente is bijgeschreven!

Belangstelling?
Als u belangstelling heeft voor één
van de bouwkavels, dan kunt u een
volledig ingevuld inschrijfformulier
inleveren bij de gemeente. De inschrijfperiode sluit op 19 februari
2010. Onvolledig ingevulde of te laat
ingekomen formulieren nemen wij
niet in behandeling. Ook nemen wij
formulieren niet in behandeling als
het inschrijfgeld niet voor genoemde datum is ontvangen.

Inlichtingen
Een informatiepakket met daarin
het reglement, inschrijfformulier en
verkavelingstekening kunt u vanaf
2 februari 2010 downloaden via
www.bronckhorst.nl of opvragen bij
de publieksbalie in het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. Op onze site
vindt u meer informatie over het
bestemmingsplan 't Soerlant IV
onder Infobalie  Ruimtelijke plannen  Zelhem  't Soerlant IV.

Vier gemeenten tekenen samenwerkingsovereenkomst regionaal
bedrijventerrein
Op 22 januari jl.
ondertekenden
de gemeenten
Doetinchem,
Bronckhorst,
Montferland en
Oude IJsselstreek
in de Olde Beth in
Wehl de samenwerkingsovereenkomst voor de
realisatie van het
regionaal bedrijventerrein bij
Wehl. Door de
ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking een
feit en kan de gezamenlijke ambitie om de ontwikkelingen op
het gebied van bestaande en
nieuwe bedrijventerreinen te
stroomlijnen actief worden opgepakt. Hierbij hoort vanaf nu
ook een nieuw gezicht. Tijdens
een verrassend programma

werd de naam A18 Bedrijvenpark als naam voor het regionale bedrijventerrein onthuld.
Hierbij is het motto 'Aanpakken
in de Achterhoek' (zie het
scherm op de achtergrond van
de foto).
Kijk voor meer informatie op
www.aanpakkenindeachterhoek.nl.

Loting op 26 februari
Op 26 februari 2010 om 10.00 uur
in het gemeentehuis verricht de
notaris de loting voor de volgorde
van de optiegesprekken.

Teveel ambtenaren?

In het Contact van vorige week las u
de eerste special over de gemeenteraadsverkiezingen. Hierin geven de
raadsfracties hun mening over bepaalde onderwerpen. In de weergave
van één van de partijen stond een
zeer onjuiste bewering, die ik als
wethouder P&O recht wil zetten.
Die partij geeft aan dat wij op 1.000
inwoners 8 ambtenaren in dienst
hebben en daarmee bijvoorbeeld
een grote stad als Almere ver overtreffen. Dit is geen juiste weergave
van feiten. De gemeente Bronckhorst heeft op 1.000 inwoners 6,8
ambtenaren in dienst. Dit aantal is
o.a. gebaseerd op het grote oppervlakte van onze gemeente en de
hoeveelheid taken die de gemeente
zelf uitvoert in Bronckhorst.

Uit de raad
Op 28 januari jl. vergaderde de
gemeenteraad voor het eerst in de
nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering werd bijgewoond door veel publiek, waaronder 13 speciale gasten van de raad.
Dit keer waren dat jongeren die
door de raadsfracties waren uitgenodigd. Zij kregen voor aanvang van
de vergadering van enkele raadsleden een uitgebreide uitleg over de
raad, het raadswerk en de komende
vergadering. De vergadering startte
met een welkomstwoord van raadsnestor Herman Gosselink en ook
vaste gast, Hengeloër, de heer
Lubbers, feliciteerde de raad met
het nieuwe gemeentehuis
Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan
Wientjesvoort-Noord
Dit bestemmingsplan dat in september aan de raad is voorgelegd,
is aangepast. Het geplande
appartementengebouw werd te
massaal bevonden. Het nieuwe
ontwerp is minder uitgesproken
en concurreert daardoor minder
met de bestaande monumentale
bebouwing. De raad stelde het
plan gewijzigd vast.

• Masterplan Vorden Centrum
Ook dit plan werd door de raad
vastgesteld. Het benodigde krediet was al beschikbaar gesteld
tijdens de begrotingsvergadering
van november. Het masterplan
geeft richting aan (toekomstige)
ontwikkelingen in het centrum
van Vorden, zoals winkelconcentraties, woningbouw op bestaande locaties en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Bij
het opstellen is nauw samengewerkt met o.a. wooncorporatie
ProWonen en de ondernemersvereniging. Voor inwoners zijn er
informatiebijeenkomsten geweest. Een motie van de PvdA en
het CDA, waarin het college werd
meegegeven dat aan ontwikkelingen ook (geldelijk) bijgedragen
moet worden door het plaatselijke
bedrijfsleven en niet alleen de
overheid is unaniem aangenomen.
• Toezicht openbaar onderwijs
stichting IJsselgraaf
De drie toezichthoudende gemeenten (Bronckhorst, Doesburg
en Doetinchem) stelden voor een
gemeenschappelijke regeling in
te stellen voor het toezicht op
het openbaar onderwijs in de
gemeenten (ondergebracht bij
stichting IJsselgraaf). De raad

stelde de regeling vast. Daarnaast is er een reglement opgesteld waarin de afspraken staan
tussen IJsselgraaf en de drie gemeenten over dat toezicht. Ook dit
werd door de raad vastgesteld.
Tevens zijn de statuten aangepast
aan de gemeenschappelijke regeling, het reglement en wetsontwikkelingen (o.a. Wet Governance). De raad stemde hiermee in.
• Jaarrekening 2008, begroting
2009 en begroting 2010 stichting
IJsselgraaf
De gemeenteraad is het bevoegde
orgaan om de begrotingen van
stichting IJsselgraaf goed te keuren en in te stemmen met de jaarverslagen. Het interim bestuur en
de interim algemeen directeur
hebben sinds 1 oktober 2009 hard
gewerkt aan het opstellen van de
(meerjaren)begroting 2010 en een
herstelplan voor de organisatie.
De begroting 2010 is in principe
een beleidsarme begroting. De
maatregelen die getroffen zijn in
het kader van het sociaal plan en
het herstelplan zijn voor zover
mogelijk in 2010 cijfermatig vertaald, maar vinden hun definitieve
beslag vanaf de begroting 2011.
De grootste besparing is bereikt
door een vermindering van de

personeelslasten. Naar aanleiding van de onderzoeken naar het
financiële probleem was het teveel aan personeel ten opzichte
van de rijksbijdrage één van de
belangrijkste oorzaken van de
ontstane situatie. Het meerjarenperspectief laat vanaf 2011 weer
een positief resultaat zien. Met de
genomen maatregelen wordt de
continuïteit van het openbaar onderwijs gewaarborgd. De raad gaf
haar goedkeuring aan de plannen.
• Notitie Bronckhorst 'in Europa'
en verder
In de raad is een werkgroep Europa actief geweest. Als afsluiting
van de werkzaamheden tijdens
deze raadsperiode (op 3 maart
a.s. zijn verkiezingen) heeft de
werkgroep een inventarisatie

gemaakt van aanknopingspunten
tussen Europa en onze gemeente.
Het college heeft kennis genomen
van de notitie en de raad stelde
deze vast. Het is daarmee een
vertrekpunt voor de volgende
raad en het volgende college die
er naar eigen inzicht mee verder
kunnen werken. Uitgangspunt is
bewustwording van de gedachte:
'Denk mondiaal, werk lokaal,
denk Europees'.
Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie  Vergaderstukken  Gemeenteraad.
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 25 februari 2010.

Strooizout bijna op

Zoals in de media al is aangegeven
kent Nederland door het aanhou-

dende winterweer een gebrek aan
strooizout. Ook in Bronckhorst heb-

ben we daar mee te kampen. Dit betekent dat we helaas niet meer kunnen garanderen dat we alle A- en
B-wegen volgens het gemeentelijke
strooibeleid kunnen strooien.
We proberen doorgaande wegen
sneeuw- en ijsvrij te houden, maar
doen ook een beroep op uw oplettend- en voorzichtigheid! Voor de
aanlevering van zout is de gemeente
afhankelijk van het strooiloket van
Rijkswaterstaat, die het zout verdeelt
over eigen organisatie, provincies
en gemeenten. Ook Rijkswaterstaat
heeft een gebrek aan strooizout.
Hoe lang deze situatie voorduurt,
is helaas onbekend en mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

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.

Verzonden op 28 januari 2010:
• Hummelo, Zelhemseweg 17A, bouwen erker
• Olburgen, Roggeland 9, veranderen garagedeur

Reguliere bouwvergunningen

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het Babybiggenmealbal/
Vordens songfestival, 26 juli t/m 8 augustus 2010, stichting Babybiggenmealbal
• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, afsluiten gedeelte Spalstraat, Sint Michielsstraat,
Tramstraat en Het Iekink, 21 maart 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Vorden, Wichmond, Achter-Drempt, Hummelo, Steenderen,
Baak en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Achterhoeks lentefeest,
6 t/m 21 maart 2010, horecacombinatie Baak
• Hoog- en Laag-Keppel, Keppelrun, prestatieloop met diverse afstanden, afsluiten Monumentenweg in Hoog-Keppel en instellen stopverbod gedeelte van de Hessenweg (noordzijde),
13 juni 2010 van 09.00 tot 14.00 uur, vereniging Hessenrijders
• Vorden, afsluiten Dorpsstraat, Schuttestraat, Vordensebosweg, Horsterkamp, Deldenseweg,
Nieuwstad, Raadhuisstraat en gedeelte Ruurloseweg en één rijbaan gedeelte Rondweg i.v.m.
parcours skeelerwedstrijd, 23 juli 2010 van 18.00 tot 21.00 uur, stichting skeelermarathon Vorden
• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt en open huis atelier, 29 en 30 mei 2010
van 10.00 tot 17.00 uur, ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet, 30 mei 2010, F. PelgrumBargeman

Verzonden op 22 januari 2010:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 5 en 7, veranderen/vergroten woon-winkelpand
Verzonden op 25 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, verbouwen ontmoetingscentrum
Verzonden op 28 januari 2010:
• Zelhem, Enkweg 7, vernieuwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 28 januari 2010:
• Zelhem, Priesterinkdijk 11A, bouwen woning

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van landschappelijke onderhoud, voor:
• Zelhem, Enkweg 1

Sloopvergunningen
Verzonden op 25 januari 2010:
• Halle, Halseweg 48A, verwijderen golfplaten garage/berging, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
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
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Rijksweg 44, bouwen poolhouse
Hengelo (Gld), De Heurne 22, bouwen carport
Keijenborg, Remmelinkdijk 2, vernieuwen garage/berging
Vorden, De Eldersmaat 7, verbouwen woning
Vorden, Hamminkweg 5, verbouwen woning
Wichmond, Hackforterweg 33, bouwen wagenloods/berging met carport
Zelhem, Hummeloseweg 14, veranderen bedrijfspand tot woning
Zelhem, Oosterwijkweg 3, vernieuwen loods/jongveestal

Kapvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halle, Heisterboomsdijk 9, 5 populieren, ontvangen op 26 januari 2010
Halle, Het Venne, 5 elzen en 13 berken, ontvangen op 20 januari 2010
Halle, Pluimersdijk 16A, 2 amerikaanse eiken, ontvangen op 19 januari 2010
Hengelo (Gld), Hogenkampweg 42, 7 eiken, ontvangen op 18 januari 2010
Hengelo (Gld), Koningsweg 20, ivm veiligheid: 1 populier, ontvangen op 5 januari 2010
Hengelo (Gld), Sarinkdijk 17, eik, ontvangen op 15 januari 2010
Hummelo, Broekstraat 47, 2 eiken, ontvangen op 7 januari 2010
Laag-Keppel, Rijksweg 66, 3 bomen, ontvangen op 26 januari 2010
Vorden, De Steege 43, larix en hulst, ontvangen op 21 januari 2010
Zelhem, Doetinchemseweg 9, grove den, douglas en beuk, ontvangen op 6 januari 2010

• Hengelo (Gld), tijdens de boomfeestdag op 17 maart 2010 is de Ruurloseweg, tussen de Zelledijk
en de Abbinkdijk, van 09.30 tot 12.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de
Scharfdijk en de Sarinkdijk
• Hummelo, tijdens het paasvuur op 4 april 2010 is van 17.00 tot 24.00 uur de Groeneweg, vanaf
de Stokhorsterweg tot einde doodlopende weg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod op de Groeneweg (zijde van de oneven huisnummers), tussen de Keppelseweg en de Stokhorsterweg, en op de Stokhorsterweg (zijde van
de even huisnummers)
• Zelhem, tijdens het buurt- en volksfeest is de Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en de
Boeyinkweg, op 26 juni 2010 van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens het koninginnefeest zijn de parkeerplaats aan de Industrieweg achter De Brink,
het gedeelte Industrieweg achter De Brink, de Kerkweg, het Stationsplein, de Stationsstraat en
de Zuivelweg, tussen de Stationsstraat en de Jan van Eyckstraat, op 30 april van 07.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt
op deze dag éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Industrieweg, tussen de Burgemeester
Rijpstrastraat en de afsluiting. De parkeerplaats aan het Stationsplein wordt afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, van 29 april 12.00 uur t/m 30 april 2010
24.00 uur.

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

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 januari 2010:
• Zelhem, Heidenhoekweg, buurt- en volksfeest met diverse volksspelen, vogelschieten, verloting,
tijdelijke gebruiksvergunning, 25 t/m 27 juni 2010, buurtvereniging Heidenhoek
Verzonden op 27 januari 2010:
• Zelhem, loterij, 10 januari t/m 1 december 2010, verkoop loten, muziekvereniging Union
Verzonden op 28 januari 2010:
• Hummelo, Groeneweg, 4 april 2010, paasvuur met live-muziek, van 19.00 tot 24.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, van 19.00 tot 24.00 uur, rijvereniging Hummelo
• Hummelo, carnavalsoptocht met aansluitend carnavalsfeest, 6 februari 2010, carnavalsvereniging DGWW
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking voetbaltoernooi, 22 mei 2010, voetbalvereniging Vorden
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 28 januari 2010:
• Hoog-Keppel, ophangen spandoek i.v.m. Keppelrun, 12 t/m 26 mei 2010, vereniging Hessenrijders

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 25 januari 2010:
• Keijenborg, Akkermanstraat 7, bouwen erker

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.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 28 januari 2010:
• Kranenburg, Ruurloseweg 101, voor het aanbrengen van een gasgestookte infra-rood verwarming
in de Heilige Antonius van Padus Kerk

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 januari 2010:
• Zelhem, Boomgaard 21, veranderen/vergroten woning

Openbare bekendmakingen - vervolg
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan
krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Halseweg 44/Scharfdijk 3', Hengelo (Gld)
Het ontwerpbestemmingsplan 'Halseweg 44/Scharfdijk 3' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 4 februari t/m 17 maart 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van agrarisch naar wonen met de nieuwbouw
van een woning op het perceel Halseweg 44 in Zelhem en een functiewijziging van agrarisch naar
terrein voor recreatie op het perceel Scharfdijk 3 in Hengelo.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00879-ON01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden, die te downloaden zijn via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00879-/NL.IMRO.1876.BP00879-ON01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl 
infobalie  ruimtelijke plannen.
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op deze
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Voorgenomen vrijstellingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Halseweg 61-63, voor het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen en recreatieappartementen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
De voorgenomen vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 februari
t/m 17 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.
Zienswijze indienen?
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.

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
• Zelhem, Huusakker 11, bouwen woning, ontheffing voor het bouwen dichter op de zijdelingse
perceelsgrens en de hoek van de linkervoorgevel wordt meer naar achteren gebouwd, geldend
bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
Het plan ligt van 4 februari t/m 17 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.
Zienswijze indienen?
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.

Verleende ontheffingen

Werkzaamheden
Snoeien in Vorden en Zelhem
In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande wegen af:
van 8 t/m 12 februari 2010
• Vorden, Burgemeester Galleestraat, huisnummer 28 tot 38. Tijdens de werkzaamheden is de
weg ook voor voetgangers gesloten. De bewoners van de Galleehof zijn bereikbaar via de achtergangen
• Zelhem, Hummeloseweg, vanaf N315 t/m de Thorbeckestraat van 11 t/m 19 februari 2010
• Vorden, kruising Borculoseweg - Almenseweg
• Vorden, kruising Wilmerinkweg - Lekkebekje - Almenseweg
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 geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde
Een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening voorziet in de bouw van een woning aan de Halseweg 44 in Halle. Om dit mogelijk te
maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere geluidwaarde, overeenkomstig
artikel 83 van de Wet geluidhinder.
Van 4 februari t/m 17 maart 2010 liggen voor een ieder bij de publieksbalie in het gemeentehuis
tijdens de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83
van de Wet geluidhinder voor de bouw van een woning aan de Halseweg 44 in Halle in de
gemeente Bronckhorst
• het ontwerpbesluit van 24 november 2009
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder opmerkingen over het ontwerpbesluit
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke reacties kunt u richten b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld).

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 4 februari 2010 t/m
17 maart 2010 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Okhorstweg 3, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een veehouderij
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 18 maart 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer,
tel. (0575) 75 02 50.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Gemeenschappelijke regeling primair openbaar onderwijs vastgesteld
B en w maken bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst in de vergadering van 28 januari jl.
de Gemeenschappelijke regeling primair openbaar onderwijs heeft vastgesteld. Deelnemende
gemeenten zijn Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. De regeling treedt op 5 februari a.s.
in werking (de dag nadat ook de raad van de gemeente Doetinchem hierover heeft besloten).
U kunt de regeling tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Hier kunt u tegen betaling van de kosten afschriften van de regeling krijgen. Via www.bronckhorst.nl
 Infobalie  Snel naar  Regelgeving kunt u de regeling gratis downloaden.

B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 22 januari 2010:
• Zelhem, Enkweg 7U, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied herziening 2-1988'
De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 februari t/m 17 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.

Mogelijkheden voor beroep
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.
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, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Vergaderingen IJsselgraaf
Het algemeen bestuur van stichting IJsselgraaf vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn
openbaar. De stukken voor de vergaderingen zijn te vinden via www.bronckhorst.nl  Bestuur en
organisatie  Vergaderstukken  GR IJsselgraaf. Dit besluit is opgenomen in het register als
bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2010
In het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben b en w
op 19 januari jl. het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2010 (Wmo-besluit) vastgesteld en het Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2009 ingetrokken. Dit besluit treedt in werking op
19 januari jl. en werkt terug t/m 1 januari 2010.
Het Wmo-besluit is te raadplegen op www.bronckhorst.nl  Infobalie  Snel naar 
Regelgeving. U kunt het besluit ook (gratis) inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Tegen betaling van de kosten is het verkrijgbaar om mee te nemen.

Met pijn in het hart; Auf Wiedersehen schaatsers Weissensee

Afscheid ploegmaats Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch
schap marathonschaatsen op natuurijs verreden zal worden. Vandaar ook
dat veel rijders afgelopen zaterdag de
alternatieve Elfstedentocht (200 kilometer) meer zagen als een goede training. Zo ook de Nefit- ploeg. Arjan: ‘
We hebben daar bewust voor gekozen,
wij zijn er na ruim honderd kilometer
uitgestapt. Wanneer je 200 kilometer
rijdt dan voel je dat zeker nog een
paar dagen in de benen. We willen
voor de NK in Nederland fit aan de
start verschijnen’, zo zegt hij.

Arjan sleurend aan kop van het peloton
De Nederlandse taal (of provinciaal dialect) was de afgelopen tien dagen
de ‘voertaal’ aan de Weissensee in de Oostenrijkse provincie Karinthië.
Overdag honderden toerrijders op het ijs, gevolgd door Tiroler muziek in
de avonduren met daarbij een ‘Obstler oder Bier vom Fass‘ om de stemming extra te verhogen. Voor velen een prachtig vrolijk avontuur. Uitgezonderd dan voor hen die het ijsfeest vanwege botbreuken of gapende
wonden voortijdig moesten verlaten. Schaatsen op natuurijs is schitterend, maar o- wee die soms (verborgen) scheuren in het ijs !
Voor marathonschaatsers een heel ander verhaal. Voor in totaal circa 250
mannen en vrouwen was het ‘rustig
rondjes rijden ‘ er niet bij. Voor hen
was het ‘ big business’ maar bovenal
keihard werken. Er stonden voor de
schaatsers in acht dagen tijd drie pittige wedstrijden op het programma: de
strijd om de Weissensee Cup ( een marathon over 80 kilometer) , de 100 kilometer (open NK) en de 200 kilometer
(alternatieve Elfstedentocht). Voor de
rijders Erik Hulzebosch, Arjan Mombarg, Cedric Michaud, Sjoerd Huisman en Geert- Jan van der Wal, de laatste wedstrijden op de Weissensee in
het Nefit- pak. Michaud keert terug
naar Frankrijk, Erik Hulzebosch en Arjan Mombarg stoppen tevens met de
wedstrijdsport.
Sjoerd Huisman, Geert Jan van der
Wal en Gary Hekman moeten op zoek
naar een andere sponsor. Overigens
was Gary Hekman (winnaar van de
skeelerwedstrijd, afgelopen zomer in
Vorden) vanwege een blessure, op de
Weissensee niet van de partij! Het was
overigens aan niets te merken dat de
ploeg in het zwarte pak met de witte
letters, aan de laatste wedstrijden bezig was. De cyclus op de Weissensee

Masterplan Vorden Centrum
Met stijgende verbazing hebben wij
(raadsleden van destijds Vorden en nu
Bronckhorst) de afgelopen maanden
kennis genomen van de actie om het
oude Nutsgebouw te behouden. Daarvoor is een actiecomité opgericht, die
functioneert onder verantwoordelijkheid van Oud Vorden.
Om de recente discussie in de goede
context te plaatsen zetten we de feiten
over dit onderwerp even op een rij.
Eind jaren 90 - begin 2000 was er sprake van leegstaande winkelpanden.
Ook kwamen er meer klachten over de
verkeersveiligheid van het centrum
van Vorden, zeker als het gaat om de
schoolgaande kinderen. Gelet op deze
ontwikkeling heeft het gemeentebestuur van Vorden actie ondernomen
en zijn onderzoeken opgestart. Daaruit is oa. gebleken dat het winkelend
publiek het niet altijd prettig winke-

Vordenaar. In totaal gingen er 150 rijders voor deze NK van start! Intussen
sijpelden de berichten in Oostenrijk
door dat er komende week wellicht in
Nederland het nationaal kampioen-

Overigns stonden de vele schijnwerpers aan de Weissensee de afgelopen
dagen met name op Erik Hulzebosch
gericht. Voor hem en voor Arjan Mombarg dus geen wedstrijden meer op de
Weissensee. In 1985 reed Erik Hulzebosch als 14 jarige knaap op de schaatsen van zijn vader en de deelnemerskaart van zijn broer de Elfstedentocht
uit. Een paar jaar later een nog groter
opzien toen Erik notabene als B- rijder
mee mocht doen bij de A- rijders en hij
prompt de open NK op de Plansee in
Oostenrijk won. In 1997 werd hij tijdens de Elfstedentocht in Nederland
tweede achter Henk Angenent. Erik
Hulzebosch grossierde in Nederlandse
kampioenschappen (zowel op schaatsen als skeelers) In 1992 werd hij in Rome zelfs wereldkampioen skeeleren.
Erik Hulzebosch reed in zijn imposante loopbaan ruim duizend wedstrijden, waarvan hij er circa 100 won!
Toen Erik zaterdag op de Weissensee
zijn laatste marathons schaatste, zei
NOS verslaggever Herbert Dijkstra tij-

dens de beelden van Studio Sport op
gegeven moment met veel respect:
‘Kijk, de laatste stuiptrekkingen van
een levende legende’!!

De afgelopen 11 jaren was Erik Hulzebosch het boegbeeld van de Nefit
ploeg, waarvan ook Arjan Mombarg
deel uitmaakt. Een ploeg die bij insiders bekend staat als een stel ‘ vrienden voor het leven ‘. Arjan Mombarg
heeft de afgelopen jaren op zijn specialiteit, het natuurijs, diverse keren het
podium beklommen. Zo ook tijdens
het skeeleren. Maar bovenal was Mombarg, zoals Erik Hulzebosch hem omschreef, ‘de meesterknecht van onze
ploeg ‘ en steekt hij zijn bewondering
voor hem niet onder stoelen of banken. Afgelopen zaterdag stond er in de
Telegraaf, een pagina- groot interview
met Hulzebosch. Daarin zei hij onder
meer en we citeren letterlijk, ‘ Arjan
Mombarg rijdt al jaren bij mij in de
ploeg. De dingen die ik van hem opsteek: super !

Arjan is boer en gaat binnenkort naar
de 200 melkkoeien en runt een goed
lopende sportzaak. Hij is marathonschaatser en op alle feesten present. Ik
heb veel respect voor iemand die wint
maar ook voor iemand die keihard
werkt en anderen laat winnen. Zo’ n
man is Arjan Mombarg’, aldus Erik
Hulzebosch. Arjan reageert kort en
krachtig op de woorden van zijn
ploegmakker. ‘ Prachtig dat Erik deze
woorden zegt. Een compliment krijgen geeft altijd een goed gevoel’.

begon vorige week zaterdag met de
strijd om de Weissensee Cup (een marathon over 80 kilometer). Op gegeven
moment ontstond er een kopgroep
van negen man waarbij twee ploegmaats van Arjan Mombarg te weten
Cedric Michaud en Erik Hulzebosch.
Arjan: ‘ Voor Geert Jan en mij dus de
taak om te temporiseren. Echter toen
Erik afhaakte en ook Cedric vanwege
een valpartij terug viel heb ik keihard
op kop gereden om te trachten Sjoerd
Huisman bij de kopgroep te brengen.
Sjoerd is immers de snelste sprinter
van het gezelschap. We moesten 45 seconden terug pakken, helaas we bleven op 4 seconden achterstand steken.
Heel erg jammer’, zo zegt hij.
Een paar dagen later begon voor het
Nefit team letterlijk en figuurlijk de
zon volop te schijnen. Arjan: ‘ Het ijs
was goed, prachtige weersomstandigheden. We hadden als ploeg afgesproken om de boel dicht te houden en
scherp op te letten bij eventuele ontsnappingen. Het strijdplan lukte voortreffelijk. Sjoerd won deze open NK
over honderd kilometer na een spannende sprint, zelf finishte ik op twee
seconden achterstand op de 14e
plaats’, dus dik tevreden’, aldus de

len vond in Vorden. Ook is aangegeven, dat het centrum te uitgestrekt is.
Tegelijkertijd kwam er de behoefte om
het dorpsplein te versterken, zodat er
ook eventueel evenementen konden
plaatsvinden.
Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken is een traject
opgestart om te komen tot een centrumvisie voor Vorden. Daarbij speelt
een klankbordgroep een belangrijke
rol. Daarin zaten diverse organisaties
(ook Oud Vorden), die meedachten bij
het opstellen van die centrumvisie. Er
heeft toen een grote inbreng door de
klankbordgroep plaatsgevonden en
basisscholen kregen ook de vraag om
met suggesties te komen.
Uiteindelijk heeft de raad van Vorden
in 2003 de centrumvisie vastgesteld.
Een belangrijke wijziging is daarin op
verzoek van Oud Vorden verwerkt,
nml. het behouden van het huisje van
Sietsma. Voor het overige kon Oud Vorden zich vinden in de centrumvisie.
Centraal in die centrumvisie is de
sloop van het oude Nutsgebouw en de
verplaatsing van de bibliotheek naar

Nog enkele weken, dan is deze ploeg voltooid verleden tijd

de MFA (=multifunctionele accommodatie). Daarbij zou de bibliotheek een
plek krijgen in de nieuw te bouwen
dorpsschool. Ook de peuterspeelzaal
zou daarin een plek krijgen.
In 2005 heeft de gemeenteraad van
Bronckhorst zich twee maal gebogen
omtrent het realiseren van die MFA.
Uiteindelijk is besloten om die MFA
niet door te laten gaan en de dorpsschool met peuterspeelzaal wel te realiseren. De argumenten voor dat besluit waren:
1. het benodigd budget voor de MFA
was toen niet aanwezig mede gelet op
de bezuinigingsoperatie in 2005 en
2. er was op de locatie eigenlijk geen
plek voor die MFA (aantasting van
kleinschalig karakter).
Toen heeft de raad bij motie het college de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze die centrumvisie wel uitgevoerd kon worden (oftewel waar dient de bibliotheek in onder gebracht te worden). Er is toen op
geen enkele wijze een signaal ontvan-

gen, dat het Oude Nutsgebouw behouden diende te blijven.
In februari 2009 heeft de raad de
structuurvisie bebouwde kommen
raadsbreed aangenomen. In die structuurvisie is de 3e supermarkt opgenomen. De bebouwing langs de Dorpsstraat, waarachter die 3e supermarkt
is gepland, blijft behouden.
Rond september 2009 is de actie gestart om het Oude Nutsgebouw te behouden. Meerdere malen hebben wij
contact gehad met hen. Als wij hen
meedeelden hoe het traject is verlopen, kijkt menigeen ons verbaasd aan.
Het actiecomité verwijst ons veelal
naar Oud Vorden. En als we Oud Vorden de vraag stellen, waarom zij van
mening veranderd is, blijkt dat zij op
die vraag geen antwoord heeft. Of een
antwoord van: 'we wonen nog maar
kort in Vorden'. We zijn verbijsterd
over deze reactie(s). En eigenlijk ook
teleurgesteld. Een discussie met hen
over de inhoud van het Masterplan is
dan verder ook eigenlijk niet mogelijk.
In november 2009 hebben zowel de
welstandscommissie als de monu-

mentencommissie hun adviezen aan
B. en W. uitgebracht. Meerdere raadsleden wilden graag met m.n. de monumentencommissie in discussie omtrent hun advies. Maar dat heeft helaas niet kunnen plaatsvinden.
In de gemeenteraad is uiteindelijk het
Masterplan aangenomen. Het uitgebreide voortraject, de ondersteuning
van de VOV en het brede draagvlak, zoals dat is gebleken in 2003, zijn daarin
belangrijke overwegingen geweest.
Door de uitvoering van het Masterplan wordt een impuls gegeven aan
een leefbaar centrum in Vorden. Daarnaast past de investering van het Kulturhus in de harmonisatie van het accommodatiebeleid. En we zijn terecht
blij, dat het Masterplan nu door kan
gaan en niet dreigt te sneuvelen in de
bezuiniging, die in de loop van 2010
op ons af gaan komen.
Gerrit te Velthuis, Raadslid VVD, Oude
Zutphenseweg 10, 7251 JX VORDEN.
Peter Hoogland, Raadslid PvdA,
Kapelweg 6. 7233 SC VIERAKKER.
Arno Spekschoor, Raadslid CDA,
Hoetinkhof 54, 7251 WG VORDEN
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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.
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Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

vr.pr. q 219.000,- k.k.

ZELHEM

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

Cosmeastraat 8 - Op een mooie locatie gelegen SENIORENWONING. Het betreft een middenwoning met tuinhuisje en
achterom. Bouwjaar ± 1994. Inhoud 300 m³. Perceelsgrootte
210 m². Tuin met houten tuinhuisje. Woonkamer voorzien
van laminaat. CV-opstelling Neﬁt 2009. Kamers 3 waarvan
2 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

DE MAKELAARS

VAN

ZorgeloosLeven.nl
voor rookmelders, koolmonoxidemelders en
blusdekens. Ook voor een
VERKEERSMAATJE
(Veilig Verkeer Pop) voor
in uw straat gaat u naar
ZorgeloosLeven.nl

BRONCKHORST

U ontvangt een fles rode of witte wijn tijdens het diner.
Overnachting in een sfeervolle hotelkamer met douche
en toilet.
De Tienhoeve Valentijn arrangement € 65,00 p.p.
reserveer nu:

0575-467707 / 06-83214795
info@detienhoeve.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

Handwijzersdijk 4
7255 MJ Hengelo gld.

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

Administratiekantoor

DE WENDING

PARTYRUIMTE ”DE DEALE ”
-van 25 tot 100 personen-

NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE

OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS *BILJART *PARTY -CATERING
UW UW
BOEKHOUDING
ZELFVERWERKEN
VERWERKEN
BOEKHOUDING ZELF
ONDER
BEGELEIDING
VAN
ONS
KANTOOR
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR
VIA
HET
DOOR
ONS
VIA
HET
DOOR
DOOR
ONS
GRATIS
GRATIS
VERSTREKTEBOEKHOUDPROGRAMMA.
BOEKHOUDPROGRAMMA
VERSTREKTE
BEL
GERUST
VOOR
DE MOGELIJKHEDEN
BEL GERUST VOOR DE
MOGELIJKHEDEN.

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

Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem
Tel. 0314 626 171

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

www.debierkaai.nl

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

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

Ook aanbod Duitse touroperators!

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Lekker en vers!

... als het méér moet hebben!

Zomer 2010 nu te boeken
bij uw reisburo.

Jan Ankersmit
Toldijk

Eindelijk echt
leren

luisteren

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

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

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

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

Zondag 7 februari in De Zandschoppe:

Benefiet voor Malawi
fect aansluit bij onze eigen studie. We
hopen dan ook dat er veel mensen komen op zondag 7 februari zodat we
een groot bedrag mee kunnen nemen."

Ilse en Manouk
Zondagmiddag 7 februari vindt er een benefietmiddag plaats in De Zandschoppe, de locatie van Tafeltennisvereniging Litac aan de Varsseveldseweg 62a in Lichtenvoorde. Deze wordt georganiseerd door Ilse Molenkamp en Manouk Aalberts en de opbrengst is bestemd voor onderwijsprojecten in Malawi. Op 2 mei gaan beide dames daar voor twee weken
heen en het bij elkaar gebrachte geld is bestemd om het onderwijs daar
te verbeteren.
Manouk en Ilse zullen in de twee weken die ze daar zijn diverse gastlessen
geven. "We spreken de taal niet en hoewel er een leerkracht in opleiding uit
Malawi aanwezig is om eventueel alles
te vertalen, zullen we het toch vooral
‘beeldende' lessen zijn die we geven.
Naast Engels worden er namelijk nog
veel meer talen gesproken en dus hebben we gekozen om de lessen op deze
manier te geven. We worden begeleid
door mensen van Edukans en zij zullen ons tijdens de voorbereidingsweekenden uitleggen wat we allemaal
kunnen verwachten", vertellen de beide dames enthousiast. "Die weekenden wordt ons ook verteld wat we kunnen verwachten en wat er allemaal
mogelijk is. Die plannen zullen we
dan verder uitwerken. Het zal wel
zwaar zijn want na de vlucht van 14
uur moeten we meteen aan de slag."
Ilse en Manouk volgen beide de Pabo
opleiding in Doetinchem en tijdens
het eerste leerjaar bleek dat zij tijdens
hun opleiding ook naar het buitenland konden. "Toen ik dit hoorde heb
ik meteen aan Manouk gevraagd of zij
het ook niet leuk zou vinden om naar
Malawi te gaan en gelukkig was haar
antwoord meteen een volmondig ‘ja'.
Overdag ben je wel op jezelf aangewezen, maar 's avonds heb je steun aan
elkaar en dat ik volgens mij best wel
belangrijk. Door naar dit land te gaan
krijg je het gevoel dat je iets extra's
kunt doen voor de kinderen daar want
het onderwijs is erg belangrijk en daar

is nog veel aan te verbeteren. Door het
geld dat we gaan inzamelen kunnen
we ons steentje bijdragen", aldus Ilse.
Manouk vervolgt: "alles wat we ophalen gaat via Edukans naar Malawi en
zo weten we zeker dat er onderweg
niets blijft hangen. Edukans verzorgt
nog meer projecten zoals onder andere actie ‘schoenendoos' (schoenmaatjes) waar veel leerlingen van basisscholen mee bekend zijn. De reis ernaar
toe betalen we ook zelf en gaat dus
niet af van het bij elkaar gebrachte
geld. Naast een hele ervaring en hopelijk extra studiepunten steunen we
ook nog eens een goed doel dat per-

BENEFIET
Zondagmiddag 7 februari wordt er
van alles georganiseerd voor jong en
oud. Er worden uitdagende tafeltennisactiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Op verschillende tafels kunnen
zij lekker tafeltennissen en er zal een
toernooi aan gekoppeld worden. Verder mag muziek natuurlijk niet ontbreken en daar zal o.a. de band Blank
Note voor zorgen. Zanger Jeffrey Meijer uit Doetinchem zal enkele nummers ten gehore brengen en ook de
schoolband van de Iselinge Hogeschool uit Doetinchem zal aanwezig
zijn. Verder zal geheel in stijl een Afrikaanse DJ Afrikaanse muziek draaien
en dansworkshops Afrikaanse dansen
verzorgen.
Een profvoetballer van voetbalvereniging De Graafschap is aanwezig en hij
zal buiten een aantal trucjes leren aan
degene die dat wil. Voor al voor de
jeugd is dit natuurlijk een buitenkans
die ze niet mogen laten lopen. En als
klap op de vuurpijl is er nog een geweldige verloting door middel van het
Rad van Avontuur. Er zijn veel leuke
gesponsorde prijzen en ook de opbrengst hiervan is dus helemaal voor
het goede doel.
De benefietmiddag begint om drie
uur en de entree bedraagt vier euro in
de voorverkoop
(ilsemolenkamp1990@hotmail.com
onder vermelding van uw naam en
het aantal kaarten die u wilt reserveren) of een euro duurder als u niet
vooraf reserveert. Meer informatie
over de projecten van Edukans vindt u
op hun site: www.edukans.nl
Na afloop van de reis zullen Ilse en
Manouk een reisverslag maken en
t.z.t. zullen wij u hiervan ook van op
de hoogte stellen.

Spreken in het openbaar en Open atelier

Cursussen KunstKring Ruurlo

Veel mensen herkennen dit: er is één of andere feestelijke gebeurtenis, of
er vindt een begrafenis of crematie plaats en aan jou wordt gevraagd daar
het woord te voeren. ,,Dat durf ik niet”, is de eerste reactie, gevolgd door
slapeloze nachten als het er toch van moet komen. Ook het presenteren
van een goed plan in je werk, de vereniging, bij de bank of waar dan ook
in het kader van beroep of bedrijf, levert vaak de nodige problemen op.

een goede speech of presentatie wordt
afgedwongen. De workshop wordt gehouden op woensdagavond 10 en 24
februari van 19.30 tot 22.30 uur in ’t
Ruurlose Kulturhus. De deelnamekosten bedragen vijftig euro.

om te gaan met de techniek. Een goede presentatie wordt immers vaak ondersteund door sheets, die via laptop
en beamer geprojecteerd worden. Docent van de workshop Spreken in het
openbaar is drs. Guus Rood uit Arnhem. Hij schreef een aantal boeken
over dit onderwerp en gaf zelf circa
2000 presentaties. Zijn mening luidt:
,,Iedereen kan een goed verhaal houden.” Je moet je dan wel goed voorbereiden en daarmee een flinke dosis
zelfvertrouwen opbouwen. Hij legt uit
dat de voorbereiding moet plaatsvinden rond het getal drie. Van drie weken tevoren, via drie dagen, drie uur,
tot drie minuten voor je het woord
krijgt. De voorbereiding kan dan optimaal plaatsvinden, zodat het geloof in

OPEN ATELIER
Het Open Atelier KunstKring heeft tot
doel creatief bezig te zijn in een ontspannen sfeer zonder docent. Er is een
boetseergroep en een schildersgroep,
waarvan de deelnemers elkaar stimuleren en met raad, eventueel met
daad, bijstaan. Vanaf dinsdag 2 februari komen de groepen tien dinsdagmiddagen bij elkaar in ‘t Kulturhus. Er is
nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers. De kosten bedragen 25 euro per
persoon, exclusief materiaal en eventueel gebruik van de oven. Opgeven
voor de workshop Spreken in het
Openbaar of het Open Atelier kan
telefonisch: (0573) 45 30 90 of 45 15 99,
of via email: cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl

Toch leidt een goede speech veel eerder tot het goedkeuren van je voorstel,
het uitvoeren van je plan, kortom: het
bereiken van je doel. De oplossing om
de tekst van papier te lezen is maar gedeeltelijk effectief. Vaak komt zo’n
voorgelezen tekst niet echt over. De
KunstKring Ruurlo organiseert in februari daarom een workshop voor iedereen die pijn in z'n buik krijgt of
slecht slaapt als er in de privésfeer, bij
de vereniging of op het werk sprake is
van het houden van een speech of presentatie. De deelnemers aan de workshop leren niet alleen hun zenuwen
in bedwang te houden als ze een toespraak moeten houden, maar ook de
goede balans te vinden tussen gesproken tekst en lichaamshouding. En hoe

Albert Heijn onthult kleedkamerverhalen
voetbalhelden Eredivisie

Voetbalplaatjes sparen bij
Albert Heijn in Hengelo (G)
Vanaf 25 januari kunnen klanten
weer voetbalplaatjes sparen bij Albert Heijn in Hengelo (G). Klanten
krijgen bij elke 10 euro boodschappen een zakje met vijf voetbalplaatjes en kunnen zo alle sterren van de
Eredivisie sparen. Natuurlijk is er
een gloednieuw, prachtig vormgegeven verzamelalbum dat dit keer
een kijkje geeft in de kleedkamers
van de Eredivisieclubs. Nieuw is
het online verzamelalbum op
ah.nl/voetbalplaatjes en de mogelijkheid via een speciale Hyves-tool
plaatjes te ruilen met vrienden.

TWEE LANDELIJKE RUILMIDDAGEN

Verzamelaars maken dit jaar voor het
eerst kennis met een compleet nieuwe
online voetbalplaatjeswereld. Vanaf
maandag 25 januari kunnen zij op
www.ah.nl/voetbalplaatjes een online
verzamelalbum aanmaken en alle
verhalen ontdekken over de spelers,
hun ‘kleedkamergeheimen’ en wedstrijdrituelen. Door de code achterop
het fysieke voetbalplaatje in het online album in te vullen verschijnt, naast
het plaatje, het persoonlijke verhaal in
tekst, foto of film. Door het online verzamelalbum te koppelen aan Hyves
kunnen de verzamelaars bovendien in
één oogopslag zien met welke vrienden ze voetbalplaatjes kunnen ruilen.

EXTRA VOETBALPLAATJES

De voetbalplaatjesruilmiddagen werden vorig jaar zo goed bezocht dat wij
dit jaar twee keer een ruilmiddag organiseren’, zegt supermarktondernemer Heico Wansink. ‘De eerste ruilmiddag vindt plaats op woensdagmiddag 17 februari.
De laatste kans om het album compleet te krijgen voor de verzamelaars
is op woensdagmiddag 3 maart. De
voetbalplaatjes zijn in onze winkel verkrijgbaar tot en met zaterdag 6/zondag 7 maart’.
Dit jaar is er één voetbalplaatje meer
dan vorig jaar: de felbegeerde kampioensschaal. Bovendien worden ook nu
weer drie extra voetbalplaatjes in omloop gebracht. Welke dat zijn, bepalen
de voetbalfans zélf door tussen 25 januari en 16 februari online hun stem
uit te brengen op nieuwkomers in of
transfers binnen de Eredivisie.
Helemaal nieuw is de koppeling met
Hyves. Door de koppeling tussen het
online verzamelalbum en Hyves kunnen de verzamelaars in één oogopslag
zien met welke vrienden ze welke
voetbalplaatjes kunnen ruilen.

Europa Kinderhulp
Gastgezinnen melden zich steeds
later aan. Medewerkers nog tot op
het laatst in touw om gezinnen te
bezoeken
Europa Kinderhulp is een organisatie
die al bijna 50 jaar vakanties verzorgt
voor kwetsbare kinderen bij gastgezinnen in Nederland. Sinds enkele jaren
merken we dat de aanmelding van
nieuwe gastgezinnen/gastouders steeds
later op gang komt. Begrijpelijk, het is
voor veel gezinnen niet altijd eenvoudig om naast hun eigen werk en beslommeringen tijd en aandacht vrij te
maken om een gastkind op te vangen.
Vaak wordt de vakantie pas op het
laatst gepland en hierdoor moeten onze medewerkers nog tot vlak voor aankomst van de kinderen op pad om de
nieuwe gastgezinnen persoonlijk te
bezoeken. Dit is een ijzeren voorwaarde van Europa Kinderhulp, net als het
kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Immers, we dragen de verantwoording voor kinderen
die door hun achtergrond extra kwetsbaar zijn.
Tijd/ruimte over in zomerperiode?
Bent u niet of minder afhankelijk van
een vakantie in het zomerseizoen?
Werkt u in het onderwijs of geniet u al
van VUT of (pré)pensioen? Overweegt
u dan eens om gastouder te worden. U
kunt deze kinderen een onvergetelijke
vakantie bezorgen waarin ze even op
adem kunnen komen van de grote-

mensen-problemen waarmee ze thuis
moeten opgroeien. Alcoholisme, werkeloosheid, schuldenproblematiek,
krappe behuizing, de zorg voor jongere kinderen of een zieke ouder. Meedraaien in het normale dagelijkse leven daarentegen geeft de rust en
ruimte om gewoon kind te zijn. Een
potje mens-erger-je-nieten, samen
pannenkoeken bakken en een middagje naar het zwembad, hoe simpel
kan het zijn? Europa Kinderhulp komt
graag in contact met mensen die in de
zomerperiode voor drie weken een of
meerdere gastkinderen in huis willen
opnemen. De kinderen zijn tussen de
5 en 12 jaar oud en komen uit Duitsland, Frankrijk en Nederland. Bent u
tussen de 21 en 70 jaar oud, heeft u
nog wat ruimte in uw huis en hart
over? Beschikt u over de benodigde geduld en begrip om een kwetsbaar kind
een fijne vakantie te bieden? Meldt u
dan nu al als aspirant-gastouder!
Meer weten of direct aanmelden?
Onderstaande medewerkers uit de regio staan u graag te woord.
Janneke Vermeent, telefoon 0575476100 of Annekee Cuppers, telefoon
0544-842400. Europa Kinderhulp is
ook op internet te vinden.
Op www.europakinderhulp.nl vindt u
een schat aan informatie en kunt u
zich tevens digitaal aanmelden. Stichting Europa Kinderhulp is in het bezit
van het CBF keurmerk voor goede doelen en werkt louter met vrijwilligers.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond Vierakker

Jaarvergadering en Slachtvisite
Woensdagavond 10 februari is het
weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij de wederwaardigheden van het afgelopen
jaar worden besproken en vastgelegd en de financiële situatie verantwoord.
Deze bijeenkomst wordt wel heel bijzonder, omdat men voor deze gelegenheid het team van Johanna Reurink uit Neede heeft uitgenodigd, die
alles zullen vertellen over het oude
gebruik van slachtvisite. De tijd
waarin wij en onze voorouders de
kunst verstonden om niets verloren
te laten gaan van het geslachte dier.

Misschien herinneren sommigen
van ons nog uit hun jeugd het geslachte varken op de ladder? Of kennen anderen het van foto's van vroeger? Wat dronken we bij zo'n slachtvisite? Johanna zal het ons vertellen
en laten proeven. Zij neemt flink wat
mee. Dus als het ons smaakt, kunnen we ook het nodige mee naar
huis nemen.
Alle leden en overige belangstellenden voor dit oude gebruik worden
van harte uitgenodigd op woensdag
10 februari in het Withmundi gebouw te Wichmond.

Bronzen medaille Sparta

De groep deelneemsters van Sparta die 's morgens deelnam aan de wedstrijd.
Afgelopen zaterdag werden in Laren de pre-instap wedstrijden gehouden.
De turnsters die tot de pre-instap behoren zijn geboren in 2002, 2003, 2004.
Voor de meeste van deze turnsters was het de eerste wedstrijd. Het was dus
extra spannend. De afgelopen weken hebben de turnsters hard geoefend
onder leiding van juf Gerrie en juf Mellanie.
Sparta deed met maar liefst 19 kinderen mee aan deze wedstrijd. In totaal
deden er 240 kinderen mee deze dag.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan.
De kinderen kregen na de wedstrijd
een mooi vaantje mee naar huis. Het

diploma, met daarop de behaalde
punten, krijgen zij in de les van juf
Gerrie.
In zo'n groot deelnemers veld is het
lastig om een medaille te winnen.
Maar het is Jet Klein Nengerman toch

gelukt. Zij won in de categorie pre-instap nivo R1 de bronzen medaille. Jet
kwam hinkend haar medaille ophalen. Ze was bij het laatste onderdeel
niet lekker gepand. Jet gefeliciteerd
met je medaille en beterschap met je
voet.
De eerst volgende wedstrijd waaraan
deze kinderen mee mogen doen zijn
de groepsspringwedstrijden op 12 juni
in Vorden.

Jet Klein Nengerman die haar bronzen medaille op haalt.

7 - 13 februari collecteweek

Inzameling snoeihout

Amnesty International

Aanstaande zaterdag 6 februari
kan er weer snoeihout gebracht
worden in Kranenburg.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 7
februari tot en met 13 februari
2010 voor de achtste keer een landelijke collecte. Na de eerste succesvolle jaren, waarbij in 2009 circa 19.000 vrijwilligers langs de
deuren gingen en bijna 1,7 miljoen euro werd opgehaald, zullen
dit jaar zo'n 22.000 collectanten
steun vragen voor het werk van
Amnesty.

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen, brengt rapporten uit, voert actie, praat met politici en beleidsmakers, steunt mensenrechtenactivisten en creeërt bewustzijn in eigen
land over onderwerpen die iedereen
aangaan. Amnesty doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en
roept op tot wereldwijde naleving
van de mensenrechten.

Met de slogan 'Geef om vrijheid' wil
Amnesty International duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om aan de naleving van de
mensenrechten te werken. Amnesty
International voert actie voor de vrijlating van gewetensgevangenen, afschaffing van de doodstraf, beëindiging van martelingen en 'verdwijningen'. Ook zet ze zich in voor het recht
op eten, schoon water, onderwijs,
een schone leefomgeving, een dak
boven je hoofd en medische zorg.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor het bovenstaande werk ontvangt de organisatie geen geld van
de overheid of van politieke groeperingen.
Amnesty secties accepteren alleen
geld van overheden voor mensenrechteneducatie buiten hun eigen
land. Bijdragen van leden en giften,
zoals tijdens de collecte, maken het
belangrijke werk van Amnesty mogelijk.

Medler Carnaval in the big City
Geduldig wordt er verder gebouwd.
Mooier, uitbundiger en BIGGER dan
ooit. Carnaval: een mooi feest. In Kranenburg met de bekende ingrediënten: tent, muziek en drankjes. Maar
ook: met de optocht. MEDLER spant
zich wederom in om zijn gezicht te laten zien en de gezelligheid van dit
buurtschap te benadrukken. Met minimaal twee feminiene punten, passende kledij en muziek en kleine en
grote "gasten" erop en erachter.
"Peter, geef me die plank 's an!" Gerrit wijst en houdt zijn boormachine al in de aanslag. "STOP" roept
Joop: "daar motten nog kabels langes". "Dat is namelijk voor dat ene
apparaat en die andere en dan nog
de lampjes!"

Komt dat zien! Maar beter nog: wie
kan en wil ons verslaan? Graag nodigen wij onze concurrenten uit om
mee te dingen naar de hoofdprijs. Er
zijn vast nog wel plaatsen vrij in de
historische optocht! Buurtschappen,
wijken, dorpen en plaatsjes: van harte
welkom!

De stichting CCK opent dan het paasvuurterrein aan de Bergkappeweg,
men kan hier gratis snoeihout bren-

IJsbaan nog open!

gen voor het paasvuur.Alleen onvervuild snoeihout tot een dikte van 10
cm is toegestaan.
Het storten is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt altijd gewaardeerd.
De volgende keer dat men hout kan
brengen is 6 maart.

DE IJSBAAN TE VORDEN IS
NOG STEEDS GEOPEND
De gehele dag en 's avonds kan
men nog volop schaatsen op
prachtig ijs.

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

Super aanbieding!
In februari en maart
Elke zondag dinerbuffet
voor € 19,75 p.p.
Speciaal kinderbuffet en
kinderijsje
voor € 1,00 per levensjaar.
van 18.00 tot 20.00 uur

Op 14 februari
Valentijnsbuffet
koud en warmbuffet en
dessertbuffet
voor € 32,50 p.p.
Vooraf reserveren via receptie@ehzerwold.nl
of telefonisch op 0575 - 43 11 43
Best Western Hotel Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14
7218 BS Almen
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Kranenburgs Carnaval

Nieuwe Prins Nederlands Kampioen
Herbert Rutgers, secretaris van ‘Kranenburgs Carnaval’ weet het zeker en
zegt aan de vooravond van het jaarlijkse feest: ‘In deze tijd waar de mensen over een recessie spreken, is het juist goed dat we een feestje gaan bouwen. En daar is het carnaval uitermate voor geschikt, even alles vergeten
en lekker uit je dak gaan’! Toch zet Herbert vraagtekens bij het woord ‘recessie’.’Wat merken we er eigenlijk van? Hebben we het dan zo slecht? Natuurlijk is het heel erg dat sommige mensen hun baan verliezen’, zo zegt
hij.
Op de Kranenburg wijzen ze maar al
te graag op de slogan: ‘Al wordt de crisis een sleur, Ut Kranenburgs Carnaval
geet gewoon deur’! Overigens wordt
het carnaval van te voren altijd met
een grote waas van geheimzinnigheid
omgeven met ieder jaar weer de spannende vraag ‘wie wordt de nieuwe
prins en wie de nieuwe adjudant?'
Voorzitter Willem Schmitz en secretaris Herbert Rutgers maken er altijd
weer een spelletje van. ‘Iedereen mag
het ons vragen, maar we zeggen niets’,
aldus Willem. Soms komt daarbij ook
wel eens een leugentje om bestwil om
de hoek kijken, waarbij ook eigen
vrienden gewoon voor ‘paal‘ worden
gezet. Zo ook vorig jaar!
Bij Kranenburgs Carnaval was intern
al lang besloten wie de nieuwe ‘hoogwaardigheidsbekleders’ zouden worden. Herbert: ‘Wat schetst mijn verbazing toen ik op carnavalsavond bij de
installatie de nieuwe Adjudant zou
aankondigen. Ik doe de deur open en
daar staat Willem Schmitz met een
brede grijns op het gezicht. Ik zeg nog
leuk geintje Willem laat mij er even
langs, ga alsjeblieft aan de kant. ‘Maar
ik ben de nieuwe Adjudant’, zo sprak
Willem Schmitz. De altijd ‘geheimzinnige’ Herbert was er met ‘pek en veren‘ ingetuind!
In een vraaggesprek met beide heren,

in aanloop naar het aanstaande carnaval op de Kranenburg (vanaf vrijdag 12
februari t/m zondag 14 februari) liet
Herbert duidelijk merken dat hij op
wraak zint. Met andere woorden hoe
kan hij Willem Schmitz een poets bakken. Willem: ‘Dat lukt hem echt niet
hoor’. Om dit jaar vooraf achter de
naam van de nieuwe Prins Carnaval te
komen lijkt niet zo moeilijk. Herbert
Rutgers en Willem Schmitz geven
daarover het volgende prijs: ‘Een vrolijke noot onze 21e Prins en ook nog
Nederlands kampioen. De Adjudant
zorgt wel voor de Prins, wie zal hem
wat doen? De Prins komt niet uit de
Kranenburg, de Adjudant komt wel
uit ons dorp’. Volgens beide heren belooft het een spectaculaire onthulling
te worden!
Het carnaval begint vrijdagmorgen 12
februari. Dan zullen de oud-Prins (Richard de Tweede) en Adjudant Willem
samen met de jeugd van school Kraanvogel feest vieren. De Prins zal dan tevens de trekking van de verloting verrichten. Een verloting die de organisatie ieder jaar ter dekking van de onkosten organiseert. Vrijdagavond is er
in de feesttent op het complex van
sportvereniging Ratti de playbackshow ‘Plankenkoorts in de tent’, de
zeer populaire show voor en door
‘jong en oud’. Er zijn die avond drie
wisselbokalen te verdienen. De jeugd

tot 12 jaar strijdt om de Kasbendjen
Bokaal, de groep 12 t/m 15 jaar om de
Sueters Bokaal en de volwassenen
(vanaf 16 jaar) om de Kranenburgs Carnaval Bokaal. De jury bestaat uit Prins
Richard, Adjudant Willem, Marieke
Besselink en Gerard Tempelman. De
presentatie is in handen van Herbert
Rutgers.
Zaterdagavond 13 februari is er in de

feesttent het grote carnavalsbal met
medewerking van de band Bachus.
Om precies 21.11 uur wordt afscheid
genomen van de huidige prins en adjudant, waarna aansluitend de installatie van de nieuwe prins en zijn ‘rechterhand’ de nieuwe adjudant zal
plaats vinden. Die avond is er ook de
‘Carnavalist wisselbeker’ te verdienen.
Die is bestemd voor hem of haar (of
groep) met het origineelste kostuum.

Het carnaval wordt zondag 14 februari voortgezet met om 14.30 uur de optocht vanaf de feesttent door de kern
van Kranenburg.

Aansluitend kan er in de tent feest
worden gevierd met Kas Bendjen en
Blinde Ed. De kinderen vertrekken na
de optocht naar school de Kraanvogel
waar ze kunnen genieten van de Theatershow ‘Peter en de Vliegmachien’.

Judoschool Leo Buitink

10.672 handtekeningen

24 prijzen
Maar liefst 24 prijzen werden er gewonnen 30 januari op het BSV Anbergen toernooi in Slagharen!
1e plaatsen werden gehaald door:
Alexander en Ryan Rijksen uit Borculo,Hannah Wormgoor en Aniek Reimes uit Eibergen en Milou Groot Kormelink uit Groenlo.
2e prijzen werden gewonnen door :
Nick Meijer uit Vorden,Thom te Slaa
uit Varsseveld,Leon Schutten uit Neede,Ferdinand Ansah uit Laren,Luc
Hieltjes uit Meddo ,Kimberly Rijksen
uit Borculo, Lianne Wolsink en Bastian Schumake uit Zelhem.
De derde plaatsen wisten de volgende
judoka's te behalen:
Lucas en Iwan van Velden uit Eibergen,Demi Toebes uit Eibergen,Nadia
Kamel uit Beltrum ,Sabine Wolsink
uit Zelhem , Wout Duenk uit Eibergen
,Naomi Loffelduit S'Heerenberg , Bas
Timmen en Jasper Warnar uit Groenlo

en Dirk Udo uit Eibergen.
De coachen Judith Smeets en Jolanda
Slootweg hadden hun handen er vol
aan met maar liefst 40 deelnemers
,maar gingen zeer tevreden met 24
prijzen weer richting Achterhoek.
Fabian Schuurmans , Jeanne van Hal
en Ricardo Chirco stonden deze zaterdag op de mat in Vlaardingen, waar
het meetmoment van de -17 jaar was.
Fabian kon helaas geen partij in zijn
voordeel beslissen.
Jeanne won 4 partijen in haar klasse
tot 48 kg , helaas waren twee tegenstanders te sterk en Jeanne werd daardoor 7e.
Ricardo kwam uit in de klasse -66 kg,
ook hij wist 4 partijen te winnen en
werd na twee verliespartijen ook 7e.
Aankomende Zaterdag 6 februari
staat Jeanne van Hal uit Hengelo gld
op het N.K. -20 jaar in Nijmegen. Ze
heeft veel sterke tegenstanders en hopen dat ze net als vorig jaar bij de beste 5 kan eindigen.

Lezing "De Slag om Arnhem"
Het comité "Syntus moet blijven" heeft in 3 weken tijd meer dan tienduizend handtekeningen opgeleverd. Deze zijn bedoeld om bij de Provinciale Staten te onderstrepen dat Syntus in de Achterhoek de bussen en treinen moet blijven rijden. Een brede doorsnede van de Achterhoekse bevolking heeft ondertekend. Velen gaven daarbij ook aan dat men genoeg
heeft van de marktwerking, niet alleen op het gebied van OV maar ook in
de zorg. Wat goed is moet je niet wegdoen om een paar euro verschil.

Op de lijsten kwamen namen voor uit
97 plaatsen in De Achterhoek. Op
straat, in supermarkten, bij nieuwjaarsrecepties, scholen, een discotheek werden handtekeningen ingezameld. Veel mensen hebben privé een
formulier aangevraagd, en dat met
handtekeningen geretourneerd, maar
ook in allerlei verenigingen heeft men
getekend. Het comité wil graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen
aan dit succes. Intussen is bekend dat

Syntus formeel bezwaar heeft gemaakt tegen de toewijzing van de concessie aan Arriva. De rechter zal daarover oordelen.
1. Syntus heeft de treinenfrequentie
verdubbeld op de spoorlijnen en ze
daardoor feitelijk behoed voor opheffing.
2. Treinen, bussen en buurtbussen vormen nu een dicht netwerk. Dit zgn.
visgraatmodel is door Syntus tot

bloei gebracht. De reizigersaantallen zijn sindsdien sterk gestegen.
3. De spoorlijn Winterswijk - Arnhem
is in zeer slechte staat. ProRail is
daarvoor verantwoordelijk. Syntus
krijgt echter vaak de schuld van de
vele vertragingen. Dit jaar wordt de
baan verbeterd. Syntus verdient het
om na 10 jaar tobben eindelijk storingsvrij te kunnen rijden.
4. Volgens de plannen gaan de bussen
eerst over naar Arriva en de treinen
pas twee jaar later. Dat is vragen om
moeilijkheden in het visgraatmodel, de tijd wordt als het ware10 jaar
teruggezet.
5. Syntus is een kleinschalig bedrijf,
staat dicht bij de mensen en is zeer
betrokken bij de streek en de activiteiten daar.

Hoewel het nu ruim 65 geleden is
dat de militaire operatie Market
Garden, waarvan de Slag om Arnhem een onderdeel was, plaats
vond staat deze nog steeds volop in
de belangstelling. De aanval van de
Geallieerden in september 1944
vanaf de Belgische grens door Nederland naar het hart van het Duitse industriegebied zou de Tweede
Wereldoorlog eind 1944 moeten
doen beëindigen.
Helaas is deze opzet mislukt waardoor
het tot mei 1945 duurde voordat ons
land geheel bevrijd werd. De herolsche
strijd van de Britse parachutisten om
de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren
vormt één de kernpunten in dit stuk
geschiedenis van Nederland. Hoop en
vertwijfeling, moed en falen, burgers
leiden en militaire operaties, mythe
en werkelijkheid zijn nauw verbonden
met de strijd in Arnhem en Ooster-

beek. Tijdens de lezing gaat Wybo
Boersma, oud-directeur van het Airborne Museum in Oosterbeek en gids
van de Internationale Guild of Battlefield Guides nader in op de militaire
aspecten van de Slag om Arnhem.
Waarom faalden de Britten, hoe reageerden de Duitsers, wat was de invloed van het Verzet? Wat waren de gevolgen voor de rest van Nederland.
Had een geslaagde Operatie Market
Garden de Tweede Wereldoorlog met
Kerstmis 1944 doen beëindigen?

Het bestuur van het Achterhoeks Museum 1940-1945 hoopt op een grote
opkomst. Donateurs van het Achterhoeks Museum 1940-1945 hebben gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart. Men ziet u graag op maandagavond 15 februari in Partycentrum
Langeler Spalstraat 5 Hengelo Gld.
www.museum40-45.com
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BEKENDMAKING

Ontwerp-besluit Aanwijzing zwemwateren 2010
Aanwijzing zwemwaterlocaties 2010
In de provincie Gelderland is aan 57 zwemgelegenheden
in oppervlaktewater de functie zwemwater toegekend.
Deze locaties worden bij besluit aangewezen als
zwemwater. Bij de aangewezen locaties wordt gedurende
het zwemseizoen de waterkwaliteit regelmatig
gecontroleerd. De provincie houdt de hygiëne, veiligheid
en waterkwaliteit in de gaten en kan indien nodig
tijdelijk een negatief zwemadvies instellen. Zwemmers
wordt geadviseerd om te zwemmen bij de aangewezen
zwemlocaties.
Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks
vóór de aanvang van het zwemseizoen op grond van de
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden (Whvbz) en de Waterverordening
Gelderland.
Nieuwe locatie?
Iedereen kan bij de provincie suggesties doen voor nieuwe
zwemwaterlocaties. De provincie beoordeelt in overleg
met onder andere de waterbeheerder of de locatie
aangewezen kan worden. Criteria hiervoor zijn veiligheid,
waterkwaliteit en of een groot aantal zwemmers op de
locaties kan worden verwacht. Uiteindelijk besluiten
Gedeputeerde Staten van Gelderland of de locatie als
zwemwater kan worden aangewezen. In verband met de
zorgvuldige voorbereiding bedraagt de looptijd van de
procedure voor aanwijzing twee jaar.

Inspraakreacties (voorbereidingsprocedure op
grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht)
De lijst met de 57 zwemwaterlocaties ligt van
3 februari 2010 tot en met 19 maart 2010 ter inzage op
de kantoren van uw gemeente en het waterschap
waarbinnen uw gemeente is gelegen, alsmede op het
kantoor van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811
CG Arnhem.Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling
hun zienswijzen naar voren brengen bij gedeputeerde
staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te
Arnhem onder vermelding van zaaknummer
2010-000909.Voor het inbrengen van een mondelinge
zienswijze en het verkrijgen van inlichtingen kunt u
contact opnemen met het Omgevingsloket van de
provincie Gelderland telefoonnummer: 026 - 359 9999.
De lijst Aanwijzing Zwemwateren 2010 is tevens in te
zien op www.gelderland.nl/zwemwater. U kunt uw
zienswijze echter niet kenbaar maken via deze website,
maar op de hierboven aangegeven wijze.

Bodemverontreiniging Schoolstraat ong. in Vorden,
gemeente Bronckhorst

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag
willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de
gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.
Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit
zodra dit is genomen.
Tot 22 februari 2010 kunt u uw schriftelijke reacties
toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling
Vergunningverlening/Klant Contact Centrum,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer
(026) 359 99 99.
Arnhem, 29 januari 2010
zaaknummer 2010-001346 / GE187600125

Vanaf 8 februari 2010 kunt u daarom het evaluatieverslag
bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van
het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem of via
www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen
door bij Kenmerk GE187600125 in te vullen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Hypotheekadvies

vanaf 19.95 p/m vanaf 39.50 p/m2
2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98
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(;&/86,(9(.$&+(/6
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

2SHQHONH]DWHUGDJYDQXXU
RIRSDIVSUDDN

ZZZKHWNDFKHOWMHQO
9LQFHQW6SLHJHOHQEHUJ
2XGH=XWSKHQVHZHJD-39RUGHQ

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 57,50
Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 42,50
(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

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

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.

HET IS WEER ZOVER............
de collecties van de opruiming
in onze 2 winkels worden weer
omgeruild. Kom snel: OP=OP!!!

bronckhorst

Terracotta

Natuursteen

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79 • www.bouwmarktdetolbrug.com

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!

KENNISGEVING

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de
Schoolstraat ong. in Vorden, gemeente Bronckhorst op
17 december 2009 al vastgesteld dat sprake is een niet
spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging.
Ook hebben wij ingestemd met een (deel)saneringsplan
voor deze bodemverontreiniging.

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

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

Arnhem, 1 februari 2010
zaaknr. 2010-000909

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
20 januari 2010 door ProWonen een evaluatieverslag
van de sanering op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Hét adres voor al uw
hout en plaatwerk.

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u de laagste hypotheekrente?
Zoekt u een eerlijk advies?
Wilt u alles weten over startersleningen
of koopsubsidie?
Maak dan een afspraak of kijk
op onze site.
Bang voor gevolgen WW? Sluit
nu een WW/WAO verzekering af!
Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

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

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

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206
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Inschrijving mogelijk voor ruiters en aanspanningen

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Meet en Greet Welzijn
VVD Bronckhorst organiseert
woensdagavond 3 februari aanstaande een "meet & greet" voor organisaties en belanghebbenden in
de gemeente Bronckhorst. De VVD
vindt het belangrijk om de stem te
horen van de degenen die te maken hebben met het welzijnsbeleid
in de gemeente Bronckhorst.
Zo is de VVD benieuwd naar de ervaringen van organisaties en betrokkenen met het welzijnsbeleid, bij de uitvoering van het beleidsplan WMO, en
met het project "De Kanteling". De
VVD-fractie wil onder het motto "hou
het klein en daarmee beheersbaar" op
voortvarende wijze het welzijnsbeleid
vormgeven. De VVD wil graag weten

wat zij meer concreet voor de organisaties en belanghebbenden in de komende bestuursperiode kan betekenen.

Deze "meet & greet" met de organisaties en belanghebbenden bij het welzijnsbeleid van de gemeente Bronckhorst is de derde uit de serie van bijeenkomsten waar de VVD de komende
periode in contact treedt met organisaties en belangenverenigingen binnen Bronckhorst. Deze "meet & greet"
vindt aanstaande woensdagavond 3 februari plaats in partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo. Voor meer
informatie
zie
www.vvdbronckhorst.nl.

Marli Turion

POP UPS
De Bronckhorster Paardenmeerdaagse in 2009 was zeer geslaagd.
Na een geslaagde eerste editie in 2009, zal de Stichting
Bronckhorster Paardenmeerdaagse i.o. weer een paardenmeerdaagse organiseren en wel op vrijdag 28,
zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010.
Vanaf evenemententerrein de Hietmaat in Hengelo (Gld.)
wordt iedere dag gestart in steeds een andere richting. Zo
kan er volop genoten worden van de schitterende gemeente Bronckhorst met z’n coulisselandschap, gestoffeerd met

schitterende boerderijen en landgoederen alsook natuurgebieden, bossen, mooie doorkijkjes en vergezichten. Inschrijving is mogelijk tot 15 mei voor zowel ruiters als aanspanningen.
Op de website www.bronckhorsterpaardenmeerdaagse.nl
is meer info vinden. Tevens is het inschrijfformulier te
downloaden, welke gemaild kan worden naar het Secretariaat
Bronckhorster Paardenmeerdaagse,
secretariaat@bronckhorsterpaardenmeerdaagse.nl.

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

Internationale vrouwendag gemeente Bronckhorst 6 maart

Middag voor en door vrouwen
De VrouwenWerkgroep Bronckhorst organiseert ter gelegenheid
van de internationale vrouwendag
2010, op zaterdag 6 maart een middag voor alle vrouwen uit de gemeente in Cultureel Centrum de
Brink in Zelhem. Else-Marie van
den Eerenbeemt spreekt over de
moeder/dochter relatie.
Else-Marie van den Eerenbeemt geniet
bekendheid door lezingen, interviews

Onder de titel 'Pop Ups' is in
Galerie Agnes Raben in Vorden van
7 februari t/m 21 maart een solotentoonstelling te zien met schilderijen en tekeningen van de in Amsterdam woonachtige kunstenaar
Marli Turion. Getoond worden een
vijftigtal werken uit de afgelopen
paar jaar.
De tentoonstelling wordt op zondagmiddag 7 februari officieel geopend
door Anne Semler, beeldend kunstenaar.

Marli Turion stelt in haar werk de
vrouw centraal. Zij onderzoekt de
verhouding tussen echte levende
vrouwen en de manier waarop zij
vaak worden afgebeeld.
Beeldend kunstenaar Marli Turion
(1952 Voorschoten) studeerde aan de
Akademie voor Beeldende Kunsten in
Maastricht en aan de Akademie voor
Beeldende Kunsten in Arnhem. Turion ontving voor haar werk verscheidene stipendia, reis- en werkbeurzen
en was winnaar van de Nederlandse
Grafiekprijs.

DOG pre-instap Gymnastiekwedstrijd in Laren

Veel enthousiaste gymnasten

en workshops in Nederland en in
Vlaanderen, door haar bijdragen aan
diverse informatieve radio/tv programma's en columns en artikelen in
tijdschriften over familiekwesties.
Amnesty en de Wereldwinkel zullen
aanwezig zijn met een stand, evenals
de vrouwenverenigingen uit de regio.
Entree is 5 euro inclusief één consumptie. De inloop is vanaf 13.00 uur, het
programma duurt van 13.30-16.00 uur.

Opkikker & Business Point Telecom

Mobieltjes-actie
Stichting Opkikker gaat de komende maanden oude mobieltjes
inzamelen. De stichting verzorgt
Opkikkerdagen voor langdurig
zieke kinderen en hun gezin,
waarbij alle tegenslagen even
naar de achtergrond verdwijnen.
Business point Telecom Ondersteund deze actie door actief mee te

werken aan de inzameling van oude
mobieltjes. U kunt uw oude mobieltje inleveren bij uw Telecom adviseur, die ervoor zorgt dat uw mobieltje op de juiste plaats terecht komt.
De stichting Opkikker heeft een CBF
keurmerk voor goede doelen.
Men kan Business Point Telecom
bereiken via (0314) 36 43 00 of via
info@businesspointtelecom.nl
Leidster DOG Mandy Mennink met een DOG-deelnemertje tijdens de pre-instap wedstrijd.

Omgaan met gedragsveranderingen

Themamiddag
Dinsdagmiddag 9 februari wordt
in de Mantelzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum
Langeler in Hengelo (G), een informatiebijeenkomst gehouden over
het omgaan met gedragsveranderingen als gevolg van ziekte of beperking.

geeft nuttige handvatten en adviezen
om met deze gedragsveranderingen
om te leren gaan. Na haar inleiding is
er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst begint om 13.30
uur en eindigt om 16.00 uur. De toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar!

Veel mantelzorgers hebben te maken
met het feit dat hun partner of ouder,
als gevolg van een ziekte of beperking,
niet meer dezelfde persoon is als voorheen. Dit heeft consequenties voor de
relatie met diegene en de dagelijkse
omgang met elkaar. Dit kan veel van
de mantelzorger vergen en spanning
en frustratie opleveren. Hoe ga je als
mantelzorger dan met deze gedragsveranderingen om? Minke Schotanus

De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mantelzorgers zijn mensen
die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek, een beperking heeft of hulpbehoevend is. De
mantelzorgsalon is een initiatief van
de VIT Oost-Gelderland. Voor nadere
informatie kunt u de VIT Oost-Gelderland bellen op tel. 0573-438400 of kijken op www.vitoostgelderland.nl.

Terwijl er buiten sneeuw lag, gymden de kinderen zich zaterdag warm in
de sporthal in Laren. Gymnastiekvereniging DOG uit Baak organiseerde
wederom de turnwedstrijd voor de allerkleinsten, de categorie ‘pre-instap’, voor de 5-, 6- en 7 jarigen.
Er namen zo’n 200 kinderen aan deel,
voornamelijk meisjes, maar ook een
flink aantal jongens. Het evenement
vond plaats onder auspiciën van de
KNGU en zo’n veertien gymnastiekverenigingen uit het rayon Hanzestreek
hadden zich ingeschreven. Door omstandigheden moest de organisatie
uitwijken naar de sporthal in Laren.
Voor de kinderen maakte dat niets uit.
Met spanning en enthousiasme werden de diverse onderdelen afgewerkt.
Voor de meisjes: brug, balk, lange mat
en dikke mat en voor de jongens: ringen, rekstok, mat, gelijke brug en
spanbrug. Alles verliep voorspoedig,
de EHBO had het rustig: een gekneusde enkel en een vinger tussen de deur.
Vaak waren het de eerste wedstrijden
voor de kinderen, maar door de stimu-

lerende, bemoedigende woorden van
de leiding en door de vrolijke muziek
van K3 en kinderen voor kinderen,
was het een leuke dag.
Aan het eind van elke sessie werden er
medailles uitgereikt op het erepodium, maar natuurlijk kregen alle deelnemertjes ook een herinneringsvaantje.
DE UITSLAGEN
Niveau R3: 1. Tanlin Koonen SZG; 2.
Maura Mol SZG; 3. Bente van Suijlen
SZG.
2e groep: 1. Milou Klein Brinke LGV; 2.
Eline Beuzel LGV; 3. Noor van den Berg
LGV.
Niveau R2: 1. Floor Hesselink RGV; 2.
Aicha Verhaegh SZG; 3. Gwen de Wijs
RGV.
Niveau R3: 1. Kyra Aalbers SZG; 2. Ja-

dey Buffart DIO; 3. Indy Menting DIO.
Niveau R2: 1. Annemijn Hagen LGV; 2.
Esmee van de Veen Valto; 3. Lisanne
Krook SZG.
Niveau 12: 1. Rosalie Beulink DIO; 2.
Esmee Aaldering DIO; 3. Ilse Huurnink SV Harfsen.
Niveau R1: 1. Lieke Koers DIO; 2. Tessa
Vonkeman DOS; 3. Jet Klein Nengerman Sparta.
Niveau 11: 1. Bibi Kerkemeijer Brinio;
2. Lauren Stegeman RGV; 3. Nine Kok
RGV.
2e groep: 1. Marcella Holmer LGV; 2.
Emma Sloot DIO; 3. Tamara Derksen
SSS.
Jongens, niveau 15 en 16: 1. Gijs Faassen Sperwer; 2. Harm Fokkink Sperwer; 3. Remco Rouwenhorst DOS.
Niveau 17: 1. Elwin Lobeek RGV; 2.
Niels Kornegoor Achilles; 3. Job Weustenenk Achilles.
Niveau 17, jaar 2002: 1. Teun Sprukkelhorst DOS; 2. Hidde Bosman RGV; 3.
Jelle Dinkelman DOS.
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Rondom de Hessenweg (123)
Op de foto is Huis Bergh afgebeeld. Met plaatsen als Elten, Emmerich en
Kleef als achterwacht, een ideale plek om het hele gebied rondom de Oude IJssel te kunnen bestrijken. Graaf Willem IV van den Bergh is hier in op
24 december 1537 geboren en in de beginfase van de Tachtigjarige Oorlog
heeft Huis Bergh veel te lijden gehad.

In de vorige aflevering schreven we,
dat deze Graaf Willem IV uit onvrede
contact zocht met de Spanjaarden. Al
in de tijd dat hij stadhouder van Gelderland wilde worden stond hij in contact met de hertog van Parma over een
eventuele overgang naar de Spaanse
kant. In 1583 werden in zijn verblijven
in het hertogelijk hof te Arnhem voor
hem zeer belastende papieren gevonden. Willem IV werd gearresteerd en
pas na het bereiken van een accoord
in 1584 vrijgelaten. Zijn ‘verraad’ moet
worden gezien als een reactie op het
feit, dat hij zich als rijksgraaf gekrenkt
voelde in zijn waardigheid omdat zijn
benoeming tot stadhouder van Gelderland zeer moeizaam was verlopen
en hij geen herstelbetalingen ontving
voor de verwoesting van zijn bezittingen. Veel plezier heeft de graaf van
zijn stap niet beleefd. Hij stierf op slot
Ulft in 1586, nog maar 48 jaar oud.
Hier beschikte hij ook over een eigen
kleine krijgsmacht onder zijn bevel.
Hoewel de stap van graaf Willem in
zijn tijd zeker niet uitzonderlijk was,
is er in de literatuur zeer negatief over
hem geoordeeld. Het feit dat hij een
zwager van Willem van Oranje was,
zal hieraan hebben bijgedragen. Tijdgenoot Everard van Reijdt, die hem als
griffier van het Gelderse Hof persoonlijk kende, beoordeelde hem als ‘onbe-

grijpelijk ligtzinnig’ en ‘meinedig
trouweloos’. Ook de 17de-eeuwse geschiedschrijvers Hooft en Pontanus
oordeelden bijzonder negatief. Een
milder oordeel werd in 1846 geveld
door de rechter en archivaris Tadama,
die door zijn inventarisatiewerkzaamheden in het
Berghse archief
originele stukken
kon raadplegen.
Hij achtte de eerdere oordelen te
zwart gekleurd:
“Veeleer komt het
mij voor dat bij
graaf Willem van
den Berg vele talenten en groote
werkzaamheid
met eene groote
mate van adeltrots, eene eerzucht
zonder
grenzen, eene sterke zel&#64258;iefde, te ver gedrevene liefde voor zijn
huisgezin en gebrek aan zelfstandigheid, gepaard gingen.” J.A.G.C. Trosée
was in 1929 echter weer veel harder.
Bij zijn beschrijving van een (mogelijk)
jeugdportret van graaf Willem vermeldt hij: “ietwat gluiperig gluren
zijn kijkers louche rond, berekenend
en wantrouwig.” Pas recentelijk is een
meer evenwichtige zienswijze naar voren gebracht en het handelen van
graaf Willem vanuit het adellijke eerconcept gelnterpreteerd. Graaf Willem zag zichzelf als een autonome
rijksgraaf die in Gelderland aan nie-

Betuttelende regelgeving in de gemeente Bronckhorst

plaatst en uitsluitend op eigen erf. U
kunt zich voorstellen dat bedrijven die
niet aan een doorgaande weg gevestigd zijn, daardoor in het nadeel zijn.
Onlangs heeft de rechter in Zutphen
de gemeente Bronckhorst op de vingers getikt, toen een boer bezwaar
maakte tegen een geweigerde vergunning.

Bronckhorst is een ondernemende gemeente. Zo wordt er veel gedaan om
recreatie en toerisme te bevorderen.
Ondernemers die hierop inspelen zijn
vaak boeren die, soms uit noodzaak,
extra inkomsten nodig hebben. Het reclamebeleid van de gemeente Bronckhorst maakt het deze ondernemers in
het buitengebied onnodig lastig als zij
een reclamebord willen plaatsen. Per
bedrijf mogen er slechts 2 worden ge-

Tijd dus om stil te staan bij nut en
noodzaak van het huidige reclamebeleid. Hebben wij dit strenge reclamebeleid wel nodig in de gemeente
Bronckhorst? Wat levert het huidige
reclamebeleid op?

Clinic Karel de Lange

mand verantwoording verschuldigd
was. Deze soevereine pretenties, die
door zijn geslacht voortdurend gekoesterd zijn, leidden ertoe dat hij uiteindelijk alleen het gezag kon erkennen van iemand die boven hem stond,
dus van de heersende monarch, de koning van Spanje en heer der Nederlanden. Graaf Willem kan zeker worden
gekarakteriseerd als een uitermate
standbewust man, die de soevereine
traditie van zijn geslacht hoog wenste
te houden. Hij was zeker geen man

Afgelopen zondag organiseerde
menvereniging 'In stap en draf' een
goedbezochte clinic voor paardenliefhebbers. In manege de Gompert wist 'paardengoeroe' Karel de
Lange uit Steenbergen de aanwezigen te boeien met een gepassioneerd verhaal over de ontwikkeling van het paard zoals wij dat
kennen.
Hij nam het publiek mee op een reis
naar het verre verleden in een knappe
mix van geschiedenis, biologie, erfelijkheidsleer, aardrijkskunde en wiskundige verhoudingen. Paarden in de
oertijd zagen er heel anders uit dan
wat we nu gewend zijn en waren in
veel gevallen niet hoger dan een grote
hond nu. Evenwichtige natuurlijke selectie zorgde ervoor dat de eerste
'paardachtigen' evenwichtige, veelzijdige dieren waren die zich goed staande konden houden in de soms barre
omstandigheden en klimaten waar zij
leefden. 'Survival of the fittest' betekende toen 'het best aangepast aan de
omgeving'. Ook waren ze goed opge-

wassen tegen hun natuurlijke vijanden. Nadat de mens ingreep ontstonden en verdwenen rassen en eigenschappen. Vanaf 2000 v Chr tot nu
hadden Romeinen, Germanen, Engelsen e.v.a. hun eigen wensen t.a.v. snelheid, hoogte, grootte, karakter en
bouw. Door de eeuwen heen is zo het
hedendaagse paard ontstaan.

Daarna ging Karel uitgebreid in op de
theorie en praktijk van de bouw,skelet
en de mechaniek van het paard. In de
manege werd zijn uitleg in de praktijk
getoond met behulp van enkele paarden en pony's die zich van hun beste
kant lieten zien door rondjes 'in stap
en draf'. Al met al was het een leerzame en gezellige middag voor de paardenliefhebbers. Terwijl de dames en
heren fokkers zeker aan het denken
gezet zijn over effect en wenselijkheid
van 'onnatuurlijke' selectie.

Meer informatie over Karel de Lange
en dit onderwerp treft u op www.instapendraf.nl

Vrijwilligersmiddag
met een grote intellectuele of politieke begaafdheid. Dat hij lang aarzelde
en moeilijk besluiten kon nemen, is
eenvoudig aan te tonen. Maria van
Nassau, zijn echtgenote, is echter altijd achter hem blijven staan, hoeveel
verdriet zij ook had van de verwijtende correspondentie met haar broer
Jan van Nassau en het verbreken van
het contact met haar oudste broer
Willem van Oranje.
Bron: o.a. Biografisch Woordenboek Gelderland (Ruurd Faber).
En niet in de laatste plaats: minder
kosten voor de inwoners. Bovendien is
het niet logisch wanneer in de ene gemeente wel een reclamebord mag
worden geplaatst en in de andere gemeente niet. De komende jaren ontkomt de gemeente Bronckhorst niet
aan extra bezuinigingen vanwege de
lagere inkomsten uit het gemeentefonds. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waar gemeenschapsgeld
aan wordt besteed. Ik ben voor de afschaffing van betuttelende regelgeving. Houd de gemeentelijke regelgeving overzichtelijk, zo beperkt mogelijk en beheersbaar. Daar heeft iedereen voordeel bij.

In de omringende gemeenten zijn de
regels voor reclame-uitingen onlangs
afgeschaft. Dat scheelt een hoop
rompslomp en administratieve lasten.

Het CDA Bronckhorst gaat op 13 februari de vrijwilligers van de gemeente Bronckhorst in het zonnetje zetten. Volgens lijsttrekker Andre Baars is het belangrijk om zuinig te zijn op deze grote groep
mensen en wil het CDA iets voor deze mensen terug doen. '' De vrijwilligers zijn toch het cement van onze gemeenschap. Als je kijkt hoeveel werk er in onze Gemeente
door vrijwilligers wordt verzet dan
kun je daar alleen maar trots op
zijn en veel respect voor hebben''.
De vrijwilligers middag wordt gehouden op zaterdag 13 februari in de
Horst in Keijenborg. Volgens de lijsttrekker van het CDA zijn alle vrijwilligers uit de gemeente welkom om sa-

men met elkaar een hapje en een
drankje te nuttigen. Tevens zal CDA
Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel deze middag aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de vrijwilligers van
Bronckhorst. Volgens Baars moet het
een leuke ontspannen samenkomst
zijn waarin de vrijwilliger zich gewaardeerd voelt. ''En natuurlijk zorgen wij voor een leuke attentie''.

Opgeven voor de vrijwilligers middag
is niet verplicht, toch is het ivm de catering en de attentie goed om te weten
hoeveel mensen er ongeveer komen.
Mocht men er zeker van willen zijn
dat er ook een attentie is, geeft u zich
dan op voor deze middag via m.vanzadelhoff@cdabronckhorst.nl

Wandeltocht Hamove
Op zondag 7 februari organiseert
de sportcommissie van de HAMOVE een wandeltocht.
De start is vanuit de HAMOVE molen
gelegen aan het circuit: Varsselseweg
34; 7255 NR in Hengelo (gld). De af-

Gerard van der Bend.
Kerkweg 11, Zelhem.

standen die kunnen worden gelopen
zijn 6, 12, 18 of 25 kilometer. In de verwarmde molen kunt u na afloop nog
genieten van een hapje en / of een
drankje.
Voor meer inlichtingen kanman terecht bij G. Bretveld (0575-461592)

P . K . V. N i e u w s

Champion Show
Utrecht

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

DWERGHOENDERS:
Orpington Kriel: B. van Dijke 9xZG,
7xG
Appenzeller Spitskuif Kriel: H. van
Olst 1xF, 2xZG

KONIJNEN:
Groot Lotharinger: Mevr. Borgman-Berenpas 4xZG
Franse Hangoor: J. Agterkamp 1xF,
1xZG, 2xG, R. Bruinsma 2xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
2xZG
Hollander: T. Janssen 3xF, 2xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven. Janssen
1xF, 2xZG, 1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 2xZG, 2xG

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders
Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

DUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1x94, 1x 93, 1x92, 1x91 punten

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)

Informeer naar de vele mogelijkheden!
NEVENVESTIGINGEN:
Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010

drukkerij Weevers

Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Weevers Walburg
Weevers Elna

Weevers Emaus

studio Contact

LICHTENVOORDE

GROENLO

RUURLO

COMMUNICATIE

ZUTPHEN

Weevers druk

Weevers Net

ZELHEM

VORDEN
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Rode PvdA bal
gaat naar voetbalverenigingen

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Opzied: Opzij.
"Gao's opzied; ik kan niks zeen".
B. Haevel: Erg onhandig persoon.
"Bi'j 't wark is 't ne haevel".
C. Tokke(n)Wekke: Volgende week.
"Dan komme wi'j tokke(n)wekke".

Klant krijgt direct zorg bij Sensire
Wijkverpleegkundige van Sensire mag zelf de zorg bepalen
Bij inwoners van Oost-Gelderland
die zorg aanvragen bij Sensire, kan
de zorg binnen twee dagen worden
geleverd. Tot nu toe behandelde
het CIZ (Centrum indicatiestelling
zorg) de zorgaanvraag. Sinds kort
heeft het CIZ de wijkverpleegkundigen van Sensire het vertrouwen
gegeven zelf te bepalen welke zorg
de klant nodig heeft.
"Zelos" neemt de voorzitter Wim Groot Nibbelink de bal in ontvangst van Antoon Peppelman
Bronckhorst maken we samen en ook verenigingen hebben daar een
belangrijke rol in. In dat kader wordt de bal door de PvdA aan de verenigingen toegespeeld. Er loopt op dit moment een belangrijk proces op het
gebied van de overdracht van de accommodaties en de PvdA wil graag
weten of dit straks naar tevredenheid is verlopen.
De vertegenwoordiging van de PvdA
bestond uit de fractievoorzitter en
lijsttrekker Antoon Peppelman, wethouder Peter Glasbergen en de raadsleden Jan Beverdam en Johanna Bergervoet.
Bij Zelos is hierover kort van gedachten gewisseld met een vertegenwoordiging van het bestuur. Voorzitter
Wim Groot Nibbelink en secretaris

Bert Wieringa hebben kort uitgelegd
waar Zelos mee bezig is op het gebied
van de accommodatie.De goede sfeer
in de gesprekken met de gemeente
werd ook aangehaald. De PvdA zal binnen een jaar weer met Zelos contact
opnemen om de privatisering te evalueren en mogelijke knelpunten te bespreken. Bij de overburen, Voetbalvereniging Zelhem, is de bal overhan-

digd aan de trainer van het eerste elftal Gerrit Haverkamp. Ook hier werd
nogmaals de nadruk gelegd op de rol
die (voetbal)verenigingen hebben in
het maatschappelijk leven. Bewegen
en in teamverband actief zijn is ontzettend belangrijk met name voor de
jeugd. Met bestuurslid André Vreman
is ook afgesproken dat de PvdA later
zal terugkomen op het privatiseringsproces.
Beide verenigingen hebben een, uiteraard rode, voetbal ontvangen. Met het
huidige winterweer en sneeuw op de
velden valt deze bal goed op.

Met de nieuwe werkwijze komt Sensire tegemoet aan de wens van Staatssecretaris Bussemaker en van de klant
om de bureaucratie in de zorg te verminderen.

WIJKVERPLEEGKUNDIGE OP
HUISBEZOEK
In de nieuwe situatie vraagt iemand
met een zorgbehoefte de zorg direct
aan bij Sensire. De wijkverpleegkundige van Sensire maakt binnen een
dag een afspraak om op huisbezoek te
komen. Tijdens dit huisbezoek bespreekt ze samen met de klant de
zorgbehoefte.

RELATIE MET KLANT HET
BELANGRIJKST
Voor Sensire sluit de nieuwe werkwijze goed aan bij de organisatievernieuwing die zij momenteel doorloopt.
Hierbij is de relatie tussen de klant en
de medewerker het belangrijkste. De
wijkverpleegkundige is altijd in de
buurt van de klant, in elke wijk en in
elk dorp. Zij weet wat er leeft in de
wijk en zorgt ervoor dat zij iedereen
die zich aanmeldt voor zorg goed leert
kennen. Op deze manier kan de wijkverpleegkundige met haar team direct
inspelen op de wensen van de klant.

KORTE PROCEDURE
Na het huisbezoek brengt de wijkverpleegkundige advies uit aan het CIZ.
Het CIZ zet het advies van de wijkverpleegkundige in principe direct om in
een indicatiebesluit. Hierdoor kan de
zorg binnen twee dagen starten. Alleen in complexe situaties stelt het CIZ
de indicaties zelf.

ZORG AANVRAGEN?
Inwoners van Oost-Gelderland die
zorg willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Sensire via telefoon
0900 - 88 56. De wijkverpleegkundige
uit de betreffende plaats komt dan
direct op huisbezoek en een medewerker van Sensire kan binnen enkele
dagen de zorg starten.

Themamiddag: 'Omgaan
met gedragsveranderingen'
Op dinsdagmiddag 9 februari a.s.
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld., een informatiebijeenkomst plaats over het
omgaan met gedragsveranderingen als gevolg van ziekte of beperking.
Veel mantelzorgers hebben te maken
met het feit dat hun partner of ouder,
als gevolg van een ziekte of beperking,
niet meer dezelfde persoon is als voorheen. Dit heeft consequenties voor de
relatie met diegene en de dagelijkse
omgang met elkaar. Dit kan veel van
de mantelzorger vergen en spanning
en frustratie opleveren. Hoe ga je als
mantelzorger dan met deze gedragsveranderingen om? Minke Schotanus
geeft nuttige handvatten en adviezen

"Zelhem" krijgt trainer Gerrit Haverkamp de bal door Antoon Peppelman overhandigd.

Passend arrangement

Veel mogelijkheden bij Groepshotel De Tienhoeve
Na de opening op 8 mei 2009 heeft vijfsterren groepshotel De Tienhoeve
zich landelijk in negen maanden tijd goed weten te presenteren: dit gezien het aantal boekingen bij zowel de zakelijke als de particuliere markt.
Ook waren de reacties van de bezochte gasten zeer lovend over het concept van het groepshotel en het gebouw de tienhoeve dat op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid is gebouwd met de daarbij behorende
luxe.
De Tienhoeve is gelegen naast de alom
bekende camping Kom-es-An aan de
Handwijzersdijk 4 in Hengelo Gld.
welk beide eigendom zijn van de familie Wolfs. “De regionale markt laat
nog een beetje op zich wachten, hoewel wij naar de uitzending en presen-

tatie van De Tienhoeve in de uitzending ‘zakelijk bekeken’ van graafschap
tv goede reacties mochten ontvangen”, zegt de familie Wolfs. Dat er in
het groepshotel veel mogelijk is willen
ze laten weten door een passend Valentijn-arrangement te presenteren

met een 6-gangen diner inclusief één
flesje wijn, overnachting en een luxe
ontbijtbuffet.
De aankomst is zaterdag 13 februari,
er is een welkomstdrankje met een
verleidelijke amuse, een 6-gangen romantisch verwenmenu bij candle
light, inclusief 1 fles wijn. Zondag 14
februari is er een luxe ontbijtbuffet en
daarna vertrek (uitchecken).
Ook is het mogelijk om in groepsverband, minimaal 10 personen en maximaal 45 personen, met overnachting
bijvoorbeeld een wijn- en spijsarrange-

ment of een kook/tapa’s- workshop/ arrangement te reserveren of uw huwelijksfeest of andere feestelijke aangelegenheden bij de tienhoeve te vieren
waarbij u het gehele pand en het omliggende terras voor uzelf heeft.
Bezoek ook de website voor een indruk en arrangement overzicht op
www.detienhoeve.nl of voor info -info@detienhoeve.nl of maak vrijblijvend een afspraak voor verdere informatie groepshotel De Tienhoeve is gevestigd aan de Handwijzersdijk 4, Hengelo Gld. Tel. 0575-467707 b.g.g. 0683214795.

om met deze gedragsveranderingen
om te leren gaan. U kunt uw vragen
stellen.
Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is van harte welkom.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden; mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chronisch ziek, een beperking heeft of
hulpbehoevend is. De mantelzorgsalon is gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo
Gld. en is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT OostGelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

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

De Draad Kwijt op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Nieuw: meditatiegroepen onder leiding van Marjo Poncin

Meditaties en visualisaties
Wie graag wat meer zou willen ontspannen en beter gegrond met situaties willen leren omgaan, dan is
mediteren wellicht iets. Voor wie
wil weten wat meditatie is, of dit al
kent maar dit graag in groepsverband zou willen doen, geeft Marjo
Poncin uit Olburgen meditatiegroepen.

en even te wennen begint ze met een
serie van 3 avonden op maandagavond 15 februari, 1 x per 2 weken van
20.00 uur tot 21.30 uur. Kosten per
avond zijn 13 euro p.p. incl. BTW en inclusief koffie of thee. De meditatiegroepen worden gehouden in Het Anker aan de J.F. Oltmanstraat 7, 7221 NA
Steenderen.

De bedoeling is met een groep van 6
tot 10 personen te mediteren, waarbij
de meditaties door Marjo worden geleid. Naast meditaties gebruikt zij ook
visualisaties. Om de groep te vormen

Aanmelden kan via mail info@praktijkvoorpeth.nl, via telefoonnummer
(0575) 450108 of (06) 12478526. Meer
info op de website van Marno Poncin:
www.praktijkvoorpeth.nl.

Koffieconcert De Trekkebuuls in Wolfersveen – 7 februari 2010

Gevarieerd programma
Op zondag 7 februari 2010 wordt er
een koffieconcert georganiseerd in
het Wolfersveen. De organisatie
hiervan is in handen van harmonicagroep De Trekkebuuls uit Hengelo (Gld). Aanvang 11.30 uur.
Er treden vier verschillende groepen
van formaat op. Elk optreden duurt

een uur met tussen elk optreden een
kleine pauze van een kwartier voor
het nuttigen van een hapje en een
drankje.

Het koffieconcert wordt gehouden in
Het Wolfershuus, Ruurloseweg 42,
7021 HC Zelhem. Aanvang 11.30 uur,
sluiting om 16.00 uur.

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

In samenwerking met Bruidshuis Beijer Besselink

Inspirerend Bruidsevent
Woensdagavond 3 februari treedt de band ‘De Draad Kwijt’ tussen 20.00 en
22.00 uur op in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
De naam ‘De Draad Kwijt’ werd gekozen vanwege de vrije avond/set-indeling en het feit dat de band akoestisch
(zonder draad) speelt. De band bestaat
uit Justin Stuart (gitaar & vocals), Jeroen Pubben (piano, gitaar & vocals,
Matthijs Barnhoorn (basgitaar, gitaar,
viool, mandoline & vocals) en Jelle
Spexgoor (drums, percussie & vocals),
waarbij ze afwisselend de leadvocals
voor hun rekening nemen.

Tijdens een optreden komen vele bekende en soms onbekende liedjes
voorbij, sommige in de originele uitvoering, anderen in een totaal ander
jasje. Daarbij is het mogelijk dat twee
nummers door elkaar worden gespeeld of zelfs tegelijkertijd! The Beatles samen met Ritchy Valens?! The
White Stripes en Eurythmics tegelijkertijd. Wanneer het publiek zich gaat
mengen in het optreden, bijvoorbeeld

door meezingen of meespelen, is het
feest compleet! Ze kunnen natuurlijk
niet elk nummer spelen, maar willen
het zeker proberen, dat is hun insteek.
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.

Orangerie Huize Ruurlo organiseert zondag 28 februari a.s. van
12.00 tot 17.00 uur een inspirerend
Bruidsevent in de schitterende
Orangerie bij Kasteel Huize Ruurlo.
Aanstaande bruidsparen kunnen hier
de inspiratie opdoen voor hun te plannen huwelijksdag. Deze middag zullen diverse standhouders zich presenteren, op ieder gebied is wel wat te
vinden. De Orangerie zaal zal compleet in bruidssfeer zijn door alle
stands, met natuurlijk een catwalk in
het midden waar tijdens deze middag
de actuele bruidsmode voor hem en

haar worden geshowd. Tevens is deze
middag op vertoon van het entreekaartje de trouwzaal van Kasteel Huize Ruurlo te bezichtigen! Voor actuele
deelnemerslijst, kijk dan op de website www.orangerie-ruurlo.nl. Entree:
tien euro per persoon inclusief een
welkomstdrankje; glas glühwein of
warme chocolademelk (aan de kassa
van de Orangerie). Voorverkoop: 8,50
p.p. Voorverkoopadressen: Bruidshuis
Beijer Besselink in Beltrum en bij
Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo.
De organisatoren zien u graag op 28
februari in de Orangerie. Want op een
dag zeg je: ‘JA’. Locatie: Orangerie
Ruurlo, Stapeldijk 1 in Ruurlo.

Lente Fair bij Kasteel en Orangerie Ruurlo

van harte welkom op Lente
Fair bij Kasteel Huize Ruurlo
en de Orangerie Ruurlo. Want
daar kunt u op beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur de inspiratie op doen voor de komende maanden van het jaar.
Evenals vorig jaar, wat een
groot succes was, zullen diverse participanten zich presenteren op de fair en u laten genieten van de lente in de Achterhoek! Maar liefst twee dagen zal het terrein van de
Orangerie Ruurlo en Kasteel
Huize Ruurlo het decor vormen voor dit unieke evenement. Wat kunt u zoal verwachten: Mooi ingerichte
stands in een tuin die geheel
in sfeer is aangekleed. Op alle
gebieden is wel iets te vinden,
van interieur tot exterieur,
van culinair tot mode. Gedurende de hele dag inspirerende shows en demonstraties.
Bent u benieuwd naar het actuele nieuws en deelnemerslijst, kijk dan op de website:
www.orangerieruurlo.nl
Entree: volwassenen vijf euro,
kinderen (3 tot 12 jaar) 2,50
euro. Kortom een heerlijke
dag uit voor het hele gezin!
Vorig jaar was de eerste editie van de Lentefair in en rondom de Ruurlose Orangerie een groot succes.
Dieren ontwaken langzaam uit de winterslaap, de bloemen en planten komen voorzichtig in bloei. Bij de mens
begint het te kriebelen, wellicht een grote schoonmaak en het huis en tuin gereed maken voor de mooie warme
dagen die gaan komen. Maar .… heeft u wel voldoende inspiratie?

De exploitanten van Hotel Avenarius
en Orangerie Ruurlo heten u daarom
op zaterdag 13 en zondag 14 maart

Begin maart meer informatie
over de Lentefair
in weekblad Contact.

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn
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Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEEVERS WALBURG,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10

Montreal
Deelbare comfortkamer
in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten
160/180 - 200

nu 1495,Handgeschilderd, mahonie
houten ledikant 160-200

nu 1395,nachtkast per stuk 249,-

Ledikant 90/200 cm.
in eikenkleur
samen met lattenbodem
en matras

nu 499,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring
combinatie
incl. pocketvering matrassen,
hoofdeinde en heerlijke
comfortabele toppers.
Maat 160x200.
Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N
Polyether matras*

Perfolatex matras*

Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-allergische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/200
van 189,nu
149,90/200
van 199,nu
159,90/210
van 221,nu
179,140/200 van 309,nu
269,160/200 van 343,nu
319,180/200 van 390,nu
339,-

Matras met comfortzones, met COOL
TOUCH jersey stretch tijk doorgestikt
met wildzijde.
In 3 hardheden.
80/200
van 760,nu
599,90/200
van 795,nu
649,90/210
van 852,nu
729,140/200 van 1097,nu
999,160/200 van 1294,nu
1199,-

Comfolastic matras*

Pocketvering matras
Super de luxe*

Anti-allergie matras met schoudercomfortzone voorzien van dubbeldoeks
stretch hoes.
80/200
van 269,nu
219,90/200
van 289,nu
229,90/210
van 339,nu
249,140/200 van 409,nu
359,160/200 van 469,nu
429,-

Matras Platinum
Super comfort matras met geprofileerd koudschuim. Soft touch en
7 comfortzones
80/200
van 809,nu
669,90/200
van 839,nu
699,90/210
van 950,nu
749,140/200 van 1319,nu
1049,160/200 van 1539,nu
1249,-

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen.

Superieure kwaliteit

80/200 van 699,- nu voor

nu 3995,-

10
Showroom
Bedden
HALVE PRIJS

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

599,-

Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paardenhaar
+ 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200
van 760,nu
649,90/200
van 795,nu
699,90/210
van 880,nu
749,140/200 van 1125,nu
1079,160/200 van 1384,nu
1199,-

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comfortabel en
drukverlagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden.
80/200
van 669,nu
499,90/200
van 719,nu
549,90/210
van 789,nu
599,140/200 van 1274,nu
899,160/200 van 1435,nu
999,* Matrassen zijn in vele maten leverbaar en
kunnen ook kostenloos in een anti-allergie
uitvoering geleverd worden.

Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/200
incl. 2 spiralen
incl. 2 comfolastic matrassen

nu 1495,-

Showroommatrassen
90-200

nu met

50% korting
Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

Ons gehele assortiment bestaat uit
40 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen
worden evt. retour genomen.

GRATI

S

bedom
& hoo bouw
fdbord

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

COMFORT LEDIKANT

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

ASBESTSANERING
SLOOPWERKEN
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

HENGELO (G) TEL. 0575 467474
Wij zijn een aannemersbedrijf op het gebied van asbestsanering, sloop-, grond- en straatwerk. Binnen ons personeelsbestand hebben wij momenteel ruimte voor een:

Asbestsaneerder:
in het bezit van rijbewijs B/E
niet bang om op hoogte (daken) te werken
geen 8 tot 5 mentaliteit
bereid tot het volgen van opleidingen

Sollicitaties kunt u richten aan
Enzerink BV
Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo Gld.

WWW.E N Z E R I N K.N L

ML Food en Beverage heeft een vacature voor:

Medewerkers(sters) bediening
Voor het golfseizoen 2010 zijn wij op zoek naar
enkele medewerkers(sters) die ons team wil versterken
in de horeca voor de bediening in het clubhuis, bar en terras.
Geen bezwaar om in de avonduren en in het weekend te werken.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VIW
Werkzaamheden;
In deze functie houd je je bezig met het instellen van CNC kantbanken en het draaien van productie. Je bent bereid werkzaamheden, anders dan eigen werkzaamheden, uit te voeren.
Functie eisen;
- Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
- ervaring met het produceren met een CNC kantbank;
- flexibel zijn en mee kunnen schakelen wanneer gewenst;
- kunnen tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische
achtergrond hebben;
- bereidheid tot het werken in ploegendienst;
- doorzettingsvermogen.

Taken: Zorg dragen voor onze leden en gasten
en de daarbij behorende onderhoudstaken.

HOTELMANAGER M/V

Werkervaring: ervaring gewenst
Dienstverband: tijdelijke overeenkomst
Arbeidstijden: in overleg
Uitbetaling: conform CAO Horeca
Werklocatie: Golfclub ’t Zelle Hengelo gld
Zoek je een gezellige werksfeer in een
gastvrije omgeving, neem dan contact op met:
L. Lengton 0575 467512 of
A. van Amerongen 0575 779912

Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VIW0000
Werkzaamheden;
Een hotelmanager plant, leidt en coordineert alle hotelactiviteiten.
Hij/zij neemt verantwoordelijkheid voor alle dienstverlening binnen
het hotel, inclusief receptie, conciergediensten, reserveringen,
maaltijden, marketing, administratie, personeelszaken en schoonmaakdiensten.

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbaan in de Achterhoek!

Functie eisen;
- Afgeronde MHS of HHS opleiding;
- minimaal 10 jaar relevante management ervaring in vergelijkbare bedrijven;
- overtuigingskracht.

WEBPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VJB00029

ACCOUNTMANAGER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer;
VIW00057
Voor een bedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn wij op
zoek naar een Accountmanager voor de afdeling verkoop.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het realiseren
van de verkoopdoelstellingen. Het onderhouden en uitbouwen
van bestaande relaties en het uitbrengen van offertes zijn
een belangrijk onderdeel van de functie. Ook zorg je voor de
ontwikkeling van bedrijfspresentaties, brochures, mailingen
internettoepassingen en beurspresentaties.

Ben jij die energieke coureur ?
Werken bij een snel groeiend, klein en jong bedrijf gespecialiseerd in bedrijfskleding als

commerciële binnendienstmedewerker (m/v)
voor 32 uur per week te Zutphen.
Werkzaamheden:
Inkooporders en verkooporders behandelen, klanten helpen, kleding voorzien van logo’s,
goederen verzenden en controleren van binnengekomen goederen.
Ben jij:
Representatief, stressbestendig, klantgericht / klantvriendelijk, communicatief sterk, positief,
gedreven, nauwkeurig, consequent en zelfstandig. Heb je lef en kun je snel schakelen
met een MBO werk en denkniveau? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur z.s.m. (gesprekken vanaf 15 febr. a.s.) je sollicitatiebrief en CV naar:

Aangezien je in deze functie veel te maken hebt met buitenlandse klanten is het van belang dat je de Engelse en Duitse
taal goed beheerst. Heb jij een voltooide opleiding op
MBO/HBO niveau, ervaring met commerciele processen,
enige jaren verkoopervaring en affiniteit met de metaalindustrie, dan ben jij degene die we zoeken!

Protect Bedrijfskleding BV
T.a.v. Sonja Seegers
Jutlandsestraat 15, 7202 CB Zutphen

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;
- kennis van PHP, MySQL, CSS, HTML en Javascrip;
- ervaring met grafische programma’s Photoshop, Imageready,
Illustrator en Dreamweaver;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- zelfstandig kunnen werken.

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

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

LASERPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VVN0001

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

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.
Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Werkzaamheden;
Het instellen, programmeren en produceren met een lasersnij
machine met JetCam besturing.
Functie eisen;
- Bereidheid tot het werken in 2-ploegen;
- ervaring met Bistronic besturing.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Bouw met ons mee!
HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de fabricage van
prefab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw en de
agrarische sector. In verband met de groei van ons bedrijfsbureau en de ontwikkelingen
in de markt, zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de fulltime functies van
Technisch – commercieel medewerker en Werkvoorbereider.
Wij bieden u een prettige collegiale werksfeer en een bij de functie passend salaris.
Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vacatures? Neem dan
contact op met de heer P. van Mourik, telefoon 0575 – 46 81 81. Indien u voldoet aan
de functie-eisen, is het ook mogelijk om een oriënterend bedrijfsbezoek in te plannen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de heer P. van Mourik.
Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorend CV kunt u binnen 14 dagen na verschijning
van deze advertentie sturen naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik, postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld.
E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl

Technisch – commercieel medewerker m/v
De werkzaamheden bestaan uit:
3 Verkoop
3 Inkoop
3 Beheer van het offertebestand
3 Begeleiding voor- en nacalculatie
3 Projectbegeleiding
De geschikte kandidaat:
3 Heeft affiniteit met het bouwproces
3 Is kosten- en kwaliteitsbewust
3 Heeft een commerciële instelling
3 Is communicatief en sociaal vaardig
3 Heeft minimaal een HBO opleiding richting bouw

Werkvoorbereider m/v
De werkzaamheden bestaan uit:
3 Uitwerking en begeleiding van projecten van opdracht tot levering
3 Vertaling van bouwkundige tekeningen en bestekken naar
productietekeningen
3 Het maken van voorbereidingsschema’s en productieplanningen
3 Begeleiding van en overleggen met opdrachtgevers, constructeurs,
toeleveranciers en productie
3 Bewaking van kwaliteit, levertijd en kosten

HCI Betonindustrie B.V.
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 46 81 81 www.hcibeton.nl

De geschikte kandidaat:
3 Heeft affiniteit met het bouwproces
3 Is kosten- en kwaliteitsbewust
3 Kan goed organiseren en planmatig handelen
3 Is flexibel en initiatiefrijk
3 Heeft minimaal een MBO opleiding

