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Die zal in Hotel Bakker een lezing 
geven over W.C.H. Staring, de zoon 
van dichter A.C.W Staring. Staring 
junior was in het midden van de 
19e eeuw landbouwkundige en ge-
oloog. 

Hij hield zich bezig met ontginnin-
gen, wegaanleg en ontwatering. 
Ook heeft hij veel werk verricht bij 
de opbouw van het landbouwon-
derwijs. Ook heeft hij het boek ‘De 
bodem van Nederland’ geschreven. 
Aanvang 20.00 uur.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud 
Vorden krijgt dinsdag 15 febru-
ari bezoek van Maarten Bosch.

Deze cheque werd namens de Rabo-
bank aangeboden door Michel van 
der Heijde. Deze gaf aan dat de bank 
niet alleen grote projecten sponsort 
maar ook ‘kleinere’ voor de lokale 
gemeenschap, zoals bijvoorbeeld in 
dit geval de ijsbaan in Vorden. Een le-
denpanel van de bank bestudeert de 

aanvragen. Op de ijsbaan in Vorden is 
inmiddels de oude lichtmast vervan-
gen door een nieuwe en daar zitten 
zes ‘gasontladende’ lampen in. 

Deze lampen geven twee maal zoveel 
licht, voor de helft van de energie. Bij 
de toekenning van het bedrag heeft 

dus meegespeeld dat de lampen die 
op de ijsbaan worden gebruikt, mi-
lieubewust zijn. Hennie Reindsen, 
voorzitter van de ijsvereniging be-
dankte de Rabo voor de schenking. 

Hij stak tevens mede-bestuursled Alex 
Aalderink volgens Reindsen ‘Alex de 
alleskunner’ een pluim op de hoed 
voor de wijze waarop hij de lichtmast 
inmiddels heeft geïnstalleerd.

Cheque voor Vordense ijsvereniging

Vorden - Afgelopen donderdag ontving de Vordense ijsvereniging , van 
het Rabo fonds een cheque ter waarde van 1275 euro.

Michel van der Heijde, 2e van rechts overhandigt cheque aan Hennie Reindsen

Veel wind en hoge temperaturen, 
prima ijs voor krachtpatsers maar 
niet voor flyers (als Sander) die het 
van techniek en snelheid moeten 
hebben. Hij wist zijn specialiteit 

op de korte afstanden onvoldoende 
‘te gelde’ te maken. Dat maakte 
hem op slag kansloos voor het al-
gemeen klassement. Sander werd 
uiteindelijk 19e. Kai Verbeij werd 
Nederlands kam pioen. Allrounder 
pur sang, Arvin Wijsman uit Voorst 
leverde een puike prestatie met een 
tweede plaats. 
Voor Sander Meijerink was het Ne-
derlands kampioenschap een leer-
zame en bijzondere ervaring.

NK allround in Hoorn
Harde leerschool voor 
Sander Meijerink
Vorden - Sprinter Sander Meije-
rink heeft een lastig weekend 
achter de rug. Hij nam de afgelo-
pen dagen onder zware omstan-
digheden deel aan het Neder-
lands kampioenschap allround.

Koopt u in de Wereldwinkel iets dan 
is de maker voor u meestal niet be-
kend. Maar door bij ons wereldwinkel 
producten te kopen weet u in ieder ge-
val wel dat u de maker anoniem een 
inkomen geeft en hem / haar in staat 

stelt een gezin of familie te onderhou-
den. Koop dus voor iemand die u lief 
is in de Wereldwinkel een geschenkje. 
We hebben producten in “hart”vorm, 
maar ook al onze andere producten 
zijn “hartverwarmend”, omdat u die 
onbekende maker blij maakt. 

Iets kopen voor Valentijnsdag in de 
Wereldwinkel is dus iemand blij ma-
ken in het kwadraat en wie wil dat nu 
niet. Kom dus gerust bij ons binnen-
lopen voor uw Valentijns geschenk.

Het Valentijns geheim 
van de Wereldwinkel
Vorden-Het geheim van Valen-
tijnsdag zit voor velen in een ver-
rassing bezorgen aan een ander, 
soms zelfs anoniem. Dit past he-
lemaal bij het Valentijns geheim 
van de Wereldwinkel.

Het jaar 2010 was voor de vereniging 
een bijzonder jaar. Niet alleen werd 
het 60 jarig bestaan gevierd, maar bo-
venal werd het verbouwde clubhuis 
officieel geopend. 

Een verbouwing waaraan een ploeg 
vrijwilligers ‘dag en nacht’ heeft ge-
werkt. In sportief opzicht was 2010 ook 
een zeer succesvol jaar voor de club en 
werden er in de cross- en endurosport 
drie nationale titels (NK) behaald. 

De toerrijders kwamen met deelna-
me aan evenementen in binnen- en 
buitenland weer volop aan hun trek-
ken. Denk bijvoorbeeld aan de FIM – 
Meritum in Ettelbruck Luxemburg, 
de FIM rally in Herentals België en de 
FIM Motorcamp in Slowakije. 

Grote waardering in het jaaroverzicht 
van Wouter Memelink aan het adres 
van Jan Slagman. Deze is de eerste 
zeven maanden van 2010 druk in de 
weer geweest met het op schrift stel-
len van 60 jaar historie van de club, 

in vier katernen van 15 jaar. Hierbij 
heeft Jan Slagman zo’n duizend no-
tulen doorgenomen en stapels oude 
archiefdozen uit het stof gehaald. 
Uitslagen uit het verleden bekeken 
en nog veel meer speurwerk verricht. 
Het is een prachtig stukje naslagwerk 
geworden. 

Tijdens de receptie van het 60 jarig 
bestaan overhandigde Jan Slagman 
de eerste exemplaren van het gebun-
delde jubileumboek aan burgemees-
ter Henk Aalderink en de twee oud- 
voorzitters Willem Bielderman en 
Joop Wuestenenk. 

Het bestuur van de VAMC De Graaf-
schaprijders gaat zich in 2011 volle-
dig inzetten voor de definitieve rea-
lisatie van het nieuwe Deldencircuit.
De laatste 2 jaren heeft de club de
seniorenrijders geen passende accom-
modatie kunnen bieden. 

Nu het bestemmingsplan wordt ge-
wijzigd is het streven van het bestuur
van de VAMC De Graafschaprijders,
om in goede samenwerking met de
gemeente , dit eindelijk te realiseren.
De crossafdeling is voor de VAMC
werkelijk van levensbelang. 

Een langer uitstel van de realisatie
van het Deldencircuit is volgens het
bestuur dan ook niet meer aanvaard-
baar.

VAMC De Graafschaprijders

Stabiele vereniging
Vorden - De VAMC ‘ De Graafschaprijders’ blijft een stabiele club, zo 
blijkt uit het jaarverslag van secretaris Wouter Memelink. Het leden-
tal schommelt al jaren rond de 380.
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Zaterdag 12 februari
Alles de deur uit in Vorden



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• 4, 5 en 6 maart Kranen-
burgs carnaval terrein sv 
Ratti.

• ZZ-zwaar amazone heeft 
tijd over voor het geven 
van dressuurlessen. B 
t/m ZZ-licht niveau. 06-
41860053 Halle.

• Verras je Valentijn met 
een FAIRTRADE cadeau 
uit de WERELDWINKEL 
Vorden.

• Tijdelijk te huur, ge-
stoffeerde woonboerderij 
Polweg 6 te Wichmond 
met een woonopp. van 
130m² voorzien van CV 
en een leuke tuin. Evt. 
met schuur te huur. Info 
06-12549694

• Kranenburgs carnaval: 
4 maart playbackshow, 5 
maart onthulling nieuwe 
prins en 6 maart kinder-
middag “gratis” voor kin-
deren en in de tent the 
Spitfires en de Daltons.

• Wilt u uw oud ijzer 
kwijt? Bel gewoon Frits 
Peppelink-hausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 
15 16.

• Aangeboden: Hulp in de 
huishouding omgeving 
Vorden. Bel 06-21977372.

• Op de zaterdagen 12 
en 19 februari komen de 
vrijwilligers van het Kra-
nenburgs carnaval bij u 
aan de deur met loten 
tbv. Kindercarnaval op 6 
maart.

• Aangeboden: Erva-
ren hulp in de tuin. Tel. 
0627234656.

• Te koop marktkramen. 
Inl. bij H. Lichtenberg, tel. 
0575 - 55 15 60. Tussen 18 
en 20 uur.

• KGB deelname halve 
finale Clash of the Cover-
bands 27 februari Tilburg. 
Tickets 20 euro, busreis 10 
euro. Opgave na 17.00 bij 
Fred te Kamp, bus rijdt bij 
deelname van 40 pers. 06 
235 48485

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 13 febr. 10.00 uur Ds. B. Neppelenbroek, viering 
Heilig Avondmaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. K. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. Marianne Benard, doop. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 februari 17.00 uur Woord- encommunieviering 
dameskoor. 
Zondag 13 febr. 10.00 uur Eucharistieviering herenkoor.

Tandarts
12/13 februari P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Alleen op afspraak.

Vlaai van de week

Wintervlaai   € 6,75 
Zwitserseroom met schuim   6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

  
 hard wit bolletje     € 1,00
 

 2 stuks  € 1,00
Aanbiedingen geldig van di 8 t/m za 19 febr.

Dagmenu’s
9 februari t/m 15 februari

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

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

Woensdag 9 februari
Wildbouillon / Hutspot met hachee en jus, zuurgarnituur 
en mosterd.

Donderdag 10 februari
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en 
rauwkostsalade / bavarois met slagroom.

Vrijdag 11 februari
Tomatensoep / Urker vispot met verschillende vissoorten 
in wijnsaus, groente en aardappelpuree.

Zaterdag 12 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas gegratineerd, 
aardappelen en rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 14 februari
Mosterdsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aard-
appelkroketten en groente.

Dinsdag 15 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met 
slagroom.

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

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

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 februari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zuid Afrikaanse zoete witte druiven
zonder pit 400 gram 1.99
Perssinaasappelen
zoet & sappig 20 voor 2.99
Dagvers uit eigen snijkeuken
Op ons gehele assortiment gesneden groenten

2e zak naar keuze halve prijs

Dagvers uit eigen warme keuken
Keuze uit diverse soorten ovenschotels +
bakje rauwkost naar keuze p.p. 6.95



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

Hondenschool 
“Klein Weetink” 

te Velswijk.

Na goed overleg heeft Lucia 
Mullink besloten de honden-

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

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

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

TARWE
BROODJES

6 VOOR 

1.99

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 februari

APPEL-
KANEEL 

VLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

 

Op donderdag 17 februari 2011 hopen wij

   Hendrik en Derkjen
   Ligtenbarg-Bannink

ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van 
harte welkom van 14.30 uur tot 17.00 uur bij Café 
Mentink in Ruurlo.

Scheiddijk 4
7261 SM Ruurlo

Onverwacht is overleden

Anna Johanna Derksen

in de leeftijd van 75 jaar.

Eric en Ingeborg Kroon

Correspondentieadres:
Lankerdijk 15
7054 BW Westendorp

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Onze dominee
vertrekt ...
Ds Betty Neppelenbroek gaat
met pensioen, emeritaat.

Het afscheidscomité bereidt haar afscheid voor 
dat in de kerkdienst van 27 februari om 14.30 
uur zal plaatsvinden. Daar bent u van harte bij 
uitgenodigd! 

Als Hervormde wijkgemeente willen we haar 
een gezamenlijk cadeau aanbieden. Daarom 
stellen we u in de gelegenheid om een bijdrage te 
schenken via bankrekeningnummer 3664 01 246 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters, en vermeld 
daarbij: gift t.b.v. ds Betty.

Marian Kroesbergen

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:
4 slavinken + 4 boomstammetjes

samen voor 5.98
Kookworst uit eigen keuken 250 gram 1.98

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

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Bel 06-17862180

Hoekstra 

Onderhoudsbedrijf

Boek nu voor de leukste zomer!

0575-552959

Als leven lijden wordt,
komt de dood als een vriend.

Verdrietig om zijn heengaan.
Tevreden met zijn rust.

Henk C. Meulenbrugge

Hij zou de volgende maand 80 jaar worden.

 Namens de familie:
 Wil Meulenbrugge

Vorden, 30 januari 2011

Correspondentieadres:
Margrietlaan 2A
7251 AT Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

‘Zijn trouw is een veilig schild.’
Psalm 91-4b

Door God is thuis gehaald onze lieve, zorgzame zus 
en tante

Elisabeth Bennink-Oltvoort
weduwe van Bernard Frederik Bennink

op de leeftijd van 90 jaar.

 Ada te Paske-Oltvoort †
 Hendrik te Paske †

 Gerda Lenselink-Oltvoort †
 Goossen Lenselink †
  Janny en Johan
  Gozien en Frens 

 Ab Oltvoort
 Mien Oltvoort-Heersink
  Ida en Willy
  Johan en Nicole
  Els en Joop

  en kinderen

Vorden, 2 februari 2011 

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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



Weevers���������
CAFÉ-RESTAURANT 

DEN BREMER

DONATEURS / SPONSORS

Bridgetoernooi in Bronkhorst voor goed doel
Mission bridge voor Zonnewater geslaagd!
Zaterdag 29 januari jl. vond voor de zesde keer op rij het Goede Doelen 
Toernooi plaats van de Bridgeclub Bronkhorst in Café Restaurant Den 
Bremer in Toldijk. Meer dan 80 paren hadden zich voor dit jaarlijkse 
evenement ingeschreven. De maximale capaciteit is 80 paren, waar-
door een aantal paren teleurgesteld moest worden.  Ingrid Bassie-
van Onna was zeker niet teleurgesteld! De opbrengst voor haar 
Zonnewater kwam op maar liefst 6.450 euro!

Miguel Mendes de León richtte na afloop van het toernooi wederom het 
woord tot de aanwezigen. “Dit toernooi heeft een vaste plek gekregen op de 
bridgekalender: de laatste zaterdag van januari.” Hij bedankte de sponsor-
lopers, die een daverend applaus kregen vanwege hun grootse inspanning 
om geld in te zamelen. Eveneens een woord van dank was voor de mensen 
die de prijzen verzorgden, Jan van der Tol die de prijzen fraai opstelde op 
de prijzentafel en de familie Wunderink van Den Bremer voor het beschik-
baar stellen van de zaal. 
Guy Mendes de León trok het winnende lot van de loterij. Het bridgepaar 
Fien Besselink & Agaath de Vrught van bridgeclub Gaanderen heeft het 
bridgeweekend, aangeboden door Hotel Asteria, gewonnen.
In oktober 2010 hadden de leden bij stemming het goede doel van hun 
voorkeur aangegeven: een ruime meerderheid koos voor de Zonnekids van 
Zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel. Ingrid Bassie bedankte het bestuur 
daarvoor. Zij vertelde met veel enthousiasme over haar werk. “Zorgbad 
Zonnewater is een warmwaterbad, hier heel dichtbij in Hoog-Keppel. Een 
klein bad, 12 bij 8 meter met 35° C boventemperatuur en 33° C watertem-
peratuur, waar mensen zoals u en ik kunnen zwemmen, de conditie op peil 
willen houden en oefeningen kunnen doen.” 
Het is een uniek concept waar mensen – met een al dan niet zichtbare 
beperking – van peuter tot volwassene - een betere beleving van hun leven 
kunnen krijgen. Zorgbad Zonnewater ontvangt geen subsidies of andere 
overheidsgelden en is daardoor voor de financiering volledig aangewezen 
op de inkomsten uit het zwemmen, bijdragen van goede doelen fondsen en 
giften/schenkingen.
Het mantelzorgproject, een paar jaar geleden van start gegaan, is minder 
bekend. “Dat is een project waarbij het beweegprogramma voor zowel de 
mantelzorger als de zorgvrager is. Vaak is het zo dat de mantelzorger op de 
bank zit. Wij hebben gedacht dat het handig zou zijn als zij tegelijkertijd in 

het water zouden kunnen om activiteiten samen te doen. Samen genieten 
en aan hun gezondheid werken, samen in dat water,” aldus Ingrid Bassie.
Bridgeclub Bronkhorst bestaat al meer dan 50 jaar en is daarmee een 
begrip in de regio en daarbuiten in de bridgewereld. Het aantal leden 
schommelt rond de 90. Er is voldoende ruimte voor nieuwe leden, die bij 
voorkeur al enige (thuis) ervaring met het spel hebben. Er wordt gespeeld 
in 3 groepen. De indeling geschiedt op basis van speelsterkte waardoor elk 
paar altijd speelt tegen paren van gelijke sterkte.
Voor het toernooi van zaterdag 29 januari heeft een aantal leden, ook wel 
de sponsorlopers genoemd, de lokale middenstand en het MKB in de regio 
bezocht en hen een bijdrage gevraagd. Omdat het toernooi nu voor de 
zesde keer heeft plaatsgevonden, heeft het een plaats weten te veroveren 
bij velen bedrijven en winkeliers. Zij gaven graag. Het feit dat het goede 
doel dit jaar in de gemeente Bronkhorst ligt, heeft er ook aan bijgedragen 
dat vele een hogere gift hebben gedaan. De bridgeclub Bronkhorst en de 
toernooileiding is hen zeer dankbaar en wil hen dan ook langs deze weg 
hartelijk danken voor hun gulle gave. Ingrid mag het bedrag onthullen: de 
opbrengst is meer dan 6.400 euro en wordt met groot applaus beloond. De 
penningmeester liet weten dat het bedrag nog oploopt richting de 7000. 
“Ik had dit nooit verwacht. Echt ongelooflijk,” aldus een zichtbaar verraste 
Bassie. “Ik weet niet wat ik zeggen moet. Alleen dat het 100% tot de cent 
nauwkeurig zal worden besteed. Dankjewel.”
Het zal beheerd worden door de Stichting Vrienden van Zonnewater. Samen 
met het bestuur van Zorgbad Zonnewater zullen zij ervoor zorgen dat het 
geld goed besteed wordt: uitbreiding en vervanging van het spelmateriaal 
voor de Zonnekids en omdat de opbrengst veel hoger is dan verwacht, kan 
er ook een deel worden besteed aan het mantelzorgproject.
Mede dankzij de goede wedstrijdleiding Theo van Aalst en Wim van 
Wanrooy, hing er een fijne en sportieve sfeer tijdens het succesvolle toer-
nooi. De arbitrage hoefde niet veel te doen. “Een enkele verzaking of het 
kasje dat niet goed werd bediend en dat lossen we even op,” kan Wim alleen 
melden. Iedereen heeft met plezier gespeeld, in vijf gelijke groepen. Voor de 
prijzen van de tafel kwamen de nummers 1, 7 en 13 in aanmerking.
De winnaars van deze middag:
Lijn A: 1. Riet van Onna & Kitty van Gurp 56,40 %; 2. Carel Copier & Jan 
Deen 54,03 %; 3. Henny Wigman & Josè Tangelder 52,98 %.
Lijn B: 1. Fred Ruiterman & Carla Jansen 60,97 %; 2. Henny Deunk & Roelie 

Hiemcke 59,44 %; 3. Irene Wilke & Ad Schotman 57,40 %.
Lijn C: 1. Dorien Beekman & Wim Beekman 64,03 %; (2). Rienie Thalen & 
Evert Thalen 57,40 %; (2). Jolande Oldenhave & Ellen Stehmann 57,40 %.
Lijn D: 1. Jos Stoer & Wim Stoer 59,18 %; 2. Riet Kettering & W. van Leuteren 
58,16 %; 3. Margurite van Halderen & Albert Hoftijzer 57,14 %.
Lijn E: 1. Anne de Man & Riny Albeda 57,65 %; 2. Fien Biezeman & Henk 
Biezeman 56,89 %; 3. G. Fidder & M. Fidder 56,63 %.
In lijn A is Riet van Onna eerste geworden: zij heeft ruim 50 jaar geleden 
vanuit het toenmalige Zandewierde de opdracht gekregen: “…maak er wat 
van…”. Vandaag de dag wordt haar levenswerk voortgezet door haar doch-
ter Ingrid Bassie-van Onna, die al weer ruim 6 jaar de directeur is van het 
Zorgbad Zonnewater.

Een superbedrag voor het Hoog-Keppelse Zorgbad Zonnewater wordt door 
Ingrid Bassie-van Onna ontvangen.

Zorgbad Zonnewater bedankt alle deelnemers 
en sponsoren voor de prachtige opbrengst

ARNHEM
Carwash Europe Holding
Rijkaart Elektrotechniek bv

BAAK
ASL Baak
“Café “”De Bierkaai’”
Cafe Restaurant Herfkens
Han Oortgiese Camperverhuur
Pasman Motoren&Aggregaten
Stichting Kogelvanger

BRONKHORST
De Gouden Leeuw
Het Wapen van Bronkhorst

DIEREN
Hupkes Houthandel

DOETINCHEM
Herman Groen Carefit
Sachtleven Diervoeding

DREMPT
Nootenboom Elctra
Bloemendaal Tuincentrum
Elbers Mechanisatie
Geharo BV
Keltic Green
Slaapspecialist Drempt
Venema Antiek
Westhoff Automaten
Seegers Rijwiel Skelters
Schildersbedrijf Antoon Snelder
Wijnboerderij ‘t Heekenbroek
www.boerencampingremmelink.nl
Bremer Bouw

HENGELO
Administratiekantoor De Wending
Aken, van Assurantiën
Albert Heijn
Architect Alfonso Wolbert A R X
Autobedrijf Bruil
Bakkerij Heijerman
Bloemenboerderij Groot Roessink

Bosman Groenspecialist
Chinees-Indisch Restaurant Chinese 
muur
De Drievetol speelgoed
Drogisterij en Verfhandel Lenselink
Drukkerij Uiterweerd
Eugelink zonwering
Expert Arendsen
Gotink Installatie
Hartelman Motoren
Incas-Sa Incasso diensten en inko-
mensbeheer
Jansen Warenhuis
Kapsalon De Barbier
Kapsalon Lurvink
Klein Gunnewiek Service 
Kohler-Wissink Juwelier Opticien
La Finesse Schoonheidssalon
Langeler Eetcafé Restaurant 
Partycentrum
Langeler Mode
Leemreis Hotel Restaurant 
Metselbedrijf B Thuss
Miteo B V minerals Technologies
Onstenk Meubelen
Particuliere gift
Plameco Plafonds De Timmerije
Plusmarkt Eland
Reiger Raeing Super Pension bv
Ridderhof Auto Peugeot
Scanservice Theo Menting
Schoenmode Hermans
Schildersbedrijf Sesink
Schildersebedrijf Derksen
Schröder Mode
Slotboom Tweewielers
Spannevogel meubel en tapijtenhuis
Sport en Mode Roozegaarde
Staja
Tandprotetische Praktijk J Riefel
Tegelzetbedrijf Garritsen
Vakgarage Hans Sloot
Weulen Kranenbarg
Wolbert Familie
Woningstoffeerderij Henk Vels
Wullink Aardappelen

Yvonne Jeugdmode
Wullink Aardappelen
Yvonne Jeugdmode

HUMMELO
Pelgrom
ROMAS
Veldheer Kachtels Hummelo

KEIJENBORG
Auto Kemp
Autobedrijf Schiphorst
B&B Culinair
Ben van de Schot Achter ‘Boek’
Berendsen van Geemen-Stapelbroek
Fa. A. Goossens Atomica
Fam Hakvoort Veehouder
Fam Rexwinkel Veehouder
Fluit Tweewielers
Guide Kohler Administratiekantoor
Haggeman Aannemersbedrijf
Huize Gasseling B&B
Jaaltink & Sessink Bouwbedrijf
Jansen Aangepast Thuis 
Jansen Installatiebedrijf
Jolanda Bloemen
Jos Mentink Groot Keuken Techniek
Keyzon Zonweringen
Klein Burink Notaris
Marcel Jansen Hoveniersbedrijf
Mevr. Lida Evers Pedicure
Mevr. Riet Kleve
Smederij-IJzerwaren-Gereedschappen 
Winkel Speelgoed en kadoos
Th. Esselink Metselwerken en 
Steigerbouw
Ton Sloot Bakkerij
Veldhorst Timmerbedrijf
Vishandel Hengel
Voorend B&B Keyk
Wilfred Rondeel Bouw Service
Zorgwinkel 
Yolanda Bloemisterij

OLBURGEN
Kapsalon ‘Gewoon Jansen’

Kraantje Lek
Minicamping ‘t Hofke
VOF Gebr Bremer

RHA
T. Horstink Fruitbedrijf

STEENDEREN
Aalderink Schilderwerken
Aalderink Super de Boer
Administratiekantoor Oosterlaken
ARCI Steenderen
Autobedrijf Aal
Aviko Steenderen
Bakkerij/Dagwinkel Willemsen
Colors@home Gosselink 
De Seven Steenen
Marsman Traductions
Melgers Auto
Regio Bank
Wim Achterkamp Vastgoed
Marketz Installatiebedrijf
Masselink De Covik

TOLDIJK
Den Bremer
Heitköning
P.P. Leferink
Tolbrug BV Bouwmarkt
Verhey Installatietechniek 
Vleesboerderij Garritsen
Welkoop 

VELP
Gerritsen Grafmonumenten
Tricon

VORDEN
Auto-Rijwiel en Taxibedrijf Klein Brinke
Bakkerij Van Asselt
Barendsen Vorden BV
Beukenhorst Koffie
Bistro Rotonde
Bloemen en Decoratie De Vordense 
Tuin
Bruna Boekhandel

DutchPC Electronics
Groente Reiniers
Hotel Bakker
Kadokamer De
Keurslager Vlogman
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Notariskantoor H.J.G. Hulleman
Peter Dekker Klusbedrijf
Plaza food for all.
Van den Brink, ICT
Visser
Free-Wheel schaatsen en skeelers
Wim Bosman installatiebedrijf
Meubel Design Vorden
Uitzendbureau Europlant

ZELHEM
Boomkwekerij Hartemink
Burghardt Optiek
Cafetaria De Smulhoek
Cafetaria ‘t Middelpunt
Eetcafe De Groes
Ellen’s Restaurant
Fietshuis Jansen
Garage Looman B.V.
H.C.E. Houtprodukten
Henk Buiter Uurwerkhersteller
Hobby Shop Modelbouw
Huntink Kunstofkozijnen
J.V.L. Zelhem B.V.
KloosTrans b.v.
Notariskantoor  Pera
Peppelman Rekreatie +Zeilmakerij
Takkenkamp Gevelonderhoud BV
VakantieXperts Avanti
Velthorst Gerdessen Administratie en 
Belastingadviseurs
Aken, van Assurantiën

ZUTPHEN
Natura Vloeren

VIERAKKER
Autobedrijf Langwerden
Bakkerij Besselink
Hoveniersbedrijf de Vier Seizoenen



Het is tijd voor de

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

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

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

sinds
1919

Café-Restaurant

Administratiekantoor

DE  WENDING

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN

ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Zondag 13 februari
Live muziek

Optreden: ‘Oud Zeer‘
Live-muziek elke laatste woensdag van de maand

(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de
2e zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).

Opheffings-
verkoop:
Wand- en

Vloertegels
vr. 11 en za. 12 februari 
van 9.00 t/m 17.00 uur 

bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.

Kerkhoflaan 11
7251 JW  Vorden

Er worden deze zaterdagavond nummers 
gespeeld van onder meer John Lennon, 
The Eagles, Kings of Leon, Elvis, Live, 
Oasis etc. Er kan zeker ook gedanst wor-
den. Het altijd swingende Big=U bestaat 
uit Gert Kraayenzang (gitaar + mondhar-
monica + zang), Ivo Eijkelkamp (bas + 
zang), Thijs Eckhardt (gitaar) en André 
Jimmink (drums).

LIEFDESGEDICHT INSTUREN
Opmerkelijke gasten dragen deze avond 

gedichten voor die zijn meegenomen
door bezoekers. Inmiddels zijn er al di-
verse (liefdes)gedichten gemaild maar
er kunnen er nog meer bij! Het mogen
lieve, stoute of grappige gedichten zijn,
en ook anoniem. Uiteraard is discretie
verzekerd! 
Het belooft een bijzondere, liefdevolle
avond met veel humor en mooie muziek
te worden. 
De entree is gratis! Neem je gedicht mee
of stuur het alvast op naar: bigissue@
live.nl of info@deslofvorden.nl 

LIEFDESDINER
Liefde gaat door de maag dus De Slof cre-
eert deze zaterdagavond ook een speciaal
liefdesmaal. Kies uit het aangepaste Va-
lentijnsmenu! Reservering is gewenst.

Big=U zorgt voor 
opvallende liefdesavond
Vorden - Eetcafé De Slof houdt zater-
dagavond 12 februari al weer voor 
de derde keer haar heuse Valentijns 
Nach. De band Big=U zal deze avond 
vele sfeervolle nummers ten gehore 
brengen waarbij de liefde (met een 
knipoog) centraal staat.

Deze eerste editie van de Medler Lente 
Fair wordt gehouden in het gebouw 
(kantoor en werkplaats) en op het om-
liggende terrein van CWV-Medo, On-
steinseweg 2 te Vorden (Medler).

De fair bestaat uit een rommelmarkt 
(kleding, speelgoed, boeken, dvd’s 
klein antiek ect.), verkoop van lekker-

nijen en diverse spelen voor jong en 
oud. De rommelmarkt wordt verzorgd 
door de commissieleden.
Daarnaast is er voor ondernemers en 
verenigingen de mogelijkheid om een 
stand in gebruik te nemen waarin zij 
hun activiteiten en producten kunnen 
promoten en verkopen. 

Voor informatie en aanmelding kan 
men contact opnemen met Geert 
Groot Nuelend tel. 06-50213260. Ook 
kunt u informatie vinden op www.
medlerfeest.nl

Medler Lente Fair
Medler - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op zondag 
27 maart a.s. de “Medler Lente 
Fair”.

Boven van links naar 
rechts: Arnold van Zeijst, 
Roy te Veldhuis, Lars Nij-
kamp, Jaron Kosse en Wil-
co Degenkamp. 

Onder van links naar 
rechts Damon Teerink, 
Daan van Zeijst, Stan De-
genkamp, Ché Bijenhof en 
Ian de Greef.

E5 vv Vorden in het nieuw Vorden - Nieuwe team-
kleding voor E5 VV-
Vorden met dank aan 
Europlanit.



Henk Aalderink onthulde bij de ope-
ning samen met Jan Olthaar twee 
schilderijen van respectievelijk Paul 
Gorter en Toine Moerbeek en zei: ‘ 
Ik vind het een eer om hier in deze 
mooie kerk te mogen staan. De dorps-
kerk en de toren is altijd het centrum 
van Vorden, van welke kant je ook 
komt. Een prachtig initiatief van de 
kerkbestuurders om deze expositie te 
organiseren. De kerk is bij uitstek een 
plaats om elkaar te ontmoeten. In de 
toekomst omstreeks 2020zal 35 pro-
cent van de bevolking in Bronckhorst 
uit 65 plussers bestaan. Omdat daar-
door de bevolking krimpt, hetgeen 
ook invloed heeft op scholen min-
der leerlingen en sportverenigingen 
minder leden , zal ook het bezoek 
aan kerken teruglopen. Het is een 
goede zaak dat het bestuur van deze 
hervormde kerk in Vorden een geld-
wervingscommissie heeft ingesteld. 
Gezien onze tekorten zouden we in 
de gemeente Bronckhorst eigenlijk 
ook een dergelijke commissie moeten 
instellen’, zo sprak Henk Aalderink 
gekscherend. 

Nog deze maand wordt begonnen 
met de interne verbouwing van de 
dorpskerk. Een karwei dat volgens 
planning eind november gereed zal 
zijn. ‘ Dan kunnen wij in Vorden 
de komende 50 jaren verder’, zo liet 
kerkrentmeester Hans Aartsen on-
langs tijdens een vraaggesprek met 
Contact weten. Overigens ligt het in 

de bedoeling dat er vanaf zondag 6 
maart, tot na de verbouwing , in de 
Gereformeerde kerk, gezamenlijke 
kerkdiensten worden gehouden. De 
hervormde kerk heeft noodzakelijk 
onderhoud nodig . Ook moeten de ra-
men worden gerestaureerd en moet 
het interieur worden opgeknapt. 
Een hernieuwde opstelling van en-
kele banken, aangevuld met stoelen, 
maakt de kerk nog beter geschikt 
voor erediensten en andere bijeen-
komsten. Ook zullen enkele karak-
teristieke ronde banken worden her-
plaatst.

De uitgangspunten om tot restauratie 
over te gaan waren onder meer dat de 
liturgische invulling en de vieringen 
ruimte moet krijgen. De kerk moet 
intiemer en gastvrijer zijn o.a. de ont-
moetingsruimte, garderobe, sanitaire 
voorzieningen) en bovendien moet 
de kerk voldoen aan de huidige eisen 
van techniek en comfort. De preek-
stoel blijft op de huidige plaats en 
ook blijven de rondingen in de kerk 
zoveel mogelijk in tact. Een aantal 
banken blijft bestaan om te voldoen 
aan een historisch evenwicht tussen 
preekstoel en de rest van het interi-
eur. De totale investering bedraagt 
975.000 euro d.w.z. 425.000 euro voor 
de restauratie van de kerkramen en 
550.000 euro voor de herinrichting 
van de dorpskerk. De kerk ontvangt 
subsidies en heeft in de loop der jaren 
ook zelf een paar ton voor de restau-

ratie gereserveerd. Uiteindelijk dreigt 
een tekort van een ton. Vandaar dat 
er een commissie is ingesteld die moet 
trachten de ontbrekende gelden mid-
dels acties bijeen te krijgen.
Gerrit Vlogman die o.m. belast is met 
het werven van de fondsen voor de 
herinrichting, zei er donderdagavond 
tijdens de opening van de expositie 
het volgende over: ‘ Het doel van onze 
commissie is eigenlijk om niet 1 ton 
maar het liefst 1,25 ton bijeen zien te 
krijgen. Door het aanschrijven van 
goede doelen en een actie onder de 
Vordense bedrijven geeft op dit mo-
ment een stand van 40.000 euro. Ook 
kunt u vanavond al wat doen’, aldus 
Gerrit Vlogman. Hij wees de aanwe-
zigen onder meer op de prachtige ets 
van Wim van der Meij uit Zutphen. 
Deze ets kan men kopen, een gedeel-
te van de opbrengst gaat dan naar de 
kas van de geldwervingscommissie. 
Ook zijn er twee pentekeningen van 
Helen Niemeijer te koop alsmede vijf 
etsen van Jan Rozeboom . Paul Gorter 
en Toine van Moerbeek hebben een 
schilderij van het interieur gemaakt 
dat eveneens te koop is. 

Tijdens de expositie werden ook een 
aantal oude kerkbanken verkocht. 
De expositie in de kerk bevatte het 
afgelopen weekend verder werken 
van Albert Jörissen, Jan Kost en Her-
man Brinkhorst. De organisatie was 
wat betreft de inrichting van de ex-
positie, bijzonder content over de me-
dewerking van Agnes Raben. Tijdens 
de opening van de expositie kwamen 
veel bezoekers een kijkje nemen. 
Volgens de organisatie boven ver-
wachting en bovendien prachtig dat 
er zoveel schilderijen, tekeningen en 
aquarellen werden aangeleverd. Zo-

veel waardevolle dingen dat er zowel 
overdag als s’ nachts ‘wacht’ moest 
worden gehouden in de kerk ! Op vrij-
dagavond 18 maart staat er opnieuw 
een actie op het programma. Dan is 

er ten bate van de herinrichting in
het dorpscentrum een optreden van
Erik Knoef en Gery Groot Zwaaftink
uit Vorden en Hester Macrander uit
Arnhem.

Burgemeester Aalderink tijdens opening expositie

Dorpskerk en toren bepalen centrum van Vorden

Vorden - Burgemeester Henk Aalderink was donderdagavond naar 
Vorden gekomen om in de hervormde dorpskerk de opening van de 
expositie schilderijen, tekeningen e.d. te verrichten. Een expositie met 
‘twee gezichten’. Ten eerste om afscheid te nemen van de huidige in-
richting van de dorpskerk en ten tweede om geld in te zamelen voor 
de restauratie.

Jan Olthaar links samen met Burgemeester Henk Aalderink

Diepenheim zette hier in de eerste 
helft veel lange ballen en snelheid 
via de buitenspelers tegenover. De 
partijen waren in evenwicht totdat 
op slag van rust Ruud Mullink schit-
terend scoorde na zeer goed voor-
bereidend werk van Mathijs Nijhof. 
Mathijs legde drie tegenstander in de 
luren waarna Ruud van net buiten de 
16 de bal schitterend in de linker bo-
venhoek schoot. Na rust was speelde 

Diepenheim (met twee frisse spelers) 
in een hoger tempo en zeer stevig. 
Binnen twee minuten moest Niek 
Nijenhuis na een vreselijk harde, on-
nodige overtreding het veld verlaten. 
De speler van Diepenheim kwam er 
zonder kaart vanaf, waar rood op zijn 
plaats was geweest. Na een minuut of 
zes scoorde de linksbuiten in de korte 
hoek. Diepenheim hield de gasten on-
der druk en kreeg een (gemakkelijke) 

strafschop 2-1. Ratti ging verder naar 
voren spelen, maar wist weinig kan-
sen te creëeren. Na een scherpe coun-
ter lied de rappe rechtsbuiten zich 
gemakkelijk vallen in een duel met 
Sander Plateeuw. De scheids wees op-
nieuw naar de stip, waarmee de wed-
strijd beslist was, 3-1. Ratti had van-
daag over de hele wedstrijd gezien, 
geen recht op de overwinning. Dat 
de wedstrijd op twee twijfelachtige 
strafschoppen beslist werd, maakt de 
nederlaag extra zuur. Volgende week 
de kans om thuis tegen Barchem de 
punten te pakken.

SV Ratti dames 1 - FC Trias dames 2
Vorden - Op deze winderige zondag, 6 

februari, speelden de dames van Ratti 
thuis een inhaal wedstrijd. Ratti ging 
voortvarend te werk en scoorde al 
na 3 minuten, maar helaas ging dat 
feest niet door. De grensrechter had 
geconstateerd dat het buitenspel was 
en de scheidsrechter keurde het goal 
af. Na 10 minuten scoorde Els na een 
mooie voorzet van Esther Menkveld. 
Ratti kreeg de smaak te pakken en 
Kim scoorde in de 13e minuut de 2-0 
op aangeven van Kelly. Kim werd in 
de 26e minuut door Fieke door het 
centrum aangespeeld en maakte de 
3-0. De 2e helft bleef het mooie voet-
bal uit bij beide teams en uitte Trias 
haar ongenoegen door overtredingen 
en gemopper. Kim schoot in de 70e 

minuut van grote afstand op het goal
en door een blunder van de keepster
werd het 4-0. Een speelster van Trias
moest na enkele overtredingen het
veld voor 5 minuten verlaten. De 5-0
werd in de 75e minuut ingekopt door
Els en de 6-0 werd 5 minuten later
door Kelly ingeschoten na een mooie
corner van Kim. Na onenigheid tus-
sen 2 speelsters moesten beide teams
door met 10 speelsters. De wedstrijd
werd grimmiger en Kim werd in het
strafschopgebied onderuit gehaald. De
penalty die daar op volgde maakte de
eindstand van 7-0. Beide teams waren
opgelucht toen de scheidsrechter het
eindsignaal gaf. Volgende wedstrijd is
20 februari uit tegen Rekken.

Ratti
Kranenburg - De heren van het vlaggenschip van Ratti moesten op 
bezoek in Diepenheim. Markant detail: de laatste competitiewedstrijd 
van Ratti was thuis tegen Diepenheim (3-3). De harde wind maakt goed 
voetbal voor beide partijen lastig. Bij vlagen wist Ratti in de eerste 
helft goed te combineren, afgewisseld met slordigheden en onnodige 
fouten.
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Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Kip ‘Cupido’
voor 2 personen  17,-

BakkerBakker

V j p j !

V E R R A S S E N D V O O R D E L I G V A L E N T I J N S M E N U V O O R 2

Gevr. inboedels huis-
raad. Wij verzorgen 

leegruimen en opleveren 
van uw woning tegen 

betaling. 06-51 659 285

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Kapsalon Gerard
is op zoek naar een

enthousiaste / spontane

kapper/ster
Fulltime of Parttime (2 dagen)

Ben jij degene die wij zoeken in ons team
neem dan contact op met “kapsalon Gerard”

en vraag naar Gerard / Bart.

Smidsstraat 4
7021 AC Zelhem
Tel. 0314-622811

www.ELWIKRA.nl
Zelhem 0620364752 

TERRASOVERKAPPINGEN, 
v.a. € 895,= 

ROLLUIKEN v.a. € 79,=

Heeft u klussen op 
zorgboerderij/landgoed/
paarden-/veebedrijf? 
Bel 06-36588022 
WMToolsgroen.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80



Sabine Blaak fungeerde tijdens het 
concert als ladyspeaker. Zij praatte de 
verschillende nummers enthousiast 
en met veel gevoel voor humor aan 
elkaar. ‘Ik sta hier vanavond omdat 
ik het van belang vind dat deze dorps-
kerk in goede staat behouden blijft’, 
zo sprak Sabine bij de aanvang. Het 
concert begon met orgelmuziek Pre-
ludium in D door Mirjam Berendsen 
en eindigde eveneens met een ‘apart’ 
stukje orgelmuziek Mirjam en Wil-
bert Berendsen 4- handig en 4-voetig 
orgel Het koor Capriccio zong onder 
leiding van Wilbert Berendsen en 

Kees van Dusseldorp een viertal num-
mers. Met in het nummer ‘Wohl mir, 
dass ich Jesum habe’ prachtig viool-
spel door Symone Boerstoel die ver-
derop in het concert nog een keer so-
leerde in Meditations from Thais. Het 
Vordens Koperensemble speelde met 
als zangeres Joanne Lam onder meer 
het prachtige lied ‘The Rose’. Het duo 
Blaak & van Dusseldorp tenorsax en 
vleugel en samen goed voor 150 jaar 
levenservaring, speelde onder ander 
‘All by myself’. ‘Bij het spelen van 
dit lied lopen mij de rillingen over de 
rug’, zo gaf Henny Blaak vooraf aan. 

En hij niet alleen, ook het publiek,
maar dat kreeg het er ‘warm’ van!
Het Sursum Corda Klarinetkwartet
speelde met veel gevoel het nummer
‘Allegro en Andante uit Eine kleine
Nachtmusik. Een ode aan de compo-
nist W.A. Mozart. Ook dankbaar ap-
plaus voor de solisten Dick Boerstoel
trompet in o.m. ‘Trumpet Voluntary’
en Geert Jan Dijkerman marimba in
Virginia Tate. Dit benefietconcert
betekende tevens het eind van de
expositie schilderijen, aquarellen en
tekeningen die de afgelopen dagen in
de kerk werd gehouden.

Ten bate herinrichting dorpskerk

Vorden genoot van benefietconcert

Vorden - De muziekliefhebbers in Vorden hebben zaterdagavond in 
een redelijk gevulde dorpskerk kunnen genieten van een benefiet-
concert waarvan de opbrengst ten goede komt aan de herinrichting 
van de kerk. 
De muziekcommissie bestaande uit Henny Blaak, Mirjam Berendsen 
en Kees van Dusseldorp was bij de samenstelling van het programma 
van mening dat de muzikanten niet alleen Vordenaren moesten zijn 
maar ook dat zij regelmatig in de dorpskerk spelen. Wel met de in-
steek om het publiek te laten zien en horen dat ze meer kunnen spe-
len dan alleen kerkmuziek! De aanwezigen kregen deze avond ‘waar‘ 
voor hun geld zeven euro entree. 
Het programma klonk namelijk als een klok. Koren, ensembles, solis-
ten zij volgden elkaar in een rap tempo in blokjes van tien minuten 
op. En bovenal veel variaties in de optredens.

Soliste Joanne Lam. Rachel Wichers (links) samen met Klarinet Kwartet Sursum Corda.

Ladyspeaker Sabine Blaak. Vordens Koperensemble.

Symone Boerstoel op viool. Geert Jan Dijkerman op marimba’.



Zo is er voor slechtzienden een klok, 
waarbij je op een knop drukt en een 
stem vertelt je hoe laat het is. Bestek 

met afwijkende standen, handige
stokken waarmee je een elastiekje
van de grond kunt oprapen en zo wa-
ren er nog veel meer handige hulp-
stukken. 

Iedereen kan dagelijks binnenlopen
in het Servicehuis aan de Dorpsstraat
7 en alles uitproberen. Het was een 
leerzame middag. De volgende mid-
dag is 17 februari om 14.15 uur en 
zal een vrolijke middag worden. Bent
u 60 plusser, dan bent u van harte
welkom.

Bejaardenkring Vorden
Vorden - Donderdag was er weer 
een middag van de bejaarden-
kring in het Stampertje. Mevrouw 
Els de Haan van de Thuiszorgwin-
kel en het Servicehuis Vorden liet 
ons veel artikelen zien, die je het 
leven kunnen veraangenamen, 
wanneer alle lichaamsdelen niet 
meer functioneren zoals het zou 
moeten.

IEDERE DAG:

de Wehme.

-
-

morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en 

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

FEBRUARI

9 Handwerkmiddag Welfare Rode

Stampertje

wees zuinig op het kind in je”

23 Handwerkmiddag Welfare Rode

-

70-plussers (info tel. 55 20 03)

zijn prestaties en inzet voor de club, werden bovendien de verschillende 
kampioenen met bloemen en bekers 

gehuldigd. De club behaalde het af-
gelopen jaar drie nationale titels. Zo 
werd Amel Advokaat in de Enduro 

In de klasse E 3 ging de nationale ti-
-

duroteam van de Graafschaprijders 
werd eveneens kampioen van Neder-

als teammanager bij het succesvolle 
team.

-
gende clubkampioenen in het zon-
netje gezet. Dat waren in de afdeling 

-
ninga, 3 Born Berendsen, kampioen 

-
-

-
ker- toer- trophee inde wacht. Bij de 

-

-
ten- trophee werd gewonnen door 

er deze avond een aantal jubilarissen 

-

-

Bij VAMC De Graafschaprijders

Joke Bulten: Sportvrouw van het jaar

Vorden - Joke Bulten is zaterdagavond tijdens de feestavond van VAMC 
De Graafschaprijders uitgeroepen tot motorsportvrouw van het jaar. 
Zij kreeg deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet bij de endu-
rosport en de Oost Gelderland Rit. Bovendien was Joke twee jaar lang 
de manager bij het Enduroteam van De Graafschaprijders, dat twee-
maal achtereen kampioen van Nederland werd.

Jan-Willem Arendsen en Joke Bulten

v.l.n.r. Mark Wassink, Erwin Plekkenpol, Gerben Vruggink en Joke Bulten

dan is de maker voor u meestal niet 
-

winkel producten te kopen weet u 
in ieder geval wel dat u de maker 
anoniem een inkomen geeft en 

dus voor iemand die u lief is in de 
Wereldwinkel een geschenkje. We 

maar ook al onze andere producten 

die onbekende maker blij maakt. 

Wereldwinkel is dus iemand blij 
maken in het kwadraat en wie wil 
dat nu niet. 

Het Valentijnsgeheim 
van de wereld
Vorden - Het geheim van Valen-
tijnsdag zit voor velen in een 
verrassing bezorgen aan een 
ander, soms zelfs anoniem. Dit 
past helemaal bij het Valentijns-
geheim van de Wereldwinkel.

Dash begon geconcentreerd aan de 
eerste set. Er was sinds lange tijd 
weer een hoge service druk en dit 
kon je ook zien aan de voorsprong die 
al snel werd opgebouwd en vergroot. 

-
motiveerd deze wedstrijd met goed 
spel tot een overwinning te brengen. 
Dit uitte zich in een flitsende start en 
hiermee ook de eerste setwinst. Deze 
ging namelijk met 25-13 naar Dash. 
De concentratie moest nu vastgehou-

ook erg goed van start, maar verloren 
ze uiteindelijk de wedstrijd. Dat wil-

er werd chaotisch begonnen aan de 
tweede set en Dash had moeite met 
het uitlopen op de tegenstander. Elke 

een stand van 19-19 kon Dash ineens 
wel het eigen niveau halen. Hierdoor 
werd deze set beslist in het voordeel 
van Dash. Het werd uiteindelijk 25-
21. Dit mocht niet weer gebeuren. De 
derde set werd goed begonnen, maar 
helaas, nu konden ze de concentra-
tie niet vast houden. Daardoor kon 

er zelfs overheen. Nu was het Dash 
die zich in deze set terug moest knok-
ken. Dit lukte ook, tot een stand van 
23-23 ging het gelijk op, maar helaas 

aan het kortste eind. De set ging naar 

De vierde set moest gewonnen wor-
den. Dash was niet van plan om weer 

er werd slecht begonnen. Dash straal-

de weinig beleving uit. Hier maakte 

van en ze liepen dan ook uit op Dash. 
Gelukkig was de servicedruk nog 
wel aanwezig en met een goede serie 

-
gelopen. Dash kwam weer bij en ging 

meer geluk dan wijsheid toch de set 
binnen, 27-25. En hiermee ook de 
wedstrijd.
 

lange tijd eindelijk weer eens door de 
zaal. En opgelucht was Dash zeker. 
Ze haalden nog steeds niet het eigen 
niveau, maar wisten de wedstrijd wel 
tot een goed einde te brengen. Deze 
vier punten zorgen er ook voor dat 
Dash weer een plekje gestegen is. 

-

D1 is een bekende tegenstander en 
daarom wordt een mooie wedstrijd 
verwacht.

Degelijke overwinning voor Dash
Vorden - Zaterdag 5 februari mocht Dash dames 1 de strijd aangaan 
met VoCASA D2. De dames hadden voor hun eigen gevoel wat goed te 
maken, gezien de afgelopen twee wedstrijden die allebei met slecht 
spel verloren gingen. De eerste wedstrijd tegen VoCASA werd gewon-
nen met 2-3. In Nijmegen heeft Dash na een chaotische start toch het 
goede spel laten zien. Dit waren ze vandaag ook van plan.

-
-

zwarten stuurden de Ulftenaren met 
lege handen naar huis. Het was zeker 
geen hoogstaande wedstrijd maar 

kwam er dan ook niet aan te pas. 

gesteld, hotse knotse voetbal noemt 
men dat, maar dat kan aan de straffe 

miste overigens nogal wat kansen, 
maar wist twee keer het net te vin-
den. 

Direct vanaf het eerste fluitsignaal 

werden een aantal keren in stelling 
gebracht na de bekende rushes van 

opbouw van het spel toe. Dat koste 

natuurlijk veel energie, maar bleek
effectief. 

Bart Stokman had aan energie geen 
gebrek, want na de zoveelste rush gaf 
hij een voorzet op maat en vanaf de 
zestienmeter knalde Rene Nijenhuis 
de 1-0 tegen de touwen. 

-
merink, met zijn befaamde trap, een
aantal vrije trappen waarbij hij de 
doelman danig op de proef stelde.

zich een groot aantal kansen, maar
was slordig in de afwerking. Bart 
Stokman kreeg geen loon naar wer-
ken, want hij omspeelde diverse ke-
ren de defensie, maar kreeg de bal
niet tussen de palen. 

verdediging gaf geen kans weg. In de
80e minuut kreeg Frank Hiddink de 
bal op een presenteerblaadje, al dan 
niet in buitenspelpositie. 

De scheidsrechter, die overigens een
uitstekende wedstrijd floot, negeerde
het vlagsignaal van de grensrechter 
en Frank Hiddink tekende de eind-
stand aan. 2-0.

Vorden - Ulftse Boys 2-0
Vorden - De bal rolt weer! Ook 
op het sportpark van vv Vorden 
was het weekend weer een drukte 
van belang en voor de jeugdcom-
petitieleider een kopzorg om 
alle teams ingepast te krijgen op 
de twee speelvelden die Vorden 
slechts heeft.
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Voor deze prestatie tekenen jaarlijks 
zo’n 6000 goed opgeleide FNV-leden 
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met invullen van hun aangifte. 

Omdat het met de post bezorgd krij-
gen van de blauwe enveloppe voor 
de meeste FNV-leden toch weer even 
schrikken is, heeft de FNV hiervoor 
ondersteuning voor haar leden geor-
ganiseerd. De FNV-leden moeten al-

leen alle financiële gegevens verstrek-
ken. Ook in de gemeente Bronckhorst
houdt de FNV deze ISO-gecertificeer-
de service. 

Vanaf 21 februari tot 31 maart kun-
nen FNV-leden hun aangifte volledig
gratis laten invullen. Gezien de grote
belangstelling is het wel noodzakelijk
eerst even een afspraak te maken. 

Ongeacht de woonplaats binnen de
gemeente Bronckhorst kan man
een afspraak maken met de volgen-
de personen: dhr. A. Wechgelaar,
tel. 0575-470101; dhr G. Essing, tel.
0575-842818 of Mw. D. Walgemoet,
tel. 0575-556775.

FNV belastingservice
Met ruim 350.000 aangiftes per 
jaar is de FNV-Belastingservice 
niet alleen de grootste belasting-
adviseur van Nederland, maar 
ook vermaard om de kwaliteit 
van deze dienstverlening.

Wat is: A. Vrezen.

 B. Biesterbane.

 C. Heuren.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

In de buurt van deze huidige Aalten-
seweg ligt ook de Oosterwijkse Vloed, 
die het water van Zelhem via de Wep-
pelbeek richting het dorp Hengelo 
aanvoerde. Goed helder drinkwater 
was zeldzaam en in het stroompje 
zwom ook nog eens vis dat gevan-
gen kon worden voor consumptie. Er 
werd een eilandje aangelegd met een 
gracht erom heen en op dat grasveld 
ontstond een wasgelegenheid, De Ble-
ijke. Want ook voor het doen van de 
was had men schoon water nodig. 
Op een oude kaart (aflevering 73) is 
heel goed te zien, dat de Weppelbeek 
rondom de Remigiuskerk gekanali-
seerd was. De Remigius fungeerde al 
in 1152 als parochiekerk. Al deze om-
standigheden hebben er toe bijgedra-
gen, dat er een nederzetting ontstond, 
dat nu het centrum van de gemeente 
Bronckhorst is geworden. De toename 
van kooplui, vrachtrijders en andere 
reizend volk, maakte het verder nood-
zakelijk, dat er rust- en overnachtings-
mogelijkheden kwamen. Zo ontstond 

rond het jaar 1600 ook het ‘Logement 
en Stalhouderij’ op de foto van deze 
week. De herbergier die er zich toen 
vestigde was een marskramer uit 
Duitsland met de naam Langeler en 
tot op de dag van vandaag is het be-
drijf binnen dezelfde familie geble-
ven. Waar de Weppelbeek het dorp 
Hengelo verlaat richting IJssel, is bij 
de bouw van het nieuwe gemeente-
huis (najaar van 2007) een belangrijke 
prehistorische vondst gedaan. Met de-
ze vondst is aangetoond, dat er al veel 

eerder mensen, woonden en werkten 
in Hengelo. In een kuil werd namelijk 
stenen gereedschap plus houtskool 
gevonden met alle kenmerken van de 
Klokbekercultuur. Uit laboratorium 
onderzoek bleek deze vondst 4000 
jaar oud te zijn. Het gereedschap is 
zo’n 2000 voor het begin van onze 
jaartelling door een rondtrekkende 
smid gebruikt in een kleine neder-
zetting tussen de dorpen Hengelo en 
Keijenborg. Bron: Historische Canon 
Zelhem (Project voor het basisonder-
wijs). Wilt u reageren op deze rubriek 
of heeft u een oude foto of een verhaal 
uit de gemeente Bronckhorst om te 
publiceren? Stuur of mail uw reactie 
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (157)
Het oude Hengelo had een moerassige omgeving, maar via de oude 
Hessenweg die vanaf Bocholt richting Zutphen liep, kon je in de vorige 
eeuwen toch redelijk goed met ‘droge voeten’ het dorp bereiken. Het 
is een ‘kaarsrechte’ zandweg die van Aalten naar Hengelo loopt en 
waarvan een deel vroeger ‘Zomerweg’ heette, omdat deze ’s winters 
niet begaanbaar was.

De avond zal verzorgd worden door 
Henk Wansink en Jan Weijsenfeld 
in zaal ‘de Pentaan’ aan de Reeoord-

weg 2. De avond is bedoeld voor 
mensen die meer over bijen willen 
weten. Wat is de taak en het nut 
van de honingbij en welke inzichten 
zijn er voor nodig om met imkeren 
te beginnen. 
Voor meer info kan man contact 
opnemen met Jan Weijsenfeld, tel. 
(0575) 55 33 66 of (06) 34 66 05 58.

Over het belang van het 
biologisch-dynamisch 
imkeren
Vorden - Op woensdagavond 9 
februari organiseert ‘Vijfsprong 
Cursuscentrum’ een avond over 
de biologisch-dynamische imke-
rij.

Echter, er was nimmer een team-
verband. Na veel overleg tijdens de 
‘sleuteluren’ in de schuur is het Off-

Road Team Hengelo (O.T.H.) tot stand 
gekomen. Dit is mede mogelijk ge-
maakt door de hulp van sponsoren 

waarvan de meesten zelf ook rijden
in dit team. De doelstelling voor 2011
is om er een gezamenlijk sportief
jaar van te maken en vooral veel ple-
zier en snelle uren te gaan beleven.
Bij deze wil het O.T.H. de sponsoren
nogmaals bedanken voor de meer
dan gulle donaties.

Off-Road Team Hengelo in 
 nieuwe outfit

Hengelo - Al vele jaren zijn er procentueel veel Hengeloërs te vinden 
op de Cross- en Endurobanen van Nederland. Tevens is het niveau 
van het merendeel van de rijders van dien aard dat menigeen zich 
afvraagt hoe dat toch allemaal uit het Gelderse Hengelo kan komen.

Het complete team in nieuwe outfit.

De provinciale thema’s, zo blijkt, zijn 
weinig populair onder de burgers. 
U blijkt als kiezer in de praktijk al-
leen maar geïnteresseerd in de lan-
delijke ontwikkelingen of helemaal 
niet geïnteresseerd in welke politieke 
ontwikkeling dan ook. Raakt u wat 
geïrriteerd door deze wat boude stel-
lingname en hebt u de neiging te rea-
geren? Dat is precies de bedoeling! 
De PvdA Bronckhorst wil de ‘geesten’ 
van de Bronckhorsters graag scher-
pen voor de aanstaande verkiezingen. 
Wij willen u tot aan de verkiezingen 
elke week prikkelen met een stelling. 

U kunt meedoen aan de discussie 
door te reageren op de stelling via 
een speciaal daarvoor ontwikkelde 
website (www.bronckhorstreageert.
nl) of via de site van de PvdA Bronck-
horst (www.bronckhorst.pvda.nl). De 
stelling van deze week is afkomstig 
van de lijsttrekker van de PvdA Gel-
derland, Co Verdaas. 

DE STELLING VAN CO 
VERDAAS: 
Bereikbaarheid is voor de Achterhoek 
een belangrijk thema. Het stimuleert 
economische bedrijvigheid en mobili-
teit.De bereikbaarheid moet goed zijn 
maar uiteraard niet ten koste van al-
les. De reden dat veel mensen in de 
Achterhoek willen wonen is juist ook 
de rust, ruimte en de schoonheid van 
het landschap. Het landschap is het 
kapitaal van de Achterhoek. 
Een N18 van 2 keer 2-baans waar 100 
km per uur mag worden gereden 
past niet bij de Achterhoek van de 
toekomst.

   (Advertorial) 
Stelling PvdA

Verkiezingen 2011
Bronckhorst - Geachte Bronck-
horsters. Het zal u niet ontgaan 
zijn dat er weer verkiezingen 
aankomen. De politieke partijen 
trachten uw interesse te wekken 
voor deze verkiezingen, niet al-
leen omdat we een nieuw provin-
ciaal bestuur kiezen maar vooral 
ook omdat deze provinciale be-
stuurders de leden van de Eerste 
Kamer kiezen.

Hiervoor kan men tussen 13.30 en 
14.15 uur starten ( inschrijven vanaf 

13.00 uur ) bij het clubhuis aan de 
Eikenlaan 2a in het buurtschap Kra-
nenburg ( aan de rijksweg Vorden- 
Ruurlo ). De rit heeft een lengte van 
circa 50 kilometer en is uitgezet door 
Herman Cortumme . Deelname is 
mogelijk in de A en B klasse en de C- 
klasse (voor beginners ).

Midwinterrit
Vorden - De Vordense auto- en 
motorvereniging De Graafschap-
rijders, organiseert zondag 13 
februari een Midwinterrit ( ori-
entatierit).

Toldijk - Uitslag competitieronde 5; 
tweede avond.

LIJN A
1. Sylvia Schreiber & Miguel Mendes 
de León 63,25%; 2. Annelies Schröder 
& Jan Rondeel 61,83%; 3. Emmy Ste-
geman & Joop ten Holder 55,67%. 

LIJN B 
1. Mien Vorselman & Agnes Pietersen 
62,92%; 2. Hennie Deunk & Wil Mat-
ser 60,83%; 3. Marietje Geurts & Greet 
Jansen 53,33%. 

LIJN C 
1. Theo Damen & Theo Schut 67,50%; 

2. Annie Berentsen & Wil van de Berg
57,50%; 3. Carla Hoogkamp & Gerard
Lohschelder 56,25%. 

Deze week bridget Bridgeclub Bronk-
horst op woensdagavond 9 februari in
plaats van donderdagavond!

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 6
van 7 t/m 12 februari 

2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 12 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 15 febr. t/m 31 mei

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 12 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 15 febr. t/m 31 mei

TENT VERKOOP
De laatste opruimingsartikelen 

in de tent gaan weg tegen 
bodemprijzen!

Vandaag verlagen we nog 
eenmaal de prijzen!
Wees er op tijd bij.

Geopend vanaf 8 uur!

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9 

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 12 FEBRUARI

HABBEKRATS

 5,- of  10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Only
DEPT
P.M.E.

Scotch & Soda
Maromod
Freeman T 

Porter
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8 

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen  
           (van de originele prijs)

Restanten al vanaf  5,= 

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

7,50
per persoon (normaal  11,50)

Bij ieder kopje koffie tussen 
11.00 uur en 17.00 uur

 
een klassiek portie poffertjes 

van ons kado!
 

(live voor u gebakken door onze rotonde kok!)

Kerkstraat 3          BISTRO DE ROTONDE

Zaterdag 12 februari 2011
Opruiming in het centrum van Vorden

Alles de deur uit!!
Op zaterdag 12 februari van 08:00-17:00 uur

restanten nu 5.00 - 45.00
10% extra korting op alle kortingsartikelen!!

Burg. Galleestraat 12 Roosenstein Quality Wear

Spijker-
broeken  

 10,= /  20,= 



Op alle Profile verlichting 75% korting
Op alle voorradige regenkleding 75% korting 

Op alle voorradige fietskleding* 75% korting
* m.u.v. helmen en overschoenen.

Dorpsstraat 12    Profile Bleumink 

ALLE
DAMESLAARZEN

 KINDERSCHOENEN
(ook de niet afgeprijsde) 

Alléén op 12 februari 2011
tussen 8.00 en 16.00 uur

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

EN ALLE
OPRUIMING
 1/2 PRIJS

(m.u.v. nieuwe collecties) 
Alléén op 12 februari 2011
tussen 8.00 en 16.00 uur

BIJNA ALLE

WINTERMODE
TOT WEL 85% 

AFGEPRIJSD
Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak

op zaterdag 12 februari. En daar profiteert u natuurlijk van!

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke apparaten

en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke

aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur.

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 12 februari

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 12 februari vroeg uit de veren    

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, 

hebben we voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur 

’s ochtends ook nog eens een lekker ontbijtje 

klaarstaan. Zo kunt u niet alleen als eerste 

genieten van de  lage prijzen en de speciale 

‘uuraanbiedingen’, maar ook van een heerlijk 

glaasje verse jus d’orange en een warm croissantje. 

Dat is pas een mooi begin van het weekend!

Zaterdag 12 februari 2011

Opruiming in het centrum van Vorden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Nr. 6, 8 februari 2011

De gemeente start deze week met 
het werven van deelnemers voor 
Burgernet, een samenwerkingsver-
band tussen inwoners, gemeente en 
politie. Burgernet is een telefonisch 
en digitaal netwerk van bewoners en 
ondernemers. De achterliggende ge-
dachte is: hoe meer ogen en oren we 
gebruiken bij de opsporing van een 
vermist persoon of verdachte, hoe 
groter de kans dat we deze samen 
opsporen. In het voorjaar 2011 gaan 
wij Burgernet inzetten bij zoekacties, 
tot die tijd blijven wij SMS-Alert ge-
bruiken.

SMS-Alert wordt Burgernet
In de Achterhoek is SMS-Alert met 
ruim 18.000 deelnemers zeer popu-
lair. Het nadeel is dat via SMS-Alert 
alleen sms-berichten verzonden kun-
nen worden. Daarom worden alle 
deelnemers aan SMS-Alert gevraagd 
zich nu aan te melden voor Burger-
net. Burgernet is sinds november 
2008 succesvol actief in vijftig andere 
gemeenten in Nederland en heeft in 
totaal al bijna 100.000 deelnemers. 
Het doel is om Burgernet in heel
Nederland in te voeren. 

SMS-Alert is de voorloper van Bur-
gernet en gaat op in Burgernet. In 
eerste instantie wordt iedereen die 
zich ooit aanmeldde voor SMS-Alert 
benaderd met de vraag zich nu in te 
schrijven voor Burgernet. Uiteraard 
zijn ook nieuwe aanmeldingen zeer 
welkom! De eerste maanden worden 
nog gewoon SMS-Alert berichten ver-
stuurd, binnen enkele maanden kunt 
u ook Burgernetacties verwachten.

Aanmelden voor Burgernet
Wie zich via www.burgernet.nl als 
bewoner of ondernemer aanmeldt 
voor Burgernet levert een waardevol-
le bijdrage aan de veiligheid en leef-
baarheid in onze gemeente. De meld-
kamer van de politie start een Bur-
gernetactie als zij een melding bin-
nenkrijgt van bijvoorbeeld een ver-
mist kind, een overval of een inbraak. 
Er moet hierbij altijd sprake zijn van 
een duidelijk signalement van een 
persoon en/of omschrijving van een 
voertuig. 

Telefoon of mail
Deelnemers van Burgernet krijgen 
vervolgens een ingesproken bericht 

via de (mobiele) telefoon, een SMS of 
een mailtje, met het verzoek uit te kij-
ken naar een bepaald persoon of 
voertuig vanuit de eigen woning, op 
straat of vanaf de werkplek.

Als de Burgernetactie ten einde is 
ontvangen alle opgeroepen deel-
nemers een bericht over de afloop 
van de actie.

Aanmelden en meer informatie
Bewoners van 16 jaar of ouder kun-
nen zich aanmelden via burgernet.nl 
als zij een actieve rol willen spelen in 
de veiligheid van hun woon- en
leefomgeving. Op de website
www.burgernet.nl is uitgebreide in-
formatie te vinden. Daar kunt u ook 
een filmpje over Burgernet bekijken. 
Wij rekenen op u!

Doe mee met Burgernet!

Vanaf 28 maart a.s. organiseert de 
gemeente, samen met de Gelderse 
Sport Federatie, de cursus ‘Verzilver 
je club’ voor sportverenigingen. De 
gemeente wil met deze gratis cur-
sus sportorganisaties ondersteunen 
bij het werven en behouden van se-
nioren. Geïnteresseerde sport-
verenigingen zijn van harte welkom!

Kansen
De groep senioren is de afgelopen 
jaren gegroeid en die trend zet zich 
voort. Ook het aantal sportende se-
nioren neemt toe, maar toch be-
weegt de helft te weinig om gezond 
door het leven te gaan. Daarnaast 
blijkt uit onderzoek van NOC*NSF dat 
senioren minder vaak sporten bij 
verenigingen dan jongeren. Dit komt 
doordat het aanbod van sportvereni-
gingen vaak niet goed aansluit bij de 
behoeften van senioren. Ook in 
Bronckhorst liggen kansen voor 
sportverenigingen. Senioren vor-
men in toenemende mate een wel-
varende groep. Daarnaast beschik-
ken zij over tijd en kunnen daarom 
een bijdrage leveren aan het oplos-
sen van vrijwilligersproblemen. 

Visie op seniorensport
De cursus ‘Verzilver je club’ is voor 
verenigingen die hun club op het ge-

bied van seniorensport een kwali-
teitsimpuls willen geven, die inzicht 
willen krijgen in de doelgroep senio-
ren en de mogelijkheden voor de ei-
gen organisatie. De cursus beant-
woordt vragen als ‘Wat beweegt een 
senior om zich bij een vereniging aan 
te sluiten?’, ‘Wie is de oudere spor-
ter?’ en ‘Hoe bereik ik deze groep?’.
Gedurende de cursus ontwikkelen 
de verenigingen een visie op senio-
rensport en vertalen dat in een plan 
van aanpak. Uiteindelijk is het doel 
van de cursus het seniorvriendelijk 
maken van de vereniging. Hierbij 
kan ook gedacht worden aan de toe-
name van het aantal lidmaatschap-
pen van senioren en de toename van 
het aantal senioren dat vrijwilligers-
werk verricht binnen de vereniging. 

Inschrijven en meer info
De bijeenkomsten van de cursus 
‘Verzilver je club’ zijn op 28 maart, 
11 april, 28 april en 30 juni van 
19.30 tot 21.30 uur. Geïnteresseer-
de verenigingen kunnen zich tot
uiterlijk 14 maart a.s. aanmelden 
door contact op te nemen met de 
gemeente via tel. (0575) 75 02 50 of 
een e-mail naar info@bronckhorst.nl 
o.v.v. Verzilver je club. U kunt na-
tuurlijk ook bij ons terecht voor 
meer informatie. De cursuslocatie is 
het gemeentehuis in Hengelo. De 
cursus wordt voor een aantal sport-
verenigingen in de gemeente gelijk-
tijdig gegeven. 

De NSA (Nederlandse Sport Allian-
tie) is met steun van het ministerie 
van VWS het project ‘Verzilver je 
club’ gestart. De Gelderse Sport
Federatie is hierin met de NSA een 
samenwerking aangegaan en voert 
de cursus ‘Verzilver je club’ uit bin-
nen diverse Gelderse gemeenten.

Zet uw sportorganisatie 
in de markt bij senioren

Als gemeente vinden we het belang-
rijk open en tijdig met u te communi-
ceren. Om de afstand zo klein moge-
lijk te houden en u op de hoogte te 
stellen van ons beleid, producten en 
diensten, activiteiten en vele beslui-
ten. We doen dat op verschillende 
manieren. Via deze 
gemeentepagina’s, 
onze website, aller-
hande gesprekken 
en bijeenkomsten en 
berichtgeving naar 
kranten en andere media. Veel inwo-
ners zijn ook actief op sociale media, 
zoals hyves of twitter. De gemeente 
springt hier nu op in met een eigen 
twitteraccount, waar we vanaf deze 
week korte, actuele berichten op 
plaatsen, waar u ook op kunt reage-
ren. Wij nodigen u van harte uit om 
ons actief te volgen via twitter!
Onze account is:
www.twitter.com/gem_bronckhorst

Meer weten over de gemeente, 
plannen, werkzaamheden, activi-
teiten, bijeenkomsten die we or-
ganiseren etc. Volg ons vanaf nu 
ook op twitter!

Wat is twitter 
Twitter is in Nederland een razend-
snel groeiend sociaal medium waar-
bij je volgers kunnen zien wat je aan 
het doen bent. Met twitter wissel je 
via je account met andere gebruikers 
snel korte berichten van max. 140
tekens) uit. Dit noemen we twitteren. 
Twitter is gratis. Je kunt je simpel 
aanmelden op www.twitter.com en 
hebt alleen een e-mailadres nodig om
je te registreren. De berichten die je 
aanmaakt (tweets genoemd) worden 
vervolgens (indien zo ingesteld) via 
het internet, via SMS en via email
verspreid naar de mensen die jou
volgen.

Gemeente op twitter.
Gaat u ons volgen?



Waarom bevestigen we in Bronck-
horst geen monumentenschildjes op 
(gemeentelijke) monumenten? Nu we 
met het actualiseren van de gemeen-
telijke monumentenlijst bezig zijn, 
horen we regelmatig van de monu-
menteneigenaren de wens om hun 
gemeentelijke monumenten herken-
baar te maken. Het actualiseren is
inmiddels bijna afgerond. En dat is 
voor ons hét geschikte moment om 
de rijks- en gemeentelijke monumen-
ten in onze gemeente van schildjes te 
voorzien.

Monumentenschildjes Bronckhorst
Om uniformiteit te bevorderen is
ervoor gekozen om monumenten-
schildjes te maken voor de rijks- en 
gemeentelijke monumenten. Deze 
schildjes stellen we kosteloos ter be-
schikking aan monumenteneigenaren. 
De monumentenschildjes van 
Bronckhorst zijn rood-wit en voorzien 
van ons gemeentewapen met het
opschrift rijksmonument of gemeen-
telijk monument. De schildjes hebben 
een afmeting van 7x10,5cm.
Door het aanbrengen van monumen-
tenschildjes op de rijks- en gemeen-
telijke monumenten worden de mo-

numenten voor een breder publiek, 
zowel inwoners als toeristen, zicht-
baar gemaakt en daarmee krijgt het 
brede publiek inzicht in het rijke
culturele erfgoed van Bronckhorst.

Eerste monumentenschildje
Het plaatsen van de eerste monu-
mentenschildjes gaat niet ongemerkt 
voorbij. Wethouder Baars bevestigt 
de eerste schildjes op 14 februari a.s. 
omstreeks 14.00 uur aan de monu-
menten Molenkolkweg 12 - 34 in 
Steenderen.
Woont u in de buurt? Kom gerust een 

kijkje nemen. De eerste schildjes ver-
strekken we aan monumenteneige-
naren in de voormalige gemeenten 
Steenderen en Hummelo en Keppel. 
Later gevolgd door Zelhem, Vorden 
en Hengelo. Voor meer informatie 
over de monumentenschildjes kunt
u contact met ons opnemen via
ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

Monumentenschildjes

In 2005 zijn de acht Achterhoekse ge-
meenten, waaronder Bronckhorst, 
met verschillende partijen zoals de 
politie, Iriszorg, Halt en GGD begon-
nen met een alcoholmatigingsproject 
voor de jeugd. Aanleiding waren de 
verontrustende cijfers en berichten 
van kinderen die steeds jonger, vaker 
en meer alcohol dronken. Door de be-
haalde resultaten en de goede sa-
menwerking tussen de verschillende 
deelnemende organisaties heeft het 
alcoholmatigingsproject veel lande-
lijke erkenning gekregen. Om het 
project goed af te ronden, ligt er nu 
een eindplan met verschillende acti-
viteiten voor 2011 en 2012. 

Voorlichtingsactiviteiten 
Het alcoholmatigingsproject bestond 
onder meer uit een aantal groot op-

gezette publiekscampagnes voor jon-
geren en hun ouders (zoals alcohol-
debatten met televisiepresentator
Filemon Wesselink), om het alcohol-
gebruik te verminderen. Uit onder-
zoek is gebleken dat het alcoholge-
bruik bij jongeren in de Achterhoek 
daadwerkelijk is gedaald. Deze daling 
is nog pril en daarom is de doorgang 
van activiteiten de komende twee jaar 
nog nodig. Naast meer publiciteit en 
voorlichting is er in de komende peri-
ode ook aandacht voor het met beleid 
schenken van alcohol bij evenemen-
ten en borging van de kennis en erva-
ring die is opgedaan met dit project.

B en w besloten vorige week de bij-
drage van 20.000 euro namens onze 
gemeente voor het project voor 2011 
en 2012 beschikbaar te stellen op 

voorwaarde dat de andere betrokken 
partijen, onder meer de provincie, 
ook meedoen.

Gemeente zet alcoholmatigingsproject 
voor jeugd voort

Het eerste deel van de werkzaamhe-
den in het centrum van Hengelo, het 
herbestraten van de Ruurloseweg, is 
bijna klaar. De weg gaat 11 februari 
a.s. weer open voor het verkeer. Het 
werk aan de parkeerplaats aan de 
Synagogestraat vordert ook. Dit bete-
kent dat er weer een volgend deel op-
gebroken gaat worden in het centrum 
van Hengelo: de Kervelseweg en de 
Bleekstraat.

Kervelseweg
De Kervelseweg is al enkele weken 
slecht bereikbaar door het verleggen 
van de waterleiding. De weg wordt nu 
in gedeelten verwijderd om de riole-
ring te kunnen leggen naar de sloot, 
die langs de rondweg loopt. Deze rio-
lering voert straks het regenwater 
van de weg en dakoppervlakten uit 
het centrum af naar de sloot. Als de 
riolering erin ligt, starten wij met de 
herinrichting van de Kervelseweg. 

Bleekstraat
Ook sluiten we de Bleekstraat, vanaf 
de Spalstraat tot aan de Asterstraat, 
af. Vanaf 9 februari kunt u hier tijde-
lijk niet meer langs. De weg wordt 
hier gedeeltelijk verlegd om horeca 
meer de ruimte te geven.

Planning
Door de weersomstandigheden is de 
planning van de werkzaamheden wat 
naar achteren geschoven. Op dit mo-
ment kijken wij of een inhaalslag mo-

gelijk is. Hierbij wordt ook rekening 
gehouden met het verkeer, de bereik-
baarheid van winkels, woningen en 
bedrijven, evenementen en aanrijrou-
tes van hulpdiensten. Volgende week 
hebben we meer duidelijkheid en pu-
bliceren we de aangepaste planning.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij ons 
langs in de informatieruimte in het 
voormalige gemeentehuis. We zijn er 
van 15.30 tot 16.30 uur om uw vragen 
te beantwoorden. U kunt ons ook bel-
len, tel. (0575) 75 02 50 of mailen:
info@bronckhorst.nl (vermeld svp 
‘centrum Hengelo’ in het onderwerp 
van uw mail).

Werkzaamheden centrum Hengelo

De gemeente streeft ernaar haar 
dienstverlening aan inwoners 
steeds te optimaliseren. Daarbij 
hoort een vermindering van regel-
geving en vereenvoudiging van pro-
cedures.
B en w besloten vorige week om de 
komende maanden te bekijken of
onder meer de vergunningen voor 
het kappen van bomen, gedenk-
tekens op graven, inritten, maar ook 
welstands-, APV- en handhavings-
procedures aangepast kunnen
worden. 

Zo denken we het aantal aanvragen 
voor kapvergunningen fors te kun-
nen verminderen zonder dat dit ten 
koste gaat van de landschappelijke 
kwaliteit van de gemeente. Onder 
meer door te bekijken of de vergun-
ning vervangen kan worden door 
een melding of zelfs kan vervallen. 
Daarnaast zou ook de vergunning 
voor bijvoorbeeld een gedenkteken 
op graven of de collectevergunning 
vervangen kunnen worden door de 
veel eenvoudiger melding. Dit ge-
beurt elders in Nederland ook al. 
Ook onderzoeken we of bij het ver-
lenen van vergunningen en de hand-
having bij bouwactiviteiten meer 
maatwerk kan worden toegepast en 
meer rekening kan worden gehou-
den met de eigen verantwoordelijk-
heid van de opdrachtgever. Verder 
wil de gemeente bekijken hoe de 
werkwijze van de welstandscom-
missie nog eenvoudiger kan worden 
en moeten we de nieuwe regels 
voor vergunningvrij bouwen nog in 
het huidige welstandsbeleid ver-
werken.

Onderzoek naar mogelijkheden 
om regelgeving te versoepelen

De monumentencommissie verga-
dert op 16 februari 2011 om 09.00 
uur in het gemeentehuis zaal Toren. 

De vergadering is openbaar. De agen-
da voor deze vergadering vindt u op 
onze website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Commissievergadering 10 
februari a.s.
Op 10 februari a.s. vindt een gecom-
bineerde vergadering plaats van de 
raadscommissies Evaluatie en con-
trole en Beleidsontwikkeling in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De 
openbare vergadering begint om 
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
• Presentatie politie
 De politie licht de belangrijkste 

conclusies uit de veiligheidsmoni-
tor toe en geeft aan waar de priori-
teiten voor Bronckhorst de komen-
de tijd liggen

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; 2e Berkendijk 8a Hengelo’

 Op het ontwerpbestemminsplan 
kwamen een aantal zienswijzen 
binnen, die gegrond en ontvanke-
lijk zijn verklaard. De raad wordt 
gevraagd het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen

• Overzicht ‘Opties herziening 
WMO/Wwb’

 Het voorstel aan de raad is om de 
haalbare opties uit het overzicht 
goed te keuren. Het WMO/Wwb-
beleid moet namelijk heroverwo-
gen worden, omdat voor 2011 min-
der budget voor deze regelingen is 
gereserveerd. De bijdragen van 
het rijk nemen af en het aantal 

aanvragen in Bronckhorst neemt 
toe

• Evaluatie inkoopbeleid
 Na evaluatie van ons inkoopbeleid 

bleek dat ons huidige beleid niet 
meer actueel is. De raad wordt ge-
vraagd een nieuw inkoopbeleid 

vast te stellen dat in lijn is met het 
huidige aanbestedingsrecht, waar-
door onze opdrachten beschikbaar 
blijven voor lokale en regionale on-
dernemers

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens commissiever-
gaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzondering 

van presentaties en actieve informa-
tievoorziening. De maximale spreek-
tijd is vijf minuten. U kunt zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, via
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

De Achterhoek heeft te maken met 
demografische ontwikkelingen die 
invloed hebben op de woningbouw. 
Om te voorkomen dat we in de toe-
komst te maken krijgen met leeg-
stand en verpaupering moeten we 
keuzes maken. Bronckhorst trekt 
hierin samen op met de provincie 
Gelderland, de Achterhoekse
woningcorporaties en de zes andere 
Achterhoekse gemeenten.

Gezamenlijk hebben ze besloten de 
plannen voor nieuwbouw voor de 
periode 2010-2020 drastisch terug 
te draaien. Dit is opgenomen in de 
regionale Woonvisie die de Bronck-
horster gemeenteraad op 27 januari 
jl. vaststelde. Voor onze gemeente 
staat in de visie dat de komende
jaren nog maar 385 nieuwe wonin-
gen gebouwd kunnen worden. Op dit 
moment bekijken we wat dit bete-

kent voor alle nieuwbouwplannen in 
Bronckhorst, waarvan een aantal al 
lange tijd op de planning staat.
Ter uitvoering van de woonvisie nam 
de raad vorige week al wel een
voorbereidingsbesluit om de
nieuwbouwplannen voor gebied
De Kwekerij in Hengelo terug te 
brengen van 208 naar 50. We
voeren hierover gesprekken met
de projectontwikkelaar.

Gemeente neemt besluit om woningbouwplannen 
Kwekerij in Hengelo terug te schroeven van 208 
naar 50
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Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, circuit De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 20 augustus 08.00 uur t/m 21 augustus 

18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 20 augustus 09.00 uur t/m 21 augustus 00.00 
uur, afsluiten van de Wolfersveenweg,  Priesterinkdijk en de Aaltenseweg, 20 en 21 augustus 
2011, ontheffing groepskamperen aan Wolfersveenweg 14, 20 t/m 22 augustus 2011, Halmac

• Halle, circuit De Kappenbulten, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. motocrosswedstrij-
den, 20 maart 2011 van 09.00 uur tot 20.00 uur, Halmac

• Halle, perceel nabij Fortstraat 10, paasvuur, 24 april 2011 (1e paasdag) vanaf 20.30 uur, afsluiten 
van de Fortstraat, tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk, evenementencommissie Halle

• Hengelo (Gld), afsluiten van de Veldermansweg, 20 maart 2011 van 09.00 tot 17.00 uur i.v.m. open 
huis en toerrit, Hamove

• Hengelo (Gld), Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat, dweilorkesten festival, 17 april van 
13.00 tot 18.00 uur, plein Kerkstraat/Raadhuisstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

 17 april van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten en instellen stopverbod Spalstraat, Kerstraat, gedeelte 
Raadhuisstraat en alle toegangswegen naar genoemde straten, 17 april 2011 van 06.00 tot 20.00 
uur, stichting Hengels dweilfestival

• Hoog- en Laag-Keppel, Keppelrun, prestatieloop met diverse afstanden, afsluiten van de Monu-
mentenweg, 12 juni 2011 van 9.00 tot 14.00 uur, Hessenrijders

• Steenderen, café De Seven Steenen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, M. Groothedde
• Vierakker, Kapelweg 14, buitendag met diverse activiteiten, 17 april 2011 van 11.00 tot 17.00 uur, 

boerderijwinkel Den4Akker
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van Italiaanse en Griekse 

delicatessen, wekelijks op donderdagmiddagen, Delicato Agat R
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, muziekfestijn met live muziek, ontheffing art. 35 Drank- 

en Horecawet, 19 februari van 19.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 19 februari 
2011, Kolde Karmis comité

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 19 januari 2011:
• Vorden, Hoetinkhof 108, bouwen carport
Ontvangen op 27 januari 2011: 
• Halle, Klaverdijk 14, kappen eikenboom 
• Hummelo, de Brouwerij 9, veranderen woning
• Zelhem, Brinkweg 15A, plaatsen reclamezuil 
Ontvangen op 28 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 16, verbouwen veestalling
• Zelhem, Stationsstraat 14-16, verwijderen van asbest
Ontvangen op 31 januari 2011: 
• Halle, Dorpsstraat 75-75A, veranderen winkelruimte tot woonruimte
• Hummelo, Groeneweg 2, vernieuwen dak woning en bouwen dakkapel
• Zelhem, Halseweg 36, bouwen woning met bijgebouw
Ontvangen op 1 februari 2011: 
• Baak, Vrendenbargsedijk 1, bouwen garage
• Vorden, Schuttestraat 10, bouwen stoeterij
Ontvangen op 2 februari 2011: 
• Vorden, Mispelkampdijk 1, bouwen dakkapel
Ontvangen op 3 februari 2011: 
• Steenderen, Doctor A. Ariënsstraat 22, verbouwen garage/berging
• Zelhem, Aaltenseweg 11, slopen en bouwen toiletgebouwen

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

Aanvragen

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w zijn van plan onder voorwaarden vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een hore-
cabedrijf aan:
• Hengelo (Gld), voetbal- en atletiekvereniging PAX, in de inrichting Elderinkweg 5 

Zienswijze indienen?
Tegen dit voornemen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendma-
king schriftelijk een zienswijze indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld).

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 25 januari 2011:
• Keijenborg, Booltinkplein, standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit,
 wekelijks op donderdagen van 09.30 tot 18.00 uur, P.H.B. van Aalten
Afgegeven op 28 januari 2011:
• Zelhem, Stationsplein en rondom De Brink, Koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, dans-
 demonstratie, tent met live-muziek en minivoetbaltoernooi, 30 april 2011 van 09.30 uur tot 24.00 

uur, stichting Zelhem en Oranje
Afgegeven op 2 februari 2011:
• Zelhem, café De Mallemolen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, R.W.H. van Gurp
• Vorden, kasteeltuin, midzomerfeest, 18 juni van 12.00 uur tot 19 juni 2011 01.30 uur, stichting 

Evenementen Vorden

Verleende vergunningen

• Vorden, Helderboomsdijk, Boomfeestdag, 23 maart 2011 van 10.00 tot 12.00 uur, gemeente 
Bronckhorst

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 28 januari 2011:
• Steenderen, Emmerweg 12, ophogen grond
• Vorden, Molenweg 20 t/m 28, bouwen 5 woningen
Verzonden op 31 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 15, kappen notenboom
• Hengelo (Gld), Zuivelweg 7, verwijderen asbesthoudende dakplaat
• Vorden, Wildenborchseweg 11, plaatsen zonnecollectoren
• Zelhem, Aaltenseweg 11, kappen houtsingel en diverse bomen 
Verzonden op 2 februari 2011:
• Halle, Halseweg 53, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 43, kappen van berken
Verzonden op 3 februari 2011: 
• Hengelo (Gld), Het Karspel 24 t/m 38 (even) en Sarinkkamp 7A t/m 7D (oneven), bouwen
 12 woningen
• Hengelo (Gld), Het Karspel 40 t/m 48 (even) en Sarinkkamp 9 t/m 17 (oneven) , bouwen
 10 woningen

Geweigerde omgevingsvergunningen 
 Verzonden op 31 januari 2011:
• Zelhem, Ruurloseweg 30 V89, kappen 1 eik 

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 1 februari 2011:
• Vorden, Wildenborchseweg 9, aanleggen amfibieënpoel, reden termijnverlenging: de aanvraag 

ligt in een hydrologisch aandachtsgebied, nieuwe beslisdatum uiterlijk 18 maart 2011  
• Vorden, Wildenborchseweg 11, aanleggen paddenpoel, reden termijnverlenging: de aanvraag ligt 

in een hydrologisch aandachtsgebied, nieuwe beslisdatum uiterlijk 14 maart 2011 
Verzonden op 2 februari 2011: 
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 52, veranderen woning, reden termijnverlenging: het betreft een 

complexe aanvraag, nieuwe beslisdatum uiterlijk 18 maart 2011

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Vorden, tijdens Boomfeestdag is de Helderboomsdijk, tussen de Beunksteeg en het Stapelbroek, 

op 23 maart 2011 van 09.30 tot 12.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In 
het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, vervangend bouwen woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 3 februari 2011:
• Zelhem, de Biezenbusse 14, vergroten woning

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

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

Voorbereidingsbesluit ‘De Kwekerij Hengelo (ged.)’
De gemeenteraad van Bronckhorst besloot op 3 februari 2011 een partiële herziening van het be-
stemmingsplan ‘De Kwekerij’ voor te bereiden. Het besluit is in werking getreden op 5 februari 
2011. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op een gebied gelegen aan de Heurne en de 
Vordenseweg in Hengelo (Gld). De gronden van de ter plaatse gevestigde meubelfabriek zijn niet in 
dit besluit opgenomen.
 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage.
U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.VB00005-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.VB00005-/NL.IMRO.1876.VB00005-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ en Plan-MER 
Buitengebied gemeente Bronckhorst
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 10 februari t/m 23 maart 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking 
op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeente Zelhem. Buiten de begrenzing 
van het nieuwe bestemmingsplan valt het gebied dat volgens het reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers is aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG Halle-Heide).

Ten opzichte van het voorontwerp (november 2008) zijn de mogelijkheden voor functieverandering 
van agrarisch naar wonen ingeperkt. De in het voorontwerp beschreven ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de landbouw zijn gehandhaafd op basis van de uitkomst van de milieueffectrapportage.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00866-ON07. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00866-/NL.IMRO.1876.BP00866-ON07

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis (volg verwijzing 

naar zaal Leeuw). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan 
kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Kennisgeving Plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage voor 
plannen (plan-MER) uit te voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept voor activiteiten 
ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is. 

In het bestemmingsplan gaat het met name om de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderij. 
De plan-MER dient ertoe om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de plan- en besluitvor-
mingsprocedure over het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem’. De plan-MER procedure is ge-
start met de raadpleging van de betrokken bestuurlijke instanties over de reikwijdte en het detail-
niveau (Notitie van 17 augustus 2009) van de op te stellen plan-MER. 

De gemeente Bronckhorst heeft inmiddels een plan-MER op laten stellen op basis van het vooront-
werp bestemmingsplan. In deze plan-MER (rapport van 27 april 2010) zijn verschillende alternatie-
ven en scenario’s betrokken. In de plan-MER is tevens een passende beoordeling volgens de 
Natuurbeschermingswet opgenomen in verband met de aanwezigheid van Natura-2000 gebieden in 
of nabij het plangebied. De plan-MER is later nog aangevuld (notitie van 14 september 2010). De 
Commissie m.e.r. heeft op 27 oktober 2010 advies uitgebracht over de opgestelde plan-MER. 

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan moet toepassing worden gegeven aan de Wet
milieubeheer. De plan-MER met de hiervoor genoemde stukken ligt daarom gelijktijdig met het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage.

U kunt de plan-MER met bijbehorende stukken op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen → Zelhem
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis (volg verwijzing 

naar zaal Leeuw). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan 
kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan en/of de plan-MER naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar 
voren brengen bij de gemeenteraad. Als u de zienswijze in een hoorzitting wilt (doen) toelichten 
dient u dat bij het indienen van de zienswijze te vermelden.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 11 Toldijk’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 11 Toldijk’ en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 10 februari t/m 23 maart 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoem-
de tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centra-
le telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Ruimtelijke plannen.
Het plan heeft betrekking op functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar twee burger-
woningen, waarbij een aangebouwde schuur van het gemeentelijke monument wordt verbouwd tot 
extra woning.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Wildenborchseweg 14 Vorden’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Wildenborchseweg 14 Vorden’ en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 10 februari t/m 23 maart 2011 tijdens openingstijden voor een 
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.
nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar wonen. De 
huidige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Vastgesteld projectbesluit en bouwvergunning ‘Velswijkweg 1 Zelhem’
B en w van Bronckhorst stelden op 14 december 2010 het projectbesluit ‘Velswijkweg 1 Zelhem’ 
vast en verleenden de bouwvergunning. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigin-
gen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit en de daarop betrekking hebben-
de stukken liggen van 10 februari t/m 23 maart 2011 voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit en 
de bouwvergunning hebben betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen, 

waarbij naast de bestaande woning tevens een nieuwe vrijstaande woning mag worden gereali-
seerd.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00011-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00011-/NL.IMRO.1876.PB00011-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het projectbesluit 
bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is 
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voor-
dat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen; Hoogstraat 8 
Toldijk’
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 27 januari 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Steenderen; Hoogstraat 8 Toldijk’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 10 februari t/m 23 maart 2011 
voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het per-
ceel van niet-agrarisch bedrijf (slagerij) in niet-agrarisch bedrijf (klokkenrestauratiebedrijf).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00937-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00937-/NL.IMRO.1876.BP00937-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8a 
Halle
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 27 januari 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Marssestraat 8-8a Halle’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 10 februari t/m 23 maart 2011 
voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar wonen en het splitsen van de 
woning in twee woningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00936-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00936-/NL.IMRO.1876.BP00936-VG01

• Via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Koekoekstraat 17 
Vierakker’
B en w van Bronckhorst stelden op 25 januari 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Koekoekstraat 17 Vierakker’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een voormalig agrarisch bedrijf in een be-
drijfsbestemming (bemiddelingsbureau voor personeelsdiensten in combinatie met een bedrijf voor 
beheer van onroerend goed toegestaan).

Het wijzigingsplan ligt van 10 februari t/m 23 maart 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoon-



Openbare bekendmakingen - vervolg

nummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het snoeien van bomen sluiten wij de volgende wegen af:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, tussen de Zuivelweg en de Tramstraat, 9 en 10 februari 2011
• Hengelo (Gld), Kieftendorp, vanaf de Ruurloseweg/t-splitsing Kieftendorp, 14 t/m 18 februari 

2011
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk, tussen Zelledijk en Wassinkweg en tussen Zelledijk en Hazenhutweg, 

14 t/m 25 februari 2011
• Zelhem, Meeneweg, van de Halseweg tot de Aaltenseweg, 7 t/m 11 februari 2011 
• Zelhem, Dwarsdijk, tussen de Kuiperstraat en de Heisterboomdijk, 7 t/m 18 februari 2011

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

Snoeiwerkzaamheden

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 9 februari t/m 23 maart 2011 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Hoekendaalseweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 24 maart 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet Milieubeheer

Ambtsinstructie leerplichtambtenaar
B en w hebben in hun vergadering van 18 januari jl. de ‘Ambtsinstructie voor de leerplichtambte-
naar’ vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de leerplichtambtenaar van onze ge-
meente haar functie invult. De instructie treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. U kunt 
de ambtsinstructie vinden op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal loket → Regelgeving → 
Onderwijs. Ook ligt deze ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Hier kunt u tegen beta-
ling van de kosten een kopie van de instructie krijgen.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

Net

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

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de 

specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak 

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt 

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring, 

maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet 

te vinden. Door een website kunnen particulieren en 

bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen

kan betekenen.

Weevers Net Vorden    tel.: (0575) 557 310    info@weevers.net    www.weevers.net

www.terioscentervoorhuis.nl 
heeft gekozen voor maatwerk

ONLANGS
GEPUBLICEERD

DOOR 
WEEVERS NET

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

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

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden



Mevrouw Gaikhorst had een 3-daagse 
reis voor 2 personen naar Lissabon 
in Portugal gewonnen met een prijs-
vraag georganiseerd door Mazda Mo-
tor Nederland. 

Door de vraag ‘Hoe noemen ze het
stoelsysteem van de Mazda6’ met het
juiste antwoord ‘Karakuri’ te beant-
woorden heeft ze nu een heerlijke 
vakantie tegoed.

Autobedrijf Lenselink 
reikt reischeque uit

Zutphen - Onlangs reikte Lubert Lenselink van Autobedrijf Lenselink
een reischeque uit aan mevrouw Hennie Gaikhorst uit Zutphen.

De Gelderse Talenten Wedstrijd 
wordt verdeeld over twee dagen ge-
zwommen. Met ondersteuning van 
gezellige muziek is er het hele week-
end een goede sfeer in het Nijkerse 
bad. Hoewel de wedstrijd op het punt 
heeft gestaan te verdwijnen ( ze sluit 
qua niveau meteen aan na de Gelderse 
Kampioenschappen van begin janua-
ri) is het voor de zwemmers erg goed 
dat deze wedstrijd gebleven is. Om 
je als zwemmer te verbeteren moet 
je je toch regelmatig kunnen meten 
met de zwemmers uit de hele kring. 
De motivatie om boven jezelf uit te 
stijgen is dan groot en de te winnen 
medailles doen daar goed werk. Zo 
houden we een brede gemotiveerde 
basis onder het wedstrijdzwemmen, 
erg belangrijk voor de zwemsport. In-
tussen doen de Berkelduikers het dus 
prima en worden er heel veel flinke 

pr’s gezwommen. Ook diegenen die 
niet in de medailles zijn gevallen heb-
ben zich in de meeste gevallen toch
weer goed verbeterd.

Goud: Nick Bongers ( ‘97) 200 wis-
sel, Lotte Eising ( ‘95) 50 rug, Manon
Kolkman ( ‘97) 100 vlinder, Emiel van
Bezooyen ( ‘96) 200 wissel, Sander 
Wissink (‘95) 100 schoolslag, Anniek
Welmer ( ‘98) 100 rugslag, Marike 
van Rooy (‘01) 50 vlinder, Jade Wens-
veen (‘00) 100 vrij, Thomas Luchies 
(‘97) 100 vlinder.
Zilver: Ashley de Weerd (‘01) 100
schoolslag, Thomas Luchies (‘97) 200
wissel, Nick Bongers (‘97) 100 school-
slag en 200 wisselslag, Marijn Cai 
(‘97) 100 vrij, Emiel van Bezooyen ( 
‘96) 100 rug en Sander Wissink (‘95)
100 rug.
Brons: Ashley de Weerd(´01) 100 rug,
Jade Wensveen )´00’ 100 rug, Judith
Wentink (‘97) 100 rug, Martijn Cai
(‘97) 100 rug, Emiel van Bezooyen
(‘97) 100 vlinder, Bernice Jager ( ‘97)
100 vlinder en 100 schoolslag, Har-
men van Middelkoop (‘96) 100 school-
slag en 200 wissel, Lotte Eising(‘95)
100 vlinder, 100 schoolslag en 100
vrij, Marike van Rooy (‘01) 100 vrij,
Emiel Eising (‘97) 200 wissel.

Berkelduikers zwemmen 
topscore aan medailles
Lochem - Wel dertig medailles ne-
men ze mee terug, negen goud, ze-
ven zilver en veertien brons. Hier-
mee hebben de Berkelduikers de 
topscore in de medaillespiegel 
bereikt. NDD staat weliswaar met 
twaalf gouden medailles boven-
aan, maar haalt het totale aantal 
van de Berkelduikers niet.

Het mtDNA wordt alleen doorgege-
ven via de moeder en is dus een bron 
om de afkomst via maternale weg 
te onderzoeken. Het Y-chromosoom 
is DNA dat uitsluitend van vader op 

zoon wordt doorgegeven en wijst 
daarmee de weg naar gemeenschap-
pelijke voorvader. Over de valkuilen 
en zegeningen van DNA-onderzoek 
voor genealogen zal Dhr. Robert Phi-
lippo op zaterdagmiddag 12 februari 
een voordracht houden. 
De boeiende, interactieve en praktijk-
gerichte lezing wordt georganiseerd 
door de afdeling Achterhoek en Lie-
mers van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging(NGV) in het Dorps-
centrum” Raadhuisstraat 6 Vorden. 
Aanvang 14.00 uur en de toegang is 
vrij voor leden en belangstellenden.

DNA en Genealogie
Vorden - Genealogen zoeken naar 
familierelaties tussen personen. 
Naast het traditioneel archief-
onderzoek kan de moderne ge-
nealogisch onderzoeker gebruik 
maken van DNA-onderzoek. Het 
DNA van personen afkomstig van 
dezelfde voorouders vertoont ook 
na eeuwen gelijkenissen.

De heer W. Nijhof uit Apeldoorn 
houdt een lezing over het leven Van 
Godfried Bomans. Bomans was vele 

jaren de meest gelezen schrijver van
Nederland. Hij heeft meer dan 60
boeken en vele andere geschriften op
zijn naam staan. Bomans kon zowel
zeer ernstig als zeer lichtvoetig schrij-
ven. De bijeenkomst is in de Herberg
en begint om 19.45 uur.

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Woensdag 16 februari 
a.s. is weer onze maandelijkse 
bijeenkomst.

Henk Ruiterkamp maakte bij de aan-
koop bekend dat hij zelf geen evene-
menten gaat organiseren, maar dat 
het theater voor bepaalde gelegenhe-
den gehuurd kan worden. Josée van 
der Staak las in Contact het artikel 
over de molen en het theater en nam 
vervolgens contact op met Henk Rui-
terkamp. Dit met als insteek zelf wat 
te organiseren. Josée: ‘ Ik ken het the-
ater goed, ik heb er in het verleden 
een paar keer samen met Peter Hoef-
nagels gezongen. Het kleinschalige 
en de intieme sfeer heeft mij altijd 
zeer aangesproken. Ik zou het dood-
zonde vinden wanneer het theater 
niet meer gebruikt zou worden.
Na het gesprek met Henk Ruiter-
kamp, waarin ik heb aangegeven, 
graag voorstellingen te willen orga-
niseren en waarop Henk enthousiast 
reageerde, heb ik contact opgenomen 
met enkele dorpsbewoners om samen 
iets te doen. Het theater is er trou-
wens voor de gehele gemeenschap. 
Dat alles heeft er inmiddels toe ge-
leid dat de initiatiefgroep TOM ( The-
ater onder de Molen ) is opgericht’, 
zo zegt Josée van der Staak. Deze 
groep bestaat uit: Josée van der Staak 
voorzitter, Loes Klein- Kievit secreta-
ris, Liesbeth Smit en Els en Martien 
Pater. De functie van penningmees-
ter moet nog worden ingevuld. Ove-
rigens maakt ook Henk Ruiterkamp 
deel uit van de initiatiefgroep.
Josée: ‘ Het ligt in de bedoeling dat 
wij, om te beginnen, een aantal ja-
ren gebruik willen maken van het 
theater. Om de ‘zaak ‘ draaiende ‘te 
kunnen houden gaan wij het profes-

sioneel opzetten. Zo zijn er plannen 
om elke derde zondag van de maand 
tussen 15.00 en 17.00 uur een voor-
stelling te organiseren. De bezoekers 
betalen per voorstelling 15 euro in-
clusief koffie. Wij zijn thans volop 
bezig met het samenstellen van de 
programma’s. Dat willen wij begin 
maart afgerond hebben zodat wij 
dan het programma 2011 bekend 
kunnen maken. Naast deze voorstel-
lingen op de zondag willen wij in de 
zomermaanden (juli en augustus) op 
een achttal woensdagavonden activi-
teiten in het theater organiseren. 

Zodra TOM de formele status heeft 
willen we leden en donateurs gaan 
werven en op geregelde tijden een 
nieuwsbrief versturen. Wanneer alles 
volgens planning verloopt krijgt het 
Theater onder de Molen op zaterdag 

26 maart een nieuwe start. Inmiddels 
hebben we de plannen met vrienden 
en bekenden besproken, die allemaal 
enthousiast reageerden. Dat geeft ons 
als initiatiefgroep een goed gevoel’, 
zo zegt Josée van der Staak. Behalve 
met de organisatie rondom het the-
atergebeuren is Josée, behalve met 
zang en kunst, zeer actief als teken-
taal therapeut.

Josée daarover: ‘Mensen die in hun 
relatie vastlopen, problemen met 
hun kinderen hebben en dergelijke, 
probeer ik door middel van het ma-
ken van tekeningen te laten uitvin-
den, waar precies de problemen lig-
gen. Kinderen kunnen dwars liggen. 
Ouders kunnen geen overwicht op de 
kinderen hebben, kortom ik laat dan 
zowel de ouder als het kind een te-
kening maken. Let wel, ik ben alleen 
maar adviserend bezig. Wanneer tij-
dens een intake- gesprek blijkt dat 
er meer achter zit, dan adviseer ik 
de huisarts te raadplegen. Zelf ben 
ik moeder en oma en dat helpt mij 
bij het geven van een goed advies’, zo 
zegt José van der Staak.

Initiatiefgroep TOM Theater onder de Molen

Start met regionale artiesten

Vorden - Toen Henk Ruiterkamp vorig jaar de Lindese Molen aankocht, 
werd hij niet alleen eigenaar van de molen maar ook (uiteraard) van 
de in de molen gevestigde theater dat plaats biedt aan circa 55 perso-
nen. Peter Hoefnagels, de vorige eigenaar van de molen, organiseerde 
in het theater een aantal keren per jaar, een culturele avond of mid-
dag (zang, cabaret, muziek e.d.).

v.l.n.r:: Liesbeth Smit, Henk Ruiterkamp, Loes klein- Kievit, Josee v.d. Staak en Els Pater

Initiatiefneemster TOM : Josee van der Staak

Zaterdag werd het team dankzij een 
4-3 zege op Concordia Wehl, in de 
sportzaal in het buurtschap Veld-
hoek, kampioen.

F1 zaalvoetbalkampioen
Vorden - Het F1 team van de voet-
balvereniging Vorden, dat wordt 
getraind door Peter Jansen, kan 
ook in de zaal goed ‘uit de voeten’.

De opbrengst van deze verloting is 
bestemd voor het kindercarnaval 
op zondag 6 maart in de sportzaal 
van school de Kraanvogel. Aan dit 
programma wordt onder meer 
meegewerkt door Theater Fiets. 
Ook de hapjes en drankjes die de 
kinderen krijgen aangeboden , 
worden betaald uit de opbrengst 
van de verloting. Zaterdag 12 fe-
bruari worden de loten in het 
buitengebied ‘huis- aan- huis’ ver-
kocht. Zaterdag 19 februari wor-
den de bewoners in de kom van 
Vorden bezocht.

Verloting 
Kranenburgs 
Carnaval
Vorden - Kranenburgs Carna-
val organiseert de komende 
twee zaterdagen, 12 en 19 fe-
bruari een grote verloting met 
aantrekkelijke prijzen.
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De tent gaat open om 20.30 uur en 
vanaf 21.00 uur is er muziek. In het 
voorprogramma en in de pauzes 
treed “Heart beat drums” op. Een 
slagwerkgroep met een compleet ei-
gen repertoire met zelf geschreven 
muziek en een geweldige show! Wie 
de band al eens heeft horen optreden 
weet dat ze het dak van de tent af zul-
len spelen! Nieuwsgierig geworden? 
Kijk alvast op www.heartbeatdrums.
nl en u herkent vast enkele leden van 
de band. 

De coverband ‘Full licence’ uit Fries-
land zal de rest van de avond zorgen 
dat tent gaat knallen! Deze band be-

staat uit 4 heren en een dame met
verschillende smaken voor muziek,
de setlijst is dan ook een verzameling
van persoonlijke favorieten waardoor
er een goede afwisseling ontstaat. Van
stampende rock tot disco, alles komt
aan bod. Hoewel de samenstelling
en de naam van de band in de loop
van de tijd wel eens is veranderd, is
het motto nog steeds hetzelfde....lek-
ker muziek maken! Inmiddels is de
kaartverkoop van start gegaan, dus
zorg dat je er snel bij bent want de
tent is niet zo heel groot en vol is echt
vol! 

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

Tot ziens bij de Kolde Karmis!

Kolde karmis in Vorden
Vorden-Op zaterdag avond 19 
februari vind de 6e editie van de 
‘Kolde Karmis’ plaats in Vorden. 
Er komt een grote verwarmde 
tent op het marktplein te staan 
voor dit super gezellige midwin-
ter feest.

Sociï begon voortvarend aan de wed-
strijd en maakte goed gebruik van de 
ruimtes die Aerdt liet. Vooral op de 
rechterflank kregen Kevin Esselink 
en Johan Riefel omstebeurt de gele-
genheid om op te stomen. Ook op 
links lagen echter ruimtes en daar 
kon Marco Vreeman zijn gang gaan. 
Erg gelukkig ging Sociï evenwel niet 
om met de geboden ruimte. Constant 
werden de verkeerde keuzes gemaakt, 
was het niet door de spelers dan wel 
door de scheidsrechter die vergat een 
penalty te geven. Dat Sociï niet scoor-
de had het echter vooral aan zichzelf 
te wijten. Jasper Kamphuis, Teun Lo-
man, Kevin Esselink en Thijs Rensink 
kregen allen kansen om de score te 
openen. Toch was de ruststand 0-0, 
wel kon Sociï er op basis van de (42 
minuten durende) eerste helft op ver-
trouwen dat het in de tweede helft 
wel goed zou komen. Deze gedachte 
was achteraf gezien waarschijnlijk de 
grootste tegenstander van Sociï. In de 
tweede helft dienden de eerste kan-
sen zich alweer vlot aan, maar nog 
steeds stond het vizier niet op scherp. 
De handelingssnelheid lag simpelweg 
te laag, in plaats van de bal direct op 
de goal te schieten werd er veelvul-
dig voor gekozen om de bal eerst aan 
te nemen. Hierdoor kreeg de tegen-
stander de kans zich te herpositione-
ren en gingen vele kansen verloren. 
Ondertussen werd duidelijk dat de 
scheidsrechter niet op wilde treden 
tegen de harde tackles van Aerdt. Dit 

betekende automatisch ook dat hij
Sociï in de tweede helft nog tweemaal
een penalty onthield, één keer stond
hij er zelfs met zijn neus bovenop.
Terwijl vergeten werd te scoren kreeg
de tegenstander met opportunistisch
voetbal steeds meer vertrouwen in
een goede afloop. Keeper Henry Vree-
man stond echter zijn mannetje en
hield zijn doel schoon. Terwijl het
eindsignaal dichterbij kwam, werd
een puntendeling steeds zekerder.
Uit een vrije trap bij de cornervlag
kwam het deze zondag evenwel toch
nog goed voor Sociï. De bal kwam bij
de tweede paal terecht alwaar Arend
Jan Groot Jebbink in de dekking leek
te staan van twee tegenstanders. De-
ze dekking bleek toch niet zo sterk
aangezien één van de mannen van
Aerdt, geholpen door Groot Jebbink,
de bal in eigen doel kopte. De opluch-
ting bij Sociï was groot aangezien de
mannen zich beseften dat dit belang-
rijke punten zijn in de strijd om het
kampioenschap. 
Het moge duidelijk zijn dat 0-1 de
eindstand was en Sociï uiteindelijk
toch nog een ‘goede’ zondag had. Ook
omdat de nummers 3 en 4 (Worth
Rheden en Zeddam) de punten deel-
den. Volgende week krijgt Sociï de
nummer 2 (Carvium) op bezoek, ho-
pelijk zijn de mannen van trainer Jan
Steffens dan nauwkeuriger in de af-
werking.

UITSLAGEN 
ZONDAG 6 FEBRUARI
Aerdt 1-Sociï 1; 0-1, Sociï 2-Baakse
Boys 2; 1-3, Pax 11-Sociï 3; 2-3, AZC
5-Sociï 4; 1-0, Sociï 5-Steenderen 5;
1-5.

PROGRAMMA 
ZONDAG 13 FEBRUARI
Sociï 1-Carvium 1, Sociï 2-Be Quick Z.
2, Sociï 3-ABS 6, Sociï 4-Brummen 6,
Brummen 7-Sociï 5.

Sociï
Wichmond-Op een winderige zon-
dag reisde de selectie van Sociï af 
naar Aerdt, daar waar de num-
mer laatst uit de klasse 6C zetelt. 
Deze ploeg staat bekend als een 
hard spelende ploeg die ruwe op-
lossingen niet schuwt. Aan Sociï 
dus de taak om de benen heel te 
houden en drie punten mee te ne-
men naar Wichmond.

Met hun karakteristieke geluid en 
hun pakkende songs wisten John 
Fogerty en zijn mannen in de jaren 
‘60 en ‘70 ongekende successen te 
boeken. Talloze hitnoteringen en een 
optreden op Woodstock waren dan 
ook het gevolg. De muziek van C.C.R. 
staat bij velen van ons als de ultieme 
soundtrack van de roemruchte jaren 

‘60 en ‘70 in het geheugen gegrift. 
The Fortunate Sons vonden dat het 
C.C.R. repertoire niet voor de bühne 
verloren moest gaan en hebben zich 
ontpopt als trefzekere vertolkers van 
hun helden. Met hun spetterende 
“Tribute to C.C.R.” hebben ze in de 
afgelopen jaren talloze wervelende 
shows in binnen- en buitenland ge-
geven. The Fortunate Sons weten 
als geen ander met hun “Tribute to 
C.C.R.” de sfeer en het gevoel van de 
jaren ‘60 en ‘70, de bloeiperiode van 
de popmuziek, tot leven te wekken. 
Zanger en gitarist Toon Eppink komt 
met zijn bulderende stemgeluid en 
zijn energieke performance akelig 
dicht in de buurt van C.C.R. front-
man John Fogerty. Door velen is hij 
dan ook al tot “de Nederlandse John 

Fogerty” gekroond. Met de weerga-
loos swingende ritmesectie van Mar-
co Oonincx op bas en Ipo van Drooge 
wordt het geheel tot een dampend 
feest. Inmiddels hebben The Fortu-
nate Sons in binnen- en buitenland 
een stevige live reputatie opgebouwd. 
De in juni 2009 verschenen CD “Live 
in Europe” vormt het sfeervolle visi-
tekaartje van de unieke live-energie 
van The Fortunate Sons. In een klein 
uur komen bekende en minder be-
kende C.C.R. nummers voorbij in 
een stomende Fortunate Sons uitvoe-
ring. Wilt u zich zelf overtuigen van 
de kwaliteiten van “The Fortunate 
Sons”, neem dan een kijkje op de 
website; www.thefortunatesons.nl of 
kom langs bij Cafe De Zwaan!

Live on stage Fortunate Sons in Cafe De Zwaan 

The Fortunate Sons
Hengelo - Zaterdagavond 12 fe-
bruari in de Zwaan weergaloze 
ode aan Creedence Clearwater 
Revival. Proud Mary, Who’ll Stop-
The Rain, Bad Moon Rising, I put 
A Spell On You; Dit is slechts 
een kleine greep uit de lange rij 
onverwoestbare klassiekers die 
Creedence Clearwater Revival op 
haar naam heeft staan.

De sleepslangbemester is de nieuw-
ste aanwinst van De Covik in Steen-
deren. Voor de informatieavond 
over de werkwijze ervan, afgelopen 
december, was veel belangstelling. 
Anton Groot-Roessink uit Baak was 
een van de geïnteresseerden die zich 
aanmeldde. 
De gehele installatie kwam vrijdag 
4 en zaterdag 5 februari in actie op 
het grasland van de familie Groot-
Roessink. “Het is een groot voordeel. 
Je hebt minder gewicht in de wei, 

minder spoorvorming,” aldus Anton 
Groot-Roessink. “En aangezien het zo 
nat is op het moment en de putten 
vol, moest er dus iets gebeuren. De 
mestsilo zit ook helemaal vol, tot aan 
het randje: 1300 kuub.” De bemes-
tertrekker kan 1,5 kilometer ver het 
land op rijden, met een rode slang 
van 1 kilometer lang en een blauwe 
van 500 meter aan elkaar gekoppeld. 
De blauwe slang is geschikt om te sle-
pen over het land. De rode is gemaakt 
van steviger materiaal en kan minder 

goed schuiven zonder de ondergrond 
te beschadigen. Bij de boerderij staat 
eveneens een trekker, maar nu met 
een afgesloten mesttank erachter. De 
tank heeft een speciale koppeling voor 
de sleepslang alsmede een koppeling 
met de mestsilo. “De zware pomp aan 
de voorzijde van deze tank zorgt dat 
met hoge druk de mest door de lei-
ding naar de sleepslangbemester op 
het land wordt geperst,” legt Marcel 
Klein Reesink van De Covik uit. Deze 
manier van bemesten is sneller dan 
het gebruik van tanks, maar meer 
geschikt voor grotere percelen. Voor 
te kleine stukken land, moet steeds 
de slang opnieuw worden uitgerold. 
Roelama, een Nederlands fabrikant 
van mengmesttanken en bemesters, 
nam een vertegenwoordiger en een 
monteur mee om het systeem in de 
gaten te houden. Een aantal starteron-
gemakken konden helaas niet voor-
komen worden, maar eenmaal aan 
de slag was de klus snel geklaard. De 
voordelen van een sleepslangbemes-
ter zijn duidelijk. Er is een minimale 
bodemdruk, een hogere opbrengst 
door minder structuurschade, het is 
geschikt voor bouw- en grasland, de 
mestaanwending is ook mogelijk bij 
minder gunstige bodemomstandig-
heden, de capaciteit is groot, de werk-
breedte van de bemester is 12 meter, 
de bemestertrekker rijdt op brede 
banden met een drukwisselsysteem 
en er wordt nauwkeurig gewerkt 
door de GPS besturing op de trekker. 
De Covik, Covikseweg 3, 7221 CM  
Steenderen, telefoon (0575) 451 502, 
fax (0575) 452 713, email info@de-
covik.nl. Meer informatie op de site 
www.decovik.nl.

Sleepslangbemester van De Covik 
aan de slag

Steenderen - Voor de eerste keer dit bemestingsseizoen ging De Covik 
aan het werk met het nieuwe sleepslangbemestingsysteem. Voordelen 
hiervan zijn bijvoorbeeld de minimale bodemdruk en de mogelijkheid 
om ook te bemesten bij minder gunstige bodemomstandigheden. Dit 
was vrijdag 3 en zaterdag 4 februari duidelijk het geval. Het grasland 
van melkveehouder Groot-Roessink in Baak was drassig.

De bemestertrekker met de uitgerolde blauwe slang.

De messtank heeft aan de voorzijde een zware pomp.

Zo komen er verschillende origine-
le voertuigen van waaruit de kof-
ferbak van alles verkocht wordt. 
Maar ook de Zelhemse winkeliers 
gaan ‘crazy’. Er zijn leuke prijzen 
voor het origineelste voertuig en 
voor de origineelste winkelier.
Iedereen met een origineel voer-
tuig kan meedoen. U kunt zich 

tot 1 maart inschrijven bij Ans 
Heerink, info@weevers-druk.nl 
of via tel. 0314-625053.
In het dorp is verder voor jong en 
oud van alles te doen. Er loopt een 
dweilorkest en er is een smartlap-
penkoor. Voor de kinderen is er 
een treintje en een stormbaan 
enz. Voor de jeugd is er ook een 
kindervrijmarkt (deelname is gra-
tis). Deelnemers moeten zich wel 
even opgeven bij Ans Heerink.

Crazy Markt tijdens 
Open Zondag
Zelhem - Zondag 10 april gaat 
Zelhem ‘crazy’.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Zaterdag 
12 februari
in het café

Fortunate sons
in de discotheek

DJ Martijn

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

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

HELE WINTER-
COLLECTIE NU

1 STUK 50%
2 STUKS 60%
3 STUKS 70%

Een kleine beurt
& 

APK vanaf  75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

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

GEZOCHT STANDHOUDERS 

VOOR KONINGINNEFAIR 
IN DOESBURG 

info@ijsselenco.nkl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl
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Anne van der Meiden, (1929), gebo-
ren in Enschede, studeerde theologie 
en communicatiewetenschappen. Na 
functies in het bedrijfsleven en di-
verse organisaties (reclame, PR en pu-
bliciteit) was hij vele jaren werkzaam 
als wetenschappelijk medewerker 
en hoogleraar communicatieweten-
schappen en public relations. Sinds 

1994 is hij gepensioneerd maar gaat
nog regelmatig voor in zondagse
diensten en huwelijksdiensten. Anne
van der Meiden schreef zo’n dertig
boeken en rondde onlangs de groot-
ste klus van zijn leven af: de vertaling
van de complete bijbel in het Twents.
De dienst begint om 10.00 uur. 
Organist is Gerard Wesselink en so-
list Regina Wopereis. Een van de
collectes is voor Stichting Barmuja
(www.barmuja.nl). Er is zondag Kin-
dernevendienst en kinderoppas. Een
kerkdienst in de moedertaal, het
Achterhoeks dialect, komt zo dicht-
bij. Kom ook eens en maak het mee,
het raakt je.

Voorganger Prof. Dr. Anne van der Meiden
Kerkdienst in de 
Achterhoekse streektaal

Ruurlo - In de Dorpskerk in 
Ruurlo wordt zondag 13 febru-
ari een kerkdienst in de streek-
taal gehouden. Het thema zal 
zijn ‘Ruumte’. Voorganger is de 
bekende Prof. Dr. Anne van der 
Meiden uit Nijverdal.

Oud Zeer is eind 1997 opgericht. De 
meeste bandleden kenden elkaar 
nog van vroeger uit verschillende 
bandjes van new wave tot funk en 
rock & roll. De band maakt nederpop 
met luisterteksten, soms poëtisch en 
gevoelig, dan weer gewoon om te la-
chen, maar altijd in het Nederlands.
De muziek zit tussen pop en rock 
in. Van mondharmonica en een 
akoestische gitaar tot een elektrische 

scheurgitaar en veelal meerstem-
mige zang. 
Het repertoire van Oud Zeer beslaat 
een veertigtal eigen composities van 
alle bandleden. De teksten, waaraan 
veel zorg wordt besteed, gaan over 
relatieperikelen, verloren vriend-
schappen en gemiste kansen maar 
ook over alledaagse opmerkelijkhe-
den als de zaterdagse boodschappen. 
Het onderwerp ‘de liefde’, of juist het 

gebrek daaraan, is volop aanwezig, 
maar zeker niet op een geijkte ma-
nier. 
In de eerste maanden van 2004 werd 
de CD ‘Op het eerste gezicht’ opge-
nomen, een product waar de leden 
echt trots op zijn. “Eindelijk een 
staalkaart van ons kunnen, al was 
het maar voor onszelf!!”

Oud Zeer bestaat uit Bram Kuhle-
meier (gitaar), Berend de Nooy 
(drums), Joep van der Meer (zang/
gitaar/bas) en Wim van Bruxvoort 
(zang/gitaar/bas). Joep Mol zorgt voor 
de techniek en de road-support.

Oud Zeer bij ‘de Tol’

Wittebrink - Zondag 13 februari treedt de band ‘Oud Zeer’ tussen 
16.00 en 20.00 uur op in café ‘de Tol’ in de Wittebrink. De toegang is, 
zoals gebruikelijk, gratis.

Joraldien en Ina kunnen een bezoek 
echt aanbevelen.Want het nuttigen 
van een lunch, diner, koffie of een van 
de speciale bieren en dan omringd 
zijn met kleurrijke kunstwerken in 
een niet alledaagse omgeving is en 
blijft een bijzonder en aangenaam 
gebeuren. Ook de middeleeuwse ge-
welfde kelder, waar veelal proeve-
rijen plaatsvinden, mag bezocht wor-
den en ook hier hangen de werken 
van beide kunstschilders. 

De expositie duurt van 8 februari tot 
9 mei 2011. Het Brouwerij-restaurant 
is de hele week geopend, behalve op 
maandag. Dan worden de speciaal 
bieren gebrouwen. 
Kijk voor informatie over Ina en haar 
werk op www.galeriebronkhorst.nl 
en voor Joraldien op de site www.
jbartpaintings.nl

Kunst en Culinair in de Hanze-stadsbrouwerij

Steenderense kunst in hartje 
Zutphen
Zutphen - Vanaf maandag 7 febru-
ari exposeren Joraldien Boenink 
en Ina Bijvank al weer voor de 
tweede keer een aantal van hun 
nieuwe kunstwerken in de Han-
ze-stadsbrouwerij in Zutphen.

Werk ‘JB Art 092’ van Joraldien Boenink (l.) en 
‘Samen’ van Ina Bijvank.

“Sommige koppels hebben maar en-
kele gesprekken nodig om hun re-
latie weer nieuw leven in te blazen. 
Dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn. 
Met eenvoudige communicatietips en 
daardoor verkregen inzicht komen 
de meesten al een heel eind,” legt 
Marga uit. 

Vaak zijn er meer sessies nodig, voor-
dat de vastgelopen relatie weer vlot-
getrokken is. Uiteraard gebeurt dat 
door gesprekken, om te kijken waar 
de mensen in vastlopen. Dan volgen 
er doorgaans oefeningen en opdrach-
ten voor thuis. Dat kan lastig zijn, 
maar de ervaring leert, dat de oefe-
ningen vaak met humor gehanteerd 
worden. 

Wanneer mensen in hun relatie in 
zwaar weer komen zoeken ze pas 
hulp van buitenaf. “Helaas is dat vaak 
erg laat, soms te laat. Daarom beveel 
ik therapie in een vroeger stadium 
aan. Dus wanneer mensen met een 
grote onvrede zitten in hun huwelijk 
is het raadzaam dan al hulp te zoe-
ken.” 

Vaak is er een patroon, die al vroeg in 
een relatie ontstaan is en die later niet 
meer voldoet. Klassiek is dat een per-
soon -meestal de vrouw- graag meer 
contact wil, meer wil praten. De an-
dere partner -meestal de man- heeft 
daar minder behoefte aan. Dan kan 
een patroon ontstaan van ‘zeuren’ en 
‘zich afsluiten’. Als dit zo doorgaat 

kan de liefde wel erg dun worden en
kan dat in het einde van de relatie
uitmonden. 

In dit laatste geval is er meer nodig,
dan komt de EFCT om de hoek kij-
ken: Emotionally Focused Couple
Therapy. De opleiding hiervoor heeft
Marga Jansen genoten bij de Dutch
University College in Amersfoort. Dit
is een heel effectieve interventie voor
een relatie, uitgevonden door de er-
varen relatie-therapeut Sue Johnson.
Aanbevolen boek van haar is: ‘Houd
me vast’ waarmee mensen zelf kun-
nen aan de gang gaan. Maar het le-
vert meer op, wanneer mensen daar
begeleiding in krijgen. “EFCT is een
heel mooie, respectvolle vorm om
weer plezier in een relatie te krijgen.
Om te leren er weer voor elkaar te
zijn,” aldus Marga. 

Minder intensief is de zogenaamde
relatie-check, om samen met het stel
te onderzoeken of ze nog op de goede
weg zitten en advies te krijgen voor
een mooi vervolg. 

Marga zelf is een geboren en getogen
Achterhoekse. “Therapie kan dan ook
in het Achterhoekse dialect, wat voor
veel mensen hier vertrouwd is.” Af-
spraken, ook voor ’s avonds, kunnen
telefonisch gemaakt worden. Marga
Jansen, telefoon (0575) 441569. 
Meer informatie staat op haar site
www.praktijk-margajansen.nl

Marga Jansen biedt relatietherapie op maat

Voor een succesvollere 
relatie
Baak - “Elke liefdesrelatie tussen twee mensen is uniek en vind ik ui-
termate boeiend.” Marga Jansen vertelt over haar praktijk in Baak. Ze
heeft daar een sfeervolle kamer, waar al heel veel stellen baat hebben
gehad bij haar relatietherapie. In Utrecht en Amsterdam heeft ze haar
opleiding gevolgd, voor individuele, maar ook relatietherapie.

UITSLAGEN 
06-02-2011 
Aerdt 1-Sociï 1 0-1
Sociï 2-Baakse Boys 2 1-3
Pax 11-Sociï 3 2-3
AZC 5-Sociï 4 10-0
Sociï 5-Steenderen 5 0-5

PROGRAMMA 
13-02-2011 
Sociï 1-Carvium 1
Sociï 2-Be Quick Z. 2
Sociï 3-ABS 6
Sociï 4-Brummen 6
Brummen 7-Sociï 5

Sociï nieuws
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Deze folkloredansen zijn niet de dan-
sen zoals we die kennen van de boe-
rendansers, maar is de nadruk hier 
gelegd op dansen uit de jaren ‘50, zo-
als de Twist, Charleston en de Jitter-
bug (voorloper van de rock & roll). 

Voor deze jongerengroep zoeken wij 
nog een aantal enthousiaste leden die 
het leuk vinden om deel te nemen 
aan buitenlandse reizen en optredens 
in eigen land om de Nederlandse fol-
kloredansen uit te dragen. 

Spreekt jou dit ook aan; dan willen 
we je hierbij, geheel vrijblijvend, uit-
nodigen voor een open les, op zondag 
13 en 20 februari van 18.30 tot 19.45 
uur in zaal Wolbrink (Marktzicht), 
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. 

Voor eventuele vragen kan men        
terecht bij Herman Bouman, telefoon 
(0575) 57 24 62.

Enthousiaste dansers gezocht

Hengelo - Vanaf september 2010 zijn wij van start gegaan met een en-
thousiaste groep jongeren in de leeftijd van 16 tot circa 30 jaar, die het 
leuk vinden de Nederlandse folklore uit te dragen in het buitenland.

Voor de viering konden de mensen 
in de kerk al luisteren een lied uit 
de oude doos. Deze werd gezongen 
vanaf het koor achterin de kerk. Dat 
was vroeger de plek waar de koren 
zongen. Daarna begon de eucharistie-
viering die tevens in het teken stond 
van het 50 jarig huwelijksjubileum 
van het echtpaar Kirch.
Aan het einde van de viering wer-
den 2 jubilarissen van het koor, t.w. 
Ciska Gerritsen (40 jaar lid) en Nancy 
Schennink (25 jaar lid) gehuldigd en 
kregen de medaille opgespeld door 
Pastoor Hogenelst behorende bij deze 
huldiging en verrast met een bloeme-
tje namens het koor. De viering werd 
afgesloten met een gezamenlijk lied, 
waarbij alle oud-leden en oud-diri-
genten die in de kerk aanwezig wa-
ren naar voren werden geroepen. Er 
vormde zich een mooi groot koor om 
feestelijk deze viering af te sluiten.
Daarna was er een receptie in Dorps-
huis de Horst. Deze werd druk be-
zocht en de zaal was opgefleurd met 

oude foto’s en diverse boekjes van
vieringen, bekers die waren gewon-
nen en een lp waarop de Keirakker-
tjes (zoals Rejoice voorheen heette)
hun medewerking hadden verleend.
Vele gasten die aanwezig waren op
de receptie konden door al deze foto’s
herinneringen ophalen over 40 jaar
Keirakkers en Rejoice.

Ook werd er tijdens deze receptie al-
vast aandacht besteed aan een project
die dit jaar door Rejoice wordt georga-
niseerd. Dit jubileumproject houdt in
dat er een projectkoor gevormd gaat
worden met iedereen die kan en wil
zingen. Gekozen is voor songs uit Les
Miserables en Jesus Christ Superstar.
Opgave is mogelijk op www.jonge-
renkoorrejoice.nl. Iedereen ontvangt
dan bladmuziek en een cd, om zelf
thuis in te studeren. In oktober wor-
den op 4 woensdagen gezamenlijke
repetities gehouden en op zaterdag
29 oktober zal het resultaat te horen
zijn in een concert.

40 jarig bestaan Rejoice

Keijenborg - Op zondag 30 januari jl. vierden de leden van Rejoice uit
Keijenborg het 40 jarig bestaan. Er werd begonnen met een zeer feeste-
lijke eucharistieviering in de St. Jan de Doperkerk in Keijenborg. Deze
leverde veel positieve reacties op.

En ‘t wordt weer een totaal zeeziek 
Sex en Rock ‘n Roll Spektakel met 
medewerking van onder andere Hen-
drik Haverkamp, de gruwelijke Ta-
liband, hete Erotica show etc., zoals 
het de OXX-Band betaamd. Ook de 
nieuwe en laatste CD ‘Kloar is kloar’, 
met daarop onder andere de potenti-
ele hits: ‘Pieleswieppe’, ‘Rooie Bieten’ 
en ‘Op de cross’ wordt die avond ge-
presenteerd en is vanaf dan verkrijg-
baar. De zaal gaat open om 21.00 
uur, maar in het café kan iedereen al 
vanaf 20.00 uur terecht. Reservering 
is mogelijk door per persoon naam 

en plaats door te geven op info@oxx-
band.com en deze reservering op 26
februari aan de kassa te verzilveren
vanaf 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur,
daarna vervalt de reservering. De
entree is slechts 5 euro per persoon.
Reserveren is wenselijk gezien de ver-
wachte drukte. Een gastenlijst is er
in overleg met de zaaleigenaar niet
gemaakt! 
Meer informatie op de sites van
Heezen, www.hotelheezen.nl en de
OXX-Band, www.oxx-band.com
Tot 26 februari op dit legendarische
feest!

Stampen & dampen bij Heezen

Nog 1 keer OXX-Band

Steenderen - Na 30 jaar rockhistorie gaat de OXX-Band in 2011 wegens
diverse redenen stoppen. Maar wel met een knallend afscheidsoptreden
bij Heezen in Steenderen (waar anders) en de presentatie van het derde
en laatste CD album ‘Kloar is kloar!’ op zaterdagavond 26 februari.

Bij Heezen treedt de Oxx-band nog één keer op.Ieder jaar wordt de Prijs van de Kinderjury uitgedeeld aan het 
boek dat de meeste stemmen krijgt. Wie tussen de 6 en 13 jaar is, 
kan ook een stem uitbrengen en mee bepalen welk boek dit jaar 
gaat winnen. 

Er zijn twee Kinderjuryprijzen te winnen: één voor het beste boek 
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en één voor het beste boek voor 
kinderen van 10 t/m 12 jaar. 

De kinderen moeten hiervoor zoveel mogelijk boeken die in 2010 
verschenen zijn lezen en voor 13 mei 2011 laten weten welke 
boeken zij het beste vinden. In de bibliobus zijn vanaf dinsdag 1 
februari boeken te lenen die een kinderjury etiket hebben. In elk 
gelezen boek zit een stemformulier. Het stemformulier kunnen 
de stemmers vervolgens voor 13 mei invullen en in de daarvoor 
bestemde stembus doen. 

Onder alle kinderen die deelnemen aan de Kinderjury en voor 13 
mei hun stemformulieren ingeleverd hebben, worden eind mei 
vijf boekenbonnen verloot. 

Meer informatie over de Kinderjury staat op www.kinderjury.nl

Bibliobusnieuws

De Kinderjury: vanaf 1 februari - 13 mei 2011
De strijd om de Prijs van de Kinderjury 2011 begint weer. 
Welk boek gaat er dit jaar met deze prijs vandoor? Alle 
kinderen tussen de 6 en 13 jaar kunnen hierover mee be-
slissen. Hoe het precies werkt en wat er verwacht wordt, 
staat hier te lezen.

De meest persoonlijke
slaapwinkel van Nederland

De meetcabine is het allereer-
ste systeem voor een slaapad-
vies afgestemd op een individu-
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een gratis meting kunt u terecht bij 
Beddenspeciaalzaak Morgana aan 
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Door middel van een digitale metingen wordt een persoonlijke slaap-

oplossing geadviseerd. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar niets 

is minder waar. Beddenspeciaalzaak Morgana heeft de beschik-

king over een high-tech meetcabine waar jarenlang wetenschap-

pelijk onderzoek aan vooraf is gegaan. Sinds kort is op slechts vijf 

plekken in Nederland deze unieke meetcabine geïnstalleerd, waar-

onder één bij Morgana aan de Woonboulevard in Doetinchem.

Advertorial
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Wat is: A. Vrezen: 
  1. Vriezen, ‘t vrus dat ‘t knapt.’ 
  2. “Dat vrus ow op den emmer.”Dat breekt je nog op.

 B. Biesterbane: “Der met in de biesterbane waezen.”
  In de war zijn. Ïk bun der met in de biesterbane, 
  ik begriepe mi’j der niks meer van.

 C. Heuren: “Dat heurt zich neet.”
  Dat is ongepast.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

‘De afgelopen weken zijn er veel ver-
kochte nieuwe auto’s afgeleverd’, aldus 
Jeroen Koetsier, verkoopleider bij Her-
wers Renault Hengelo Gld. ‘Hierdoor 
zijn er weer veel ingeruilde occasions 
binnengekomen van diverse merken 
in verschillende prijsklassen. Alle oc-
casions zijn speciaal voor het Now or 
Never Festival extra scherp geprijsd. 
Alle auto’s worden verkocht voor een 
nettoprijs en worden afgeleverd met 
een nieuwe APK beurt. Tevens kan er 
gebruik gemaakt worden van een fi-
nanciering tegen 4,9% rente, dit is veel 

lager dan de gangbare marktrente. Te-
gen meerprijs is het mogelijk om 6 
maanden BOVAG-garantie te krijgen, 
een onderhoudsbeurt uit te laten voe-
ren en in bezit te komen een Herwers 
Privilége Pas. 
Deze pas zorgt ervoor dat u profiteert 
van vele voordelen die te lezen zijn 
op onze website. Ook is er een waxoyl 
behandeling mogelijk en kan de auto 
met volle tank afgeleverd worden. 

‘Iedereen die op zoek is naar een “net-
to geprijsde” occasion is bij ons aan 
het juiste adres,’ aldus Jeroen Koet-
sier. ‘Van 10 tot en met 19 februari 
wordt het tijdens het Now or Never 
Festival nog aantrekkelijker om voor 
een occasion van Herwers te kiezen.’ 

Kijk voor meer informatie op 
www.herwers.nl of kom langs bij 
Herwers Renault in Doetinchem, 
Hengelo Gld, Neede en Zevenaar.

Netto prijzen bij Herwers Renault!
10 t/m 19 februari 2011
Hengelo - Voor wie op zoek is 
naar een betrouwbare occasion is 
het tot en met 19 februari ‘Now 
or Never’ bij Herwers Renault. 
Tijdens het Now or Never Festival 
zijn alle occasions extra aantrek-
kelijk geprijsd dankzij de netto-
prijzen waarmee de occasions 
aangeboden kunnen worden.

Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. Dat is niet 
nodig. De traplift die in het Service-
huis is geïnstalleerd, is in nagenoeg 
ieder huis zonder hak- en breekwerk 
in te bouwen. Hij wordt volledig op 

maat gemaakt. In bijna alle situaties 
is het bovendien mogelijk deze auto-
matische traplift aan de smalle zijde 
van de trap te plaatsen, waardoor er 
genoeg ruimte overblijft om ook vei-
lig op de trap te lopen.

Op dinsdag 22 februari is er volop 
gelegenheid vragen te stellen over 
de installatie van een traplift in 
huis. De traplift demodag duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats 
in het Sensire Servicehuis aan de 
Dorpsstraat 7 in Vorden. Aanmel-
den is niet nodig.

Naast een traplift bevinden zich in 
het Servicehuis allerlei hulpmidde-
len en aanpassingen die geprobeerd 
kunnen worden door bezoekers. 
Hiervoor is op 22 februari eveneens 
gelegenheid, maar het is ook moge-
lijk een afspraak te maken voor een 
individueel bezoek en uitgebreide 
uitleg: tel. (0314) 35 74 19.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 22 febru-
ari kunnen geïnteresseerden de 
traplift demodag bezoeken, een 
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels. De traplift demodag 
wordt gehouden in het Sensire 
Servicehuis in Vorden. Naast des-
kundig advies krijgen bezoekers 
de mogelijkheid een ‘proefrit’ te 
maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift.

Alle jongeren uit de gemeente 
Bronckhorst mogen een eigen team 
opgeven. Het zou leuk zijn als zoveel 
mogelijk dorpen met een team ver-
tegenwoordigd zijn tijdens het toer-
nooi. Er zijn poules voor jongeren tot 

en met 16 jaar en poules voor jon-
geren van af 17 tot en met 21 jaar.
Het toernooi wordt gehouden in de
sporthal ‘t Jebbink. Een team moet
minimaal bestaan uit 4 spelers en 1
keeper. We spelen in de grote zaal
volgens de officiële zaalvoetbalregels.
Heb jij zin om in je vakantie een dag
te voetballen met je vrienden, geef je
dan snel op. Bedenk een naam voor
je team en geef je op door te mailen
naar: p.muileman@carion.nl
Zet in je mail ook de namen en leef-
tijden van je teamgenoten.

Zaalvoetbaltoernooi in de 
voorjaarsvakantie voor jongeren
Na aanleiding van het vorige zaal-
voetbaltoernooi in de kerstvakan-
tie heeft het jongerenwerk van 
gemeente Bronckhorst besloten 
24 februari in de voorjaarsvakan-
tie nog een zaalvoetbaltoernooi 
te organiseren.

De Aaltense band August Rush werd 
in maart 2010 geformeerd. De muziek 
die gespeeld wordt, is een mix van de 
smaak van de 6 bandleden. Zo kan 
‘You’re no good’ van Linda Ronstadt 
worden afgewisseld met ‘Running 
out of days’ van Three Doors Down. 
Voeg en nog wat REM, Gary Moore, 

U2, Anouk, Doobie Brothers en ook 
Nina Simone aan toe en dan heb je 
een aardig idee van het repertoire 
van August Rush. August Rush be-
staat uit Henk ter Maat-drums, Jaap-
bas, Petra-vocal, Leo Postma-gitaar, 
Gert-Jan Veneman-piano/synthesizer, 
Roel-gitaar.

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

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

August Rush bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 16 februari speelt de band ‘August Rush’ 
tussen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in het radiopro-
grammalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.

Op de Open dag kreeg de klant 20 
procent korting op het gehele assor-
timent verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen en vloerbedekking. 
De hele dag waren er doorlopend 
verf- en behangworkshops. Er wer-
den kleuradviezen gegeven en men 
kon zien hoe gordijnen werden ge-
confectioneerd. Speciale aandacht 

was er ook voor ‘kalkverven’. Dit is 
een nieuw soort (mat)verf voor bin-
nenwerk. Deco Home Harmsen heeft 
een grote showroom met een groot 
assortiment aan producten. U krijgt 
deskundig advies bij uw aankopen. 
Sinds januari 2011 is er een actie 
waar u cadeaubonnen of een kleur-
advies kunt winnen. U maakt hier-

voor kans wanneer u het nieuws-
briefformulier invult. Dit kan in de 
winkel maar ook via de internetsite. 
De actie loopt het hele jaar door. Uit 
de inzendingen worden per seizoen 
(vier maal) de winnaars bekend ge-
maakt. 

Deco Home Harmsen is gevestigd aan 
de Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein) 
in Hengelo. Tel. 0575-464000. Email: 
www.harmsenvakschilders.nl

Veel belangstelling

Open dag Deco Home Harmsen

Hengelo - Deco Home Harmsen in Hengelo hield zaterdag 5 februari 
Open dag die druk werd bezocht. Er waren demonstraties en diverse 
acties waar de klant van kon profiteren.

Er is een groot aanbod aan producten in de showroom.
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NIEUWE 
APK!*

MAANDELIJKSE BETALING 

TEGEN 4.9% 
ACTIETARIEF MOGELIJK!

INRUIL 
MOGELIJK

NU BIJ HERWERS

* Tegen meerprijs mogelijk: 6 mnd BOVAG garantie, onderhoud, poetsen, volle tank en Privilege Pas. Actie is geldig t/m 19 februari 2011 en is niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Renault Clio 1.2 16V Special Line 5 drs Benzine Zwart feb-10 17.860 € 11.950

Renault Clio 1.2-16V Expression 3 drs Benzine Blauw nov-08 62.498 €  8.950

Renault Clio 1.2-16V Community 3 drs Benzine Zilver sep-05 43.076 €  7.950

Renault Clio 1.6-16V Initiale Panorama 5 drs Benzine Beige   okt-06 50.000 € 10.950

Renault Megane Coupé TCE 130 Dyn.  Coupe Benzine Oranje mei-10 13.895 € 20.950

Renault Mégane 2.0 16v Dyn.Comf. Gr.Tour  Station Benzine Zwart mrt-04 106.881 €  9.950

Renault Mégane 1.6 16v Dyn. Luxe Gr. Tour  Station Benzine Beige   jun-04 92.117 €  9.950

Renault Modus 1.6 16V Tech Road Aut. MPV Benzine Rood feb-06 35.826 € 11.950

Renault Scénic 1.6 16V Dyn. Luxe navi MPV Benzine Zilver aug-05 100.100 € 10.950

Renault Scénic 2.0 16V Dynamique Luxe MPV Benzine Zwart mrt-06 69.369 € 15.950

Renault Twingo 1.2 16V Dynamique 3 drs Benzine Zilver okt-07 83.618 €  6.950

Ford Ka 1.3i Briels 3 drs Benzine Blauw jan-05 80.740 €  5.950

Hyundai Getz 1.4 Active Cool 5 drs Benzine Blauw nov-08 12.783 €  9.950

Nissan Micra 1.2 Visia Cool Sound 5 drs Benzine Beige   jan-06 78.245 €  7.950

Nissan Note 1.6 First Note 5 drs Benzine Blauw jan-07 37.734 € 12.950

Nissan Primera 1.8 4D Business Vision 4 drs Benzine Groen mrt-03 127.847 €  7.950

Nissan Qashqai 1.6 Tekna  5 drs Benzine Zilver sep-07 57.425 € 18.950

Nissan Qashqai 2.0 Tekna Automaat 5 drs Benzine Beige jan-08 20.322 € 24.950

Nissan Tino 1.8 Acenta MPV Benzine Zilver aug-03 93.072 €  8.950

Opel Meriva 1.6 Maxx Cool 5 drs Benzine Zilver sep-04 84.323 €  8.950

Sabaru Impreza 2.5 WRX 4 drs Benzine Blauw apr-07 46.575 €  23.950

Toyota Verso 2.2 D-4D-F Luna Navi 5p 5 drs Diesel Grijs feb-08 73.022 € 18.950

Volvo S40 1.8 Basis 4 drs Benzine Zilver mrt-06 52.803 € 14.950

Volvo S60 2.4 170 pk Intro Edition 4 drs Benzine Blauw feb-01 178.255 € 7.450

Merk Type  Deur Brandstof Kleur Deel 1 Km Prijs Merk Type  Deur Brandstof Kleur Deel 1 Km Prijs

Kruisbergseweg 8  Hengelo (G)
Tel. (0575) 46 22 44

www.herwers.nl

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

Is uw machine
al klaar voor 

de lente?
Maak nu een 
afspraak en 

profi teer van 
10% korting 

op de 
onderdelen.



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

Zaterdag 
12 februari
in het café

Fortunate sons
in de discotheek

DJ Martijn

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Happy Valentine Menu  25,00 p.p.

Proeverij d’Amour:  
verschillende lekkerheden feestelijk gepresenteerd

******
Vriendschappelijk Duo op de grill: 

biefstukje van de haas en varkensmedaillon naar wens 
gegrilled met een adam en eva saus

of 
Zoutwaardse romantiek:

Kabeljauwfilet met een gebaken gamba op een bedje
van spinazie en zongedroogde tomaten

******
Heisse Liebe: 

vanille ijs met warme frambozen en slagroom
of

French coffee:
grandmarnier, koffie en ongezoete room

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

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

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Bistro de Rotonde heeft het hele weekend 
(12-13 en 14 februari)

een speciaal vriendschappelijk menuutje!

Wie vind het niet leuk om gezellig 
samen uit te gaan?

 

STEENDEREN                              vr.pr.  199.000,-- k.k.
Muldershof 14 - Op mooie locatie, nabij het dorpscentrum gelegen, 
goed onderhouden TUSSENWONING met tuin op het westen met 
tuinchalet. De woning is nagenoeg geheel v.v. thermisch isolerende 
beglazing en elektrisch bedienbare rolluiken. De achtertuin geeft 
toegang tot een parkeerplaats met aansluitend een speelterrein. 
Bj. ± 1982. Inh. ± 350 m3. Woonopp. ± 110 m2. Perceelsopp. 154 m2. 
Uiterst betaalbare eengezinswoning. CV ketel Nefit HR combi 2004.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Nieu
w

in ve
rko

op

Echte
Achterhoekers

herken
i-j zo...

www.achterhoeksevlag.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact 
 verschijnt wekelijks 

in een oplage van 
ruim 50.000 ex. in de 

 volgende edities:

U wilt ook op 
deze pagina 
adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

BRONCKHORST NOORD

BRONCKHORST MIDDEN

BRONCKHORST ZUID

RUURLO

WARNSVELD

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn 

daarom vanzelfsprekend. Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op papier. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FIETSTECHNICUS M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer: VCP810580

Werkzaamheden;
Voor een specialistisch wielerbedrijf zijn wij op zoek naar een fiets-
technicus. Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand met een 
passie voor fietsen en de fietsenbranche. Het is een zelfstandige 
functie in een zeer goed geoutilleerde werkplaats.

Functie eisen;
-  Ervaring in soortgelijke functie;
-  klantgerichte instelling;
-  resultaatgerichte houding.

TEKENAAR-CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Winterswijk – Fulltime - vacaturenummer: VCP810207
 
Werkzaamheden;
Voor een technisch bedrijf in de omgeving van Winterswijk zijn we 
op zoek naar een ervaren tekenaar-constructeur. Het betreft een 
zelfstandige fulltime functie.

Functie eisen;
- HBO werk- en denkniveau, richting autotechniek of werktuig-

bouwkunde;
- ervaring met het tekenprogramma Solid Edge is een grote pré.

SERVICE COÖRDINATOR M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenummer: VMK793603

Werkzaamheden;
Je werkt direct onder het hoofd Service. Je bent het aanspreekpunt 
voor klanten en verantwoordelijk voor de planning van buiten-
dienstmonteurs (montage en service). Tevens ben je administratief 
verantwoordelijk voor uitwerking van onderhoudsplannen, service-
contracten en uren/bonnen. 

Functie eisen:
-  Ervaring in een vergelijkbare functie;
-  technische kennis/affiniteit;
-  proactief.

PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenummer: VIO965879
 
Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor de commerciële offerte lay-out, de 
definitieve technische project lay-out, de detail engineering. Tevens 
lever je een bijdrage aan het product verbeteringstraject en de  
ontwikkeling van nieuwe producten of componenten. 

Functie eisen;
-  MTS/HTS, richting Werktuigbouw;
-  enkele jaren ervaring in procesengineering;
-  ruimtelijk inzicht;
-  beheersing van 3D SOLIDWORKS en kennis van ME-10;
-  goede uitdrukkingsvaardigheid van de Engels en Duitse taal.

CONVENTIONEEL DRAAIER & 
ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer: VIO965878
 
Werkzaamheden;
Het betreft een veelzijdige functie. Je zult je deels bezig houden met 
het conventioneel draaien van kleine series/enkele stuks en deels 
met de assemblage van machines ten behoeve van de voedings-
middelenindustrie.

Functie eisen;
-  LTS/MTS richting metaal;
-  ervaring als conventioneel draaier;
-  flexibele instelling.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een technisch bedrijf in de omgeving van Apeldoorn zijn 
we op zoek naar een:

MONTEUR BUITENDIENST M/V
VCP811149 – Fulltime

De monteur buitendienst voert zelfstandig de opgedragen 
serviceactiviteiten uit en werkt onder wisselende omstandig-
heden. Wij zoeken een monteur met specifieke kennis van 
dieselmotoren.

Je beschikt over een afgeronde opleiding op technisch gebied 
en hebt bij voorkeur een landbouwachtergrond. Het is van belang 
dat je ervaring hebt met montage en service werk. Beschik je 
over een sterk analyserend vermogen, rijbewijs BE en ben je in 
fysiek goede gezondheid? Dan is dit echt iets voor jou!

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan 
Chantal te Pas. 
Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: werk@eppd.nl. 
Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl.

Wie gaat ons helpen op de kwekerij?
Bosman Groenkwekerij is een boomkwekerij van ca. 16 
ha die gespecialiseerd is in de teelt van Taxus baccata.         
De Taxus kweken wij op van plantgoed tot meer dan 
4 m. hoog en in diverse vormen, zoals bollen, blokken, 
piramides, e.d.
De werkzaamheden zoals het planten, snoeien, rooien, 
schoffelen, spuiten, beregenen, e.d. zijn voor het meren-
deel gemechaniseerd.
Onze afnemers zijn hoveniers, tuincentra’s, handelaren,  
collega boomkwekers, overheid en export. 
Het bedrijf is VCA gecertificeerd en voldoet daarmee aan 
de strenge eisen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Wij zoeken een kwekerijmedewerker
of iemand die daarvoor opgeleid wil worden.

Wat vragen wij:
 een echte doener voor het buitenwerk, m/v;
 die graag met machines werkt;
 collegiaal en sociaal;
 rijbewijs B-E, of dat nog gaat halen;
 spuitlicentie 1, of bereid is dit te halen;
 veiligheidscertificaat VVA 1, of bereid dit te halen.

Wij bieden:
 leuke afwisselende baan met prima collega’s;
 na gebleken geschiktheid een vaste baan;
 goed salaris volgens CAO;
 spaarloon regeling;
 bedrijfskleding.

Voor vragen of reactie dhr. G.J. Bosman.

Bosman Groenkwekerij
Kervelseweg 23
7255 BE  Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461288

E-mail: info@bosman-groenkwekerij.nl

Dé reden om alléén het beste te kiezen:

                   je hebt de tijd om je klant persoonlijk  
      te leren kennen, in zijn eigen omgeving!

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

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

Voor de wijkzorg zijn wij op zoek naar:

binnen het hele werkgebied van Sensire.

Verpleegkundigen 



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 7 februari 2011 t/m zondag 13 februari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.


