
Vierakker-Wichmond - Je bent een 
druk en succesvol zakenman, een 
echte Ludo Sanders uit Goede Tijden 
Slechte Tijden maar dan anders. Je 
vrouw besluit samen met je doch-
ter, een paar dagen naar haar zus te 
gaan. Het ultieme moment om zelf 
de boel de boel te laten en even de 
bloemetjes buiten te zetten in Parijs. 
Je boekhouder en tevens plaatsver-
vanger blijft thuis dus alles lijkt in 
kannen en kruiken. 

Terwijl je aan het genieten bent van 
al het vertier dat Parijs heeft te bie-
den blijken de bedrijfsvoering en de 
huishouding thuis in een rap tempo 
aan verandering onderhevig. Blijkt 
de boekhouder in staat om deze ver-
anderingen op te vangen? Gelukkig 
komt er hulp vanuit een onverwachte 
hoek. Net zo onverwacht komen er 
gasten uit andere hoeken die de chaos 
tot een ultiem hoogtepunt weten te 
brengen. Kortom volop ingrediënten 
voor een bizarre en humorvolle to-
neelavond van Toneelgroep Vierakker-
Wichmond.

Dit alles was te zien in de klucht ‘Alfred 
en Albert’ die Toneelgroep Vierakker-
Wichmond afgelopen weekeinde drie 
maal op de planken bracht in het Lud-
gersgebouw. Komende vrijdag- en 
zaterdagavond volgen de twee laatste 

voorstellingen. Goed voor vijf uitver-
kochte voorstellingen met in totaal 
650 bezoekers. En dat is uniek in de 
regionale amateurtoneelwereld! In het 
sfeervolle kleine zaaltje van het Lud-
gersgebouw genoot het publiek met 
volle teugen van de klucht geschreven 
door Carl Slotboom. Men lag ‘krom’ 
van het lachen.

Publiek leeft volop mee
Tekstvast en op zeer ‘natuurlijke’ en 
overtuigende wijze presenteerde zich 
de groep onder leiding van de nieuwe 

regisseur Henk Broekgaarden uit Vor-
den. Het publiek leefde volop mee en 
dat stimuleerde de acteurs zichtbaar in 
de Parijse sfeer. Niet in het minst door 
de originele ontvangst. Alle mannen 
kregen bij binnenkomst een ‘nepbrief-
je’ van tien euro en de vrouwen een 
‘dropveter’ in handen gedrukt. Het pu-
bliek trakteerde onder de klanken van 
het nummer Champs-Elysées van Joe 
Dassin aan het einde de toneelgroep 
op een staande ovatie. En dat was meer 
dan terecht. Toneelgroep Vierakker-
Wichmond bestond voor de klucht uit 

Jan Borgman. Annemarie Wolbrink, 
Rianne Neerlaar, Geert Harmsen, Ma-
rieke Vaartjes, Henna ter Vrugt, Gerard 
van Til, Coderik van der Meulen en 
Steven Pennekamp. Souffleur was Ria 
Thijssen en de grime werd verzorgt 
door Gerrie Berenpas, Josine Nijenhuis 
en Marlot Wolbrink, het geluid en licht 
door Jos Wolbrink en Bert van Dijk, De 
toneelbouw was verzorgt door Anton 
Jansen, Jos Wolbrink en Jordy van Til 
en de algemene ondersteuning was in 
handen van Jan Thijssen, Erik Klein 
Haneveld en Erna Roeterdink.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond met rechts regisseur Henk Broekgaarden. 

Publiek genoot in Ludgerusgebouw

Zeer vermakelijke toneelklucht Vierakker-
Wichmond

Deze week:

Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
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Brook Duo in Kulturhus Vorden

Sportiviteit en gezelligheid bij Ratti

Bronckhorst

Noord

Vijf uitverkochte 
zalen goed voor 
650 bezoekers

Vorden - Maandag 26 januari gaf 
mevrouw Hulshof, bewoner van 
het Hoetinkhof in Vorden, samen 
met wethouder Arno Spekschoor 
van gemeente Bronckhorst het 
officiële startsein voor het onder-
houd van dertien woningen in die 
straat. 

Door op een steiger te klimmen, 
konden de twee bij het dak van de 
woning komen. Onder luid applaus 
van de overige bewoners en aanwe-
zigen werd een dakpan verwijderd 
en in de container gegooid.
Op dat moment ging ook het con-
fettikanon af. Het startsein werd 
daarmee een feestelijke moment.

Energiezuinige woningen
ProWonen maakt de dertien wo-
ningen aan de Hoetinkhof ener-
giezuiniger. Half januari startte 
Aannemersbedrijf Kormelink uit 
Rietmolen al met de onderhouds-
werkzaamheden.

De kap van de woningen wordt ge-
isoleerd, de dakpannen vervangen, 
het voegwerk van de buitengevel 
wordt vernieuwd en de kozijnen 
worden vervangen door kunststof 
kozijnen met HR++ isolerende be-
glazing.
In de woningen krijgen de keuken, 
het toilet en de douche een op-
knapbeurt. De begane grondvloer 
wordt geïsoleerd en de cv-ketels 
worden vervangen.

Tijdelijk verhuizen
Het onderhoud aan en in de wonin-
gen is zo ingrijpend dat bewoners 
tijdens de werkzaamheden niet in 
hun huis kunnen blijven wonen. 
Bewoners verhuizen daarom tijde-
lijk naar de appartementen van De 
Delle en kunnen tijdelijk gebruik 
maken van de faciliteiten van De 
Wehme.

Achterhoekse impulsplannen
Dit project maakt onderdeel uit 
van de Achterhoekse impulsplan-
nen. Met financiële steun van de 
Provincie Gelderland worden extra 
energiebesparende maatregelen 
doorgevoerd, waarvoor de bewo-
ners geen huurverhoging ontvan-
gen. ProWonen verwacht het on-
derhoud begin april af te ronden.

Bewoner geeft startsein 
onderhoud

Mevrouw Hulshof en wethouder Arno 
Spekschoor verrichten de officiële en 
feestelijke handeling.
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Nieuwjaarsaanbieding:
16 zonnepanelen, 
omvormer en montage: 
€ 5.499

Land- en Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

Wo. 3, do 4 en vr. 5 juni 2015 
aan de Ruurloseweg, hoek Peterdijk in Zelhem

Waarnemend burgemeester 
in Bronckhorst
Bronckhorst - Wegens ziekte van burgemeester Henk Aalderink, heeft de 
Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, in overleg met het gemeen-
tebestuur van Bronckhorst, mevrouw Helmi Huijbregts-Schiedon benoemd 
als waarnemend burgemeester van de gemeente Bronckhorst.

Henk Aalderink is al geruime tijd ern-
stig ziek. Onlangs heeft hij zich we-
derom ziek moeten melden. Op zijn 
verzoek wordt voorzien in een waar-
nemend burgemeester. Mevrouw 
Huijbregts-Schiedon (66 jaar, VVD) 
was van 1 oktober 2013 tot 9 januari 
2014 waarnemend burgemeester van 
de gemeente Lochem en juli 2010 
tot januari 2011 waarnemend burge-
meester van de gemeente Roosen-
daal. Daarvoor was zij van 2001 tot 

2009 burgemeester van de gemeente 
Oosterhout. Sinds 2007 is zij lid van 
de Eerste Kamer der Staten Generaal 
en van 1995 - 2001 was zij lid van het 
College van Gedeputeerde Staten 
Noord-Brabant. Van 1978 - 1984 was 
zij wethouder van de gemeente Tete-
ringen. De waarnemend burgemees-
ter mevrouw Huijbregts-Schiedon is 
afgelopen maandag beëdigd door de 
heer Cornielje.

VERBORGEN 
SCHATTEN



Laurens Besselink 50 jaar
Vorden - Er zijn landgenoten die het 
begin van de 2e helft van hun leven 
in gepaste stilte laten passeren. Zo 
niet onze dorpsgenoot Laurens Bes-
selink.

Zijn 50ste verjaardag is aangevangen 
met vele Abrahams en een grote boog 
die de tweede helft van zijn leven op 
grootse wijze aankondigen. Mocht u 
het spektakel willen aanschouwen, 

rijd dan deze week even langs de 
Voornekamp.

   

Bijbels culinair koken
Vorden - Op vrijdag 20 februari 
komt Ds. Han Wilmink naar Vorden. 
Behalve predikant is Han Wilmink 
ook een gepassioneerd kok. Een 
avond Bijbels culinair is samen ko-
ken, samen genieten van maal en 
verhaal en is proeven hoe goed de 
bijbel smaakt.

Hoe ziet zo’n workshopavond eruit? 
Ontvangst met Bijbelse hapjes en een 
aperitief en een blik op de oosterse 
markt. Kennis maken, uitleg, uitde-
len receptuur en kookgroepjes samen 
stellen. En dan samen aan de slag om 
een meer gangen diner of Bijbels buf-
fet te bereiden.

Ds. Wilmink assisteert op, zoals hij 
zegt, pollepelafstand. Tijdens het eten 
vertelt hij over de achtergronden van 
het voedsel in Bijbelse tijden, joodse 
tradities, symbolen en verscheidene 
anekdotes.

De workshop
NB! De workshop start een half uur 
eerder dan vermeld stond in de bro-
chure van V en T i.p.v. 17.00 uur 
om 16.30 uur. Locatie ‘t Beeckland, 
Nieuwstad 49 in Vorden. U kunt zich 
ook inschrijven voor alleen het mee 
dineren. Deze middag/avond kan al-
leen doorgang vinden bij voldoende 
belangstelling. Opgave is mogelijk tot 
10 februari. Ieder is van harte welkom! 
Voor nadere informatie en/of opgave: 
Marja Westervoorde (553095) of wes-
tervoorde@planet.nl

Spectaculaire verkoop Perzische tapijten
Dixperlo - Aankomend weekeinde 
houdt Heezen woninginrichting in 
Dinxperlo een speciale verkoopac-
tie van handgeknoopte vloerkleden, 
tafelkleden en lopers.

Deze spectaculaire actieverkoop 
wordt inmiddels al voor het elfde jaar 
op rij gehouden, hetgeen Heezen de 
nodige bekendheid heeft opgeleverd 
als vertrouwd leverancier van Perzi-
sche en Oosterse tapijten.

Aanstaande donderdag, vrijdag en 
zaterdag - 5, 6 en 7 februari - staat 
Heezen geheel in het teken van de 
Oosterse Tapijten. U bent er van harte 
welkom.
   

 ▶ Hogestraat 1, Dinxperlo
 ▶ Tel: 0315-651332
 ▶ www.heezenwonen.nl 

   

LooNatics in De Veldhoek
Veldhoek - Twee jaar na het begin 
van hun tour met diverse optredens 
bij buurtfeesten, BBQ’s, cafe’s en 
motorclubs in de regio is LooNatics 
weer terug op de plek waar één van 
de eerste optredens plaatsvond. Op 
7 februari staat de band in Café De 
Veldhoek.

Met een vernieuwde setlist maar 
trouw aan de ‘Blues Rock’n Soul’ zul-

len ze gaan proberen meer liefheb-
bers van stevige live-muziek aan zich 
te binden met een spetterend optre-
den.

De band bestaat uit Chris Jentink 
(zang), Erwin Koers (saxofoon en 
toetsen), Wilko Zonnenberg (basgi-
taar), Henny Derksen (sologitaar) en 
Robert Harmsen (drums).

Reageren op een artikel?

www.contact.nl

2FAMILIE berichten

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Nieuw kunst- of
 klikgebit nodig?
 Ik help u graag!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

• Spoedreparaties
 klaar terwijl
 u wacht!

Na een jarenlange periode van ziekte hebben wij geheel 

onverwachts en met bedroevenis kennis genomen van 

het overlijden van

Jan Slagman
Erelid van de VAMC

Official van verdienste der KNMV

Maandag 26 januari j.l. nam Jan na 40 jaar afscheid van 

ons bestuur. Zijn gezondheid stond een verdere periode 

in de weg. Zijn tomeloze inzet voor onze vereniging 

zullen we node missen. In al die jaren was Jan het 

aanspreekpunt voor met name de Cross/Enduro afdeling 

van onze vereniging. Daarbij heeft Jan van 1975-1990 het 

secretariaat onder zijn hoede gehad.

We verliezen in hem een auto- en motorsportman in 

hart en nieren die altijd klaar stond onze vereniging te 

ondersteunen en positief uit te dragen.

Jan, het ga je goed...

Bestuur, commissies en leden van de

VAMC “de Graafschaprijders”

Vorden, 1 februari 2015

M C

AV

In verband met het overlijden van Jan Slagman is de 

komende feestavond van de VAMC “de Graafschaprijders”, 

7 februari 2015, geannuleerd.

U wordt op een later tijdstip nader geïnfor-

meerd over een alternatieve invulling van 

onze jaarlijkse feestavond.

Bestuur VAMC “de Graafschaprijders”

M C

AV

Verdrietig om het afscheid is na een werkzaam leven en 
vele plichten vervuld hebbende, moegestreden van ons 
heengegaan mijn broer, zwager en onze oom

JAN SLAGMAN
* 17 maart 1947  † 1 februari 2015

 Hengelo Gld.:  Annie en Gerrit Wentink-Slagman

  Dennis en Manon
   Stijn, Mats

  Sander en Peggy
   Justin

Vorden, Het Hoge 76

Correspondentieadres:
Hummeloseweg 9, 7255 AE Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Albers 
en de medewerkers van Sensire  

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag  
6 februari om 17.00 uur in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Voorafgaand is er gelegenheid om afscheid van Jan te 
nemen van 16.30 tot 16.50 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 
de condoleanceruimte van het crematorium.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

 
Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van onze zorgzame moeder,
lieve oma en overgroot-oma
 

Johanna Janssen - Lebbink
- Jo -

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve brieven en
kaarten hebben ons erg goed gedaan en zijn een grote
steun.
 
                                                Namens de familie
 
Vorden, februari 2015

Ds. Han Wilmink



Open dag school Het Hoge 
en kinderopvang Avonturijn
Vorden - Basisschool Het Hoge en kinderopvang Avonturijn in Vorden hou-
den een open dag op dinsdag 27 januari van 13.00 tot 16.00 uur om iedereen 
de gelegenheid te geven eens een kijkje te nemen in de school, het kindcen-
trum en de BSO Aquarius.

Een open dag is een prima gelegen-
heid eens de school van binnen te 
bekijken en vragen te stellen over het 
onderwijs, het leerplein, de methodes 
en meer. U kunt in alle groepen een 
kijkje nemen en vragen stellen.
In de keuken worden heerlijke pan-
nenkoeken gebakken en verder wordt 
er geschminkt, valt er wat te grab-
belen en is er een springkussen aan-
wezig. Op deze manier vermaakt uw 
kind zich prima, terwijl u rondkijkt in 
de school.

U kunt ook komen kijken in het kind-
centrum Avonturijn dat in basisschool 
Het Hoge gevestigd is en opvangmo-

gelijkheid biedt voor kinderen van 0 
t/m 4 jaar. Er is een hechte samenwer-
king met de school, waardoor de over-
gang van opvang naar basisschool 
heel soepel verloopt.

Verder is buitenschoolse opvang voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar in Aquarius 
mogelijk, de BSO-locatie van Avon-
turijn. De BSO verzorgt de opvang 
in voorschoolse-, tussenschoolse- , 
flexibele en vakantieopvang. U bent 
van harte welkom dinsdag 27 februari!
   

 ▶ www.hethoge.nl
 ▶ www.avonturijn.nl

   

Oecumenische vrouwen-
groep Vierakker-Wichmond
Wichmond - De leden worden van 
harte uitgenodigd voor de jaarverga-
dering op woensdag 11 februari 2015 
om 19.30 uur in Withmundi. Naast 
wisseling van bestuursleden, zullen 

er ook enkele jubilarissen worden ge-
huldigd. Het tweede gedeelte van de 
avond zal door het bestuur worden 
verzorgd. Denkt u er weer aan om glas 
mee te nemen?  

Vorden - Als je van volksmuziek 
houdt dan mag u ze niet missen. Op 
zaterdagavond 14 februari treedt 
het Brook Duo op in Kulturhus het 
Dorpscentrum te Vorden.

Gert-Jan Oplaat, oud-Tweede Kamer-
lid en Hennie Tijink uit Markelo, vor-
men al vele jaren samen het Brook 
Duo. Zij brengen de volksmuziek uit 
de Alpenlanden dichtbij ons.

Klinkende combinatie
De prachtigste Oostenrijkse volks-
liederen zijn in het dialect vertaald, 
waardoor er een klinkende combi-
natie ontstaat van Alpenländische 
Musik met Achterhoeks-Twentse tek-
sten. Het Brook Duo heeft een enorm 
grote schare fans die met hen mee-
reist naar al hun optredens.

Brook Duo in Vorden
Het Brook Duo treedt voor de tweede 
keer in Vorden op. Ze verheugen zich 
zeer op om de Vordenaren wederom 
te laten horen wat zij in hun mars 
hebben. Het wordt een geweldig 
mooie avond met veel vreugde, ple-
zier en veel genot.

Meer informatie
Kaarten zijn verkrijgbaar in Kultur-

hus Het Dorpscentrum en bij de 
Bruna. Deze kosten 10 euro. Wees er 
snel bij, want vol is vol. De zaal is op 

14 februari vanaf 19.15 uur open. Het 
optreden begint om 20.00 uur.

Het Brook Duo.

Brook Duo brengt volksmuziek 
naar Kulturhus Vorden

Vorden - Wilt u zich graag inzet-
ten voor uw eigen omgeving op een 
fantastische plek? Huis ‘t Medler en 
Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG) zoeken vrijwilligers 
die de handen uit de mouwen wil-
len steken in een buitenplaatswerk-
groep. 

Dat is een werkgroep die het tuinon-
derhoud op deze bijzondere histo-
rische buitenplaats helpt uitvoeren. 
Wilt u ook meehelpen? De eerste 
werkdag vindt plaats op zaterdag 7 
februari. Belangstellenden verzame-
len zich om 10.00 uur bij de Jachthut 
langs de oprijlaan van Huis ‘t Medler, 
Ruurloseweg 115 in Vorden. Graag 
vooraf aanmelden bij Ruud Borkes 
van SLG via r.borkes@landschapsbe-
heergelderland.nl of via 026-3537444.

De eerste werkdag begint met koffie 
en thee in de Jachthut, waarna het 
programma wordt uitgelegd. Daarna 
volgt een werk-, gereedschap- en vei-
ligheidsinstructie en begint men met 
het onderhoud op de buitenplaats. 
Om 12.30 uur is er lunch, gevolgd 
door een rondleiding door de tuin van 
Huis ‘t Medler. Om 15.30 is de afslui-
ting en kunnen belangstellenden zich 

aanmelden als vrijwilliger. Tip: Trek 
warme en praktische kleren en schoe-
nen aan. (Werk)handschoenen liggen 
voor u klaar. SLG is een professionele 

vrijwilligersorganisatie.

 ▶ landschapsbeheergelderland.nl 

Landgoed Medler.

Werk mee met Huis ‘t Medler en 
Stichting Landschapsbeheer

Galerie Agnies Raben

Expositie ‘Ogenschouw’ in februari
Vorden - Onder de titel Ogenschouw 
exposeren Stijn Kriele en Marena 
Seeling van 1 februari t/m 8 maart 
2015 Landschappen in Galerie Ag-
nes Raben in Vorden. Waar in het 
verfijnd geschilderde landschap 
van Stijn Kriele overzichtelijkheid, 
rust en ruimte heerst, geeft het land-
schap van Marena Seeling een hef-
tiger beeld. Haar landschappen zijn 
robuust en opgebouwd met forse, 
trefzekere, krachtige kwast.

Opvallend in het werk van beide kun-
stenaars is hoe sterk de beleving van 
het landschap uit hun jeugd op de 
achtergrond doorklinkt in hun hui-
dige landschapsbeleving. Meer dan 
50 unieke uitzichten geschilderd op 
doek, paneel en papier aan de wan-
den van de galerie vragen om van na-

bij bekeken te worden. Alex de Vries, 
auteur, curator en adviseur op het 
gebied van kunst en cultuur opent 
Ogenschouw op zondag 1 februari om 
15:00 uur in aanwezigheid van beide 
kunstenaars.

Over de kunstenaars
Beeldend kunstenaar Marena Seeling 
(1953) groeide op in Weurt. In haar 
geboortehuis aan de Waal werd in 
haar jeugd het weidse uitzicht over 

de rivier geleidelijk gevuld met het 
silhouet van de oprukkende industrie. 
De impact van dat geïndustrialiseerde 
polderlandschap vol tegenstellingen 
meandert als archetypisch landschap 
door haar werk.
Beeldend kunstenaar Stijn Kriele 
(1972), groeide op in Vlissingen. In 
zijn werk vormt het gecultiveerde 
(Zeeuwse) landschap een belangrijke 
leidraad. Kriele wil de essentie van 
landschapsbeleving bereiken en het 
maximale rendement uit een mini-
maal gebruik van de beeldmiddelen 
halen.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 in 
Vorden is tijdens exposities open op 
vrijdag t/m maandag van 11:00 - 17:00 
uur en op afspraak. Info: 0575 551647 
of www.galerieagnesraben.nl.

Meer dan 50 
unieke uitzichten 
geschilderd

Onze andere bedrijven
Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242
Like en deel ons op facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl

Voor betaalbare topkwaliteit Bloemen en Planten gaat u gezellig 
naar Vorden! (GRATIS voor de deur parkeren)

Weekactie van 4 t/m 10 febr.

Grote orchidee            vanaf   € 5,00
3 grote potten voorjaar  € 5,00    4e gratis

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

bloemen of planten van 1,95 p.s.
  elke week 3 stuks naar keuze voor maar  € 5,00

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

We willen iedereen de gelegenheid 
geven om eens een kijkje te nemen in 
onze school en in het kindcentrum en 
de BSO Aquarius van kinderopvang 
Avonturijn. Deze open dag vindt 
plaats op dinsdag 10 februari van 
13.00 uur tot 16.00 uur.
Overweegt u om uw kind bij onze 
school aan te melden, dan is dit een 
goede gelegenheid om eens rustig 
door onze school te lopen met uw 
kind en te zien hoe het onderwijs 
er op onze school in de praktijk uit-
ziet. Hoe gaat dat met kinderen die 
op de gang of het leerplein werken 
en spelen? Hoe en wanneer werken 
kinderen samen? Waar eten de kin-
deren tussen de middag ? Wat houdt 
de methode Beweegwijs voor het 
buitenspelen nou precies in? U kunt 
in alle groepen een kijkje nemen en 
vragen stellen. 
In de keuken worden heerlijke pan-
nenkoeken gebakken en er kan in 
de mooiste kleuren geschminkt wor-
den. Ook valt er wat te grabbelen in 
een grabbeljurk en te springen op 
een springkussen. Op deze manier 
vermaakt uw kind zich prima, zodat 
u rustig even een kopje koffie/thee 
kunt drinken en wat informatie tot u 
nemen.

Tijdens deze open dag kunt U ook 
de sfeer proeven in het kindcentrum. 
Deze opvang is gehuisvest in basis-
school het Hoge en biedt de opvang-
mogelijkheid voor kinderen van 0 tot 
4 jaar. Er is een hechte samenwerking 
met de school, waardoor de over-
gang van opvang naar basisschool 
heel soepel verloopt.
Daarnaast zijn er allerlei buiten-
schoolse opvangmogelijkheden voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar in Aquarius 
mogelijk. Deze BSO-locatie van Avon-
turijn verzorgt de opvang in voor-
schoolse-, tussenschoolse- , flexibele 
en vakantieopvang. (zie voor uitge-
breide informatie en openingstijden 
de website van Avonturijn)

Beide teams nodigen u van harte uit 
om eens nader kennis te maken met 
de medewerkers, het onderwijs en 
de opvangmogelijkheden van Avon-
turijn!

(Advertorial)

10 Februari 2015 OPEN DAG 
Basisschool ‘Het Hoge’ en Kinderopvang 
Avonturijn
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 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

OPENINGSAANBIEDING
(Geldig tot en met 28 februari 2015, ALLEEN OM MEE TE NEMEN!!!)

Bij een bestelling van 
2 personen patat, 
een emmertje fritessaus 
GRATIS! (125 ml.)

EUROKNALLERS:
• KROKET
• FRIKANDEL
• BAMISCHIJF
• NASSISCHIJF
• KAASSOUFLE

Cafetaria Lunchroom 

’t Bintje
Zutphenseweg 1a

7251 DG Vorden

(0575) 47 03 18

volg ons op facebook voor leuke 

aanbiedingen!

cafetaria lunchroom ‘t bintje

€1,-

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

__________ LOONBEDRIJF HUININK __________

Een dynamisch bedrijf dat actief is in agrarisch loonwerk, grondverzet en 

mesttransport. Ter  versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

ERVAREN MONTEUR/LOONWERKER

Een gemotiveerde en serieuze allround medewerker - monteur/loonwerker - 

maakt kans op fulltime/parttime dienstverband.   

In deze functie draag je de zorg voor reparaties en onderhoud aan machines 

en tractoren. Daarnaast voor het uitvoeren van diverse loonwerkzaamheden. 

Je hebt een uitgebreide kennis van tractoren, van machines en loonwerk-

zaamheden.  

Je hebt interesse en je wilt meer weten, dan kun je voor informatie altijd 

bellen met Loonbedrijf Huinink, tel. 0544-461728 en vragen naar Jan of Joke 

Huinink.  

Je kunt je cv opsturen naar: Loonbedrijf Huinink 
 Vredenseweg 114, 7142 JA Groenlo

 E-mail: info@loonbedrijfhuinink.nl

Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem

Bosberg 21
7271 LE Borculo

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

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelappen

500 gram  598

KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde
kipreepjes

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehakt bal

SPECIAL

Porchettina

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden
fricandeau           

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 februari

Wokgemak
Ook voor een snel eenpansgerecht bent u bij ons 

aan het juiste adres.

500 gram  695

per stuk 185

Vraag 
naar onze 
speciali-
teiten

GRATIS 100 GRAM TONIJNSAUS

Burgemeester Galleestraat 6a, 7251 EB Vorden. Tel.: 0575-550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Deze week!!! Bij aankoop van
5 kg Frieslander aardappelen
van de klei... GRATIS salade gemaakt

van deze aardappel  € 2.49         

Mooie andijvie heel kilo € 1.39 

Zoete sappige navel-/hand-
sinaasappelen 10 voor € 2.99

Mooie bloedsinaasappelen
 1.5 kg € 2.49

Kant-en-klare Chinese rijsttafel keuze 
uit... bami, nasi of witte rijst + 2 vlees 
gerechten + GRATIS atjar en kroepoek

(ook voor 1 persoon mogelijk) € 9.98  



Aanvangstijd Kranenburgs 
Carnaval op loten klopt niet
Kranenburg - De aanvangstijd die 
weergegeven staat op de loten, die 
verkocht zijn tijdens de jaarlijkse 
verloting, klopt niet. Het gaat om 
het aanvangstijdstip van de optocht 
‘Het rondje Kranenburg’ en de aan-
sluitende gratis theatershow voor de 
kinderen. Graag wil de organisatie 
hierbij aangeven dat het juiste aan-
vangstijdstip 14.30 uur is!

Daarnaast is het nog steeds moge-

lijk om je via kranenburgscarnaval@
gmail.com op te geven voor de play-
backshow en talentenjacht.

Verder wordt zoals gebruikelijk tij-
dens het carnaval de nieuwe prins(es) 
onthuld. Om toch alvast een tipje van 
de sluier op te lichten, geven we hier-
bij een tip: Deze prins(es) houdt van 
een feestje, is dit niet op het platte-
land, dan wel in de grote stad. Graag 
tot 6, 7 en 8 februari!

   

Poppentheater door Anke 
Dulfer in soos Vorden
Vorden - Op donderdagmiddag 5 fe-
bruari geeft Anke Dulfer een voor-
stelling met haar poppentheater in 
de Soos van het Kulturhus Vorden. 
Het verhaal heet: “Boer Willem en 
de molen”. 

Molenaar Kees wil graan malen, maar 
de meelzakken zijn op. Hij wil niet 
naar de stad om ze te kopen. Gelukkig 
heeft hij een buurman, boer Willem 
die altijd van alles bewaart op zijn zol-
der. De buurmannen gaan wat drin-
ken en ondertussen komen er twee 

kinderen spelen en raakt het jongetje 
opgesloten in de molen. En natuurlijk 
hebben de boeren het ook over boer 
Boris,de hoofdpersoon tijdens de Na-
tionale Voorleesdagen.

De voorstelling begint om 16.00 uur in 
de Soos te Vorden. Kaartjes €1,50 p.p. 
aan de balie in bibliotheek Vorden. De 
voorstelling is geschikt voor kinderen 
van 3 tot 8 jaar en hun ouders.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl
   

‘Liefde’ in poëzie en 
muziek
Vorden - Galerie De Burgerij zal op 
donderdag 12 februari weer een 
podium bieden aan dichters uit de 
regio. Een plek om elkaar te inspire-
ren en ontmoeten. Met veel enthou-
siasme komen zij uit eigen werk 
voordragen. 

Aansluitend bij de landelijke poëzie-
week zal het thema ‘liefde’ in een aan-
tal gedichten terugkomen. En wordt 
deze middag de bijzondere dichtvorm 

‘de limerick’ op verschillende wijzen 
ten gehore gebracht. De voordrachten 
worden omlijst met levendige impro-
visaties van pianist Jack van Dode-
waard van Het Klavier in Vorden. Ook 
is er gelegenheid de expositie ‘Nature 
Caught’ te bekijken. Belangstellenden 
zijn welkom in Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11. Aanvang 14.30 uur. 
(inloop 14.00 uur). Informatie en re-
serveren (aan te raden): tel. 06 57 07 
95 58.

   

Vorming en Toerusting
Vorden - Op maandag 9 en 23 febru-
ari vanaf 20.00 uur komt Ds. Bart 
Seelemeijer in De Voorde in Vorden 
vertellen over de Rabbijnse visie op 
de Godsnamen.

In de Nieuwe Bijbel Vertaling van 
2004 wordt het Hebreeuwse vierlet-
terwoord voor ‘God’: ‘Jahweh’ ver-
taald als ‘Heer’. Maar er mag even-
goed “Aanwezige, Eeuwige, Enige, 
God, He(e)re, Levende, De Naam, 

Onnoembare” gelezen worden. Al die 
benamingen wijzen op een bepaalde 
visie. Ook de Joodse traditie kent haar 
Godsnamen.
Hoe wordt er door de rabbijnen ge-
keken naar die namen? De in Vorden 
welbekende Ds. Bart Seelemeijer zal 
op deze avonden dit interessante on-
derwerp toelichten. Alle belangstel-
lenden zijn van harte welkom! Voor 
informatie: ds. Jan Kool (553576 of 
jan1kool@planet.nl).

Warnsveld - “Ik moet mijn verhaal 
kwijt, ik heb niet meer zo lang te 
leven”, riep de 91-jarige Marie Pe-
ters-Halfwerk. Zij werkte tijdens de 
Tweede Wereldoorlog als dienst-
meisje bij Hotel De Kap in Warns-
veld en wilde graag - nu het nog kon 
- haar herinneringen delen met de 
schrijvers van het boek ‘Warnsveld 
1940-1945 - Herinneringen aan oor-
log en bevrijding’. 

Dankzij een interview met haar en ve-
le andere overlevenden en nabestaan-
den, het opsporen van brieven en het 
raadplegen van oude dagboeken is 
een serie boeiende verhalen ontstaan. 
Verhalen die de lezer een inkijkje 
geeft over hoe in Warnsveld vooral 
de laatste periode van de Tweede 
Wereldoorlog werd beleefd. Ook de 
daden van de Warnsveldse verzets-
helden die staan op het Monument 
voor de Gevallenen krijgen in dit boek 
de aandacht die ze verdienen. Daar 
waar mogelijk hebben de samenstel-
lers passende foto’s toegevoegd. Het 
boek is tot stand gekomen op initiatief 
van de Dorpsraad Warnsveld en gere-
aliseerd door het Comité Herdenkin-
gen Tweede Wereldoorlog, bestaande 

uit Heleen Buijs, Henk Mulder, Hein 
Smeerdijk en Ineke Hissink.
In het Warnshuus vertellen de leden 
van het comité waarom het boek er 
moest komen en hoe indrukwekkend 
de periode dat ze eraan werkten voor 
hen is geweest. “Toen we nadach-
ten over hoe we 70 jaar bevrijding in 
Warnsveld op een mooie manier kon-
den herdenken, kwamen we al snel 
op het idee om een boek te maken”, 
begint Henk Mulder. Het plan was 

meteen om een bundeling te maken 
die duidelijk maakt hoe groot de im-
pact van de oorlog op de mensen in 
Warnsveld is geweest.

In Warnsveld hard gevochten
Dat het dorp en het buitengebied tal-
loze verhalen herbergt, wisten de ma-
kers eigenlijk al. Op het eind van de 
oorlog werd er immers in deze regio 
hard gevochten opdat de bevrijders 
in Zutphen zouden komen. Het boek, 
onder eindredactie van Rob Kamme-
lar, is verdeeld in hoofdstukken met 
verhalen uit de verschillende delen 
van de voormalige gemeente Warns-
veld, die stukje bij beetje werden be-
vrijd.
Een andere reden dat er relatief veel 
verhalen uit deze regio bewaard zijn 
gebleven, is het gegeven dat een 
groot aantal notabelen uit Zutphen 
ondergedoken zat in Warnsveld. “Zij 
konden schrijven en legden hun be-
levenissen vaak vast in dagboeken of 
brieven.” Een man die in vele verhalen 
opduikt is de plaatselijke huisarts J.B. 
Thate. Hij werkte mee met het verzet, 
maar speelde ook een belangrijke rol 
bij de wederopbouw van het dorp als 
drijvende kracht achter de Warns-
veldse afdeling van het Nederlandsch 
Volksherstel. Zijn zoon Henk haalt in 
dit boek herinneringen op aan deze 
multi-getalenteerde man. De veelzij-
digheid van dr. Thate komt niet alleen 
tot uiting in de verhalen, maar ook op 
de cover van de bundel. Daarop is een 
door hem gemaakte tekening te zien.

In het achterhoofd geraakt
Thate komt ook voor in één van de 
verhalen die ontzettend veel indruk 
maakte op Ineke Hissink-Kapper. Jel-
mer Stellingwerf vertrouwde haar toe 
hoe op 5 april 1945, de dag dat Warns-
veld werd bevrijd, zijn vader voor zijn 
ogen werd neergeschoten toen ze op 
de vlucht waren voor de Duitsers. 
Zelf werd Jelmer geraakt in zijn ach-
terhoofd en voor dood achtergelaten. 
Wonder boven wonder wist hij echter 
dokter Thate te bereiken. Jelmer Stel-
lingwerk overleed enkele weken gele-
den en zal de presentatie van het boek 
helaas niet meemaken.
Het comité heeft er aan mogen bij-
dragen dat er 70 na dato en ver in de 
herfst van het leven van de geïnter-
viewden nog puzzelstukjes vanuit de 
oorlog eindelijk op hun plaats vielen. 
Dat geeft het comité een dankbaar ge-
voel. De makers van het boek werden 
echter ook een aantal keer geconfron-
teerd met het feit dat een persoon die 
zij wilden interviewen net was over-
leden. Bij het lezen van de verhalen, 
besef je dat het gebeurtenissen zijn, 
die zich in het leven van ons allemaal 
hadden kunnen voordoen. Verhalen 
die verteld moesten worden, waar-
door mensen de waardering krijgen 
die zij verdienen. Nog meer dan zij 
vooraf hadden gedacht, heerst er het 
besef bij het comité dat dit de laatste 
kans was om de herinneringen aan 
deze ingrijpende gebeurtenissen in 
Warnsveld vast te leggen. Het inmid-
dels 91-jarige dienstmeisje van Hotel 
De Kap heeft haar belevenissen met 
zowel de Duitsers als de Canadezen 
in ieder geval nog vast kunnen leggen 
voor de volgende generaties.

Comité  70 jaar  Bevrijding Warnsveld en leden van het dagelijks bestuur van de 
Dorpsraad. Er ontbreken twee leden van de redactiecommissie op de foto.

Comité bundelt persoonlijke verhalen over ingrijpende periode

Warnsveld 1940-1945 - Herinneringen 
aan oorlog en bevrijding

Ouwe kaasboer
Soms kom je in je omgeving mensen 
tegen die echte passie hebben voor 
hun vak. En hoewel er in mijn vak 
genoeg te vinden zijn die met hart en 
ziel zich met kaas bezighouden is er 
één die er wat mij betreft bovenuit 
steekt en dat is Piet Kruiver. 
Piet zit al van jongs af aan in de win-
kel en heeft zelf jarenlang een kaas-
speciaalzaak gehad in Alkmaar. En 
winnaar van het gouden kaasmes, 
van passie gesproken. Ik leerde hem 
kennen toen ik zes jaar geleden in 
Zutphen een Zuivelhoeve winkel be-
gon. Piet was toen nog werkzaam 
voor een groothandel en min of meer 
mister boerenkaas Nederland. In de 
afgelopen jaren heb ik op het gebied 
van boerenkaas veel van Piet geleerd. 

Inmiddels is Piet in de zeventig en 
heeft hij afscheid genomen van zijn 
werkgever. Maar stoppen ho maar!  
Piet huurt een opslagruimte en gaat 
verder met waar hij goed in is; kaas 
inkopen rechtstreeks van de boeren 
die hij vaak al jaren kent.
En die boerenkaas vind je dan weer 
in onze winkel. Een lekker smeuïge 
boeren belegen kaas met veel smaak 
en een pikante boeren overjarige 
kaas waarin de eiwitkristallen lekker 
knisperen. Beide topkazen, gemaakt 
van ongepasteuriseerde melk waar 
je het ambacht en vakmanschap van 
de boer in proeft. En misschien ook 
wel een beetje de handelsgeest en de 
passie van Piet.

                             Kom vooral proeven!

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Een kaart van de voormalige gemeente Warnsveld
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Reserveringsbon (inleveren bij genoemd  boekhandels)

Ja, ik heb belangstelling
voor het boek

WARNSVELD
1940 – 1945
Herinneringen aan 
oorlog en bevrijding

Ik bestel ____ exemplaren en ik betaal geen € 15,= maar slechts € 12,50 per 
exemplaar. Ik haal mijn bestelling na 20 maart 2015 op bij

boekhandel Boek & Co in Warnsveld*
Boek en Buro in Zutphen*

om 19.00 uur bij boekhandel Boek & Co in Warnsveld.

Naam : 

Adres  :

Woonplaats : Tel.nr.:

Uiterlijke inleverdatum 7 februari 2015.

Wilt u wel een boek ontvangen, maar heeft u geen mogelijkheid om het af te (laten) 
halen? Mail ons even en wij nemen contact met u op: hmulder6@planet.nl

(* aankruissen wat van toepassing is)
(**doorstrepen wat niet van toepassing is)

1940-1945
HERINNERINGEN AAN OORLOG EN BEVRIJDING
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Ruurloseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

VANAF NU:
MERKMEUBELEN

VOOR 
OUTLETPRIJZEN

 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding JANUARI

Donderdag 12 en vrijdag 13 febr. 2015
Gespeeld wordt het blijspel:

Iesvereniging Kris Kras
geschreven door Harm Dijkstra

Kapel Wildenborch, Kapelweg 1.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree € 7,50 t/m 12 jaar € 3,00 

Kaarten reserveren op 2, 3 en 4 febr. 
tussen 19.00 en 20.00 uur bij 

Kaartverkoop aan de zaal zolang de 
voorraad strekt.

Toneelvereniging T.A.O. mag deze opvoering 
geven met speciale toestemming van het 

I.B.V.A. ‘Holland’ B.V. te Alkmaar.

Toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

Hartelijk welkom op zondag  08 februari bij de

ZANG-EN ONTMOETINGSDIENST ACHTERHOEK!
Spreker:  Ds. H.L. Witmer uit Westerhaar.
Thema:   “ Een hand op je schouder”.

M.m.v. zangduo: Wessel Sloetjes en 
              Bernadet Berendsen.
Piano: Maartje Veenhuis.

Aanvang 16.00 uur in “De Brink” 
Stationsplein 12 te Zelhem.
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde) 

www.stichtingdeopdracht.nl
info: 0314-622878  (fam. Zemmelink)

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

Uitgebouwde vrijstaande woning met garage
• goed onderhouden woning
• gezellige achtertuin op het zuidwesten
• puntstuk met pomp
• mooie badkamer op de begane grond
• gelegen dichtbij het centrum

Vraagprijs: € 272.500,- k.k.

Hengeloseweg 20,  Zelhem

Whisky Avond

Tasting and Nosing

12 februari 2015

aanvang 19.30 uur

• € 45,- p.p.

• Vijf whisky’s en één oude 

jenever uit eigen vat.

• 12 gerechten in 6 gangen

Kerkplein 30 • 7261 AZ Ruurlo • (0573) 45 40 83

www.denaober.nl • info@denaober.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zondag  
8 februari:

Hakken
en 

Høken
aanvang:
14.30 uur

Duurzame verpakkingen besparen grondstoff en, energie en geld

Yvonne stuurde een mail aan Sun met de 

vraag of de verpakking niet wat kleiner kon. 

Toen ze daarop in eerste instantie geen 

antwoord kreeg, besloot ze een melding te 

doen bij het Meldpunt Verpakkingen. Het 

meldpunt stuurde de melding van Yvonne 

door aan Unilever, het bedrijf dat Sun op de 

markt brengt. 

Unilever liet het Meldpunt Verpakkingen 

daarop weten: “De Sun Allin1 tabletten 

zijn de laatste jaren lichter en kleiner 

geworden. Daarop hebben we eerst de 

grootformaat verpakking kleiner gemaakt. 

Voor de kleinere verpakking is deze in het 

algemeen gelijk gebleven, maar daar zal 

binnenkort verandering in komen.” Unilever 

lichtte verder toe dat het kleiner en lichter 

maken van de Sun Allin1 tabletten zelf ook 

milieuwinst betekent, omdat er minder 

grondstoffen per wasbeurt worden gebruikt.

Wat vindt Yvonne van de reactie van 

Unilever? “In eerste instantie vond ik 

de reactie een beetje nietszeggend, 

omdat Unilever zei dat er ‘binnenkort’ 

verandering in zou komen. Dan denk je 

toch: ‘eerst zien, dan geloven’. Maar nu 

ik hoor dat de verpakking daadwerkelijk 

is aangepast, vind ik dat een mooi 

resultaat.”

Yvonne vindt dat het Meldpunt 

Verpakkingen goed werkt. “Je kunt 

zelf een brief of mail schrijven aan een 

bedrijf, maar daarop krijg je niet altijd 

antwoord. Via een melding bij het 

Meldpunt Verpakkingen krijg je wel een 

reactie. Dat is belangrijk, want op die 

manier krijg je uitleg van een bedrijf 

waarom bepaalde keuzes wel of niet 

worden gemaakt. Je stimuleert het 

bedrijf ook om verder na te denken over 

de duurzaamheid van verpakkingen.” 

Dat dit belangrijk is, staat voor Yvonne 

buiten kijf. “Bedrijven en consumenten 

moeten op een bewuste manier omgaan 

met verpakkingen en afval, en onnodige 

verspilling tegengaan. Ik vind dat 

belangrijk voor het milieu en de toekomst 

van mijn kinderen op deze aarde.”

Denk mee over duurzame verpakkingen

Het Meldpunt Verpakkingen stimu leert 

bedrijven om verpakkingen duur zamer te 

maken en informeert consumenten over 

verpakkingen en milieu. Daarom is er de 

website www.meldpuntverpakkingen.nl 

waar u terecht kunt met vragen en ideeën 

over verpakkingen en milieu.

Het Meldpunt Verpakkingen wérkt
Het Meldpunt Verpakkingen ging in mei 2013 

van start. In de eerste anderhalf jaar ontving 

het Meldpunt Verpakkingen al 170 meldingen 

en 180 vragen van consumenten. Bijvoorbeeld 

van een consument die voorstelt om melk- en 

zuivelpakken zonder plastic doppen te maken, 

omdat dit leidt tot onnodig veel afval. Of 

iemand die vraagt waarom een bus oplosthee 

maar voor de helft is gevuld, want dan kan het 

toch ook in een kleinere bus? Of ideeën om 

producten kleiner te verpakken, zoals potjes 

gezichtscrème, vaatwastabletten en artikelen 

die via internet worden besteld.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft deze 

meldingen door aan bedrijven. Zij geven 

daarop een reactie. Soms leggen bedrijven 

dan uit waarom ze juist voor deze verpakking 

hebben gekozen en hoe ze voldoen aan 

de regels voor het verduurzamen van 

verpakkingen. In andere gevallen laten 

bedrijven weten dat ze een idee van een 

consument heel goed vinden en dat ze 

de verpakking gaan aanpassen. En soms 

laten bedrijven weten dat ze een idee 

graag willen meenemen voor aanpassingen 

die ze in de toekomst gaan doen. Alle 

consumentenmeldingen worden samen met 

de reacties van bedrijven geplaatst op de 

website van het Meldpunt Verpakkingen. 

Op de site www.meldpuntverpakkingen.nl 

vindt u ook veel vragen en antwoorden over 

de duurzaamheid van verpakkings materialen 

en de manier waarop u verpakkingen het 

beste weg kunt gooien.

Hoe doe ik een melding bij het 
Meldpunt Verpakkingen?
Vraagt u zich ook wel eens af of een product kleiner 

of anders zou kunnen worden verpakt? Of heeft u 

een idee om een verpakking milieuvriendelijker te 

maken? Bijvoorbeeld omdat u een verpakking te 

groot vindt? Of omdat u die moeilijk kunt schei den 

bij het afval? Met al dit soort vragen en ideeën kunt 

u terecht bij het Meldpunt Verpakkingen. 

Als u een melding wilt doen of een vraag wilt stellen, ga dan naar de site www.meldpuntverpakkingen.nl. Als u daar een melding 

doet of een vraag stelt, krijgt u een bevestiging van het Meldpunt Verpakkingen. Daarna ontvangt u binnen maximaal zes weken 

tijd het antwoord op uw melding of vraag. Deze wordt ook op de website geplaatst. Dit gebeurt uiteraard anoniem: uw gegevens 

worden alleen gebruikt door het Meldpunt Verpakkingen bij de behandeling van uw melding. De gegevens worden niet verstrekt 

aan bedrijven en ook niet gepubliceerd bij uw melding op de website. 

Meldpunt Verpakkingen:

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard verpakkingen open-

maken? En dat u per dag gemiddeld zeven verpakkingen opent? Wat neerkomt op 

140.000 stuks in uw leven? Het maken van al deze verpakkingen kost veel grondstof-

fen. Bovendien zorgen verpakkingen ook voor veel afval. Daarom is het belangrijk 

om verpakkingen zo te maken dat we ze kunnen vernieuwen, hergebruiken en recy-

clen. Op die manier kunnen veel grondstoffen worden behouden. Dat is goed voor 

het milieu en voor onze economie.

/

Welke verpakking 
gooi ik waar weg?
Weet u in welke bak of zak u plastic, 
blik of een zuivelpak moet gooien? 

Op steeds meer verpakkingen vindt 

u de logo’s van de Weggooiwijzer. 

Hierop ziet u hoe u verpakkingen op 

de beste manier kunt weggooien, zo-

dat zoveel mogelijk ervan kan worden 

gerecycled en hergebruikt. 

Een ander handig hulpmiddel 

om uw afval te scheiden is de 

Recyclemanager, die u direct het 

antwoord geeft op de vraag in welke 

bak uw afval hoort, wanneer uw 

afval wordt opgehaald en waar de 

dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

Meer informatie over de 
Weggooiwijzer en de 
Recyclemanager vindt u via 
www.meldpuntverpakkingen.nl.

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen wordt 

in opdracht van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken uitgevoerd 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal. 

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl.

Toen Yvonne (25 jaar) een pak vaatwastabletten van Sun opende, zag zij dat de ver-

pakking maar half was gevuld. “Waarom, vroeg ik me toen af. Je voelt je als consu-

ment eigenlijk een beetje ‘opgelicht’, want je koopt een grote doos en dan zit er maar 

zo weinig in. Bovendien kost dit onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden ook 

onnodig veel verpakkingen met te veel lucht vervoerd.”

Deze doos kan toch wel wat kleiner?

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens



Kranenburg - Na de winterstop is 
ook bij sportvereniging Ratti weer 
afgetrapt voor de tweede helft van 
het voetbalseizoen. Waar elders in 
de regio verenigingen, scholen en 
andere voorzieningen verdwijnen, 
zijn de inwoners van de Kranenburg 
er trots op dat zij nog steeds een ei-
gen sportvereniging hebben. Op de 
vraag hoe dat mogelijk is, is binnen 
de vereniging het antwoord gauw 
gevonden.

“We willen op de eerste plaats een 
sportieve prestatie leveren, maar de 
aantrekkingskracht van Ratti zit ‘m 
daarnaast vooral ook in de gemoede-
lijkheid en kleinschaligheid. We ken-
nen elkaar van de vereniging, maar 
vaak ook via school en onze woon-
omgeving. Je ziet dat mensen ook na 
hun actieve voetbaltijd lid blijven en 
regelmatig wedstrijden komen bezoe-
ken. Ratti heeft in die zin een sterke 
sociale, samenbindende functie”, al-
dus een woordvoerder van de voet-
balvereniging.

De leden komen tegenwoordig niet 
alleen uit Kranenburg, maar ook uit 
Vorden, Ruurlo en omliggende klei-
nere kernen als Medler en Linde. Veel 
families zijn al generaties lang lid 
van Ratti, dat in de vorige eeuw ooit 
is begonnen als rooms-katholieke 
sportvereniging. Inmiddels spelen de 
kleinkinderen en zelfs achter-klein-
kinderen van de oudste leden op de 
velden van Ratti, ook al wonen ze in-
middels zelf al lang niet meer in de 
Kranenburg.

“Dat Ratti echt een club van de men-
sen zelf is, zie je ook terug in het aan-
tal vrijwilligers dat zich voor de ver-
eniging inzet en het feit dat we een 
financieel gezonde vereniging zijn. 
Mede dankzij de vrijwilligers hebben 

we de beschikking over een mooie 
accommodatie. We merken dat in 
deze moeilijke tijden zelfs sponsoren 
ons trouw blijven. Ook zij voelen zich 
verbonden met de vereniging, al staat 
de sponsoring best onder druk. Door 
de betrokkenheid van leden en de 
Rabobank als sponsor kon vorig jaar 
een mooie parkeergelegenheid bij het 
trainingsveld.gerealiseerd worden.”

Ratti kent naast de zaterdag en zon-
dag elftallen voor heren, ook twee 
dameselftallen en een goede bezet-
ting van de jeugdelftallen. Dit jaar is 
ook gestart met een mini-Fjes team, 
waar kinderen die nog geen competi-
tievoetbal mogen spelen toch een bal-
letje kunnen trappen. Ouders draaien 
met name binnen de jeugdelftallen 
mee als vrijwilliger, assisteren als lei-

ders bij de wedstrijden en trainingen.

Een terugkerend punt van zorg is de 
bezetting van het eerste elftal, dat 
op de zondag uitkomt in de reserve 
5de klasse. In de afgelopen jaren zijn 
steeds meer jongeren voor hun stu-
die vertrokken naar studentensteden. 
Voor studenten die dichterbij huis 
studeren is de combinatie met de ei-
gen sportvereniging nog wel te com-
bineren.

De eerste jaren van hun studie kun-
nen de meeste studenten de vereni-
ging nog trouw blijven, maar naarma-
te men verder weg woont, is dat steeds 

moeilijker vol te houden. Het bestuur 
van de sportvereniging Ratti heeft zich 
ten doel gesteld met het eerste elftal 
weer terug te keren naar de standaard 
5e klasse. Het is niet reëel en haal-
baar om dat op korte termijn al na te 
streven, maar over enkele jaren hoopt 
men dit wel te kunnen realiseren.

“Terugkeren in de standaard 5e klasse 
is een mooi streven. Voor een kleine 
vereniging als Ratti, die eerder uit-
kwam in de nu opgeheven 6e klasse, is 
dat best moeilijk. Bepalend zal daarbij 
zijn in hoeverre het aantal jeugdleden 
stabiel blijft en een verdere aanwas - 
ook bij de seniorenelftallen - gereali-
seerd kan worden. Wat dat betreft is 

versterking meer dan welkom. Er is 
altijd plaats voor sportievelingen die 
zich thuis voelen bij een vereniging 
met zowel prestatief als recreatief 
voetbal, in combinatie met gezellig-
heid en kleinschaligheid.
   

 ▶ www.ratti.nl

Wedstrijd Ratti-Westendorp 3 februari 2013

Tweede helft voetbalseizoen gaat weer van start

Gemoedelijkheid en kleinschaligheid dé 
aantrekkingskracht van Ratti 

Ratti heeft een 
sterkte sociale 
functie

Winterwandeling vanaf de
Lindesche Molen
Linde - Stichting de Lindesche Mo-
len organiseert 15 februari voor de 
vierde keer een winterwandeling 
vanaf de Lindesche Molen. 

Er zijn drie verschillende afstanden, 
namelijk: 5, 12 en 20 kilometer. In-

schrijven kan vanaf 09.00 tot 13.00 uur 
en voor de 20 kilometer van 09.00 tot 
10.30 uur. Inschrijfkosten bedragen 4 
euro per persoon. Op de 12 en 20 kilo-
meter route is er onderweg een pauze-
gelegenheid. Locatie: Lindeseweg 29, 
Vorden. Voor informatie: 0575 556314.

   

Thijs van Amerongen 15de 
op WK veldrijden
Vorden - In het Tjechische Tabor 
werd zondag 1 februari de wereld-
kampioenschappen veldrijden voor 
profs verreden. Al in het begin van 
de wedstrijd reed een kopgroep van 
zes renners weg die bestond uit de 
Nederlanders Mathieu van der Poel 
en Lars van der Haar en vier Belgi-
sche renners. 

Mathieu van der Poel wist halverwege 
de wedstrijd alleen weg te rijden. De 
groep van vier Belgen werd uitge-
dund door materiaalpech en valpar-
tijen. Mathieu van der Poel reed solo 
over de finish. Met zijn twintig jaar de 

jongste wereldkampioen veldrijden 
ooit. De strijd om de tweede en derde 
plaats werd een sprint tussen de Ne-
derlander Lars van der Haar (23 jaar) 
en de Belg Wout van Aart (20). Wout 
van Aart won deze sprint. De Vorde-
naar Thijs van Amerongen (lid van 
RTV Vierakker-Wichmond) finishte 
heel knap als vijftiende. Van Ameron-
gen die lange tijd geen wedstrijden 
kon rijden wegens ziekte, en dus ook 
niet veel getraind had de laatste tijd, 
lukte het toch om bij de toprenners 
van de wereld een goede eindtijd neer 
te zetten!

   

Nieuws van de P.K.V.
Vorden - Uitslag van de Champion 
Show Nieuwegein en de Spilbroek-
show Neede. 

Konijnen
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 2xF, 1xZG. Gele van Bourgondie: 
W. Boersma 1xF, 4xZG. Rode Nieuw 
Zeelander: G. Lenselink 3xZG. 
Hollander: T. Janssen 5xZG. Rus: T. 
Janssen 1xF, 1xZG. Klein Zilver: Sven 
Janssen 1xF, 2xZG, 1xG.

Spilbroekshow Neede
Hoenders: Wyandotte: B. Wassink 
4xZG, 5xG. 
Dwerghoenders: Appenzellerspitskuif 
Kriel: H. van Olst 5xZG, 1xG.

Konijnen
Wener: H. Nijenhuis 3xF, 1xZG. 
Hulstlander: A.Dijkstra 1xF, 3xZG. 
Kleurdwerg: H. Gubbels 2xF, 1xZG, H. 
Hammink 2xF, 2xZG

Afgelopen zaterdag 31 januari 
mochten de dames van Dash aan-
treden tegen Forza Hoogland in 
Amersfoort. Hoogland stond tweede 
en Dash derde, het beloofde dus een 
spannende wedstrijd te worden. In 
eigen sporthal werd de wedstrijd ge-
wonnen door Dash met 4-0 en ook 
dit keer zou er weer alles op alles 
worden gezet om punten mee terug 
te nemen naar Vorden! Dash was er 
mentaal én fysiek klaar voor en om 
17:00 uur kon de wedstrijd begin-
nen.

In de eerste set werd goed werk ver-
richt. Door sterke servicedruk en 
rallypasses kon er aan het net veel 
gevarieerd worden, waardoor er veel 
gescoord werd. Door hier en daar een 
keihard kill-blok van Carlijn Berend-
sen werden er meer en meer punten 
binnengesleept. De punten gingen 
over en weer tot ongeveer de 15, maar 
toen werd een sprint ingezet door de 
Vordenaren, waardoor ze uiteindelijk 
aan het langste eind trokken. Met 17-
25 wisten ze de set binnen te slepen.

Tijdens de tweede set werd aan de 
kant van de tegenstander de pass 
beter gebracht, waardoor er veel op 
midden gespeeld en gescoord werd. 
Bij Dash werd er toch hier en daar 
wat afwachtend gespeeld waardoor 
de dames uit Amersfoort uitliepen. 
Door time-outs kwamen ze nog wel 

goed in het spel terug, maar dit was 
helaas niet genoeg om ook de tweede 
set binnen te halen. De set ging naar 
Forza Hoogland met 25-20.

Mooie punten, knullige foutjes
In de derde set was het dus de bedoe-
ling om er gelijk vanaf het begin op te 
bateren, dat gebeurde ook en de set 
ging weer erg gelijk op. Het was wel 
duidelijk dat beide ploegen aan elkaar 
gewaagd waren. Mooie punten wer-
den afgewisseld met knullige foutjes, 
welk team zal als eerste het gat slaan. 

Helaas voor Dash was dat de tegen-
stander met een mooie serveserie.
Toch werd en geknokt voor elk punt 
en beetje bij beetje kwam Dash dich-
ter bij, dit mede door een goede 
serveserie van Lian Leunk. Maar ook 
dit keer kwam de inhaalslag te laat en 
werd de set verloren met 25-22.

Redding onmogelijke ballen
Nu stond Dash 2-1 achter en om de 
wedstrijd nog om te buigen in een 
overwinning moest er een vijfde set 

afgedwongen worden. Er werd vanaf 
het begin geconcentreerd gespeeld en 
onmogelijke ballen werden nog gered 
en op de grond bij de tegenstander 
gewerkt. Er werd een voorsprong ge-
nomen middels een paar serveseries.
Aan het net werden er mooie punten 
ingebaterd en de ballen werden ver-
dedigd alsof het leven ervan afhing. 
Hoogland kwam nog moeilijk tot 
scoren, ondanks nog een eindsprint 
waren zij dit keer te laat, de set werd 
gewonnen door de rood-zwarten met 
22-25.

Spannende vijfsetter
Nu kwam het op de vijfde set aan, er 
werd scherp begonnen en met een 
serveserie van Anouk Nijbroek, waar 
de tegenstander zichtbaar al de hele 
wedstrijd moeite mee had, werd er ge-
wisseld op een 3-8 voorsprong. Deze 
voorsprong van 5 punten werd niet 
meer uit handen gegeven en daardoor 
stond er ook dit keer na een slopende 
vijfsetter een 2-3 overwinning op het 
scorebord. Een mooie teamprestatie, 
waardoor Dash nog maar 1 punt ach-
ter staat op de nummer twee van de 
competitie.

Volgende wedstrijd
Volgende week is Dash een week-
endje vrij en daarna, op 14 februari, 
mogen ze weer in eigen hal aantreden 
tegen de rode lantaarndrager van de 
competitie. Hopelijk tot dan!

Dash wint opnieuw spannende vijfsetter 
tegen directe concurrent

“Dash was er 
mentaal én fysiek 
klaar voor”

Gezellig winkelen in je eigen buurt:
veel keus en lekker dichtbij!

7SPORT



Firma A. Bee ink & Zn. | Joos nkweg 12 | 7251 HK VORDEN | 0575-551249 | www.bee inkvorden.nl 

Voor onderhoud van al uw

Bos, tuin en parkmachines
 

van groot tot klein!

Dealer van:
• Toro
• Solo
• Aspen
• Etesia

06 -23 71 19 67

Haal- en brengservice van maaiers

Wegens bedrijfsbeëindiging van collega fabrikant 
hebben wij de hand kunnen leggen op duizenden 

fraaie Engelse kledingstukken van

JERRY WILLIAMS
finest country clothing.

Start verkoop vrijdag 5 februari om 11.00 uur.  
In The Courtyard in Zutphen. 

Zolang de enorme voorraden strekken!

 

VERKOOP
ALLES VOOR

DE HELFT!

Herenpantalons: rib, cotton, twill, Landlord herenjassen: rib, tweed, 
cotton, breathable, Herentruien: lambswool, Dames coltruien 
mouwloos: div. kleuren,  Dames Tricots: cotton, hemdjes, lange 
en ¾ mouwen, 5 kleuren, Herencolberts: Rib, British Wool, Tweed, 
Damespolo’s: 6 kleuren, Dames Collegeblouses: overslag, denim, 
piqué, Tattersall, ruitjes, streepjes, Herenshirts: lange- en korte mouw. 
Dames: Overslagspencers cotton, Dames- en heren: Rib- en tweed gilets, 
Waxjassen: div. uitvoeringen, Meer dan 3500 lange DAMESROKKEN: 
wol, tweed, cotton, linen, jeans overslag, div. linnen rokken kort en 
lang. Dames colberts en -blazers: tweed, 
ribcord, wol, cotton, linen, jeans enz. enz.

MONSTER-

Tevens monsterverkoop van incomplete
maatseries van 

John Bardale en Barwicktweeds

Gemeente Zutphen bouwt momenteel aan het state of the art duurzame zwembad IJsselslag. Dit nieuwe openbare 
zwembad vervangt per medio 2015 het huidige en oude Graaf Ottobad. De exploitatie en het bestuurlijke 
werkgeverschap van hét zwembad van Zutphen ligt in handen van Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ). 
De stichting is op zoek naar een fulltime:

Waarnemend Manager zwembad Zutphen (m/v)
De waarnemend manager heeft de dagelijkse leiding van het zwembad. In deze uitdagende baan bent u als verantwoordelijk leidinggevende de 
sleutel om de organisatie door te ontwikkelen en het zwembad te positioneren als onderscheidende onderneming op het gebied van zwemmen, 
leren en recreëren.

Functie
Als leidinggevende draagt u de verantwoordelijk voor de totale aansturing van een lerende en zich ontwikkelende  onderneming. Naast de dagelijkse 
leiding bent u verantwoordelijk, en daarmee initiator, voor het ontwikkelen en implementeren van strategische en organisatorische verbeterprocessen. 
Dit betekent een verdere optimalisatie van de bedrijfsmatige processen, waarbij op een efficiënte wijze een nieuwe focus wordt ontwikkeld op het 
gebied van marketing en het gebruik van het (nieuwe) zwembad, in goede harmonie met onze partners. In totaal heeft u de verantwoording over 
een team van circa 12 fte, dat u motiveert om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. U legt hiërarchisch verantwoording af, en rapporteert, 
aan het bestuur van de stichting.

Functie-eisen
De waarnemend manager heeft een aantoonbare achtergrond in de zwembadenbranche. Als leidinggevende geeft u op enthousiaste en inspirerende 
wijze leiding aan het team en beschikt u over de volgende onderscheidende competenties: ondernemend, commercieel denkend en handelend, 
resultaatgericht en flexibel. U hebt ervaring op het gebied van personeels- en financieel beleid en u bent in staat om vanuit een helicopterview 
hands-on te opereren. U kunt zowel strategisch als tactisch goed onderbouwde keuzes maken om de doelstellingen en ambities van het bestuur van 
de stichting te vertalen in concrete plannen. Juist in de omschakeling van een oud naar een nieuw zwembad ziet u kansen voor creatieve oplossingen 
en nieuwe samenwerkingsverbanden én u weet die ook daadwerkelijk te realiseren!

Uw reactie
Indien u uw interesse voor deze uitdagende functie kenbaar wilt maken, dan kunt u dit doen door per e-mail een motivatiebrief en een curriculum 
vitae vóór 14 februari 2015 te sturen naar de secretaris van het bestuur van de stichting, dhr. M. van Randwijk, via bestuur@graafottobad.nl, o.v.v. 
“sollicitatie”. De eerste gespreksronde staat gepland op donderdag 19 februari. Indien u geen aantoonbare ervaring heeft en niet aan boven gestelde 
eisen voldoet, verzoeken wij u om niet te solliciteren. Een assessment/ persoonlijke profielanalyse kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

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



Zelhem - Zaterdag 11 juli zal Zel-
hem weer in het teken staan van 
het bekende Internationaal Folklo-
ristisch Dansfestival. Dit jaar vindt 
de negende editie van dit festival 
plaats. De voorbereidingen voor het 
festival zijn in volle gang. Het cen-
trale thema is ‘genieten van mooie 
folklore’.

Om de vijf jaar vindt in Zelhem een 
Internationaal Dansfestival plaats, 
een festival dat zich door de jaren 
heen steeds mag verheugen op vele 
bezoekers. Voor deze editie is geko-
zen voor een festival met buitenland-
se groepen uit Europa, gecombineerd 
met een festival van het district Oost 
van de Federatie van Folkloristische 
Groepen in Nederland.
Tijdens voorgaande festivals waren er 

ook folkloregroepen vanuit andere de-
len van de wereld. Maar de wereld om 
ons heen verandert en subsidiebron-
nen voor dit soort evenementen zijn 
minder en moeilijk te bemachtigen. 
De uitdaging voor de organisatie was 
om rekening te houden met dit gege-
ven en desondanks een mooi festival 
te presenteren. Om de toenemende 
risico’s, die verbonden zijn aan het or-
ganiseren van zo’n groot evenement, 
te beheersen is de omvang van het 

programma iets minder dan bij voor-
gaande edities.
Maar nog steeds ligt de nadruk op 
mooie folklore en vooral gezelligheid, 
waarbij de deelnemende groepen be-
staande en nieuwe vriendschapsban-
den verstevigen en aanknopen. De 
buitenlandse deelnemers logeren bij 
gastgezinnen in de omgeving.
Zaterdag 11 juli begint ‘de dag van het 
festival’ met een optocht door Zel-
hem. Daarna volgt er een gevarieerd 
programma. De toegang tot het ge-
hele festival is gratis. U kunt hier met 
uw eigen ogen zien dat de folklore uit 
de Achterhoek, andere delen van Ne-
derland en uit andere landen hand in 
hand gaan.

 ▶  www.ifdzelhem.nl

Regio - Collega’s gezocht in de bouw-, 
timmer- en meubelindustrie. De sec-
tor trekt flink aan en kan de komende 
jaren weer veel goed opgeleide vak-
krachten gebruiken. Dat biedt per-
spectief op een mooie baan. Voor 
een gedegen beroepsopleiding kun je 
terecht bij Bouwmensen Gelderland 
Oost en OBD-opleidingen, met ves-
tigingen in Doetinchem en Borculo. 
Jongeren kunnen zich samen met hun 
ouders laten informeren tijdens het 
open huis op donderdag 12 en vrijdag 
13 februari. Tussen 14.00 en 18.00 uur 
is iedereen van harte welkom. 

Er wordt al een tijdje gesproken over een 
toekomstig tekort aan vakmensen in de 
sector. Die situatie is nu realiteit. Bij de 
opleidingen BWI (Bouwen, Wonen en 

Interieur) signaleert men dat er een 
grote vraag is vanuit het bedrijfsleven 
naar gemotiveerde allround en gespeci-
aliseerde medewerkers. Alle leerlingen 
zijn momenteel uitgeleend of hebben 
een stageplaats. De opleidingsbedrijven 
zijn daarom voor het komend school-
jaar op zoek naar nieuwe kandidaten. 
De open dagen, met het karakter van 
een inloop, zijn bedoeld voor leerlin-
gen die overwegen voor BWI te kiezen. 
Welke vooropleiding ze hebben gevolgd 
is niet van belang. Iedereen - van vmbo 
tot havo - kan terecht. Dat geldt ook voor 
zij-instromers en vakvreemden. Het 
open huis geeft een goed beeld hoe de 
opleidingsbedrijven er in bedrijf uitzien. 
Tijdens de openstelling wordt er ge-
woon gewerkt en lesgegeven. Bezoekers 
krijgen in de werkplaats en de leslokalen 

een prima indruk hoe het er normaal 
ook aan toe gaat. Na de ontvangst krij-
gen belangstellenden een rondleiding. 
Zo worden ze wegwijs gemaakt en is het 
mogelijk om gerichte vragen te stellen.

De opleidingen zijn gevestigd in Doe-
tinchem (hoofdvestiging) en in Borculo 
(nevenvestiging) voor de gehele Ach-
terhoek en Liemers. Het bedrijf biedt in 
samenwerking met het Graafschapcol-
lege opleidingen in de bouw (timme-
ren, metselen, voegen, tegelzetten). Op 
de locatie in Doetinchem zitten tevens 
OBD-Timmerindustrie en OBD-Meu-

bel- & Interieurbouw die de opleidingen 
voor de timmerindustrie en meubel- en 
interieurbouw aanbieden. De sector is 
dynamisch, uitdagend en geldt als inno-
vatief. Nieuwe ontwikkelingen worden 
in het onderwijsaanbod opgenomen. 
Zo is er specifiek ruimte voor duurzaam 
bouwen, renovatie en onderhoud. 
Nieuw is de opleiding servicemedewer-
ker gebouwen (SMG) die in nauwe sa-
menwerking met het Graafschapcollege 
wordt aangeboden. Om leerlingen goed 
beslagen ten ijs te laten komen op de 
arbeidsmarkt is verbreding wenselijk. 
Daarom wordt er samengewerkt met de 
installatie-, metaal- en schildersbran-
che.

   

 ▶ www.bouwmensen-gelderlandoost.nl
 ▶ www.OBD-opleidingen.nl

De bouw-, timmer- en meubelinsdustrie is op zoek naar jonge vakmensen.

 Een beeld van het festival in 2010. Op 11 juli zijn er weer folkloristische dansers in prachtige kledij te bewonderen.

Open huis Bouwmensen Gelderland Oost en OBD-Opleidingen in Doetinchem en Borculo

Goed opgeleide collega’s gezocht in de 
bouw, timmer- en meubelindustrie

Negende editie van festival in aankomst

Voorbereidingen Internationaal
Folkloristisch Dansfestival Zelhem

Folkloristen 
uit binnen- en 
buitenland

Open dagen 
vinden plaats op 
12 en 13 februari
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, daarna 
op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (bijvoorbeeld vergunningen) kunt u 
ons bellen: (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
West en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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In januari en februari 2015 ontvan-
gen alle woningeigenaren die geen 
energielabel hebben, een voorlopig 
energielabel en een folder van de 
rijksoverheid. Dit label geeft aan hoe 
energiezuinig de woning is (varië-
rend van het meest zuinige groene A 
tot het minst zuinige rode G). 

Het voorlopige label moet omgezet 
worden in een definitief label bij ver-
koop of  verhuur van een woning. Dat 
kunnen woningeigenaren eenvoudig 
zelf doen met behulp van een online 

tool. Het definitieve label moet bij 
verkoop of verhuur van het huis over-
handigd worden aan de koper of 
huurder. Gebeurt dit niet dan kan dat 
een boete van 400 euro opleveren.

Groen label
Een woning met een groen energie-
zuinig energielabel betekent warmer 
en comfortabeler wonen, maar ook 
goedkoper vanwege lagere stookkos-
ten. Ook kan de verkoopwaarde van 
de woning stijgen door een groener 
energielabel. Met het energielabel wil 

de overheid bijdragen aan een grote-
re milieubewustheid. Het is bedoeld 
om huiseigenaren te stimuleren om 
bestaande woningen energiezuiniger 
te maken. Een lager energieverbruik 
zorgt namelijk voor daling in de CO2-
uitstoot en remt daarmee de klimaat-
verandering.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk op 
www.energielabelvoorwoningen.nl  
of www.verbeteruwhuis.nl

Huis verhuren of verkopen? 
Eerst uw energielabel definitief maken

De laatste tijd nemen de klachten 
over hondenpoep en loslopende 
honden toe. Wij nemen deze klach-
ten serieus en voeren extra contro-
les uit. Het gaat hierbij niet meer om 
een waarschuwingsactie. Honden-
bezitters krijgen bij een overtreding 
meteen een boete. De hoogte van de 
boete varieert van € 90 voor een 
loslopende hond tot € 140 voor het 
niet opruimen van hondenpoep.

Opgeruimd staat netjes
Hondenpoep op straat en in het 
openbaar groen is één van de groot-
ste ergernissen van mensen, zo 
blijkt uit landelijk onderzoek. Wij 
vertrouwen op het besef van de 
hondenbezitters dat zij zelf verant-
woordelijk zijn voor het opruimen 
van de uitwerpselen van hun hond. 
Gelukkig doen veel hondenbezitters 
dit netjes, maar het kan nog beter. 
Wij willen – en dat geldt ook voor 
veel inwoners – ook de groep hon-
denbezitters die zich nog niet aan 
de regels houdt, meekrijgen in het 
positieve gedrag van de meerder-
heid. Hebt u een hond en laat u uw 
hond uit in de openbare ruimte? 
Ruim altijd de uitwerpselen op, ook 
in het buitengebied. Zo voorkomt u 
ook een boete, die de politie of 
opsporingsambtenaar van de 
gemeente kan uitschrijven. Het 

opruimen kan met een schepje of 
zakje. Het zakje met inhoud hoort 
thuis in de grijze container. 

Hond aan de lijn
In de volgende gebieden hoort de 
hond aan de lijn:
• Binnen de bebouwde kom
• Op wegen
• Plekken als speelweiden of sport-

velden
• Op plaatsen in de natuur waar 

duidelijk aangegeven staat dat 
aanlijnen verplicht is

In de gebieden waar honden wel los 
mogen lopen, is het altijd van belang 
dat de hond onder uw appèl blijft. 
Zeker als het om een hond gaat met 
veel jachtinstinct. Het is uw verant-
woordelijkheid om te voorkomen 
dat de hond andere dieren gaat 
opsporen, verwonden of doden. 

Veel klachten over honden-
poep en loslopende honden

Wij controleren extra! Koolmonoxide (CO) is een echte sluip-
moordenaar: u proeft of ruikt het niet. 
Nog elk jaar overlijden mensen door 
koolmonoxide(CO) vergiftiging. Kent u 
de risico’s van CO-vergiftiging?

Vul de koolmonoxidetest in!
Van 1 tot en met 8 februari is de cam-
pagneweek over de gevaren van 
koolmonoxide. Op http://koolmonoxi-
de.brandweer.nl/ kunt u een test 
invullen die laat zien of u zich vol-
doende bewust bent van de risico’s 
op het gebied van CO-vergiftiging. Na 
het invullen van de test  ontvangt u 
een advies- en actiepuntenlijst. Ook 
kunt u een CO-melder bestellen.

CO is een sluipmoordenaar
De oorzaak van CO-vergiftiging is 
meestal een slecht onderhouden gas-
toestel én te weinig ventilatie. Kool-
monoxide is een zeer giftig gas dat 
ontstaat bij onvolledige verbranding 
van bijvoorbeeld gas of hout. U proeft 
of ruikt het niet en voor u het weet 
bent u bewusteloos. Zorg dus voor 

voldoende ventilatie. En laat uw gas-
toestel jaarlijks door een erkend 
installateur controleren. 

Hoe herkent u een CO-vergiftiging?
CO wordt 250 maal sneller in het 
bloed opgenomen dan zuurstof. Hier-
door krijgen uw vitale organen (hart, 
lever, hersenen) te weinig zuurstof. 
• De eerste lichamelijke symptomen 

van een koolmonoxidevergiftiging 
lijken op een griepje: lichte hoofd-
pijn, misselijkheid, overgeven en 
vermoeidheid

• Ook voelt u zich verward en/of sla-
perig en krijgt u een versnelde 
hartslag

Wat te doen bij CO-vergiftiging?
• Zet ramen en deuren wijd open en 

schakel het toestel uit
• Haal het eventuele slachtoffer uit 

de vergiftigde ruimte en leg hem of 
haar in de frisse lucht

• Waarschuw een arts

CO-melder kan uw leven redden
Heeft u al een CO-melder? Bij een te 
hoog percentage koolmonoxide laat 
de melder een luid alarmsignaal 
horen. Die waarschuwing kan het 
verschil zijn tussen leven en dood! 

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op 
www.brandweer.nl.

Koolmonoxide is een 
 sluipmoordenaar

Rondom de kernen Bronkhorst, 
Steenderen, Baak en Toldijk werken 
wij samen met bewoners, dorpsbe-
langenorganisaties, landschaps-
organisaties en andere gebieds-
partijen om het karakteristieke land-
schap rond de dorpen te behouden en 
te versterken. Dit project loopt al 
sinds 2013 en boekt al mooie resulta-
ten. Een kleine greep uit de vorderin-
gen: 

• Uitbreiding struinroute en 
 wandelpaden

 De bestaande struinroute van Het 
Steenders Landschap is richting 
Baak uitgebreid en verbonden met 
het Klompenpad dat naar 
Wichmond leidt 

• Plantenbos
 Het Plantenbos aan de Landlust-

weg in Steenderen mag van de 
 inwoners in Steenderen beter 
 toegankelijk en meer beleefbaar 
gemaakt worden. We ontvingen 
mooie ideeën en maken nu een 
kostenplaatje om te bepalen welke 
ideeën uitgevoerd kunnen worden

• Verwijderen bereklauw
 Bereklauw is een forse plan met 

gevaarlijke scherpe bladpunten en 
haartjes op de bladeren die de huid 
irriteren. Met de grondeigenaren 
vinden gesprekken plaats om deze 
plant te verwijderen

• Wildspiegels
 Dit jaar komen wildspiegels om 

reewild te beschermen op locaties 
bij de N314, Dolfingweg aan kant 
van Baak, de J.F. Oltmanstraat in 
Steenderen en de Vordenseweg 
tussen Baak en Wichmond 

Ideeën welkom
Voelt u zich als inwoner ook betrok-
ken bij het landschap van dit gebied 
en hebt u ideeën om het landschap te 
verfraaien? Neemt u dan contact met 
ons op via (0575) 75 02 50 of via 
e-mail info@bronckhorst.nl. Op www.
bronckhorst.nl (zoek op Dorp en 
Rand) kunt u de voortgang van het 
project volgen.

Vorderingen project Dorp en Rand



Kitty en Henk Beulink: “Toen onze 
dochter Sanne vijf maanden oud was 
bleek dat ze een hersentumor had. 
Ze moest geopereerd worden. Hefti-
ge operaties die er uiteindelijk voor 
zorgden dat de tumor tot nu toe sta-
biel is, maar Sanne is wel halfzijdig 
verlamd geraakt. Sanne moest toen 
een tijd in het ziekenhuis blijven. 
Tegelijkertijd was er ons boeren-
bedrijf dat gewoon doorging en 
vroeg ook ons zoontje Rick de nodige 
aandacht. De ouders van Henk, maar 
ook andere familie en vrienden 
 hielpen ons bij van alles. Van koeien 
melken tot boodschappen doen. Hoe 
moeilijk die periode ook was, het 
was geweldig om te zien hoeveel 
 lieve mensen ons op hun manier wat 
zorgen uit handen namen. En nog 
steeds springen ze bij wanneer 
nodig.

Daarnaast proberen we ook zelf na 
te denken over oplossingen. Om een 
voorbeeld te noemen: Sanne had 
een tweepersoonsfiets waar ze op 
een gegeven moment te groot voor 
was. In eerste instantie zou ze geen 
nieuwe fiets vergoed krijgen. 
We zochten contact met de fabriek 
en dachten mee over hoe we de fiets 
zo konden aanpassen dat Sanne er 
weer op paste. Ook een deel van de 
aanpassingen in huis hebben we 
zelf voorbereid om de gemeente 

tegemoet te komen. Dat hoeft 
natuurlijk niet, maar we willen er 
zelf ook graag wat voor doen. Zoals 
gezegd kunnen we niet alles zelf. En 
dat is ook niet erg. Daarnaast is er 
ook altijd nog de hulp van een ambu-
lant begeleider die we mogen inzet-
ten. Dit is van groot belang. Niet 
iedereen kan Sanne helpen met de 
verzorging en medicatie, vooral 
omdat ze steeds ouder en groter 
wordt. Het aanvaarden van hulp kan 
je net dat beetje lucht geven dat je 
nodig hebt. Dat hebben wij wel 
geleerd. 

Met Sanne, nu 13 jaar, gaat het goed. 
Wel kreeg ze er een paar jaar gele-
den suikerziekte bij. Pure pech is 
dat. Rick is inmiddels 16 jaar en 
vindt het niet erg om af en toe op 
Sanne en hun jongere zusje Lian (10) 
te passen. Rick weet precies hoe hij 

Sanne moet verzorgen. Dit geeft ons 
de vrijheid om af en toe een avond 
weg te gaan. Heel bijzonder. 

Het verhaal van de familie Beulink uit Hengelo (Gld)
Een rubriek met mooie en bijzondere verhalen van inwoners van Bronckhorst over maatschappelijk meedoen. Men-
sen die dankzij hulp van anderen uit hun omgeving thuis kunnen blijven wonen, mensen die meer kunnen dan ze zelf 
dachten of mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Er gebeurt heel veel in onze gemeente. Dat is Goed voor 
Elkaar! Deze maand vertellen Henk en Kitty Beulink uit Hengelo (Gld) hun verhaal. 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan 
langdurig zieken en ouderen, voor het bieden van hulp aan werkzoekenden 
bij het vinden van een baan en voor alle vormen van jeugdhulp. Dat is nieuw. 
Deze taken lagen eerst onder meer bij de provincie of het rijk. Deze over-
heveling noemen we de ‘decentralisaties’. Gemeenten krijgen minder geld 
voor de taken dan het rijk en provincie eraan uitgaven. Wat deze verandering 
precies voor u betekent, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat we wel 
weten, is dat we het samen moeten doen. We verwachten daarom ook iets 
van u en van de mensen om u heen. Als u een ondersteuningsvraag heeft, 
kijken we samen met u op welke manier u zo snel mogelijk weer op eigen 
kracht verder kunt. Daarbij kan ook uw familie, de buurt of een vrijwilliger 
een rol spelen.

Goed voor Elkaar

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 

maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 

u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-

len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 

via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en ge-

sprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige 

info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

De aanleg van glasvezel in het buiten-
band komt dichterbij. Onlangs is het 
overleg met dorpsbelangenorganisaties 
en ondernemers over vraagbundeling 
opgestart en de Achterhoekse gemeen-
ten willen glasvezel met onder meer een 
flinke financiële garantstelling voor de 
op te richten glasvezelmaatschappij 
mogelijk maken. Supersnel en veilig 
internet is belangrijk voor een leefbaar, vitaal en economisch rendabel bui-
tengebied. Voor de laatste stand van zaken zie www.bronckhorst.nl, zoek op 
Glasvezel.

Bronckhorst kent verschillende bijzonde-
re bedrijven die er steeds weer in slagen 
hun bedrijf en daarmee Bronckhorst en de 
Achterhoek op de kaart te zetten. Reiger 
uit Hengelo is er daar een van, maar ook 
het Steenderense Aviko, want wie kent 
hun frietjes niet, en wist u dat de Vorden-
se smederij Oldenhave het hekwerk op 

het Binnenhof en torentje van de premier maakte, om maar eens enkele 
bedrijven te noemen? Wij zijn trots op zulke ondernemers en proberen hen 
op verschillende manieren te ondersteunen. Onder meer via onze bedrijven-
contactfunctionaris, en de revitalisering van bedrijventerreinen. Immers, 
samen maken we Bronckhorst!

 Tweets van de maand

Hoop op doorgang glasvezel buitengebied en 

makkelijk aanmelden. Enthousiaste reacties uit 

de buurt! @gem_bronckhorst @provgelderland

Achterhoek mag trots zijn. Winnaars auto en 

truck in Dakar 2015 rijden op schokdempers 

uit Hengelo #dakar #reigersuspension

@gem_bronckhorst 

www.facebook.com/gemeentebronckhorst

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Volg ons via Twitter!

Direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws van de gemeente? 
Dan kunt u ons ook volgen op Twitter: @gem_bronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, die we graag beantwoorden. 

Uit de raad
Raadvergadering 
29 januari 2015

Op 29 januari 2015 vergaderde de 
gemeenteraad. 

Van het vragenkwartiertje wordt 
door verschillende fracties gebruik 
gemaakt om meer informatie te krij-
gen over beleid kwetsbare jongeren, 
aanbod zorgverzekering, gebouw de 
Eikeboom en situatie Doetinchemse-
weg/Schovenweg.

De heer Dick Jolink uit Hummelo 
werd benoemd tot commissielid, niet 
zijnde raadslid, voor Groen Links.

Verder sprak de raad over:
• Bestemmingsplan correctieve 

herziening ‘Kleine Kernen 2’
 In 2013 stelde de raad het bestem-

mingsplan ‘Kleine Kernen 2’ vast. 
Hiertegen werd beroep ingesteld 

op een planonderdeel in Halle en 
de Raad van State vernietigde dit 
onderdeel. Vervolgens is het 
 bewuste onderdeel herzien en de 
raad verklaarde de ingediende 
zienswijzen ongegrond en stelde 
het bestemmingsplan ongewijzigd 
vast (voor CDA, VVD, D66, PvdA en 
GroenLinks, tegen GBB (met als 
 reden de doorlopen procedure))

• Financiële verordening gemeen-
te Bronckhorst 2015

 Door diverse wijzigingen in de 
 Gemeentewet en bijbehorende 
 regelgeving is een nieuwe finan-
ciële verordening nodig, zodat de 
financiën van de gemeente juist 
beheerd worden. De raad stelde 
unaniem de financiële verordening 
2015 met bijbehorende toelichting 
vast 

• Wijziging samenwerkings-
regeling Regio Achterhoek

 Bronckhorst werkt samen met 
 andere Achterhoekse gemeenten 
in de Regio Achterhoek. Hiervoor is 
een samenwerkingsregeling opge-
steld. Deze wordt gewijzigd op het 
gebied van aansprakelijkheid. De 
raad stemde met algemene stem-
men in met de wijziging

• Collegeprogramma Bronckhorst 
dichtbij 2014-2018

 In het collegeprogramma staan de 

prioriteiten van het college voor de 
periode 2014-2018. Bij de behan-
deling van het coalitieakkoord ga-
ven de oppositiepartijen aan dat ze 
meer informatie nodig hebben om 
te kunnen beoordelen of ze het 
 akkoord kunnen ondersteunen. 
Het coalitieakkoord is daarom ver-
taald naar een collegeprogramma. 
In dit voorstel staan de verwachte 
financiële consequenties en waar 
de dekking daarvan vandaan komt. 
De raad waardeert het feit dat hij 
betrokken wordt bij opzetten van 
het collegeprogramma, dat vol-
gens hem past bij de participatie-
maatschappij. De fracties van CDA 
en GroenLinks dienden gezamen-
lijk een amendement in om het 
programma op te delen in speer-
punten en daarover afzonderlijk te 
besluiten. 
Op de speerpunten visie, leefbaar-
heid, veiligheid en handhaving, 
kindvoorziening, zorg en welzijn, 
wonen, aanbestedings- en inkoop-
beleid, bereikbaarheid, monumen-
tensubsidie, economie en werkge-
legenheid en duurzaamheid stem-
den CDA, VVD, D66, PvdA en 
GroenLinks voor, GBB tegen. Op 
regionale samenwerking en finan-
ciën  stemden CDA, D66 en PvdA 
voor en VVD, GBB en GroenLinks 
tegen. CDA, VVD, D66, PvdA stem-
den voor de speerpunten buitenge-
bied, breedband, GBB en Groen-
Links  tegen. GroenLinks diende 
een aantal moties in waarmee zij 
meer concrete acties en/of plan-
nen in het collegeprogramma wil 
opnemen. Deze moties haalden het 

niet of werden ingetrokken na 
 toelichting van de wethouders

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 26 februari 2015.

De raadscommissie vergadert op 
11 en 12 februari in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u 
de vergaderagenda van deze open-
bare vergaderingen. U bent van 
 harte welkom om de vergaderingen 
bij te wonen! De commissie spreekt 
o.a. over:

Commissievergadering 
11 februari 2015
• Verhogen schoorsteen De Hoop 

Mengvoeders BV Zelhem
 Mengvoederbedrijf De Hoop in Zel-

hem wil gefaseerd de bestaande 
schoorsteen op het hoofdgebouw 
van 31 meter verhogen tot maxi-
maal 51 meter. De Hoop heeft hier-
over intensief overleg gevoerd met 
omwonenden. De raad wordt 
 gevraagd te verklaren tegen het 
verhogen van de schoorsteen geen 
bedenkingen te hebben, zodat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland 
de vergunning kunnen verlenen

• Deelname aan project Breedband 
Buitengebied Achterhoek

 In grote delen van het buitengebied 
in de Achterhoek blijkt aanleg van 
glasvezel voor marktpartijen com-
mercieel niet interessant. In 
Bronckhorst betreft dit bijna 5.000 

adressen, het zogenaamde ‘witte 
gebied’. Dit zijn adressen waar nog 
geen enkele breedbandvoorzie-
ning ligt, zoals een coax-kabel. Een 
snelle internetverbinding is voor 
de leefbaarheid in het buitenge-
bied en de concurrentiepositie van 
bedrijven die hier gevestigd zijn, 
van groot belang. De Achterhoekse 
gemeenten, Lochem, Doesburg en 
provincie Gelderland slaan de han-
den inéén en gaan een glasvezel-
maatschappij oprichten voor aan-
leg van glasvezel in de witte gebie-
den. De raad wordt gevraagd voor 
€ 7.098.892 garant te staan voor 
dit project en € 120.000 beschik-
baar te stellen voor de uit te voe-
ren vraagbundeling en uitvoe-
ringskosten. Als 50% van de 
adressen is de witte gebieden een 
aansluiting neemt, wordt het glas-
vezelnetwerk daadwerkelijk aan-
gelegd

Commissievergadering 
12 februari 2015
• Verordening winkeltijden ge-

meente Bronckhorst 2015
 De raad wordt gevraagd de veror-

dening winkeltijden 2015 vast te 
stellen. De belangrijkste aanpas-
sing in deze geactualiseerde 



MEUBEL DESIGN STOPT!
ECHTE kortingen tot wel: 50%

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) - Vorden - Tel. 0575 - 551030

op het complete assortiment:

bankstellen - kasten - woonaccessoires 
eethoeken - salontafels - karpetten enz.

Kom langs en
grijp uw kans!

Uit de raad - vervolg

 verordening  is de openstelling van 
winkels en straatverkoop op zon-
dagen met uitzondering van feest-
dagen

• Verordening Participatieraad 
2015

 Per 2015 zijn de nieuwe wetten 
Wmo 2015 en de Participatiewet 
van kracht geworden. Gezien de 
wijzigingen in de wetten en de 
looptijd van de participatieraad 
wordt de raad voorgesteld de ver-
ordening voor de participatieraad 
aan te passen. De oude verorde-
ning gaf de Participatieraad de 
 bevoegdheid om te adviseren over 
het beleid van de Wmo en Partici-
patiewet. In de nieuwe verordening 
krijgt de Participatieraad de 

 bevoegheid om het college te advi-
seren op het hele sociale terrein, 
dus bijv. ook jeugdwet of schuld-
hulpverlening

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 

niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 

spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

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

Bekendmakingen 

In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl op de 
e-mailservice voor bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven 
van welke bekendmakingen (bijvoorbeeld ‘binnen een straal 
van’, maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Toverstraat 1, kappen eik, besluit genomen

Drempt:
• Biermanshof 10, vergroten woning, besluit genomen
• Zomerweg 28, exploiteren speelautomaten, besluit genomen 

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 45, vernieuwen bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Banninkstraat 54A, bouwen bedrijfsruimte, aanvraag ingetrokken
• Bleuminkweg 1 en 1a, intrekken vergunning verbouwen twee woningen, aanvraag ontvangen
• Bronkhorsterstraat 9, plaatsen 2 windmolens, aanvraag ontvangen
• Elderinkweg 1, kappen eik, besluit genomen
• Elderinkweg 7, plaatsen spandoeken, besluit genomen 

Hummelo:
•  Dorpsstraat 1,  exploiteren speelautomaten, besluit genomen
•  Broekstraat 12, organiseren Carnaval, besluit genomen

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat 5,  exploiteren speelautomaat, besluit genomen
• Paardestraat 12, het veranderen van de inrichting, melding beoordeeld

Olburgen:
• Olburgseweg 19, kappen paardenkastanje, besluit genomen

Vorden:
• De Boonk 35, aanleggen uitrit, besluit genomen
• De Horsterkamp nabij nr. 8, organiseren FIM-rally, besluit genomen
• Dorpsstraat 10, kappen kastanjeboom, besluit genomen 
• Ruurloseweg 44, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Wiersserbroekweg nabij nr. 1, kappen 4 populieren, besluit genomen

Wichmond:
• Dorpsstraat 6A, verbouwen woning, aanvraag ingetrokken
• Dorpsstraat 16, verwijderen kinderdagverblijf Avonturijn uit het Landelijk Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen, besluit genomen
• Dorpsstraat 19, registreren kinderdagverblijf Avonturijn in Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen, besluit genomen
• Dorpsstraat 19, registrereren buitenschoolseopvang BSO Wichmond in Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen, van rechtswege verleend

Zelhem:
• Ermelinkstuk 10, bouwen woning (helft dubbele), besluit genomen
• Ermelinkstuk 12, bouwen woning (helft dubbele), besluit genomen
• Dr. Grashuisstraat 3,  exploiteren speelautomaat, besluit genomen 
• Reeoordweg 2A, verbouwen winkel, aanvraag ontvangen
• Stationsstraat 28-30, vergroten winkelpand, besluit genomen
• Jan Steenstraat (hertenkamp), kappen 6 eiken en 2 kastanjebomen, besluit genomen
• Vincent van Goghstraat 74, kappen boom, besluit genomen 
• Vincent van Goghstraat nabij Hanenhoek 1, kappen esdoorn, besluit genomen 

Mededelingen 

Snoeiwerkzaamheden
Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen van 4 t/m 11 februari 2015 af:
• Baak, Toverstraat 
• Baak, Rozenstraat 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat,vanaf de kruising Almenseweg / Mispelkampdijk tot aan de 

kruising Burgemeester Galleestraat / Insulindelaan 

De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de aanwo-
nenden bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven 
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Veronica was 9 toen zij een 
woningbrand  overleefde…

watdoejijbijbrand.nl
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

Duurzaamheid en innovatie zijn twee belangrijke peilers onder de moderne 
economie. Landelijk, regionaal (Achterhoek2020), maar ook in Bronckhorst 
staan deze thema’s hoog op de agenda van de overheid, burgers en natuurlijk 
ondernemers. Op deze Breezz-pagina zullen wij maandelijks verhalen vertellen 
over ondernemers die flink aan de weg timmeren op het gebied van duurzaam-
heid en innovatie. Ook houden we u op de hoogte over hoe de gemeente dit 
stimuleert en faciliteert. Waarom? “Samen sta je sterk en kennis delen, is ken-
nis vermenigvuldigen”, aldus wethouder Jan Engels, die innovatie in zijn porte-
feuille heeft. Hij en wethouder Arno Spekschoor die over duurzaamheid gaat,  
schijnen hun licht op beide thema’s.

Engels vindt dat als het om innovatie gaat, 
er over de grenzen van Bronckhorst heen 
gekeken moet worden.  “De Achterhoek 
staat op de tweede plaats achter Eindhoven 
als het om innovatie gaat. Het is daarom 
belangrijk om je als regio te profileren en 
samen te werken. Door niet bang te zijn om 
kennis met elkaar te delen, kom je samen 
nog verder.” 

Doordat naoberschap hier min of meer is 
uitgevonden, ziet de wethouder de toe-
komst positief tegemoet. “Als gemeente 
zijn wij gesprekspartner van bedrijven, 
burgers en organisaties”, vertelt hij.  “We 
hebben bijvoorbeeld een goed en structu-
reel contact met de ondernemersvereni-
gingen. Zo kunnen we ons beleid aan laten 
sluiten bij de vraag van de ondernemers.”

Daarnaast speelt de overheid een verbin-
dende rol tussen bijvoorbeeld het onder-
wijs en ondernemers om innovatie te sti-
muleren. Ook dat gebeurt veelal in 
regionaal verband. Denk maar aan de 
Innovation Labs en de Technieklokalen 
waarin hogescholen, universiteiten, mid-
delbare scholen en het bedrijfsleven elkaar 
opzoeken. 

Bronckhorst werkt ook samen met 
Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek  aan het regionale bedrijven-
terrein aan de A18 bij Wehl. Daarmee komt 
het bedrijfsleven beter in verbinding met 
zowel de Randstad als het Ruhrgebied in 
Duitsland te staan.  “Door samenwerking 
zijn er hele mooie dingen aan het ont-
staan”, weet wethouder Engels.

Zijn ambtgenoot Arno Spekschoor merkt 
ook dat samenwerking veel oplevert als 
het om duurzaamheid gaat. De 
Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM) is daar een mooi 
voorbeeld van. Deze coöperatie wil duur-
zaam energie produceren door en voor de 
Achterhoek.  Bronckhorst is één van de 
acht deelnemende gemeenten. Hier plukt 
het lokale bedrijfsleven ook zeker de vruch-
ten van, weet hij. “Installateurs uit 
Bronckhorst profiteren hiervan doordat zij 
onder meer de zonnepanelen voor AGEM 
mogen installeren.”

Duurzaamheid is een speerpunt van dit 
college. Duurzaam denken en doen is ech-
ter net als innovatief ondernemen iets dat 
van onderaf moet komen. Daarom heeft de 
gemeente Bronckhorst een potje van 
40.000 euro beschikbaar om het te stimule-
ren. “Initiatiefgroepen kunnen een aan-
vraag indienen voor steun bij duurzame 
projecten. Zo heeft vorig jaar bijvoorbeeld 
een installatiebedrijf een bijdrage ontvan-
gen voor de organisatie van een informa-
tieavond over duurzame energie.”

Solarpark De Kwekerij is ook zo’n project 
waarvan het initiatief bij ondernemers lag 
en waarmee een belangrijke bijdrage 
wordt geleverd aan de duurzaamheidam-
bities van de gemeente Bronckhorst. Maar 

Duurzaamheid en innovatie centraal 
in 2015

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Wat betekent dit 
voor u als werkgever? Wat kan het Werkgeversservicepunt Achterhoek West 
(WESP) voor u betekenen? 

Doel van de participatiewet
Met de komst van de Participatiewet komt 
er een regeling voor de Wet sociale werk-
voorziening, Wet werk en bijstand en een 
deel van de Wajong. Het doel van de 
Participatiewet is dat meer mensen met 
een arbeidsbeperking een baan vinden. 

Hoofdlijnenen Participatiewet voor 
werkgevers
• Landurig loonkostensubsidie 
• Maximaal 70% subsidie van het wette-

lijk minimumloon
• Inclusief opslag 23.5% werkgeverslas-

ten
• Verschil wettelijk minimumloon en 

functieloon is voor rekening werkge-
ver

• Proefplaatsing maximaal 3 maanden
• Objectieve meting loonwaarde

Quotumregeling
Deze regeling wordt ingevoerd als eind 
2016 duidelijk is dat er niet aan de doelstel-
lingen garantiebanen is voldaan. Deze re-
geling houdt in dat 5% van het personeels-
bestand voor bedrijven met meer dan 25 
medewerkers moet bestaan uit mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Gebeurt dit niet komt er een boeteclausule 
voor het bedrijf.
Let wel; voor alsnog is het een stok achter 
de deur!

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
Participatiewet kunt u contact opnemen 
met Joris-Jan Janssen (Jobhunter 
Gemeente Bronckhorst & Accountmanager 
WESP).  U kunt contact met hem opnemen 
via telefoonnummer 06-10086386 of per 
mail jorisjan@wespaw.nl

Participatiewet

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Snel internet in het buitengebied is 
belangrijk voor de leefbaarheid en 
economie van de Achterhoek, maar 
helaas nog niet overal even vanzelf-
sprekend. Binnekort mogelijk wel, het 
college van Bronckhorst heeft beslo-
ten deel te nemen aan het Breedband-
bedrijf Achterhoek.  In maart wordt 
gestart met vraagbundeling want 
voorwaarde voor de aanleg is dat 50 
procent van de bewoners/bedrijven 
zich op het initiatief inschrijft.  

Edwin Tiggeloven van assurantiekantoor 
Pentrax in Zelhem geeft aan dat zij als or-
ganisatie, door gebrek aan breedbandaan-
sluiting, worstelt met de snelheid en voor-
al ook stabiliteit van Internet. Pentrax is 
een assurantiekantoor specifiek gericht op 
ondernemers, doet veel zaken op het ge-
bied van financiering en verzekering en 
heeft dus veel te maken met werkzaamhe-
den op afstand. Zowel met klanten als met 
de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, 
Nederweert en het hoofdkantoor in 
Nijmegen. 

Een slechte internetverbinding kan het 
werk negatief beïnvloeden. Edwin 
Tiggeloven: “In het verleden hadden we 
een tijdje een server op afstand. De inter-
netverbinding was zo traag dat het de snel-
heid van typen niet bij kon houden en ook 
websites en pagina’s laden duurde erger-
lijk lang.” Uiteraard geen fijne manier van 
werken.  

Het steeds maar wachten en beperkt wor-
den in de werkzaamheden door de inter-
netverbinding is ook niet meer van deze 
tijd. Bovendien kost het een ondernemer 

geld wanneer er veel tijd in gaat zitten. 
Edwin Tiggeloven: “Het is voornamelijk de 
ergernis die erg vervelend is en je wordt 
beperkt in je mogelijkheden. Zo is het voor 
ons nu lastig om zware bestanden te 
downloaden (denk maar aan filmpjes) of 
applicaties als Skype te gebruiken, terwijl 
dit de klantgesprekken, het delen van ge-
gevens en de communicatie tussen vesti-
gingen aanzienlijk kan verbeteren.” We 
zien bestanden en programma’s steeds 
groter worden, dit vraagt in groot tempo 
om een snellere internetverbinding. Met 
de huidige internetsnelheid zullen we bin-
nen een paar jaar zeker geheel vast lopen. 
Het is dus van levensbelang voor het be-
houd van bedrijvigheid in het buitenge-
bied.

Edwin Tiggeloven, naast vennoot van 
Pentrax ook bestuurslid van de B&OZ, is 
juist vanuit die positie ook van mening dat 
ondernemers in het buitengebied net zo 
goed recht hebben op een goede internet-
verbinding als iedere andere ondernemer. 
Edwin: “We zijn hier al lang mee bezig en 
hebben vele pogingen gedaan. Op een ge-
geven moment kwam het idee om kleinere 
zendmasten neer te zetten om zo de ver-
binding te verbeteren. Maar al snel kwam 
er weerstand dat de straling slecht zou zijn 
voor de gezondheid.” Daarna werden an-
dere oplossingen bedacht, maar niets 
kwam van de grond. “Gelukkig is er toen 
niets van gekomen, want de breed-
bandaansluiting op het glasvezelnet is de 
beste oplossing. Hopelijk komt het zo ver 
dat het aangelegd wordt, want dit zal een 
goede impuls zijn voor het vergroten van 
de werkgelegenheid in de Achterhoek en 
geeft kansen voor uitbreiding en groei.”

Ondernemer enthousiast over 
mogelijke breedbandaansluiting 
buitengebied Achterhoek 

liefst 500 huishoudens zullen van energie 
worden voorzien, die in dit bijzondere park 
met zonnepanelen wordt opgewekt. Als 
alles volgens plan verloopt, wordt halver-
wege dit jaar gestart met de aanleg.

Volgens de wethouder wordt 2015 ook het 
jaar waarin de duurzame ambities van de 
gemeente Bronckhorst nog concreter wor-
den. “We roepen dat we in 2030 energie-
neutraal willen zijn, maar hoe gaan we dat 
eigenlijk doen? Hoeveel energie willen we 

opwekken met waterkracht en hoeveel met 
windkracht en de zon?” , vertelt hij. “We 
gaan nu een routeplan opstellen waarin 
dat wordt vastgelegd. Ook voor onderne-
mers worden de kansen en ontwikkelingen 
zo meer zichtbaar, waardoor zij er makkelij-
ker op in kunnen spelen.”

En natuurlijk blijft de gemeente Bronckhorst 
ook zelf investeren in duurzaamheid door 
duurzaam in te kopen en actief te informe-
ren. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Wethouder Jan Engels

Wethouder Arno Spekschoor
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IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Nijverheidsweg 4 (Industrieterrein van Zelhem), 7021 BX Zelhem
Tel.: 0314 - 625763, Mobiel: 06 - 51981150, www.allinshape.nl

ELKE VACUSTEP NU MET INFRAROOD LAMPEN  
NIEUW

Speciale VacuStep 
AANBIEDING: 

Kuur van 20 keer nu 4 149,- 
Voor een 
optimaal 
resultaat!

VACUSTEP
De vetverbrander voor 
Billen, Buik en Benen... 
Dus deze zomer met 
1 of 2 maatjes minder. 

U zult vanaf het eerste 
moment verbaasd staan van 
deze unieke trainingsmethode. 
Uw huid voelt gladder aan. 
Tevens ter behandeling 
van hardnekkige 
cellulitus.

Ook zeer geschikt voor mensen 
met reumatische klachten.

www.allinshape.nl

Langwerden Veevoeders is specialist in voeders en strooisels voor paarden en 
rundvee. Onder het merk LAVOR wordt een groot  assortiment diervoeders 
en strooisels ten behoeve van alle (landbouw)-huisdieren op de markt 
gebracht. Een breed scala aan afnemers door geheel Nederland behoort tot de 
klantenkring van Langwerden Veevoeders.

Voor de bezorging van o.a. strooisels en diervoeders zoeken wij op korte 
termijn een:

CHAUFFEUR M/V
Voor deze functie dient u in het bezit te zijn van een chauffeursdiploma en de 
bereidheid te hebben om 2 tot 3 maal per week te overnachten.

Voor deze functies vragen wij:

• Bezit van rijbewijs B,C en E
• Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector.
• Goede omgangsvormen
• Wonende in de omgeving Hengelo Gld

Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld
(0575) 46 75 55
www.lavor.nl

Voer voor professionals

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke

en klassieke herstoffering

Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!
KNIP UIT en eet  smakelijk!

* De aktie keuze snacks zijn: frikandel, kroket, 
bamischijf, kaassouflé en nasischijf.

Deze aktie is geldig tot 28 februari a.s. en alleen geldig bij meenemen. 
Geen spaarkaarten & spaarzegels.
Voor nog meer actuele aanbiedingen zie facebook.com/plazavorden

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 9,00

Gemengde salade IJsbergsla met diverse rauwkost

of
Warme boerengroenten van de bakplaat

Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 1,65
3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 7,00

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 11,502 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00

PLAZA 
VORDEN
DORPSSTRAAT 8E
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

Wist u dat wij:

• Een scherp geprijsd

 maandmenu hebben?

• Een zaal hebben voor

 feesten en partijen?

• Uw catering verzorgen?



‘Senioren langer zelfstandig dankzij een 
tablet’
Bronckhorst - Zelfstandig ouder wor-
den, maar dan leuk. Nog nooit was het 
zo eenvoudig om de wereld in huis te 
halen. Door de iPad kan het heel sim-
pel en met het grootste gemak, is de 
opvatting van de KBO. De cluster KBO 
Hengelo, IJsselsenioren, Drempt en 
Keijenborg informeert over alle voor-
delen van de iPad en het gebruik.

De KBO iPad biedt uitkomst op elk be-
langstellingsgebied en met simpel be-
dieningsgemak. Kosteloos TV kijken, 
radio luisteren, krant en boek lezen, 
foto en video enz. Ook kosteloos con-
tact met (klein)kinderen en dierbaren 
via beeldbellen.

Focus Cura promotor Harrie van Bee-
len vertelt uitgebreid wat er nog meer 
kan met de gebruiksvriendelijke iPad 
zoals zorg op afstand als daar be-
hoefte aan is. Bekend is dar veel se-
nioren opzien tegen ‘het gedoe’ met 
een computer. Bedienen, kiezen, la-
ten aansluiten en wat te doen met een 
storing. Elke donderdagmorgen is er 
een tabletcoach aanwezig in dorps-
huis de Horst in de Keijkamer die 
graag gratis helpt. 
De informatiemiddag is op dinsdag 
10 februari 14.00 uur in Dorpshuis de 
Horst in Keijenborg. Iedereen is van 
harte welkom, ook niet-KBO-leden.

   

Kerk en Radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma De Muzikale Ontmoeting 
bij Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

De heer Theo v.d. Leij, diaken van de 
Protestantse Gemeente Hengelo, zal 
in de uitzending van 9 februari wat 
vertellen over het werk van het Repair 
Café. Het commissielid van Kerk en 
Radio, Adrienne Heere uit Zelhem, zal 

op maandag 16 februari meewerken 
aan het programma. In de uitzending 
van 23 februari is er een overdenking 
te beluisteren van dhr. J.M. van Heug-
ten uit Vorden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. Muzikale 
verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor 
de uitzending aangevraagd worden 
via het telefoonnummer: 0314-622878

Bronckhorst - In de maand decem-
ber hebben meer dan 5.000 vrijwilli-
gers van ruim 90 Lions Clubs in heel 
Nederland DE-waardepunten inge-
zameld. Deze actie, gecoördineerd 
door Lions Club Voorburg, heeft bijna 
60.000.000 koffiepunten opgeleverd. 
Goed voor 120.000 pakken koffie ten 
behoeve van de voedselbanken in Ne-
derland.

De afgelopen weken is er druk geteld. 
Ook door de Lionsclub Bronckhorst. 
Alle verzameldozen die opgesteld ston-
den bij de winkeliers in Vorden (Bruna), 
Steenderen (Coöp en Bouwmarkt Tol-
dijk), Drempt (Tuincentrum Bloemen-
daal), Hummelo (Spar) Zelhem (Jum-
bo) en Hengelo (Albert Heijn) zijn leeg-

geschud en men is vervolgens avonden 
aan het tellen geslagen! “We bedanken 
de ondernemers voor de mogelijkheid 
die zij ons geboden hebben om de Lions 
DE-actie in de gemeente Bronckhorst 
te realiseren. Mede dankzij hen zijn er 
meer dan 1,9 miljoen punten bijeen-
gehaald. De actie bleek zo aanstekelijk 
dat aangrenzende Lionsclub Isala Doe-
tinchem ook aanhaakte en uiteindelijk 
nog 100.000 punten heeft verzameld. 
Lionsclub Bronckhorst wil al die trouwe 
spaarders heel hartelijk bedanken voor 
het inleveren van hun bij elkaar ge-
spaarde DE-punten! Opvallend vonden 
wij vooral ook het grote aantal totaal 
vergane elastiekjes die om en tussen 
de punten zaten.” Met de bijdrage van 

Douwe Egberts van 15% komt men aan 
het respectabele aantal van 4278 pakken 
koffie. Dat vertegenwoordigt toch een 
bedrag van 12,791,22 euro. Het betekent 
tevens dat de gezinnen in Bronckhorst 
en Doetinchem, die afhankelijk zijn van 
de voedselbank, minstens het hele ko-
mende jaar voorzien zijn van DE koffie.

Nadat alle clubs de honderden dozen 
vol met koffiepunten hadden ingeleverd 
werden deze waardezegels onder grote 
belangstelling overgedragen aan Dou-
we Egberts. Bas Kreijger, vice president 
van Lions Club Voorburg memoreerde 
hierbij aan het ontstaan van deze actie. 
Twee jaar geleden werden spontaan 
waardepunten verzilverd voor pakken 
koffie. Dat leverde toen al met al zo’n 
6.500 pakken koffie op. Vorig jaar werd 
besloten om de actie landelijk op te zet-

ten. Hij was dan ook erg blij dat zoveel 
Lions Clubs de actie inmiddels omarmd 
hebben. Namens Douwe Egberts over-
handigde Norbert Cappetti een cheque 
voor 120.000 pakken koffie aan Jaap Sala 
van Voedselbanken Nederland. De heer 
Sala roemde het enthousiasme waar-
mee de vele vrijwilligers van de Lions 
Clubs het enorme aantal koffiepunten 
bij elkaar hadden weten te vergaren. 
Ook wees hij op het belang van de 
voedselbanken. “Je hoopt natuurlijk dat 
dit soort acties in de toekomst niet meer 
nodig zijn, omdat dan ook het werk van 
de voedselbanken niet meer nodig zou 
zijn. Toch kent elke gemeenschap een 
bepaalde mate van armoede; gewoon 
omdat iemand in een ongewenste situ-
atie is terecht gekomen. Dan is het maar 
al te fijn dat je een beroep kunt doen 
op de voedselbank”, aldus Jaap Sala. 

Hengelo - Bij Partycentrum Lange-
ler ontmoetten vele (bestuurs)le-
den, toeristische en recreatieve on-
dernemers en andere belangstellen-
den elkaar tijdens een bijeenkomst, 
georganiseerd door de Regiocoördi-
nator Achterhoek Toerisme Heleen 
Faber. Zij presenteerde haar activi-
teitenplan en vertegenwoordigers 
van Toeristische Platforms en ver-
nieuwde VVV-Bronckhorst vertel-
den over hun doelen en activiteiten.

“Mensen kiezen eerst de regio om 
op vakantie te gaan en pas daarna 
welke activiteiten ze gaan doen,” al-
dus Heleen Faber. “Ons doel is meer 
herhalingsbezoek en meer bestedin-
gen.” Projecten worden afgestemd 
met overheden en bedrijfsleven en 
er wordt samengewerkt met locale 
VVV’s, Toeristische Platforms, Eure-
gio, Toerisme Gelderland en andere 
regionale bureaus voor toerisme, zo-
als Gelderse Streken.

Achterhoek Toerisme is vorig jaar op-
nieuw gestart met drie pijlers. Eerste 
is algemene promotie voor de hele 
Achterhoek, met een website, Ach-
terhoek Magazine en via (vakantie)
beurzen. Als tweede zijn campagnes, 
zoals Wild eten in de Achterhoek, de 
nieuwste Asperges in de Achterhoek, 
fietsknooppuntenroutes en het wan-
delnetwerk. De derde tak is regioco-
ordinatie, wat zich richt op product-
ontwikkeling en de lokale promotie, 
ofwel coördineren en verbinden. Be-
langrijk: bottom-up, vanuit de onder-
nemers.
Presentaties over de Toeristische 
Platforms: door Henny Dokter van 
Drempt, Hummelo en Keppel, Jan 
Jansen van Hengelo-Keijenborg, Ruud 
van Bussel van Bronkhorst/Steende-
ren, Heleen Faber namens Ad Borest 
van Vorden, Ilse Jansen van Zelhem 
en Gerrit te Velthuis van VVV Bronck-
horst. De vijf platforms vormen met 
VVV, regiocoördinator en gemeente 
als adviseur het Toeristisch Platform 

Bronckhorst.
Elk Toeristisch Platform, maar ook de 
nieuwe VVV Bronckhorst, beheert, 
coördineert en ondersteunt lokale 
activiteiten met lokale toeristische 
ondernemers, bottom-up. Het doel is 
het stimuleren van het toerisme, maar 
ook het promoten van het gastheer-
schap. Naast de toeristen zijn het ook 
de bewoners zelf die gebruik maken 
van wat er in hun kern wordt gebo-
den. Daardoor zal tevens de werk-
gelegenheid en leefbaarheid worden 
gestimuleerd.

Samenwerken en verbinden is de rode 
draad. In Drempt, Hummelo en Kep-
pel is het boekje Achterommetje DHK 
gemaakt, waarin interessante zaken 
zijn opgenomen zoals horeca, ateliers, 
fiets- en wandelroutes en dergelijke. 
Dat gaan ook andere platforms rea-
liseren. Verschillende ondernemers 
hebben projecten en arrangementen 
voor volwassenen en er zijn program-
ma’s voor kinderen. Het kernwoord is: 
Beleven.

Een aantal wensen vanuit de onder-
nemers, toeristisch gezien, zijn uit-
gewerkt. Zo wordt een kaart gemaakt 
waarop toeristische plaatsen zijn 
aangeven met icoontjes, adresgege-
vens en dergelijke. Daarnaast zijn 
kinderactiviteiten gebundeld, is er 
een nieuwe regionale fietsvierdaagse 
en het project Gemaakt in Gelderland 
ontwikkeld. Nog uitgewerkt worden 
activiteiten zoals Streekproducten & 
Horeca en Zorgtoerisme.

De opmerkingen waarom de Achter-
hoek niet samenwerkt met de orga-
nisatie van de Zwarte Cross die lan-
delijke bekendheid heeft en over het 
zichtbaar zijn van de bordjes voor 
fiets- en wandelpaden, werden ter 
harte genomen.

Veel interesse voor de informatieavond over Toerisme en Recreatie Bronckhorst.

De acties van de Lionsclub leverde 120.000 pakken koffie voor de voedselbank op.

Toerisme en Recreatie Bronckhorst: 
samenwerken, verbinden, beleven

Lions Club Bronckhorst bedankt winkeliers en gulle gevers

120.000 pakken koffie voor voedselbank

Bronckhorst en 
Doetinchem goed 
voor 4278 pakken

EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 
Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de 
gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

Idealen
Na wat er zich afgelopen donderdag-
avond afspeelde achter mijn test-
beeld, bedacht ik mij gisteravond 
verschrikt dat ik zelf misschien ook 
wel deel uitmaak van de journalistie-
ke wereld. Dat mijn bureau met lap-
top ook een kleine nieuwsstudio is, 
die hopelijk nooit overmeesterd zal 
worden door iemand die mij mond-
dood wenst te maken. Of ja, wellicht 
overdrijf ik nu een beetje. (Ik ver-
moed van wel).
Gezien het feit dat ik geen baanbre-
kende opiniestukken schrijf voor 
een landelijk dagblad, maar twee-
wekelijks met een stapeltje woorden 
licht kritische stukjes bouw voor een 
plaatselijke krant in non-tabloid-for-
maat. Een krant met een groot afzet-
gebied overigens, die wekelijks gratis 
in de bus valt en bij non-bezorging 
(door sneeuw, vandalisme, verveling, 
pech, toeval of iets anders dergelijks) 
op de vingers getikt wordt door een 
van nieuws verstoken bewoner.
Hij of zij verwacht namelijk op de 
dinsdag- of de woensdag het geluid 
te horen van deze krant die contact 
maakt met de deurmat. Durft dan bij 
afwezigheid de hoorn te pakken om 
vervolgens te klagen, waarna bezor-
ging alsnog plaatsvindt. Hier gaan 
vaak een boel emoties mee gepaard. 
Maar deze liepen nimmer zo hoog op 
dat de bewoner zich bewapend op de 
redactie meldde.
Vandaar ook dat enige dreiging mij 
gevoelsmatig ver van het bed be-
vond. En nog. Maar sinds mijn nieuwe 
besef over het deel uit maken van een 
journalistiek collectief vraag ik mij 
wel koortsachtig af of men nu van mij 
verwacht dat ik stelling in ga nemen. 
Is het nu de bedoeling dat ik mij uit-
gesproken uitspreek over het onmon-
dig maken van iedereen die het recht 
tot spreken heeft? Of mag ik gebruik 
maken van mijn recht tot zwijgen?
Want weet u, ik ben dus niet zo goed 
in het innemen van stellingen. In het 
direct ergens wat van vinden. Zou 
veel liever alle partijen horen, voor ik 
besluit bij welk groepje te willen ho-

ren. Hoor- en wederhoren. Niet alles 
zomaar voor waar aannemen, zonder 
de bevestiging ervan.
Zoals mijn vijfjarige dochter laatst 
aandachtig naar mij luisterde toen 
ik haar mededeelde weer verliefd 
te zijn geworden. Na vijf minuten 
glimlachen en het aanhoren van in-
kindertaal-verpakte-details vroeg ze 
me ter verificatie alsnog of de liefde 
wel wederzijds was. ‘Is ie ook op jou 
dan??’ Ook zij bekijkt de dingen dus 
van meerdere kanten. Nam niet zo-
maar de stelling in dat mama weer 
verkering had, het was immers nog 
niet hardop uitgesproken.
Misschien zijn we luisteraars, dacht 
ik later. Toehoorders, aanhoorders. 
Willen we ons best uitspreken over 
extremiteiten maar hebben we het 
bijvoorbeeld liever over wederzijdse 
liefde, of het gebrek daaraan. En mis-
schien begrijpen we ook wel dat het 
kan gebeuren dat je idealen met je 
aan de haal gaan. Dat je daadwer-
kelijk denkt op een donderdagavond 
journalistiek Nederland te kunnen 
overmeesteren met wapenfeiten- in 
plaats van nieuwsfeiten.
Oh, hoe ik hoop dat ik bij directe 
dreiging ooit de tegenwoordigheid 
van geest zal bezitten mijn belager te 
laten wachten in een andere ruimte 
dan mijn woonkamer. Dan escorteer 
ik hem naar de bijkeuken en koester 
ondertussen de hoop dat in die on-
verwarmde ruimte zijn boze ideeën 
tijdelijk bevriezen.
Waarna hij zachtjes op de deur van 
de keuken zal kloppen om bibberend 
‘sorry’ te komen zeggen. Dan drinken 
we samen een kopje thee en vertel 
ik hem dat ik weer verliefd ben ge-
worden. En hoop natuurlijk stiekem 
dat dat zijn ijskoude plannen tot een 
nietszeggend plasje ontdooit. Zo een-
tje waarin je jezelf weerspiegelt ziet, 
als je eroverheen gebogen staat. Dan 
kom ik naast hem staan en praten 
we - via onze weerspiegelingen - over 
wederzijdse liefde. En het gebrek 
daar aan. Maar dat dat ons gelukkig 
niet is overkomen.
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GroenRijk Steentjes Doetinchem 

Primula
Woonplant van de maand

Hortensia

Bollen

van 12,49Cvoor

8,99 van 3,25Dvoor

2,49

van 13,99Cvoor

8,99Super kwaliteit!

40% 

KORTING
Op alle lantaarns
uit het assortiment. 
Knip uit en lever in!

Aanbiedingen geldig van 4 t/m
 10 februari 2015

 100-jarig bestaan
 1915  -  2015

St. Willibrordusschool - De Leer

Zaterdag 6 juni, reünie:
13.00 uur tot 19.00 uur

(voor oud-leerlingen / oud-leerkrachten/
oud-bestuursleden / oud-vrijwilligers)

Ontmoet oud-klasgenoten onder het genot van 
een hapje en drankje. Het feestgebeuren vindt 
plaats rondom en in De Leer. Kosten : € 10,- p.p.

U kunt zich aanmelden via onze website:

www.basisschooldeleer.nl
Inschrijven kan tot 1 maart 2015

OPEN DAG SPORTCENTRUM AEROFITT

www.aerofitt.nl*Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op

 TESTPERSONEN 

GEZOCHT
8 cm minder buikomvang in 4 weken tijd. 

Start februari. Meld je nu aan! VOL=VOL

Probeer nu zelf!
Deelnamebijdrage 
€ 19,90 per week.*

Lokaal 
afslanken

Verander je probleemzones in lievelingszones.
Gezond, verantwoord en snel.

50
Mobiele Slimbelly

NIEUW!

*  Vraag naar de voorwaarden. 

> Start zonder contract! 
> Geen inschrijfgeld!

> 100% tevredenheidsgarantie!

KOM NU
naar onze

INLOOPWEEK op zondag 8 februari, 10.00-16.00 uur

of onze

OPEN DAG

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

Squash

ruime
openingstijden

Zwemmen 
(in Zutphen en Zelhem)

Aqua groepslessen

Megawalk

Onbeperkt koffie, 
thee en sportdrank

Snelbruiner

Slimbelly

ruim aanbod
Les Mills 

groepslessen

Senioren Fitness

Veel meer
dan alleen

fitness  

P parkeren 
voor de deur

Born to move lessen 
en kidslessen

judo en karate

Fitness

Voedingsbegeleiding
(10 kilo in 10 weken)

Sauna

Fysiotherapie

personal training

Start 
vanaf 
€ 15,95

per 4 weken*
BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Spinning

ZONDAG 8 FEBRUARI 10.00 - 16.00 UUR

NIEUW IN VERKOOP NIEUW IN VERKOOP VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD 

Plataanweg 15, Hengelo Gld Langendijk 8, Baak 
Eventueel ook te huur !! 

Raadhuisstraat 43A, Hengelo Gld 

 

 

 

 
Kijk voor meer informatie en overig aanbod op WWW.RBMWONEN.NL 



Bronckhorst - De fractieleden van 
het CDA Bronckhorst en haar wet-
houders zijn vrijdagmiddag 23 ja-
nuari tot en met zaterdagochtend 
24 januari op teambuilding geweest. 
Tijdens deze teambuilding zijn veel 
dingen besproken en behandeld die 
het functioneren van het CDA be-
vorderen. Dit alles gebeurde onder 
begeleiding van Kees van Rooijen. 

Deze tweedaagse sessie werd ge-
houden bij kampeerboerderij ‘Groot 
Zande’ in Hummelo. Gedurende deze 
sessie werden onder andere technie-
ken behandeld waardoor vergaderen 
op efficiëntere wijze plaats kan vin-
den en mogelijke probleemsituaties 
beter geanalyseerd kunnen worden. 
Door dergelijke sessies te organiseren 
blijft het CDA Bronckhorst in zichzelf 
investeren, waardoor zij de gemeente 
op steeds verbeterende wijze hoopt te 
besturen. De CDA-fractie en -wethouders haalden de onderlinge banden flink aan.

CDA-fractie en -wethouders
Bronckhorst op teambuilding

Ruurlo - Op donderdag 12 februari 
wordt er bij de Naober in Ruurlo een 
nosing en tasting avond gehouden. 
U kunt diverse soorten whisky proe-
ven en daarbij worden 12 passende 
gerechtjes verdeeld over 6 gangen 
geserveerd. De aanvang is om 19.30 
uur.

Whisky is een steeds populairder wor-
dende drank in Nederland bij zowel 
jong als oud publiek en tegenwoordig 
niet meer weg te denken. Dit heeft er-
voor gezorgd dat Rob Dolphijn van de 
Naober het idee kreeg om een proeve-
rij in combinatie met kleine gerechten 
te organiseren. Hij zocht contact met 
Sander Pardijs van de gelijknamige 
slijterij en wijnhandel in Vorden en 
zo kregen de plannen een definitieve 
invulling. Sander verzorgt deze avond 

de proeverij. Hij heeft twintig jaar 
slijterijervaring. Naast het samen-
stellen van de whisky, vertelt hij over 
de achtergrond van de verschillende 
soorten en anekdotes. Om de avond 
compleet te maken heeft hij bij Rutte 
in Schiedam een vat met oude jenever 
gekocht. Oude jenever is verwant aan 
whisky. Ook hierover zal hij u vertel-
len en natuurlijk de oude jenever laten 
proeven. Bent u een whiskyliefhebber 
of heeft u altijd al bekend willen raken 
met whisky, dan is dit de perfecte ge-
legenheid. Meld u op tijd aan want er 
is een beperkt aantal plaatsen.

   

 ▶ Tel: 0573-454083
 ▶ info@denaober.nl
 ▶ www.denaober.nl

Genieten van whisky en kleine gerech-
ten bij De Naober.

Whiskyproeverij en kleine gerechtjes happen

Nosing and tasting bij De Naober

Veldhoek - In het weekend van 31 ja-
nuari en 1 februari werd in de sport-
hal in de Veldhoek voor de derde 
keer een Zwarte Markt georgani-
seerd. Wederom was het een groot 
succes en trok het evenement hon-
derden bezoekers. 

De Hengelose ondernemers hadden 
alles uit de kast en magazijn gehaald 
om te koop aan te bieden. De koop-
jesjager kon van alles naar zijn gading 
vinden. Na de euro entree kon hij 
direct terecht bij De Barbier om zich 
voor een tientje te laten knippen. Dan 
begint de rondgang door de grote hal 
vol kramen.

Rudi en Elise van Schoenmode Her-
mans bieden een groot assortiment 
aan dames- en herenschoenen met 
hoge kortingen, bij Slotboom Twee-
wielers behalve de tweewielers ook 
helmen, manden en bagagedragers. 
En zo is er voor elk wat wils. Verwen-
producten bij Martine Hair en Beauty, 
gezonde prodcuten bij Drogisterij De 
Vijzel. De Spannevogel met meube-
len voor meeneemprijzen en Goos-
sens Atomica met de wintercollectie. 
Ze pakken uit, alles moet weg, en de 
koopjesjager profiteert van de bo-
demprijzen.

In de volgende hal proberen particu-
lieren op de rommelmarkt hun wa-
ren aan de man te brengen. Sommi-
gen hadden voor de derde maal hun 
zolder leeggehaald. De koopjesjager 
scoort een nog bruikbare naaimachi-
ne bij Diana en een tweedehands pla-
tenspeler bij Wim en Leon Arendsen. 
Tot slot met het gekochte entreebiljet 
het geluk beproeven bij het Rad van 

Fortuin onder muzikale begeleiding 
van DJ Jordy. Weer buiten met de ge-
kochte spullen onder de arm nog een 
visje of een oliebol naar binnen wer-
ken.

De koopjesjager weet het zeker: de 
Zwarte Markt is een jaarlijks terugke-
rend en succesvol evenement gewor-
den!

Er was voor elk wat wils op de Zwarte Markt.

Honderden koopjesjagers leven zich uit 
op de Zwarte Markt in de Veldhoek

Bijzondere januarimaand
U hebt er, beste lezer, waarschijnlijk 
niet zo bij stilgestaan. Maar u hebt 
dit jaar al een bijzonder moment 
beleefd. In de maand januari 2015 
was plotseling de ‘Verzorgingsstaat 
Nederland’ opgeheven. En startte 
‘Zelfzorgstaat Holland’ op 1 januari 
haar door zeer velen verwenste be-
staan. Ja, de wereld, onze wereld, is 
ineens radicaal veranderd.

U kent natuurlijk de voorgeschiede-
nis. Na tien, vijftien jaar verwennerij 
zijn we door onze leidslieden in Den 
Haag ruw wakker geschud. We had-
den het veel te goed. Rond 200 mooie 
verzorgingshuizen bestemd voor seni-
oren die hoopten daar zorgeloos van 
hun oude dag te gaan genieten, gaan 
verdwijnen. Alleen de héél veel hulp-
behoevenden krijgen nog een plekje 
in een verpleeghuis. Huishoudelijke 
hulp voor de thuisblijvers wordt in 
veel gevallen verminderd of gewoon 
afgeschaft. Waardoor duizenden ver-
zorgenden ook nog hun baan kwijt 
zijn. Wie werkloos is moet als het even 
kan weer aan de Participatie-slag om 
ergens aan mee te gaan doen. Er zijn 
tienduizenden mantelzorgers nodig 
die familie en buren moeten gaan 
helpen. De jeugd, die extra zorg no-
dig heeft, moet steviger en met min-
der zachte handschoenen worden 
aangepakt, want ook de jeugdzorg is 
veel te duur. En er moet een leger van 
controleurs op pad om alle onterecht 
verleende subsidies voor hulp en zorg, 
op te sporen. Denk alleen maar aan de 
honderden miljoenen euro’s aan uit-
keringen voor de Persoonsgebonden 
Budgetten die - zoals zojuist blijkt - ten 
onrechte zijn uitgekeerd.Uitkeringen 
die niet meer terugbetaald kunnen 
worden. Dit alles is een onmogelijke 
opgave voor de Rijksoverheid.

Geen probleem, zegt een slimme 
Staatssecretaris. Die klus dragen we 
over aan de gemeenten. Die zijn des-
kundig genoeg en kennen de burgers 
en de plaatselijke toestanden beter 
dan wij. Ze krijgen natuurlijk de kosten 
voor de zorg wel van ons wel vergoed 
maar er wordt daarbij een fikse korting 
van meer dan 25% toegepast.

Even een vraag: beschikken gemeente-
besturen eigenlijk wel over de deskun-
digheid die ons landsbestuur veronder-
stelt? Kunnen al die voor een deel zelfs 
nieuw-aangestelde ambtenaren dit 
werk eigenlijk wel aan? Het antwoord 
op die vraag stond als grote kop boven 
een artikel in december jl. in de Sten-
tor. Deze kop: ‘Werk voor 15 adviesbu-
reaus’. De redactie heeft aan alle ge-
meenten in haar verspreidingsgebied 
een aantal vragen gesteld. Van twee 
gemeenten worden de antwoorden op 
een rijtje gezet. En dan blijkt dat er in 
de gemeenten Zutphen en Lochem, die 
in dit project nauw samenwerken, toch 
veel kennis ontbreekt en er extra des-

kundigheid nodig is. Bijvoorbeeld voor 
beleidsontwikkeling, voor inkoopad-
viezen, communicatie, procesinrich-
ting en informatiemanagement. Er zijn 
in die twee plaatsen dus 15 adviesbu-
reaus ingezet om het beleid vorm te 
geven. De kosten hiervan bedragen € 
450.000, oftewel gemiddeld € 225.000 
per gemeente. Omdat je mag aan-
nemen dat de ambtenaren van deze 
twee plaatsen niet dommer of slim-
mer zijn dan die in de rest van het land 
mag je dit bedrag vermenigvuldigen 
met 403, want zoveel gemeenten telt 
ons land. Aan het bijspijkeren van de 
deskundigheid van de gemeentelijke 
medewerkers wordt landelijk dus bijna 
100 miljoen euro besteed. Met andere 
woorden: de staatssecretaris heeft ons 
gewoon om de tuin geleid. En dat is 
nog vriendelijk gezegd. En dus moet 
de conclusie zijn dat deze radicale aan-
pak van de hervorming van ‘de zorg in 
Nederland’ niet alleen veel en veel te 
snel wordt uitgevoerd. Maar dat ook 
de deskundigheid van de gemeenten 
tekort schiet en alles veel meer geld 
kost dan was voorzien. Zodat er heel 
veel misgaat.

Vraag: hoe heeft dit alles toch kunnen 
gebeuren? Hier is het antwoord: eind 
2012 hebben twee ambitieuze politici 
als snelle jongens in zeven weken tijd 
samen even een nieuw regeringsbeleid 
voor vier jaar opgesteld. Het ‘zorgplan’ 
was een onderdeel daarvan en zou een 
besparing opleveren van - ik meen - 7 
miljard. Dat plan moest daarom snel 
gerealiseerd worden. Desnoods tegen 
beter weten in want ‘Brussel’ keek 
streng toe en eiste dat ons begrotings-
tekort beneden de 3% zou blijven. 
Zeker vanaf het jaar 2015. En daarom 
was al die haast nodig. En gaat het - 
althans op papier - ook lukken. Maar 
helaas wel ten koste van veel menselijk 
geluk.

Want er is inmiddels grote onrust ont-
staan in honderdduizenden gezinnen. 
En er komen velen in grote problemen 
omdat eerdere afspraken over een zor-
geloze oude dag maar gewoon zijn ge-
schrapt. En de jeugd, die het moeilijk 
heeft gaat onvoldoende zorg krijgen. 
Kortom: door deze te voortvarende 
houding heeft onze regering wel een 
schouderklopje gekregen van Brussel. 
Maar erg veel mensen angstig en soms 
wanhopig gemaakt. Dat is een te hoge 
prijs voor een maatregel die op zich-
zelf goed was. Maar die gewoon veel 
en veel te snel en met een groot tekort 
aan deskundigheid van de gemeen-
ten wordt uitgevoerd. Dat is helaas de 
droevige conclusie na deze historische 
januarimaand van het jaar 2015.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden 

   

Medler Lente Fair
Medler - Stichting Oranjefeest Medlertol organiseert op zondag 29 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur de vierde editie van de Medler Lente Fair. De voorbe-
reidingen voor deze dag zijn inmiddels weer in volle gang.

Ook dit jaar worden de activiteiten 
gehouden in de gebouwen en op het 
omliggende terrein van Elweco-Me-
do, Onsteinseweg 2 te Vorden (Med-
ler). De fair bestaat o.a. uit verkoop 
van tweedehands artikelen, lekker-
nijen en kleding en er zijn diverse 
activiteiten voor jong en oud. Dit al-
les wordt verzorgd door de commis-
sieleden. Daarnaast zijn er verschil-
lende bezienswaardigheden en heb-
ben zich weer tal van ondernemers 
en verenigingen uit de regio (en daar 
buiten) aangemeld om tijdens de fair 
hun activiteiten en producten te pro-
moten en te verkopen. En natuurlijk 
zullen de nodige dieren ook weer 

aanwezig zijn op deze Lente Fair! Om-
dat er wellicht nog ondernemers en 
verenigingen zullen zijn die wij niet 
rechtstreeks benaderd hebben, maar 
toch graag deel zouden willen nemen 
aan de Medler Lente Fair, stellen wij 
hen bij deze alsnog in de gelegenheid 
zich aan te melden via info@medler-
feest.nl. Tegen een kleine vergoeding 
kan men een stand huren van ca. 2,5 
x 1 meter die men zelf in kan richten. 
Ook is het mogelijk op het buitenter-
rein activiteiten te promoten. Vereni-
gingen en goede doelen kunnen kos-
teloos deelnemen. Graag zo spoedig 
mogelijk aanmelden. Contactpersoon 
is André Knoef, tel: 06-22728258
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Accountmanager 
Multimedia 
te Zutphen (FT)
Als Accountmanager bij Weevers ben je 

verantwoordelijk voor het verder uitbou-

wen van bestaande klanten en het acqui-

reren van nieuwe klanten. Weevers heeft 

een mooi, gevarieerd en complementair 

aanbod in online en offline media, Wee-

vers is nou wat je noemt een multimediaal 

communicatiebureau! Bij de bestaande 

klanten zijn er cross sell mogelijkheden 

als het gaat om bijvoorbeeld webdesign 

en huisstijl, terwijl je potentiele klanten 

verrast met het volledige dienstenpakket. 

Het succes voor jezelf en voor Weevers 

bereik je door structuur, doorzettingsver-

mogen, kennis van (communicatie)zaken 

en de juiste focus. 

Wat ga je doen?

- Potentiele klanten in de regio Achterhoek 

+ (de oostzijde tussen Deventer en Nijme-

gen) benaderen om aanbod van Weevers 

te presenteren;

- Bellen met bestaande klanten om hen (ver-

der) te informeren over het multimediale 

aanbod van Weevers;

- Het in kaart brengen van de behoefte;

- In teamverband met bijvoorbeeld de afde-

ling Webdesign, SEO en/of Drukwerk een 

op maat gesneden oplossing presenteren;

- De uitkomst van jouw inspanning regis-

treren in de daarvoor bedoelde systemen, 

zodat je een duidelijk beeld krijgt van je 

(verkoop)resultaten;

- De resultaten analyseren met jouw sales 

collega’s en de Commercieel Directeur en 

samen kijken naar verbeteringen, zodat jij 

elke dag beter gaat presteren.

Hoe pak je dat aan?

- Je hebt structuur in jouw werkzaamheden. 

Dagelijks 10 voor 10 bellen en wekelijks 16 

kwalitatieve afspraken in jouw agenda zijn 

jouw niet vreemd;

- Je beschikt over uitstekende commerciële 

en communicatieve vaardigheden om dit 

te bereiken;

- Je maakt jouw (verkoop)gesprekken per-

soonlijk en brengt hierin de wens van de 

klant goed in kaart;

- Je hebt een constante drive naar commer-

cieel succes. 

Succesvol team

Ondanks het feit dat je ondernemer bent in 

jouw district werk je niet alleen. Bij Weevers 

werken meer dan 50 professionals. Jouw 

directe team bestaat uit 4 collega sales en je 

legt verantwoording af aan de Commercieel 

Directeur.

Weevers vraagt

- Afgeronde HBO opleiding en bij voorkeur 

richting marketing, communicatie of sales;

- Actuele kennis van website ontwikkeling 

en online vindbaarheid (SEO);

- Basiskennis of affiniteit met drukwerk en 

vormgeving; 

- 3 jaar lang commercieel succesvol en een 

bewezen track record als het gaat om 

New Business;

- Een sales die meer luistert dan praat in 

gesprekken;

- Beschikt over goede onderhandelings-

vaardigheden en schakelt makkelijk tussen 

verschillende niveaus;

- Nuchtere aanpak, een no-nonsense men-

taliteit en gevoel voor humor;

- Een sterke overtuigingskracht.

Weevers biedt

- Alle ruimte voor creativiteit en eigen 

inbreng;

- De ruimte en tools om je verder te ontwik-

kelen en specialiseren;

- Een baan en salaris waar je blij van wordt;

- Auto van de zaak;

- Laptop en telefoon om ook buiten kantoor 

je werk te kunnen verrichten;

- Prettige en hulpvaardige collega’s.

Reacties kunnen uitsluitend aan Rob van 

Dijk (r.vandijk@weevers.nl) worden verstuurd. 

Voor meer informatie kun je mij telefonisch 

bereiken op 06-52584991.

Langwerden Veevoeders is specialist in voeders en strooisels voor paarden en 
rundvee. Onder het merk LAVOR wordt een groot  assortiment diervoeders 
en strooisels ten behoeve van alle (landbouw)-huisdieren op de markt 
gebracht. Een breed scala aan afnemers door geheel Nederland behoort tot de 
klantenkring van Langwerden Veevoeders.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

OPROEPCHAUFFEUR M/V

Het is druk bij onze bezorgdienst en daarom zijn wij op zoek naar parttimers en 
oproepkrachten, die voor uiteenlopende werkzaamheden inzetbaar kunnen zijn 
zoals:

• meerdaagse ritten met combinatie (motorwagen-aanhangwagen)
• het voorladen van een vrachtauto bij de fabriek in de avonduren
• het uitrijden van een zakgoed-distributierit t.b.v. de veehouderij- en 

hobbysector.

Voor deze functie vragen wij:
• Bezit van rijbewijs B, C en E
• Chauffeursdiploma / Code 95
• Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector.
• Goede omgangsvormen
• Wonende in de omgeving Hengelo Gld

Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld
(0575) 46 75 55
www.lavor.nl

Voer voor professionals

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U.
Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Elektrotechnicus m/v

Werk jij zelfstandig en ben je op zoek naar 
een functie in de buitendienst?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
controleren of keuren van klein- en grootverbruik 
meetinstallaties in de gas-, elektriciteit- en warm-
tedistributie. Je bent werkzaam in de energie-
sector en in de installatiebranche en beoordeelt 
de meetnauwkeurigheid van meetapparatuur 
van energieverbruikers in Nederland.

Verkoop Medewerker Buitendienst 
m/v

Ben jij een echte relatiebouwer en ligt jouw 
kennis en interesse in de automotive bran-
che?

Functieomschrijving
Als buitendienst verkoop medewerker ben je 
verantwoordelijk voor het commerciële resultaat 
van het tot jouw toegewezen werkgebied. Je 
bent bezig met het beheren van bestaande klan-
ten en het werven van nieuwe potentiele klanten. 
Ook wordt er gevraagd actief mee te denken in 
het verbeteren van processen, volgen van de 
markt en het analyseren van verkoopkansen en 
bedreigingen. Het betreft een zelfstandige func-
tie waarin wordt verwacht dat de medewerker 
zijn/haar werk zo inricht dat deze het meeste 
rendement oplevert. Binnen deze functie is zelf-
standigheid en eigen initiatief uiterst belangrijk, 
drempelvrees is echter uit den boze. Kennis van 
de automotive branche is belangrijker dan direc-
te buitendienst ervaring. Het betreft een fulltime 
functie voor langere tijd.

Stukadoor Beton Cire m/v

Ben jij een stukadoor die ervaring heeft met 
het stuken van beton cire?

Functieomschrijving
In deze functie ben je werkzaam als stukadoor, 
maar daarnaast is je specialiteit het aanbrengen 
van beton cire. Het is belangrijk dat je beschikt 
over aantoonbare werkervaring en dat je zeer 
nauwkeurig werkt.

Orderpicker m/v

Ben jij per direct beschikbaar en flexibel 
inzetbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 
Eibergen zijn wij op zoek naar orderpickers. De 
werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag 
van 23.00 tot 06.00 uur . Het is belangrijk dat je 
over relevante werkervaring beschikt en je goed 
onder druk kunt werken.

Commercieel Technisch Adviseur 
m/v

Werk jij graag op het snijvlak tussen commer-
cie en techniek en wil jij nieuwe marktseg-
menten ontginnen?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever uit de omgeving van 
Hengelo zijn wij op zoek naar een ervaren com-
mercieel technisch adviseur. De voornaamste 
taak is het beheren en uitbouwen van bestaande 
en nieuwe markten. Op basis van analyse en 
inventarisatie van bestaande gegevens stel je 
een commercieel plan op. Hiervoor 
is het van belang dat je trends in de 
markt kunt signaleren en goed kunt 
luisteren naar de wens van de klant. 
Je bezoekt potentiële opdracht-
gevers en presenteert passende 
oplossingen. Je onderhandelt over 
prijzen, levertijden en kwaliteitsei-
sen en brengt offertes uit die je 
omzet in zoveel mogelijk orders.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren 
in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de volledige 
inhoud van deze krant en het 
 openbare archief.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Medische diensten 

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De 
algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur 
en 18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 
11. De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, 
B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks 
van 13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care 
(ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 
uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 
Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 
19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het 
maken van nieuwe kunstgebitten en het repareren van 
uw huidige kunstgebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-
464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:
7-8 februari: P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573-452513.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

Belangrijke telefoonnummers

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, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan 
gemalen en het drukrioleringsysteem in het buitengebied 
svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-
middelen zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift  
verzoeken wij u tijdens kantoortijden het gemeentehuis te 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als 
het niet kan wachten tot de eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week, bereikbaar onder de volgende 
telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraam-
zorg en jeugdgezondheidszorg.

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12 7231 PA 
Warnsveld. Tel.(06) 20 58 55 54, 
e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er 
terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden of werk. Telefonisch zijn de 
teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. Ook e-mailen is mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB  Vorden, tel (0575) 55 34 05. Voor 
alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuurtij-
den zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/
therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van 
Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-
19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 februari: 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, 
viering Maaltijd van de Heer.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 8 februari: 
10.00 uur: ds. J. Kool, viering Maaltijd van de Heer.

Kapel in de Wildenborch
Zondag 8 februari: 
10.00 uur: ds. H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 februari: 
10.00 uur: Ds. T. Wiersum, ZWO Dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 februari: 
17.00 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 februari: 
18.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

 Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-

woon Frits Peppelinkhausen, tel 

(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

       

    Janny en Drikus Derksen, Nieuw-

stad 32 K12 gaan verhuizen nar 

Pastorieweg 1, 7251 AK Vorden 

per 02-02-2015. Tel. 0575-441762, 

tijdelijk 0575-844277.

  

    Te huur gezocht: Woonboerderij 

in de omgeving Vorden (10 km.) 

door rustig echtpaar 58 en 67 jaar. 

Reacties mobiel:  06 - 5336 9853.     

  

    CARNAVALSKLEDING te huur DS 

Design Molenkolkweg 33 Steen-

deren 0575-452001

  

    Bert van Genderen  koopt en haalt 

uw boeken  en betaalt à contant. 

Tel. (0543) 45 13 11.

      Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 

Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. Al-

leen op afspraak.

  

    Te koop: Prachtig appartement 

incl. garage-berging, één van 

de mooiste van de Galleehof 47. 

Vriendelijke prijs. Inl. 06 - 50 65 

52 91

  

    Hebt u (praktische) hulp of advies 

nodig bij werk, gezondheid of 

relaties? Ervaren en deskundige 

coach in Zutphen 06-20842774

  

    Gezocht: dames-, heren- en ATB 

fietsen. Geen kinderfietsen. Gra-

tis ophalen. Tel.: (06) 4519 3247.

  

    Een eenzame 79 jarige man zoekt 

een vrouwelijk maatje, voor ge-

zelschap en uitgaan. Liefst met 

foto. Br.o.nr 06--03 van dit blad.   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

4 febr. t/m 10 febr. Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 10,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 4 februari Uiensoep / Sukadevlees met aardappelen en rode kool

Donderdag 5 februari Boerenkool met jus, rookworst en zuurgarnituur / 
Vlaflip met slagroom

Vrĳdag 6 februari Tomatensoep / Pangasiusfilet met pesto saus, pasta 
en rauwkostsalade

Zaterdag 7 februari Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
 salade / Ĳs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 9 februari Gesloten

Dinsdag 10 februari Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 
Ĳs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
 high wine, high beer en high thea! 

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque…. kook-
workshop, feestjes en meer! Wĳ wensen u een smakelĳk eten en heeft u vragen 
en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u komt even 
binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Dagmenu’s

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zondag  
8 februari:

Hakken
en 

Høken
aanvang:
14.30 uur

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!

Protestantse Gemeente i.w. - Vorden
Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk

De Protestantse Gemeente i.w. van Vorden nodigt alle gemeenteleden uit voor een
gezamenlijke GEMEENTEAVOND op 10 FEBRUARI A.S. in de DORPSKERK 
aanvang 20.00 uur. Doel van de avond is u als gemeenteleden te informeren over de 
voorstellen die de Projectgroep “Van twee naar één” aan de gezamenlijke kerken 
raad heeft gepresenteerd. De Dorpskerk is vanaf 19.30 uur geopend.

Het projectteam hoopt velen van u te ontmoeten op 10 februari a.s.



Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Op 25 april van dit jaar bestaat Florence 
Home Fashion precies één jaar. Eerder be-
stierde Jeroen een onderneming genaamd 
Four@Home, met als thuisbasis Vorden. Dit 
deed hij samen met een tweetal partners. 
“De samenwerking verliep echter niet geheel 
vlekkeloos”, aldus de ondernemer. “Het wa-
ren drie bedrijven onder één dak, waardoor 
we op een gegeven moment meer met elkaar 
concurreerden dan samenwerkten.” In maart 
2014 besluit Jeroen, tevens eigenaar van een 
bouwbedrijf, helemaal voor zichzelf te gaan 
beginnen.

Showroom
Het resultaat van zijn solo actie mag er zijn: 
een prachtige woonwinkel, gestileerd door 
Annemarie Lefeber van Lefeber Interieurs uit 
Zutphen. Een warme plek waar mensen on-
der het genot van een kop koffie in alle rust 

kunnen kiezen uit een ruim aanbod van stof-
feringsproducten. Jeroen somt op: “Binnen- 
en buitenzonwering, karpetten, houten vloe-
ren, bamboevloeren, PVC vloeren, laminaat, 
vinyl, gordijnen, behang, verf en steigerhou-
ten meubels.” Zeer recentelijk verbouwde 
Jeroen ook de kelder van het pand tot een 
prachtig nieuw gedeelte van zijn showroom. 
Hoewel veel woonwinkels steeds vaker lo-
caties betrekken op industrieterreinen heeft 
Paling expres gekozen voor een pand in het 
hart van Zutphen. “Bedrijventerreinen zijn 
onpersoonlijk”, meent hij. “Als je in de stad 
zit dan kunnen mensen na het doen van een 
boodschap bij je binnenwandelen. Dit ver-
groot de bereikbaarheid van de zaak. En een 
steeds wisselende etalage trekt de mensen 
vanzelf de winkel in.”

Totaalplaatje
Florence Home Fashion wil zijn klanten ‘ont-
zorgen’. “Mensen kunnen eerst komen kijken 
en de producten ‘voelen’ en beleven”, zegt 
Jeroen. “Daarna ga ik bij hen thuis kijken 
voordat ik een definitieve offerte verstuur.” 
De dienstverlening van Florence Home Fa-
shion is een totaalplaatje. Omdat Jeroen 
zijn eigen bouwbedrijf heeft en veel connec-
ties met allerlei vaklieden kan hij ook werk-
zaamheden verrichten zoals het vervangen 
van hang- en sluitwerk, dakramen plaatsen, 
stucwerk, installatiewerk, het onderhoud 
van houten vloeren en het plaatsen van ra-
men en deuren.

Duurzaamheid
Om aan de toenemende vraag naar duur-
zaamheid te voldoen levert Florence Home 
Fashion ook veel ecologische producten. 
“Voorbeelden hiervan zijn karpetten ge-
maakt van maïsgaren, onze bamboevloeren 
en milieuvriendelijke verf”, aldus Jeroen. “Al 
mijn producten komen overigens uit het ho-
gere segment maar zijn desondanks verras-
send betaalbaar.”

Webshop
Over een maand of twee opent Florence 
Home Fashion ook een webshop. Jeroen: 
“Dit biedt ons de mogelijkheid alle producten 
online te presenteren. En dit is tegenwoordig 
toch de meest gangbare manier voor men-
sen om zich te oriënteren wat er zoal te koop 
is. De prijzen op het internet zullen gemid-
deld 15% lager zijn dan in de winkel, maar 
dan wel exclusief leggen, aanbrengen of an-
dere bijkomende werkzaamheden.”

Continuïteit
Gezien de sterke vergrijzing van de maat-
schappij ziet Jeroen de toekomst van zijn 
zaak met vertrouwen tegemoet: “Onze doel-
groep zijn 40/50-plussers met oog voor kwa-
liteit. Jongeren zien we hier vrij weinig.” Een 
klein struikelblok voor continuïteit zou de ge-
meentelijke herinrichting van de Zutphense 
markten kunnen zijn, die binnen afzienbare 
tijd op stapel staat. “Dit zou tijdelijk ten koste 
van de bereikbaarheid van de winkel kunnen 
gaan. Anderzijds kan het, wanneer alles klaar 
is, ook juist zorgen voor nog meer aanloop.”

Contact
Florence Home Fashion
Groenmarkt 2, 7201 HX Zutphen
T: (0575) 764 075, M: (06) 52 880 455
E: jeroen@florencehomefashion.nl
W: www.florencehomefashion.nl

‘Om wonen nog mooier te maken’, zo luidt de slogan van Florence Home Fashion. Bij de 
woonwinkel op de hoek van de Groenmarkt en de Waterstraat kunt u terecht voor een 
zeer uiteenlopende range aan kwalitatieve, duurzame en bovenal betaalbare woonpro-
ducten. Eigenaar Jeroen Paling heeft een duidelijke missie: “Het ‘ontzorgen’ van mijn 
klanten.”

Florence Home Fashion bestaat bijna 
één jaar: Wonen in stijl

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570
Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen

tel. 0575-764075
mob. 06-52880455

www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl


