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Zonder de andere zussen (Lisette, Eve-
lien, Anneleen) tekort te doen, springt
de 20-jarige Martine er boven uit. Op
haar zevende begon zij met tennissen.

Het was al snel duidelijk dat Martine
een talent ‘in wording’ was. Toen ze
tien jaar was behoorde zij in deze leef-
tijdsgroep bij de 12 beste tennissters
van Nederland. Zij werd toen ook kam-
pioen van Gelderland, een huzaren-
stukje dat zij op 12- en 14 jarige leef-
tijd nog eens herhaalde. Martine: ‘In
die tijd trainde ik vijf jaar lang met

een groep op een tennisschool in Lich-
tenvoorde. Ik kijk daar met een bijzon-
der goed gevoel op terug’, zo zegt ze.
Op haar vijftiende mocht de Vordense
al kwalificatiewedstrijden voor A- toer-
nooien (dus bij de senioren) spelen. En
met succes, zo bleek. Op deze leeftijd
bereikte zij zelfs op een A-toernooi in
Valkenswaard de halve finale. Marti-
ne: ‘Kort daarna kreeg ik de ziekte van
Pfeiffer en ben ik een half jaar uit de
roulatie geweest. Daarna de draad
weer opgepakt. Het duurde ruim een
jaar alvorens ik weer op mijn oude ni-
veau terug was en ik weer lekker ging
spelen’, zo zegt ze. Afgelopen zomer
liep zij een rugblessure op en speelde
zij met de gedachte om helemaal met
de tennissport te stoppen. Toch bracht
de liefde voor het spelletje Martine
weer op andere gedachten.
In september pakte zij de training
weer op. Intussen was zij op de ran-
king teruggezakt tot plaats 70. Marti-
ne: ‘In december heb ik meegedaan
aan het kersttoernooi in Apeldoorn. Ik
ging er vrij onbevangen naar toe, be-
nieuwd hoe het zou gaan. Wat bleek,
het ging buiten verwachting erg goed,
ik won het toernooi, natuurlijk ontzet-
tend blij’, zo kijkt ze terug. Vader Mar-
tien: ‘Ik kan gerust stellen dat ons he-
le gezin deze overwinning van Marti-
ne niet onberoerd liet. Het was zeer
emotioneel’. Dit jaar speelt Martine
competitie bij tennisclub Daisy in
Apeldoorn en bij de tennisclub in de
buurt van Halle in Duitsland (175 kilo-
meter vanaf Vorden). Haar doelstel-
ling? Proberen om in 2010 de top 20 te
bereiken. Of het lukt? Martine: ‘Ik zal
er mijn uiterste best voor doen’!
Wat haar behalve het zelf spelen, ook
veel voldoening schenkt; op de dins-
dagavond training geven aan haar 11-
jarig nichtje Merel Grube, eveneens
woonachtig in Vorden. Ook in het ge-
zin Grube is het eveneens tennissen
wat de klok staat. Ook pa Hans, moe-
der Marianne, alsmede de dochters
Rose en Fleur beoefenen deze sport.
En ook in dit gezin een aankomend ta-
lent, de 11-jarige Merel. Marianne Gru-
be en Ina Dijkman zijn zussen, dus is
de conclusie gerechtvaardigd dat het
tennissen bij deze families echt in de
genen zit! Net als haar nicht Martine
Dijkman begon Merel Grube ook op 7-

Weer plezier in de tennissport

Martine Dijkman is terug van 
'weg geweest'

Wildenborch - Vier tennissende dochters, pa en ma die graag een balletje
slaan, geen wonder dat er in huize Dijkman aan de Kapelweg in het buurt-
schap Wildenborch ‘toevallig‘ nog wel eens over deze tak van sport ge-
sproken wordt! Daarnaast is vader Martien in zijn vrije tijd ook dikwijls
bezig om de tennisrackets van zijn kroost te spannen.

jarige leeftijd met tennissen. Nadat ze
mocht ‘voor tennissen‘ ging het al vrij
snel crescendo met haar. Eerst een
jaartje tennissen bij VTP in Vorden,
vervolgens in Zutphen en Doetin-
chem. Momenteel maakt Merel deel
uit van een groep talentvolle tennis-
sers en traint en speelt zij bij tennis-
school TOS in Doetinchem. In het
jeugdcircuit is K2 de hoogste klasse.
Dat Merel uit het goede (tennis) hout
is gesneden, bewijzen de twee bekers
die ze pas geleden heeft gewonnen.
Merel: ‘Ik heb onlangs in Doetinchem
een toernooi gewonnen door in de fi-
nale in drie sets te winnen van de favo-
riet Bo Luttinkhuis (36e in de ranking)
uit Hengelo’, zo vertelt ze. Kort daarna
won Merel tijdens een toernooi in
Hengelo (O) opnieuw in drie sets van
dezelfde Bo Luttinkhuis. Momenteel
traint Merel en bij TOS Doetinchem en
in Zutphen bij de tennisschool van Ed-
dy Schol. Moeder Marianne: ‘In het
nieuwe schooljaar gaat Merel naar het
Isendoorn College. Gelukkig zijn de
trainingen dichtbij en kost het ons
weinig reistijd’, zo zegt ze. Dat is toch
wel andere koek, vergeleken bij de
reisafstanden die vader Martien en
moeder Ina Dijkman jaarlijks afleg-
gen. Martien: Ik denk dat wij toch wel
30.000 kilometer op jaarbasis met de
dochters naar trainingen en wedstrij-
den hebben gereden! Hoe de tennis-
toekomst voor Merel Grube er de ko-
mende jaren uit gaat zien, blijft voor-
alsnog een open vraag. Martine Dijk-
man over haar nichtje en tennispupil:
‘Merel is zeer leergierig. Zij heeft een
goede forehand en bovendien is zij
zeer aanvallend ingesteld. Een pretti-
ge meid om mee te werken’. En Merel?
Ze luistert een tikkeltje verlegen naar
de positieve woorden van Martine!

VORDEN
Zutphenseweg 1b
 T 0575 - 553336

MA 8.30 - 18.00 UUR
DI 8.30 - 18.00 UUR
WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 20.00 UUR
VR  8.30 - 20.00 UUR
ZA  8.30 - 16.00 UUR

OOK
ZONDER
AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN

www.vvdbronckhorst.nl

zekernu

D66
www.twitter.com/d66bronckhorst

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Kipfilet met een saus van kerrie

en ananas

Verschillende soorten gebakken vis
afgeblust met witte-wijnsaus

Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

groente en rauwkost.

€ 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Narcissen

€3.99

De GRATIS-WEKEN bij Plus Hans Eland!
• Gratis 2.5Kg. Aardappelen bij 

Verse Worst kilo € 2.99
• Gratis Aardappelschijfjes bij 

Varkensrollade kilo € 3.99
• Gratis Plus Frites bij 

Dikke Vleesribben kilo € 2.99
• Gratis 10 blikjes Energy bij 

4-pack Plus Fris  € 1.99

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



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 parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur  ds. F.W. Brandenburg, doop-
dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag14 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 februari 17.00 uur Woord- en communieviering
dameskoor. Zondag 14 februari 10.00 uur Oecumenische
viering  mmv kinderen.

Tandarts
13/14 februari J.J. de Kruif, Vorden tel. 0575-55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s
middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden
en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
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.

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 drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

10 t/m 16 februari

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags

vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu €1,25 per verandering. Dagmenu bij
ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 10 februari
Champignonsoep / Wiener zwiebelrostbraten met gefrituurde
uien, aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 11 februari 
Thaise kipfiletreepjes in zoetzure saus, met rijst en groente /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 12 februari 
Gelderse groentesoep / Pangafilet met mosterdsaus, spinazie en
gekookte aardappelen.

Zaterdag 13 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 15 februari
Gesloten.

Dinsdag 16 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt even bin-

nen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Te koop: 2 m3 mooie
Veldkeien, pr. € 125. G.
Drent, Onsteinseweg 3,
0575556771.

�

12 , 13 en 14 febr. kra-
nenburgs carnaval feesttent
ter. sv ratti vorden

�

Carnaval Kranenburg
Vorden 12 febr playback-
show 13 febr carnavalsbal
met onthulling nieuwe prins
14 febr kinder middag en
kasbendjen en blinde ed

�

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

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

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

Vlaai van de week

Amarettovlaai
met bitterkoekjes 6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbieding

Petit Four 5 halen = 4 betalen

Euroknaller

Kruidkoek € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 februari.

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

Te huur: Woning in Zel-
hem. Informatie
0627578102.

�

Biedt zich aan als hulp in
de huishouding voor zowel 's
ochtends als 's
middags.Tel.06-34199495.

�

Op dinsdagmiddag 16
maart a.s. gaat van start in
Zutphen de cursus: "Rome,
een imperium zonder weer-
ga". Vol informatie en boeien-
de verhalen over het oude
Rome. Meer weten? Zie:
www.cursusoudheid.nl of bel
de docent, drs. M.F.C. Bos:
0575 553607.

�

WAAROM GOD EN
WAAROM JEZUS? Alpha-
cursus in Vorden! Start 12 fe-
bruari. Info en opgave: Caro-
lien Brouwer Tel. 0575-
551060.

�

Te koop kleine balen
gerstestro. 2,50 per stuk. Tel.
0573-491381 of 06-
30688505.

�

Eigen woonruimte ge-
zocht door nette heer (58
jr.)geen roker, vast werk, tel.
0617099487.

�

Ik ben op zoek naar ca 1
ha goed grasland (omgeving
Linde) om mijn suffolk scha-
pen komend jaar op te wei-
den. Uiteraard tegen vergoe-
ding. Patrick Haccou
0622907806 www.suffolks.nl

�



Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Alles is geregeld
het is tijd om te gaan
En ik heb het
op mijn manier gedaan

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Heden is van ons heengegaan

Hendrik Jan Holsbeeke
Henk

Drager Eremedaille Oranje-Nassau
Weduwnaar van Neeltje Kuperus

Weerselo, * 20-08-1920 Vorden, † 31-01-2010

Vorden: Gerrit en Annie Holsbeeke-Maalderink
Rob en Kristie, Elke, Maud
Iris en André, Rick

Eefde: Inge en Bert Stegeman-Holsbeeke
Astrid, Isabel, Gijs, Stijn
Ronald en Sonja

Wijhe: Johan Holsbeeke
Ellen, Jesse
Mark
Bea en Herbert

Onze dank gaat uit naar dokter Albers en dokter Tanis
en de medewerkers van Sensire voor de goede
begeleiding en verzorging.

Correspondentieadres:
I. Stegeman-Holsbeeke
Papaverhof 4
7211 DK Eefde

De crematie heeft vrijdag 5 februari plaatsgevon-
den.

“Een gewone vrouw, een bijzondere vrouw,
gewoon een bijzondere vrouw.”

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van 76
jaar onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder
en trotse oma

Alberta Maria 
van der Stroom-Tjoonk

Bertha
sinds 7 april 1993 weduwe van

Johan Jurrianus van der Stroom

* 15-5-1933 † 6-2-2010

Arnold en Ina van der Stroom-Hammers
Femke
Thomas

Martin en Maria van der Stroom-Smit
Bas
Yvet

Zutphen, Verpleeghuis Slingerbosch.
Correspondentieadres:
Dennendijk 5
7231 RB Warnsveld

Onze moeder en oma is bij ons thuis in haar
vertrouwde omgeving aan de Dennendijk 5.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van het Slingerbosch, afdeling Wijnhuis voor alle

liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 11 februari om
11.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen
van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Vorden-
seweg te Warnsveld.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
“De Pauw”, Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

Lieve Oma, 

Je bent niet dood, je bent niet weg! 
Want voor ons ben je een mooie ster. 
Lieve oma, je blijft voor altijd in ons hart. 

Heel veel liefs van: Femke 
Bas 
Thomas 
Yvet

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

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint weer met de 

trainingen op zaterdag 20 februari.
Ook behendigheidsbaan.

Inlichtingen en/of opgave:
Ap Peters 0314-641436.

Lucia Mullink 0314-622361
Zie: www.kleinweetink.nl

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

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

Alleen op afspraak.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Jurgen
Geboren op 29 januari 2010 om 18.12 uur.
Onze zoon weegt 3460 gram en is 50 cm lang.

Mark en Ellen Bargeman

Berkenlaan 40
7255 XE Hengelo Gld

Hoera een zusje!

Saar
2 februari 2010
3120 gram, 51 cm

Jorre Hertgers en 
Rachèl Besselink
Zusje van Demi

De Bongerd 2
7251 CD Vorden
Tel. 0575-554453

In memoriam

11 februari 2005 11 februari 2010

Herman Zweverink

Waar je ook bent
hoever hier ook vandaan
Ik weet dat je bij me bent

waar ik ook zal gaan of staan

Dank je lieve papa voor wie je hier op aarde was
Dank je, voor wie je nu bent

Al had ik liever gezien dat het anders was,
maar ik ben er trots op dat ik jou heb gekend

Reiniera
Stephan

Christianne

9 februari 2009 9 februari 2010

Steven

Alweer een jaar geleden.....

Richard - Dorien
Marcel - Marieke
Tonnie - Agnes
Frank - Anouk
Ernst
Rick - Ger

We hebben afscheid genomen van onze lieve
mamma en oma

Pieternella Geldof-van Rijn
Nel

weduwe van Gerard Pieter Geldof

Oostkapelle Vorden
23 december 1915 6 februari 2010

Marina en Lei
Els en Cees
Marieke en Onne
Marjolijn en Martijn
Michiel
Inge en Ronald, Niek, Tess

Correspondentieadres:
1e Pauwenlandstraat 10
7413 ZA Deventer

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring
plaats.

Wie veel liefheeft, doet veel

Te midden van ons allen is rustig ingeslapen onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Leida Heuvelink-Hartman
Aleida Antonia

Weduwe van Reinier Heuvelink

* 8 april 1926 † 7 februari 2010

Theo en Lucienne, 
Teun en Mandy, Bibi en Jori

Wilma, Aike en Daniël, Len en Collin

Ans en Roel, Femke en Timar

Ruud †, Dorien en Jan, 
Luuk, Merel, Linde

Rob en Audrey, 
Yannik, Sam, Pip, Lieve

Mirjam en Eric, 
Inge, Bram, Loes en Stephan

Ignas en Lu

Ganzensteeg 1b
7251 LC Vorden

Leida is thuis.
Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen
op donderdag 11 februari van 19.30 tot 20.30 uur
aan de Ganzensteeg 1b te Kranenburg-Vorden.

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag 12 februari om 10.30
uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te
Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
R.K. begraafplaats aan de Eikenlaan in Kranenburg.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in ’t Wapen van Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Ook zij die geen uitnodiging hebben ontvangen zijn
van harte welkom.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en trotse opa

Hendrik Hissink

Uit aller naam:
G.W. Hissink-ten Have

Hengelo (Gld.), februari 2010
Slotsteeg 9

De vele blijken van warme belangstelling die zij
mocht ontvangen tijdens haar ziekte en die wij
ontvingen na het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder en oma

Elsbeth Regelink-Broekgaarden

hebben ons diep geraakt.

Uw woorden van medeleven en troost, uw vele
kaarten en bloemen zijn voor ons een grote steun.  

We zullen haar blijven missen en in onze herinne-
ring houden als een lieve, zorgzame, opgewekte
vrouw en moeder met een oprechte interesse voor
een ander.

Wij danken u hartelijk voor de overweldigende
belangstelling en de enorme steun.

Bert Regelink
Susan    en Frank
Ronald en Jasmijn, Anne
Michiel en Linda

Februari 2010
Brinkerhof 85, 7251 WX Vorden



Sponsors
ARNHEM
Carwash Europe Holding
Rijkaart Elektrotechniek

BAAK
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
Café De Bierkaai
Café Restaurant Herfkens
Eliesen Elektro
Han Oortgiese Camperverhuur
Jos Autoschade
Pasman Motoren & Aggregaten
Stichting Kogelvanger

BRONKHORST
De Schuur
Heeren van Bronckhorst Juwelier/Antiquair
Het Wapen van Bronkhorst

DIEREN
Hupkes Houthandel

DOETINCHEM
Bloemisterij & Tuincentrum Steentjes
Bulten Tweewielers
Herman Groen, Carefit
Optiek Evers

DREMPT
Allez4Kidz
Bloemendaal Tuincentrum
Elektrotechnischbedrijf Nootenboom
Keltic-Green Stijlvol Buiten Leven
Schildersbedijf Antoon Snelder
Schildersbedrijf Henk Teunissen

HENGELO
Administratiekantoor De Wending
van Aken Verzekeringen
Apotheek Hengelo Gld

Architect Alfonso Wolbert ARX
Autobedrijf Bruil
Autobedrijf Wassink 
Bakker Heijerman
Boomkwekerij Visschers
Bosman Groenspecialist
Bloemenboerderij Groot Roessink
Chinees-Indisch Restaurant Chinese Muur 
De Ark "Het Kervel"
De Drievetol speelgoed
De Heesterhof Tuinplanten 
Drogisterij en Verfhandel Lenselink
Drukkerij Uiterweerd
Expert  Arendsen
Gerrits Makelaardij
Grand Café De Egelantier
Goossens-Melgers Bouwbedrijf
Herwers Nissan/Renault
Jansen De Smid
Kapsalon De Barbier
Kapsolon Lurvink
Kapsalon Passchier Haarmode
Kapsalon Weustenenk
Klein Gunnewiek Service
Köhler-Wissink Juwelier Opticiën
Langeler Eetcafé Restaurant Partycentrum
Langeler Mode
Leemreis Hotel Restaurant
Luimes & Lebbink Makelaars 
Marktzicht Café Bar Zaal Wolbrink
Meubel- en Tapijtenhuis De Spannevogel 
MINTEQ BV minerals technologies
Onstenk Meubelen
Plameco Plafonds De Timmerije
Plusmarkt Eland
PMS Paper Management Service
Ridderhof Auto Peugeot
Scanservice Theo Menting
Schildersbedrijf Derksen
Schildersbedrijf Sesink
Schoenmode Hermans

Slotboom Tweewielers
Sport en Mode Roozegaarde
Schröder Mode
Sportherberg De Veldhoek
Tandartsenpraktijk Donker Borghouts
Tandprotetische Praktijk J. Riefel
Tolkamp Machinehandel
T2 Architecten
Vakgarage Hans Sloot
Van Nature bloemen en planten
Waenink Voegwerken
Weustenenk Bouwmaatschappij 
Wol, Hobby en Handwerken Regelink
Woningstoffeerderij  Henk Vels
Wullink Aardappelen
Yvonne Jeugdmode

HUMMELO
Rob Masselink Loon-, Sloop- en Grondverzetbedrijf

KEIJENBORG/VELSWIJK
Auto Kemp
Autobedrijf G.A. Schiphorst
Bakker Sloot
Berendsen-van Geemen-Stapelbroek
Camping en kapsalon Het Hoegen, fam Tankink
Café Evers
Café H. Winkelman
Dorpshuis De Horst
Esselink Metselwerken & Steigerbouw
Fluit Tweewielers
Guido Köhler Administratiekantoor
Haggeman Aannemersbedrijf
Hoveniersbedrijf Marcel Jansen
Huize Gasseling B&B
Installatiebedrijf Harco Hermans
Installatiebedrijf Janssen
Installatietechniek Sloot & Sessink
Jolanda Bloemen
Jos Menting Grootkeukentechniek
KeiZon Zonwering

Mullink Valle-Verzasca Vijveraanleg
W.Waenink Mechanisatiebedrijf

OLBURGEN/RHA
Camping Jachthaven Dorado Beach 
Kapsalon Gewoon Jansen
Kraantje Lek
Schoonheidssalon Devotion bij Trudy
T. Horstink, fruitbedrijf
Veerpont Dieren-Olburgen

STEENDEREN
Aalderink Schilderwerken
Administratiekantoor Oosterlaken
ARCI Steenderen
Colors@home Gosselink 
De Seven Steenen
Echte Bakker Peters
Eggens Beheer 
Glasboetiek De Fremery
Kaashandel Nieuwenhuis op de markt
Willemsen Kruidenier
Wim Achterkamp Vastgoed

TOLDIJK
Kapsalon Reintjes
P.P. Leferink
Tolbrug BV Bouwmarkt
Verhey Installatietechniek
Vleesboerderij Garritsen
Welkoop

VELP
Gerritsen Grafmonumenten

VORDEN
AMI Kappers
Anthony's Country Store
Bakkerij van Asselt
Bruna Boekhandel
DutchPC Electronics

Giesen Schoenmode en -reparatie
Hotel Bakker
Keurslager Vlogman
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Notariskantoor H.J.G. Hulleman
Siemerink, Opticien/Juwelier
Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Van den Brink, ICT
Veevoederhandel H. Vlogman

WICHMOND / VIERAKKER
Autobedrijf Langwerden
Bakkerij Besselink
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Vier Seizoenen Hoveniers

ZELHEM
AMI Kappers
Anonieme gift
Autobedrijf Klaasssen
Boomkwekerij Hartemink
Café-zaal De Mallemolen
Cafetaria De Smulhoek
Drogisterij Oosterink
DutchPC Solutions
Eetcafé De Groes
Ellen's Restaurant
Henk Buiter Uurwerkhersteller
Hobbyshop Modelbouw
HV Woonidee
Infa Mode
Kappert Fietsen
Kloostrans/HK Logistics
Kwalitex Serres en Veranda's
Lin's Touch Woonaccessoires & cadeaushop
Restaurant Latina
Rietman Goudsmid
Stoffenzaak De Regenboog
Tapperij/Eeterij De Smoks
VakantieXperts Avanti
Vishandel Henri Hagel op stationsplein

Weeversdrukkerij
HARMSEN
VAKSCHILDERS
K L E U R  &  I N T E R I E U R

Metselbedrijf

B.THÜSS
CAFÉ-RESTAURANT

DEN BREMER

DONATEURS / SPONSORS

“Onder de bezielende leiding van René Winkelman hebben
we zaterdag 30 januari een fantastisch toernooi gehad. We
bedanken namens Bridgeclub Bronkhorst iedereen die op
welke manier dan ook heeft bijgedragen om dit toernooi tot
een succes te maken en een record opbrengst te realiseren.
Sponsors extra bedankt.” Het bedrag voor de Stichting Doe
Een Wens liep op tot 5400 euro!

Het maximum aantal paren nam deel aan het toernooi, georgani-
seerd onder leiding van Theo van Aalst en Wim van Wanrooy.
Het toernooi verliep prima. Dit was mede te danken aan de voor-
treffelijke wedstrijdleiding en de arbitrage. Er werd gespeeld in
5 lijnen met ieder 16 paren. Er werden 7 ronden gespeeld. 

DE WINAARS VAN DEZE MIDDAG WAREN: 
Lijn A: 1. Ad de Kruijf & Mannie de Kruijf 64,54%; 2. Ria Bergervoet &
Jan Bergervoet 56,89%; 3. Dick Brinkman & Rene Winkelman 56,38%. 
Lijn B: 1. Riky Menting & Diny Vriesen 60,97; 2. Agaath de Vrught
& Fien Besselink 60,20%; 3. Erica Schut & Bert Dijkhuizen 55,10%. 
Lijn C: 1. Carin Nova & Geert Nova 67,35%; 2. Fred Ruiterman &
Carla Jansen 59,69%; 3. J. Scheerder & Hans Dekker 56,12%. 
Lijn D: 1. Hans v. Rijn & Maria Polman 58,42%; 2. Marijke Hilderink
& Gerda v. Onna 56,89%; 3. Jan v.d. Veen & Dinie Hartelman 56,38%.
Lijn E: 1. Carla Hegeman & Gery van Maurik 63,27%; 2. Miguel
Mendes de Leon & Guy Mendes de Leon 61,99%; 3. Emma Hijink
& Wim Hijink 56,89%. 

Tijdens het toernooi werden drankjes en hapjes rondgebracht
door vrijwilligers van het goede doel, Stichting Doe Een Wens.
Ook Geert Postma, wensvervuller van de Stichting was hierbij
aanwezig. In de door Jan van der Tol prachtig opgestelde prijzen-
tafel, werden foto’s van volbrachte wensen tentoongesteld.
René Winkelman bedankte na afloop vele mensen die een bijdrage
leverden aan deze geslaagde middag. Johan Wunderink van
Café-restaurant Den Bremer kreeg hiervoor een bos bloemen.
De vele sponsorlopers, die door de gemeente Bronkhorst en ver
daarbuiten naar sponsors zochten werden eveneens in het
zonnetje gezet. De bedrijven en particulieren gaven hen met veel
plezier grotere en kleinere bedragen. Zij kregen een bloementje
en een wijntje, maar bovenal een groot applaus. 
De Bridgeclub Bronkhorst kreeg uit handen van Geert Postma
ook een bedankje, het gedicht ‘Een Wens’ van Ivo de Wijs. “Een
kind had een wens, in zijn kleine bestaan. En door jou is die wens
in vervulling gegaan. De zon schoot tevoorschijn, de hemel werd
blauw. En dat wou ik zo graag laten weten aan jou. Want jij maakte
met liefde, met geld of met tijd, heel even een droom van de
werkelijkheid. Een nietige wens werd een machtig succes. 
Voor een dappere prins of een knappe prinses. Nee, nee, kom nu
niet met een wegwerpgebaar, want ik moet je wat zeggen van
hem en van haar. Toe, open je oren voor wat ik vertel: het is maar
één woordje. Alleen: dankjewel. Want een kind had een wens en
wat jij hebt gedaan, heeft die wens van dat kind in vervulling doen
gaan.”
Tenslotte werd dan eindelijk het sponsorbedrag bekend gemaakt.
Geert Postma had de eer om steeds een strookje te mogen
verwijderen. Er kwamen eerst twee nullen en toen een 4. Toen het
eerste getal uiteindelijk een 5 bleek te zijn, was de verbazing
groot. Wat een grandioos geldbedrag: 5400 euro.
Na het kiezen van de prijzen van de tafel werden de tafels gedekt
voor een uitgebreid stamppotbuffet, verzorgd door Café-Restaurant
Den Bremer.

Doe Een Wens bedankt alle deelnemers en
sponsoren van het bridgetoernooi Bronkhorst
voor de prachtige opbrengst van € 5400,-!

Doe Een Wens Stichting vervult de liefste wens van kinderen en
jongeren van 3 - 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.
Door het vervullen van een wens geeft de stichting een ervaring
van blijdschap en kracht in een moeilijke periode: even weg
van ziekenhuis, behandelingen en doktoren. 

Doe Een Wens ontvangt geen overheidssubsidie en is dus
volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van giften
en fondsenwervende acties. Het initiatief van bridgeclub
Bronkhorst is hier een prachtig voorbeeld van! 

Doe Een Wens werkt er aan alle ernstig zieke kinderen in
Nederland een wensvervulling te geven en dit kan alleen dank-
zij de steun van mooie initiatieven zoals deze. Kijk voor meer
informatie op www.doeeenwens.nl.

Bridgeclub Bronkhorst toernooi voor goed doel: Stichting Doe Een Wens
Grandioos geldbedrag € 5400

Een grandioos geldbedrag voor de Stichting Doe Een Wens.

De sponsorlopers: (v.l.n.r.) Theo Damen, Lenie Lamers, Gerrit de Greef,
Theo Schut, Theo Geurts, Paulien Gasselink, Emmy Stegeman, Hennie
Deunk en Fien namens Henk Biezeman. 
Op de foto ontbreken: Joke Damveld, Fia Wesselink, Thea Huis in ’t Veld,
Elly Eijkholt en Herman Stapelbroek.

Het maximum aantal paren nam deel aan het toernooi.
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Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij 
ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

Gaat u 
scheiden?
Vraag dan

nu ons gratis 
boekje aan: 
‘Help, ik ga 
scheiden!’

www.scheidingsplanner.nl Meer informatie? Bel of mail:

Lochem

Zupthen

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

De bouw, een dynamische 
                bedrijfstak!

Bel voor nadere informatie 0545-274777 
of kijk op: www.bouwopleiding-berkelstreek.nl
Bosberg 21
7271 LE  Borculo
E. info@bouwopleiding-berkelstreek.nl

Geld verdienen en een vak leren in de 

bouw, de juiste combinatie voor jou!

OPEN HUIS
11 FEBRUARI 2010

van 18.00 tot 21.00 uur

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (Sier)bestrating

Dee
lne

m
er

C
R

E
Ë
E
R

 J
E

D

R
O

O
M

T
U

I
N

!

ac
tie

Vol smaak
Sperziebonen van onze 
vaste teler van Oers 500 gram 1,49
Clementine mandarijnen 
“De Lekkerste” 20 stuks 2,99
Witlof 500 gram 0,79

Weekaanbieding
Compleet roerbakpakket met gekruide 
voorgegaarde aardappelschijfjes (600 gram)

en roerbak groenten (400 gram) 3,99
Uit eigen keuken

2 liter soep, keuze uit onze met goud bekroonde
erwtensoep of onze bruinen bonensoep 
+ GRATIS hele rookworst 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 februari. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS
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PvdA: Mensen in het
buitengebied
perspectief bieden
PvdA heeft het stimuleren van
vernieuwing in de landbouw
hoog in het vaandel staan.
Maar de boer die niet groter
wil of om redenen moet stop-
pen, moet Bronckhorst per-
spectief kunnen bieden. Hetzij
door het bijstellen van de uit-
gangspunten in het beleid of
door de boer te ondersteunen
die een nevenactiviteit wil
ontwikkelen. “We moeten
zorg hebben voor de agrari-
sche sector. Zij zijn de beheer-
ders van ons buitengebied, de
bossen en landgoederen.” Jan
Beverdam, vierde op de PvdA-

Maarten Ebbers, tweede op de
kieslijst van SGP/ChristenUnie
ziet de stad Doetinchem ach-
ter zijn woonboerderij opruk-
ken. De varkensstallen zijn al
gesloopt. Daarvoor in de plaats
is een ‘nieuwe boerderij De
Heemhoeve’ gebouwd waar-
binnen tien zorgappartemen-
ten en acht senioren wonin-
gen zijn ondergebracht. In de
buurt is nieuwe natuur aange-
legd. Een nieuwe vorm van in-
richting van het landschap:
een inrichting van allure, zo
omschrijft Maarten Ebbers
het. Maar is deze luxe woning-
bouw aan de rand van de stad
nu de leefbaarheid waar we op het platteland naar op zoek zijn?
Neen, is de mening van Maarten Ebbers. “Het platteland moet
geschikt zijn voor de mensen die er wonen en werken. Meerge-
neratie woningen in de bestaande gebouwen om te voorkomen
dat schuren onnodig leeg blijven staan. De huidige bewoners
moeten er kunnen blijven wonen. Ik ben voor ‘boerderijsplit-
sing’ zodat mensen van de verschillende generaties voor elkaar
kunnen zorgen. Zij zijn bekend met het platteland waardoor be-
staande agrariërs de ruimte behouden voor hun bedrijfsactivi-
teiten. SGP/ChristenUnie is tegen uitbreiding van de kleinere
woonkernen door er nieuwe woningen neer te zetten. Ik denk
dat we eerst eens moeten kijken naar de bestaande panden en
als het kan daarin nieuwe wooneenheden creëren als daar de
behoefte naar is. Het verjongen van de kleine kernen waar men
het over heeft dient in de schaal van waarin een buurtschap be-
staat, te gebeuren. Het is een illusie om van buurtschappen een
dorp te willen maken. Een kleine kern kan wel groeien, maar
wel in de maat van het platteland van de Achterhoek. Werk voor
een goed inkomen moet in de meeste gevallen ergens anders
worden gezocht. Bronckhorst moet ook denken aan een goede
werkgelegenheid op de bestaande bedrijventerreinen in de ge-
meente en daarbuiten.”

SGP/ChristenUnie:
Wonen en werken in
bestaande gebouwen

VVD: Nieuwe activitei-
ten stimuleren maar
het mag de landbouw
niet schaden
“Activiteiten op het platteland
houden waardoor het buiten-
gebied niet verpaupert is de
reden waarom de VVD heeft
ingestemd met de nota ‘Func-
ties zoeken plaatsen zoeken
functies’. Het biedt nieuwe
mogelijkheden voor economi-
sche bedrijvigheid. Het brengt
verjonging in het buitenge-
bied zodat voorzieningen in
buurtschappen standhouden.
Toch heeft het omzetten van
de gebouwen naar een woning
al of niet met een bedrijfje ook
risico’s.” Marja Hartman,
tweede op de kieslijst van de
VVD zegt met klem dat het
buitengebied van Bronckhorst een agrarisch gebied is en elke
andere activiteit de landbouw niet mag schaden. “We moeten
een verrommeling van het landschap voorkomen. Voor een
startende ondernemer met een klein ambachtelijk bedrijf of
een engineering bureau of een adviesbureau biedt het platte-
land een goedkope start. Maar ik denk dat er zeer zeker ook af-
spraken moeten worden gemaakt over de omvang van een be-
drijfje dat eenmaal goed draait en groter in omvang wordt. Die
zullen naar een bedrijventerrein in de grotere kernen moeten
verhuizen. Net als bij een verplaatsing van een boerenbedrijf
naar een LOG, krijgt de ondernemer te maken met veel meer
kosten.“
Een woon-werk functie biedt volgens de VVD het stukje werkge-
legenheid dat het platteland vitaal houdt. Marja Hartman: “We
moeten nog wel zoeken naar een stukje maatwerk. We hebben
met nota al een poosje ervaring en ik denk dat we na een evalu-
atie de kinderziektes in de komende raadsperiode eruit moeten
halen.” Een van de andere aspecten waarop Marja Hartman
doelt is de sloopregeling. “Agrarische gebouwen blijven te lang
leeg staan. Vaak wordt er geen onderhoud meer aan gepleegd.
Want wie sloopt en nog niet om een bepaalde reden bouwt, ver-
liest het recht om daar over een poosje iets nieuws neer te zet-
ten. Of je moet de helft van een agrarische gebouw er afhalen
om de 350 vierkante meter herbestemming te kunnen krijgen.
Dan staat er een half gebouw waardoor het karakter van een
boerenerf verloren gaat. Dit lijkt niet.”
Een verbreding van het boerenbedrijf met bijvoorbeeld zorg of
recreatie kan volgens Marja Hartman in het ene gebied (verwe-
vingsgebied) beter dan in een ander gebied. Het voordeel van dit
type bedrijven is dat de agrarische activiteit blijft. Dit komt het
buitengebied ten goede. “Er zijn mooie voorbeelden van te vin-
den. In Toldijk is er op een boerderij een kinderopvang. De edu-
catie is er verweven met de uitoefening van het boerenbedrijf.
Dat vinden kinderen natuurlijk prachtig! ” Ook wil de VVD aan-
dacht voor breedband op het platteland. Het zal nodig zijn voor
de bedrijfjes in engineering of adviesbureaus. 
In de nota om ondermeer een voorsprong te hebben op de
krimp zit ook een groot manco. Er wordt gestreefd naar wonin-
gen voor starters en senioren. Dat rijmt niet helemaal met het
platteland. Een boer krijgt voor de bouw van een nieuwe wo-
ning wel zijn compensatie voor, maar de goedkopere bouw om-
dat zij startende zijn en een beperkter budget hebben gaat
waarschijnlijk ten kosten van de plattelandsallure. Ook voor de
huisvesting moeten er verbanden liggen op het platteland.”

Contact Bronckhorst
besteedt wekelijks ruim

aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen

op 3 maart aanstaande.
Reageren op de speerpunten

van de politieke partijen?
www.contact.nl!

GBB: Oppassen dat we
het buitengebied niet
verkwanselen
“Als ik kijk naar de varkens-
houderij dan krijgt de agrari-
sche sector nog een tik te ver-
duren. We hebben met z’n al-
len een probleem als de boe-
ren het niet meer redden. Zij
onderhouden het landschap
en doen dat helemaal voor
nop!” Evert Blaauw van GBB
ziet in de boer een nieuwe
landschapsbeheerder als we
dit maar met z’n allen willen
waarderen. “Dit is in het be-
lang van ons allemaal. De boe-
ren die om redenen moeten
stoppen met hun bedrijven
zullen we anders financieel
moeten compenseren. Zij zit-
ten niet te wachten op ‘de rood voor rood regeling’ (in ruil voor
sloop van bedrijfsgebouwen een tweede woning) met een bun-
galow op het boerenerf als pensioenvoorziening. En ik denk wie
de rust en de redelijkheid in het Achterhoekse landschap zo wil
houden, ook niet. We moeten ervoor waken dat we het buiten-
gebied niet onnodig gaan verstenen.”
Evert Blaauw heeft het over het financieel schadeloos stellen
van de agrariërs voor het beheer van het landschap. Deze zal
aan de hand van een verdeelsleutel van hogere hand structu-
reel aan de boeren moeten worden uitgekeerd. “We moeten op-
passen dat we het mooie buitengebied niet verkwanselen. In de
krant staat dat de Achterhoek teveel bouwt. Dat betekent dat we
hooguit kwaliteit bouwen als daar behoefte aan is. Anders bou-
wen we voor leegstand. We kunnen niet meer rekenen op de
westerling. Daar zit nu ook de rem op. En ik denk dat ook de re-
cessie van invloed is: de pensioenen zijn aangetast dus hebben
zij minder te besteden. We moeten ons richten op nieuwe kan-
sen. Een boerderij is karakteristiek voor het buitengebied. Deze
mooie gebouwen moeten we behouden. Er kunnen nieuwe be-
drijfjes in dienstverlening starten. Wel moeten zij rekening blij-
ven houden met de agrariër. Die heeft voorrang in het buiten-
gebied. Een agrarische bedrijf mag geen beperkingen opgelegd
krijgen omdat er burgerwoningen of nieuwe bedrijfjes in de
buurt zijn.“ 
“In Bronckhorst is er veel inbreiding. Dit is een regelrechte
vorm van verstedelijking in de dorpen. De zogenaamde groene
longen tast je in de dorpen aan en dit is nog niet het enige. Ook
de losse structuur van een dorp gaat verloren. Om jongeren en
jonge gezinnen in de dorpen te behouden zullen we het in een
verbreding van de landbouw moeten zoeken. Dat houdt in: een
nevenactiviteit op de boerderij zoals een zorgboerderij;; kinder-
opvang, kaasboerderij of de combinatie met een landwinkel.
Maar ook dit moet in balans gebeuren. We kunnen niet alle-
maal kaasboerderijen of het lokale product gaan promoten.
Maar ik denk dat, dat de politiek aan de boeren moet overlaten.
Zij zijn de meest creatieve ondernemers die altijd en overal een
oplossing voor hebben. Maar ook dan moeten we nieuwe gebou-
wen op het platteland niet uitsluiten. Gewoonweg omdat deze
nieuwe agrarische functies daar om vragen.”

kieslijst benadrukt dat het toestaan een nieuwe invulling in het
buitengebied van de vrijkomende agrarische gebouwen en de
op stapel staande ontwikkeling van nieuwe woningen aan de
dorpsrand van Keijenborg en Wichmond met een verantwoor-
de, evenwichtige benadering moeten gebeuren. “Het landschap
moeten we zoveel mogelijk ontzien. Nieuwe ontwikkelingen
dienen te passen bij de maat en de schaal van Bronckhorst.
Want zijn de plompe, bombastische gebouwen wel een gewens-
te ontwikkeling in een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG)?
Na vier jaar uitvoering van de Reconstructiewet is het nu het ge-
schikte moment om het beleid opnieuw te bekijken of dit het
beoogde effect is. Misschien moeten we gaan kiezen voor hele
andere uitgangspunten en het beleid gaan bijstellen in de ko-
mende raadsperiode. De gemeente kan in ieder geval haar in-
vloed doen gelden in de bestemmingsplannen. ”
Het beleid voor landgoederen is een onderdeel van het buiten-
gebied. Stoppende agrariërs kunnen een landgoed oprichten
met een grootte van 10 hectare. “Het beleid is erop gericht te in-
vesteren in natuur en nieuwe natuur te ontwikkelen passend in
de omgeving. In ruil daarvoor is een grote woning met drie
wooneenheden mogelijk. Maar ook hier moeten we oppassen
dat deze ontwikkeling niet doorslaat. Niet alles kun je toestaan.
Het karakteristieke landschap van Bronckhorst moeten we in
stand zien te houden. Nieuwe initiatieven voor de agrarische
sector steunen we waar mogelijk is. Andere soorten van bedrij-
vigheid in de vrijkomende gebouwen als ICT en zzp-bedrijfjes of
een recreatieve invulling kan, maar blijft ondergeschikt aan het
behoud van natuur en de landbouw. Tot het moment wanneer
deze bedrijfjes te groot worden dienen ze over te gaan naar een
bedrijventerrein. Hier moet de gemeente voldoende passende
mogelijkheden bieden tussen de grotere.” 
Jan Beverdam: “Als een boerderij aan de rand van een dorp vrij-
komt dan biedt dat mogelijkheden voor starters. Gekoppeld aan
de behoefte kunnen er in aan de dorpsrand in ruil voor de sloop
van de schuren nieuwe wooneenheden gebouwd worden. Het is
een rustige ontwikkeling aan de rand van een dorp als Keijen-
borg. Dit pilot-project dat past in de plattelandsstructuur van
Bronckhorst. Bovendien houd je in een dorp waar men moeite
heeft leefbaarheid op peil te houden, vitaal. Maar we moeten
ook opletten dat woningbouw teveel versnipperd. Grote aantal-
len moeten er voor de grote kernen blijven. Dit alleen al om de
winkels te ondersteunen.”

Binnen de bestaande gebouwen op het platteland kunnen zich
ook nieuwe bedrijven huisvesten. Niet een bouwbedrijf of grote
kantooreenheden: die horen thuis op een bedrijventerrein.
Maar wel een stoffeerderei of dienstverlenende bedrijfjes. De
kleinere boer kan er nevenactiviteiten ontwikkelen voor bijvoor-
beeld het toerisme. Ook dit dient te gebeuren naar verhouding
in wat de Achterhoek aan kan. Want het platteland is in eerste
instantie van de agrariërs en kan het Achterhoekse landschap
niet zonder de natuur. Het is door de boeren zo geschapen en is
altijd goed samen gegaan. Boeren die stoppen zullen de natuur
daar weer moeten terugbrengen. De taak van de gemeente is ze
te helpen ondersteunen door ondermeer subsidies verlenen en
door alternatieven bieden aan de agrariër die zijn bedrijf beëin-
digt. Dan krijg je als gemeente meer grip op de inrichting van
het platteland en het bepalen van ons mooie Achterhoekse land-
schap.”
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Inleiding

Nieuw leven in de
koeienstal
Gemeenten krijgen regelmatig het verzoek van burgers
om de functie van voormalige boerderijen te mogen wij-
zigen. Om deze reden heeft de Regio Achterhoek in 2007
samen met de Achterhoekse gemeenten een eigen be-
leid opgesteld om de functieverandering mogelijk te ma-
ken. ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies’, heet de
regeling. Maar kan de gemeente Bronckhorst met deze
regeling het juiste maatwerk leveren? Met andere woor-
den: kan het gewenste ontwikkelingen stimuleren en
ongewenste ontwikkelingen voldoende tegenhouden?
De herbestemming van leegstaande gebouwen werkt in
ieder geval. Maar het principe van de zogenaamde ‘ver-
evening’: een groter nieuw- en bouwoppervlak is moge-
lijk, mits daar compensatie tegenover staat, staat op een
hellend vlak. Bijvoorbeeld door de sloop van de gebou-
wen; investeren in de landschappelijke omgeving; het
behoud van karakteristieke of monumentale gebouwen,
een recreatieve voorziening geven moeten we oppassen
dat het platteland niet al te snel ‘verburgerd’ of erger
verstedelijkt. En dat terwijl alle Nederlanders in hun
hart het meest verlangen naar de landelijke geborgen-
heid van het kleine dorp! Daarnaast dient het platteland
nog voldoende ruimte te bieden aan de boeren en hun
bedrijven. En er is nog een andere partij: de natuur in
het buitengebied. Boeren, de natuurontwikkeling en
meer burgers op het platteland mogen elkaar niet in de
weg zitten. Wat kan de politiek hieraan doen zonder dat
het mooie platteland van Bronckhorst verloederd? En
hoe kan het platteland met een nieuwe elan tegenwicht
gaan bieden aan de dominante stad?

CDA: Bronckhorst
heeft goede regels 
voor plattelands-
vernieuwing
“Plattelandsvernieuwing was
in de afgelopen raadsperiode
het speerpunt in het gevoerde
CDA-beleid. Het CDA heeft er
heel veel aan gewerkt om
nieuwe ontwikkelingen toe te
kunnen staan. We hebben
heel veel moeten lobbyen en
knokken om die verruiming
te krijgen.” Volgens Arno Spek-
schoor, derde op de CDA-kies-
lijst heeft Bronckhorst goede
regels voor een nieuw elan op
het platteland. “Lege stallen
kunnen worden gesloopt en
bij voorkeur willen we er ande-
re bedrijvigheid voor terug.
Natuurlijk mag die nieuwe be-
drijvigheid de agrariër niet in de weg zitten. Evenmin moeten
we ervoor oppassen dat er geen nieuwe buurten in het land ont-
staan als boerderijen een andere invulling krijgen en in ruil
voor de sloop van schuren er nieuwe groepjes woningen ont-
staan. Ons landschap moeten we blijven behouden door ook
een goed natuurbeheer. Het landschap heeft ook belangrijke
functies. Ondermeer voor waterberging en dit is een heel be-
langrijk aspect.“
Nieuwe randvoorwaarden scheppen om het voor nieuwe onder-
nemers aantrekkelijk te maken met een bedrijf op het platte-
land te starten, is het volgende speerpunt waarvoor het CDA
zich in de komende raadsperiode wil inzetten. Arno Spek-
schoor: “Tussen Ruurlo en Vorden ligt al breedband. Er zal een
uitbreiding van het breedbandnetwerk moeten komen als be-
langrijke voorwaarde voor dienstverlenende bedrijfjes of voor
de kleinschalige, hoogwaardige zorg die er in verschillende ver-
schijningsvormen op het platteland wordt geboden. Daarmee
kan de zorg hier contact houden met de veel grotere instellin-
gen in Zutphen en Doetinchem. Deze digitale infrastructuur
willen we voor elkaar krijgen! Vooral als het platteland meer en
meer een kraamkamer wordt voor jonge innovatieve bedrijf-
jes.” 

Plattelandsvernieuwing heeft alles te maken met de leefbaar-
heid daar. Kleine boerenbedrijven kunnen de omslag naar een
boerderij met nevenfuncties maken. Er zijn boerderijen met ate-
liers waar je kunt schilderen. Er is een initiatiefvoorstel van het
CDA geweest voor mantelzorgwoningen. Een generieke woning
wordt omgezet en in deze bredere toepassing is er ruimte om
jonge gezinnen weer terug te krijgen in het buitengebied. Maar
het blijft wel een beetje balanceren in wat Arnhem accepteert.
Het is namelijk een ongelukkige situatie om gehoor te geven
aan de wettelijke beleidsregel om jong en oud te huisvesten op
het platteland in ruil voor behoorlijke subsidies van de Provin-
cie. In de praktijk is dit lastig uitvoeren temeer omdat je behoor-
lijk wat moet slopen voor een vergunning voor een woning. We
hebben om meer ruimte gevraagd want we willen zorgvuldig
met ons buitengebied omgaan.” 
In Keijenborg loopt een pilot-project. Als daar een boer aan de
rand van het dorp stopt dan mogen daar een paar nieuwe wo-
ningen gerealiseerd worden. Wel op basis van de behoefte die
erin het dorp is. Ik denk ook dat je dit soort dingen meer aan de
mensen van het dorp moet overlaten. In de grote kernen houdt
de gemeente de vinger aan de pols.“

D66: Vooraf voorlich-
ting geven om onbe-
grip over indeling plat-
teland te voorkomen

In Velswijk ligt een initiatief voor een ‘paardendorp’. Een archi-
tect heeft het idee om rond
een manege met paardenwei-
den een aantal huizen te bou-
wen voor liefhebbers van paar-
den. Er is al een vergunning
voor dit plan aangevraagd.
Daarna zijn de mensen van
het dorp pas gelnformeerd.
Het plan ondervindt veel
weerstand. De initiatiefnemer
moet nu eerst een haalbaar-
heidsonderzoek doen. Maar
men had beter eerst voorlich-
ting kunnen geven over het
voorgenomen plan en dan het
traject van vergunningen aan-
vragen in moeten gaan. Nu
wordt er uit onwetendheid ge-
handeld en heerst er onbegrip
over of je zoiets moet toelaten of niet. D66-lijsttrekker Gaston
Wouters is ervan overtuigd dat een verburgering van het platte-
land onwenselijke ontwikkeling is die moeilijk tegen te houden
is. “In het geval van Velswijk en het initiatief voor een paarden-
dorp zal het wel eens zo kunnen zijn dat je er de school mee
open houdt en meer voorzieningen in het dorp krijgt. Dan kijkt
zo’n dorp ook heel anders tegen dit bijzondere plan aan. En als
je kijkt naar de structuur van de gemeente is Bronckhorst met
bijna talloze kleine kernen ook zo ontstaan.” 
Volgens Gaston Wouters zijn de krimp en de leegloop van het
platteland het grootste probleem. “Matigheid draagt ook niet
bij aan een oplossing. Voorzieningen danken nu eenmaal hun
bestaansrecht vanuit het aantal mensen. De regel ‘Functies zoe-
ken plaatsen zoeken functies’ is beleid dat goed werkt. Door de
zonering van de gebieden in LOG, verwevingsgebieden en de
ecologische hoofdstructuur weet iedereen wat er wel kan en
niet mag in die gebieden. Het mooie landschap bewaren hoeft
daarmee geen probleem te zijn. Het aantal agrarische bedrijven
is slinkende en als nieuwe bedrijfjes een kans kunnen krijgen
op die plaatsen waar agrariërs stoppen, is op zich een goed be-
leid. De enige vervelende is als de bedrijfjes uit hun jas groeien.
Dan zullen zij naar een bedrijventerrein moeten worden verwe-
zen. D66 steunt initiatieven van agrarische ondernemers die
een verbreding zoeken in bijvoorbeeld recreatie, zorg, detail-
handel en het opwekken van energie.”
Door meer economische activiteiten te ontplooien in het bui-
tengebied, starterswoningen aan de rand van kernen te bouwen
of boerderijen dichtbij de kom gelegen ombouwen en combina-
ties van voorzieningen maken, houdt je het platteland vitaal.
De sociale cohesie die er in Bronckhorst heerst plus het noaber-
schap zijn goede eigenschappen van de Achterhoek waarmee
we de strijd tegen de krimp en de verstedelijking aan kunnen
gaan.

GroenLinks: 'De boer
niet eenzijdig afschrij-
ven: boer zoekt buur op
voor afzet producten'
GroenLinks verwacht veel van
het Landschaps Ontwikke-
lings Plan als deze goed ter
hand wordt genomen en op
een andere wijze met een ge-
heel andere gedachte wordt
ingevuld. Alleen is het LOP
nog een informeel plan dat
nog geen juridische grond
heeft. Max Noordhoek van
GroenLinks voelt zich in zijn
andere benadering voor een
vitaal platteland gesteund
door de uitslag van de Eko-
land innovatieprijs. Bij de eer-
ste drie prijswinnaars zaten
twee boerenbedrijven uit de
gemeente Bronckhorst: ‘Ruim-
zicht’ in Halle eindigde als eerste en ‘De Vijfsprong’ in Vorden
als derde. Een teken dat het boeren op een andere manier wel
degelijk een kans heeft zonder megaformaten of zonder beëin-
diging van de bedrijfsuitoefening. 
Max Noordhoek GroenLinks lijsttrekker: “Het platteland loopt
leeg omdat de boer te weinig ondersteund wordt. Het land is al-
tijd door de boer beheerd. De boer wordt momenteel uitge-
schreven en de kleine boeren kunnen niet meer overleven. Zij
verliezen het tegen het juk van dat alles groter moet worden als
onontkomelijk en zelfs als wenselijk wordt omschreven. Het
kan heel anders. Beginnend bij eigen energie opwekken op zon-
nepanelen; groenteteelt met als afzet de mensen in Bronck-
horst, Doetinchem en Zutphen; het verbouwen van eigen vee-
voer; biologisch vlees en groenteteelt; de regenwateropvang is
verbonden met de drinkbakken en er is ruimte voor zorg of edu-
catie. Deze biologische bedrijven die helemaal zelfvoorzienend
zijn passen ook in kwetsbare gebieden.”
Volgens GroenLinks worden de boeren veel te veel onder druk
gezet omdat de sector meedoet in de wereldmarkt. Dit is vol-
gens Max Noordhoek ‘maar tien procent van het aantal boeren’.
Een boerenbedrijf als Ruimzicht zorgt ervoor dat burgers en
consumenten meer betrokken raken. De producten worden
rechtstreeks in de regio afgezet. De gemeente zou veel meer oog
moeten hebben voor deze manier van bedrijvigheid. “De boer
heeft op deze manier zijn eigen dynamiek. Het voordeel is dat
we niet het probleem krijgen van leegstaande gebouwen!” 
“Als we in Bronckhorst roepen dat we het gebied mooi moeten
houden voor recreatie en toerisme dan moeten we die boer ook
tegemoet komen in het dienen van het maatschappelijk nut.
Natuur en de boeren hoeven elkaar niet te bijten. Het boeren-
grief is dat hij graag iets met zijn land doet, maar de subsidies
en andere vergoedingen ontoereikend zijn en geen vastigheid
bieden. Het onderhoud van het landschap moet beter gewaar-
deerd worden als een maatschappelijk nut. Een plan als Wien-
tjesoord in Kranenburg waar rond een welness centrum een va-
kantieoord wordt gebouwd met tal van appartementen moeten
we gewoon verbieden. Als het gaat om leefbaarheid en de jon-
geren terug op het platteland dan moeten we met het oog op
ons economische belang niet de grenzen gaan oprekken.“
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WENKBRAUWEN
In onderling overleg worden eerst de
wenkbrauwen getekend om de vorm
en de kleur te bepalen. Alles wordt
heel natuurlijk op de contouren van
het gezicht afgestemd. Daarna wor-
den de haartjes gepigmenteerd vol-
gens de 'Shadow Methode' of de aller-
nieuwste 'Hair Stroke Methode', wat
een heel natuurlijk beeld van de
wenkbrauwen geeft. Bij de Shadow
Methode wordt de wenkbrauw hele-
maal ingekleurd. Bij de Hair Stroke
Methode worden haartjes getekend in
de huid met een kleurpigment tussen
de bestaande wenkbrauw in.

EYELINER
Door het aanbrengen van een eyeliner

worden de ogen geaccentueerd, lijken
ze groter en sprekender. De eyeliner
kan in elke gewenste kleur aange-
bracht worden. Nu ook bij Etos Ba-
rendsen Vanaf heden kun je bij Etos
Barendsen terecht voor het aanbren-
gen van permanente make-up. De be-
handeling wordt uitgevoerd door
schoonheidsspecialiste Monique Klein
Wolterink van Be Younique. Zij heeft
ruim 10 jaar ervaring met deze behan-
delingen. 

GARANTIE
Be Younique geeft garantie op een
goed resultaat door vakkennis, hygië-
ne, ervaring en een goede opleiding.
Er wordt gewerkt volgens de laatste hy-
giënerichtlijnen voor permanente ma-
ke- up. Deze richtlijnen zijn in op-
dracht van het Ministerie van VWS op-
gesteld door het Landelijk Centrum
Hygiëne en Veiligheid (LCHV). 

INTRODUCTIEAANBOD
Je ontvangt 10% introductiekorting
op zaterdag 13 februari- en zaterdag
13 maart 2010.

Maak een afspraak, in de winkel of
telefonisch op tel. 0575-554082

Etos Barendsen / 
Schoonheidssalon Double Beauty
Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden

ETOS Barendsen / Schoonheidssalon Double Beauty

Permanente make-up
Met permanente make-up ben je
dag en nacht verzorgd. Ook zonder
dat je je verder opmaakt heb je een
verzorgde en natuurlijke uitstra-
ling. Permanente make-up is de
ideale oplossing voor iedereen die:
moeite heeft met het aanbrengen
van make-up, geen volle wenkbrau-
wen of helemaal geen wenkbrau-
wen heeft, contactlenzen of een
bril draagt, overgevoelig is voor
make-up, gemak wil onder alle om-
standigheden, bij zwemmen, spor-
ten of in de sauna en er dag en
nacht perfect verzorgd uit wil zien.

Op maandag 15 februari zal Mw. Jo Tij-
ken - de Greef uit Zelhem meewerken
aan het programma Ds. Wim de Jong
uit Halle zal op maandag 22 februari
vertellen over zijn reis voor een uitwis-
selingsproject van "Kerk in Aktie",
naar Kameroen.
Voor de uitzending van maandag 1
maart is Ds. Aleida Blanken van de

protestantse gemeente Hengelo uit-
genodigd om wat te vertellen over
wereld-gebedsdag.
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting" bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

De opname is uit het jaar 1907 en gemaakt tijdens de bouw
van woonhuis en winkel ‘De Hiltenhorst’ bij stoomkoren-
molen ´Volharding´ aan de Zelhemseweg 11 te Hummelo.
De stoomkorenmolen was kleiner van omvang en stond
rechts van dit pand, verbonden met een overkapping waar-
onder men door kon rijden. Onder deze grote luifel werden
de wagens geladen en gelost. De heer Karel Beeftink, die uit
Steenderen afkomstig was, begon hier met een maalderij
en winkel. Na hem woonden er de families Van Campen,
Schoppers en Jolink. Later werd aan het bedrijf een bakke-
rij toegevoegd.
Heeft u ook een oude
foto of verhaal? Stuur
of mail deze dan naar
Fred Wolsink, Wisselt
75, 7021 EH te Zelhem.
E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (124)

Zelhem - Deze foto kregen we van de werkgroep Oud-
Zelhem. 

Iedere deelnemende boerderij heeft
zijn eigen specialiteit. Zowel wat be-
treft de aard van het bedrijf, de vorm
van de zorg en de mogelijkheden van
de mensen die men kan opvangen.
Duidelijk werd dat sprake moet zijn
van een click tussen boer(in) en zorg-
vrager wil de zorgvrager optimaal
kunnen gedijen. Waar instituutsbewo-

ners vroeger vaak een dagbesteding
hadden in de kinderboerderij van hun
tehuis is bij de huidige decentrale
huisvesting de zorgboer hierop eigen-
lijk een logisch vervolg. Het werk dat
vroeger binnen de tehuizen kunstma-
tig werd gecreëerd kan door mensen
met een beperking nu in een realisti-
sche omgeving worden gedaan. Dit

geeft meer verantwoordelijkheid en
meer voldoening. Maar niet alleen ge-
handicapten, ook mensen die om een
andere reden begeleiding en struc-
tuur wensen kunnen terecht. De ver-
eniging bewaakt de kwaliteit van de
zorgboerderijen met een eigen kwali-
teitssysteem. 

D66 is blij met de zorgboeren en heeft
veel respect voor de wijze waarop
wordt gewerkt met de mensen die bij
hen zorg zoeken.

Blij met zorgboeren in gemeente

D66

Vorden - Met een bezoek aan zorgboerderij 't Vroessink heeft D66 Bronck-
horst een goede indruk gekregen van het werk en de ambities van de
zorgboeren, verenigd in Zorgboeren Oost-Gelderland.

Op de Gemeentepagina van het Con-
tact van vorige week stond een artikel
over het nieuwe concept Berm- en
Greppelbeheerplan 2010 dat ter inza-
ge ligt.
Het plan lijkt meer op een Natuuront-
wikkelingsplan dan een Bermbeheer-
plan. De primaire functie van de ber-
men, zone voor verkeersveiligheid,
komt niet of nauwelijks aan de orde. 
Het niet tijdig maaien van bermen le-
vert levensgevaarlijke situaties op voor
fietsers en (huis)dieren.
Belachelijk is het feit dat het college
van Bronckhorst handhavend wil op-

treden tegen eigen initiatief om ber-
men te maaien bij huis en langs lande-
rijen. In het plan, op bladzijde 43,
staat zelfs vermeld dat bij overtreding
de politie wordt ingeschakeld. Zullen
ze leuk vinden, boetes uitdelen aan
mensen die het rondom hun erf graag
netjes hebben. Ziet u de politie al voor
de deur staan? Ik raad een ieder aan
om het plan in te zien en te reageren,
dit kan slechts tot 17 februari a.s. 
Voor mij is dit Bermbeheerplan weer
een voorbeeld van regels en bureau-
cratie waar we niets aan hebben en
wat handen vol geld kost.

Marja Hartman
Schiphorsterstraat 14, Toldijk

Bronckhorst- Bronckhorst stijgt
boven het maaiveld uit

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Halsgat.

B. Berkenbessem.

C. Keren (uitspreken kee-an).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Is dit een grap en wordt de officiële fo-
to voor het carnaval terug gehangen?
Of gaat dit net zo lang duren als de
mysterieuze verdwijning van Smoks

Hanne? Heeft men informatie over de-
ze verdwijning, neem dan contact op
met Prins Peter uit de Velswijk.

Officiele statiefoto vermist?

Velswijk - De officiële statiefoto van prins Peter wordt sinds vorige week
uit D'n Draejer vermist. De foto is verwisseld voor een wel erg bijzonder
kiekje van de Velswijkse prins.

Dan zal na 35 jaar topamusement het
doek definitief vallen voor de Kloster-
taler. Kaarten vanaf heden te bestellen
via : Hotel in de Groene Jager Bar-
chem, de Keizerskroon te Ruurlo, Par-
ty centrum Bousema te Lochem, Cafe
de Vennebekken te Markelo, en Zalen-
centrum Witkamp te Laren en via
www.witkamp.nl

Laatste optreden
Die Klostertaler

Laren - Nog een keer zullen de Klos-
tertaler live vlammen in zalencen-
trum Witkamp in Laren (Gld) op
vrijdagavond 12 maart en niet al-
leen voor de fans maar ook voor de
liefhebbers van de Oostenrijkse
Happy Power muziek.



Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

HALVE 
MARMERCAKE

NU € 3.75

WITTE BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.75

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 9 t/m zaterdag 13 februari 2010.

Zaterdag voor valentijn

TOMPOUCEN

NU VOOR €1.50
P.S.

PANDA BROOD
LEKKER DONKER

MEERGRANENBROOD

NU VOOR €1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

WOUDVRUCHTEN
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
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Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

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

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo ggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl



1

3.  Hackfortermolen, even zonder wieken.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 34 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Ratti afd. Zaterdag 1e elftal. Opgericht 1967 door broeder Canutus en Weevers.
Knielend v.l.n.r: Kerkhoven; Klein Geltink; Boss; Klootwijk; Rutgers; Sessink.
Staand: Broeder Canutus; Hartman; Lichtenberg; Weevers; Wissels; v.d. Linden; te Lindert;
v. Bommel.

1. Reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Prinses Julianaschool in de Wildenborch op 30-06-1988.

Op de 1ste rij de oudsten van de dan nog levende oud-leerlingen.
Dit zijn v.l.n.r. de heer en mevr. Leusink, de heer en mevr. Teunissen

en de heer Haz

3

2
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... als het méér moet hebben!

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

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles
• Vacustep
• Powerplate
• Zonnebankstudio
• Nagelstudio

Specialist in het shapen van uw lichaam.

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

- Meubels op bestelling o.a: tafels, kasten, bedden
- Keukens
- Winkelinterieur
- Restauratie van diverse meubels
- Etc.

Bezoekadres: Hoogstraat 29 Toldijk
Postadres: Weth. Campermanstraat 10

7227 DT Toldijk
Tel. 06-1030 3130 / 0575-543 555
www.renesangersmeubelmakerij.nl

René Sangers Meubelmakerij

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Schoonheidssalon Double Beauty
Bij een basisbehandeling bestaande uit wenkbrauwen epileren, 
verwijderen van onzuiverheden, gezichtsmassage 
en een masker ontvangt u nu een hand- of voetmassage cadeau.

Tevens kunt u in de salon terecht voor; harsen, elektronisch ontharen,
couperose behandeling, huidoneffenheden verwijderen, permanente make-up
en bruidsmake-up.

Introductieaanbod permanente make-up
Je ontvangt 10% introductiekorting op zaterdag 13 februari
en zaterdag 13 maart 2010. Maak een afspraak, in de winkel of
telefonisch op telefoonnummer 0575-554082

Natuurlijk bij: Etos Barendsen / 
Schoonheidssalon 
Double Beauty
Zutphenseweg 3 
7251 DG Vorden

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Gehele wintercollectie
nu 2 = 1

O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

CARNAVAL
IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 12 FEBRUARI

plankenkoorts in de tent
playbackshow
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,--

ZATERDAGAVOND 13 FEBRUARI         Aanvang: 20.30 uur Entree € 6,00

carnavalsBAL
Muziek:  ”BACHUS”

ZONDAG 14 FEBRUARI

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT ‘RONDJE KRANENBURG’
             vanaf de feesttent m.m.v. “DE SCHADDENSTEKKERS”
     gevolgd door een DOLDWAZE KINDERMIDDAG
  verzorgd door PETER EN DE VLIEGMACHIEN

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST

met KAS BENDJEN Entree: € 8,--

                      enBLINDE ED

KRANENBURGS

OM 21.11 UUR: AFTREDEN OUDE PRINS
EN ONTHULLING VAN DE NIEUWE PRINS

in de feesttent

MET GRATISTRAKTATIETOEGANG GRATIS
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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 

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Sjaan Bakker: ‘De reden van de sollici-
tatie was eigenlijk dat wij als ‘beheer-

derechtpaar’, op die manier langzaam
naar het pensioen van Mattie konden

toegroeien. Voor mij zelf leek het ook
leuk werk, temeer daar je in deze
functie ook regelmatig moet koken en
dat is juist mijn grote hobby’, zo zegt
ze. Komende zomer wordt Mattie Bak-
ker inderdaad 65 jaar, vandaar ook dat
destijds bij hun aanstelling met het
Stichtingsbestuur van het Ludgerusge-
bouw, een vijfjarig contract werd afge-
sloten. Mattie Bakker: ‘We gingen er
vanuit dat we hier een goede boter-

ham konden verdienen. En dat was
ook het geval, maar je moet er wel kei-
hard voor werken. In de zomer zeven
dagen in de week, met toch wel weken
van 80 uur. In de wintermaanden min-
der, maar dan toch altijd meer dan 40
uur per week’, zo zegt hij.

Sjaan Bakker: ‘Naast het koken zag ik
voor mij zelf ook een taak als gast-
vrouw weggelegd. Ik vind het name-
lijk heerlijk om met mensen om te
gaan. Van de ambitie gastvrouw kwam
niet veel terecht. Al na een paar maan-
den kwam ik vanwege de drukte, de
keuken bijna niet meer uit. Geen pro-
bleem, koken is immers mijn hobby.
Ik weet bijna zeker dat ik deze werk-
zaamheden de komende tijd best zal
missen. Aan de andere kant lijkt mij
het ‘niet meer moeten’ ook wel heer-
lijk. Ik krijg nu we meer tijd voor mijn
andere hobby: tuinieren, terwijl wij
ook plannen hebben om een poosje op
vakantie naar Cuba te gaan’, zo zegt
Sjaan.

Mattie Bakker: ‘Doordeweeks zijn hier
alle avonden verenigingen actief en 's
zomers hebben we natuurlijk de vele
fietsers en wandelaars die hier een
stop houden. Met name de Okhor-
stroute (wandeling met start- en finish
bij het Ludgerusgebouw) is een trek-
pleister. En vergeet vooral de kerk hier-
naast niet. 

Sinds de Willibrorduskerk tot de
mooiste kerk van Gelderland is uitge-
roepen, trekt het uit alle delen van
ons land veel bezoekers, waarvan ook
het Ludgerusgebouw profiteert’, zo
zegt hij. Bezoekers die het café-gedeel-
te van het Ludgerusgebouw binnen
stappen treffen links voorin een bu-
reau vol met paperassen. ‘Deze plek is
mijn kantoor , in de afgelopen jaren
waren hier mijn administratieve be-
zigheden. Bezoekers kunnen hier ook
internetten en maar dat gebeurt vrij-
wel alleen s’ zomers door gasten van
omliggende campings’, zo zegt Mattie

Bakker. Rechts in het café staat de pin-
automaat waar de bezoekers alle da-
gen tussen 14.00 en 17.00 uur geld
kunnen pinnen en verder altijd wan-
neer de beheerders aanwezig zijn  (‘en
dat is bijna altijd’) , zo grapt Mattie
Bakker.

Het bezoek aan de in het gebouw ge-
vestigde bibliotheek is, ondanks een
interne aanpassing en uitbreiding, de
afgelopen jaren wel tegen gevallen.
Sjaan Bakker: ‘We hebben zeker 3000
boeken, allemaal gekregen van ‘der-
den‘. Men hoeft voor het lenen van
een boek niets te betalen, sterker nog
wanneer iemand een bepaald boek
mooi vindt, mag hij het zelfs gratis
meenemen’, zo zegt ze. Toch wordt er
op een andere manier wel regelmatig
van de bibliotheekruimte gebruik ge-
maakt: namelijk voor vergaderingen,
of partijtjes van maximaal 15 perso-
nen. In geval van bijzondere avonden
(uitvoeringen e.d.) kregen Sjaan en
Mattie de afgelopen jaren steevast
hulp van de beide dochters Natasja en
Judith.
De komende tijd zullen de rollen wor-
den omgedraaid. De nieuwe beheer-
ders Gea Oosterveld en Jos Boesveld
hebben hen gevraagd of ze in geval
van nood, een handje willen helpen.
‘Wil je het werk als beheerder goed
doen dan moet je gastvrij, flexibel en
stressbestendig zijn. Het is hier altijd
hollen of stil staan. 

We hebben de afgelopen weken veel-
vuldig contact met Gea en Jos gehad.
Ze zullen prima opvolgers zijn’, zo
zegt Sjaan Bakker. De ‘Bakkers’s' heb-
ben geen bepaalde middag of avond
uigetrokken om afscheid te nemen.
Mattie Bakker: ‘Dat vonden wij niet
nodig, we hebben inmiddels al van al-
le verenigingen en vaste bezoekers
‘tussen de bedrijven door ‘ persoonlijk
afscheid genomen. Het waren voor
ons mooie jaren en nu is het tijd voor
andere mooie dingen’, zo zegt Mattie
Bakker.

Afscheid beheerders Ludgerusgebouw

Sjaan en Mattie Bakker: 'Nu tijd om van andere dingen te genieten'

Vierakker - Toen Sjaan Bakker een aantal jaren geleden hoorde dat Ben-
nie en Constance Bouwmeister stopten als beheerders van het Ludgerus-
gebouw in Vierakker besloot zij om te solliciteren. En met succes, zo
bleek. Sjaan en Mattie Bakker werden het nieuwe beheerderechtpaar.
Mattie Bakker stond toen aan de vooravond van de VUT gerechtigde leef-
tijd bij Rentray in Eefde. Daar werkte hij al 40 jaar met heel veel plezier als
projectleider ‘Work-Wise’ (Europees Sociaal fonds) een project voor scho-
ling en arbeid voor jongeren.

Het idee ontstond toen Henk Janssen,
voorheen eigenaar van Fort Bronsber-
gen en nu adviseur op het gebied van
duurzaam bouwen, en professor Cob-
ben samen aan een project op het ge-
bied van duurzaamheid werkten. De
gemeente Bronckhorst was meteen en-
thousiast. 'Het is een gebied met poten-
tie', legde de wethouder, voorafgaand
aan de ondertekening van het conve-
nant, uit aan de studenten. 'Wij heb-
ben jullie gekregen om deze potentie
in beeld te brengen, om te zetten in
daadkracht en in energie'. Hij bena-
drukte dat Bronkhorst dan wel niet de
belangrijkste of grootste stad van Ne-
derland is, maar wel 'de mooiste, qua
cultuurhistorie'. 'Want alle gebouwen
zijn een aantal jaren geleden gerestau-
reerd. En heel belangrijk: het is geen
openluchtmuseum. Er leven mensen,
er wonen mensen, er werken mensen.
Het is een gewoon stadje, maar het is
ook een monument'. Energiebesparen-
de maatregelen die de buitenkant of
de binnenkant aantasten zullen dus
geen goedkeuring krijgen. 'Dat vraagt
om innovatiekracht', aldus de wethou-
der. Hoewel een plan met bijvoorbeeld
zonnepanelen op de historische gebou-
wen 'direct afgeschoten wordt', hebben
de 36 studenten slechts randvoorwaar-
den gekregen. De studenten zijn opge-

deeld in zes groepen die elk een ander
aspect gaan onderzoeken, zoals de mo-
gelijkheden met biogas, de snelstro-
mende rivier de IJssel en zonne-ener-
gie. Ze krijgen acht weken de tijd voor
het onderzoek. Wethouder Baars
hoopt dat er 'iets moois neergelegd
wordt voor de inwoners en het stadje'.
De gemeente Bronckhorst hecht veel
waarde aan duurzaamheid. Het nieu-
we gemeentehuis heeft bijvoorbeeld
een EPC-waarde van 0,36 terwijl de
norm 1,1 is en onlangs is besloten om
binnen de gemeente een miljoen te in-
vesteren in zonnepanelen op over-
heidsgebouwen in de gemeente.

Innovatieve bedrijven
Professor Cobben verwacht dat de stu-
denten extra gemotiveerd aan het pro-
ject zullen beginnen, 'want nu zitten
ze middenin de praktijk. Het gaat echt
ergens over'. Uiteindelijk zal ook het
bedrijfsleven meeprofiteren. Wethou-
der Baars denkt al aan de realisatie.
Hij benadert hiervoor Martin Stor van
het Achterhoeks Centrum voor Tech-
nologie, om zoveel mogelijk innovatie-
ve bedrijven uit de regio hierbij te be-
trekken. Behalve naar een energieneu-
traal Bronkhorst streven de studenten
in deze acht weken ook naar een ener-
gieneutraal hotel in Apeldoorn.

Studenten doen onderzoek naar energieneutraal Bronkhorst
Het stadje Bronkhorst energieneutraal? Op 1 februari zijn 36 studenten
van de TU Eindhoven begonnen aan onderzoek naar de mogelijkheden
hiervoor. Wethouder Baars van de gemeente Bronckhorst, professor Sjef
Cobben van de TU Eindhoven en initiator Henk Janssen van Janssen Duur-
zaam ondertekenden hiervoor een convenant.

V.l.n.r.: Henk Janssen, Sjef Cobben en André Baars ondertekenen het convenant. Foto: Patrick van Gemert.
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IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

FEBRUARI
10 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
10 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
18 NBvP Agrarische commissie be-

zoek aan tulpenbollenkwekerij
18 Bejaardenkring Vorden
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Reisimpressie " Op de fiets

naar Sint Petersburg in 't Stamper-
tje

24 ANBO klootschieten, 't Olde Let-
tink

24 NBvP Provinciale Handwerkdag
Dorpscentrum

24 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme

25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB in 't Stampertje Terpen en

Wierden
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70±

in de Wehme info 55 20 03

Het is alweer de 8e editie van het Vor-
dens Songfestival. De verplaatsing
naar de zondagmiddag naar de feest-
tent op het terrein van Boer Wesselink
aan de Eikenlaan in Kranenburg is de
band Kas Bendjen vorig jaar goed be-
vallen. "De zondag was echt een fami-

liemiddag. Precies zoals wij voor ogen
hadden", aldus manager Freddy Ho-
gendoorn.  

Wie wordt de opvolger van Esmee
Boesveld die vorig jaar met het num-
mer I would stay van Krezip het Vor-

dens Songfestival won? Nieuwe deel-
nemers kunnen zich vanaf nu opge-
ven via de site van Kas Bendjen,
www.kasbendjen.nl of mailen naar
songfestival@kasbendjen.nl

"Bij de laatste editie hebben we gezien
dat er nog genoeg talent in de regio
aanwezig is. Het belooft dus absoluut
weer een groot spektakel te worden."

Wederom combinatie met Baby Biggen Meal Bal

Opgave Songfestival van start

Kranenburg - Het Vordens Songfestival wordt dit jaar wederom gecombi-
neerd met het Baby Biggen Meal Bal: op zaterdagavond 8 augustus is het
feest van Kas Bendjen en op zondagmiddag 9 augustus het songfestival.

Voor de pupillen is dit evenement, dat
wederom perfect werd georganiseerd
door STVEemsmond in Groningen, de
mooiste- en voor velen ook de belang-
rijkste wedstrijd van het seizoen. Thijs
Govers nam deel bij de pupillen B, die
een 500m en een 700m reden. Op de
500m reed Thijs een persoonlijk re-
cord op de 500m: 47.95, een vijfde tijd
in het tussenklassement. Op de 700m
verraste hij velen door mede dankzij
een flitsende start en een prima boch-
tentechniek, een tijd van 1.06.08 te
klokken. Thijs klom door deze formi-
dabele tijd naar de vierde plaats, net
naast het podium.

Ook Bart Kuitert verscheen aan de
start, alweer voor het derde achtereen-
volgende jaar. Hij had zich eenvoudig
als baansnelste rijder van Deventer, als
10e op de ranglijst van de KNSB,weten

te kwalificeren. Het lukte Bart van-
daag niet om zich net zoals bij de voor-
gaande 2 edities van het NPT een plek
te bemachtigen in de top van het klas-
sement van de A-pupillen. Kuitert reed
op de 500m, 46.74 en een tijd van
1.35.75 op de 1000m. Resultaat een 17e
plaats in de eindrangschikking. Meer
dan dat zat er vandaag gewoon niet in.

Met de naderende Olympische Spelen
in Vancouver, komt zo langzamer-
hand het eind in zicht van de wed-
strijdkalender. Maar Thijs en Bart kun-
nen nog vol aan de bak deze maand.
Beide rijders zijn present op het Natio-
naal Kampioenschap Jeugdmarathon
in Den Haag, op 27 februari. Zo lijken
de opvolgers van Arjan Mombarg al in
de startblokken te staan. Aan media
aandacht (NOS Jeugdjournaal nam op-
names tijdens NPT) en supporters
geen gebrek. 
Zo heeft Rene Nijenhuis, trainer van
de C-selectie van Voetbal Vereniging
Vorden, waar Bart 2 jaar geleden stop-
te als keeper, al aangekondigd met een
deel van zijn selectie als supporter
naar Deventer te komen op 13 februa-
ri, wanneer Bart Kuitert en ook Thijs
Govers, daar een wedstrijd schaatsen.
De schaatsers meldden zaterdag van-
uit Groningen dat ze 13 februari snel
zullen rijden om maar niets te hoeven
missen van de Olympische 5 kilometer
van Sven Kramer en Bob de Jong, die
vlak na hun wedstrijd in Vancouver
om 2100 uur begint.

Topprestatie Thijs Govers 
bij NK pupillenschaatsen
Tijdens het Nederlands Pupillen
Toernooi Schaatsen in Groningen,
op zaterdag 6 februari, heeft Thijs
Govers voor een daverende sensatie
gezorgd, door in zijn categorie, jon-
gens pupillen B, als 4e in het eind-
klassement te eindigen. Ieder jaar
strijden de beste 28 pupillen in ver-
schillende leeftijdscategorieën (11-
12-en 13 jarigen) van Nederland
met elkaar om wie zich de beste
schaatser van Nederland mag noe-
men. Alle rijders en rijdsters wor-
den aan de hand van de seizoenstij-
den door de KNSB geselecteerd.

De GWTW (gelderse winter talenten
wedstrijd) wordt gehouden voor
zwemclubs uit heel Gelderland en
duurt twee dagen. Om te mogen star-

ten moet je eerst een minimum tijd (li-
miet) hebben gezwommen en niet al
op de GK eerder dit jaar zijn uitko-
men. 

Dat er al vier zwemmers op de Neder-
landse kampioenschappen, zeventien
op de GK en nu negentien op de
GWTW mochten starten die samen
zesendertig medailles mee naar huis
namen mag toch wel een succesvol be-
gin van 2010 worden genoemd. 
De ereplaatsen met gouden medaille
worden dit weekend verdiend door
Iris van Gijtenbeek , Taco Braakhekke,
Edwin Jager. Zilver medailles gaan
mee naar huis met Bernice Jager ( 2x),
Harmen van Middelkoop ( 3x), Edwin
Jager, Sjoerd Teunissen,  Sander Wis-
sink, Alissa Onstenk en Irjan Brum-
melman. Bronzen plakken zijn er voor
Bernice Jager, Alissa Onstenk, Marlijn
Welmer, Manon Kolkman en Judith
Wentink. In de volgend vier weken
wordt het winterseizoen met verschil-
lende kampioenschappen afgerond en
starten de Berkelduikers nog op het
Gelderse Lange Afstand Kampioen-
schap in Veenendaal, het Nederlandse
Kampioenschap voor minioren in Lei-
den en de Nederlandse Speedo Club
Meet in Amsterdam.
Uiteraard gaan ook de competitie wed-
strijden nog gewoon verder.
Kijk ook op www.berkelduikers.nl

Berkelduikers op Gelderse Winter Talenten Wedstrijd

Negentien medailles

Lochem - Negentien medailles, dat betekent dat bijna de helft van de
starts een podiumplek op levert bij de zwemmers van de Berkelduikers
uit Lochem. Een nog groter aantal zwemt een verbetering van het eigen
persoonlijk record. Een geslaagd weekend dus in Nijkerk, waar een gezel-
lige sfeer heerst met muziek en een volle tribune met familie en beken-
den om de zwemmers aan te moedigen.

NOGMAALS MASTERPLAN
VORDEN CENTRUM
Met enige verbazing hebben wij (com-
missie 'Behoud Nutsgebouw Vorden',
subcommissie van vereniging 'Oud
Vorden') kennis genomen van een
schrijven van enkele raadsleden der
gemeente Bronckhorst. In hun inge-
zonden brief uitten zij hun ongenoe-
gen over de gang van zaken rondom
de door onze commissie georganiseer-
de (handtekeningen)actie. 

Het is (ook ons) bekend dat de gemeen-
teraad van Vorden al in 2003 besloot
het Nutsgebouw op te offeren ten bate
van de uitvoering van de zogenaamde
pleinvisie: het creëren van een plein
van zo'n 3000 m2 in het hart van Vor-
den, achter de Dorpskerk. Door de ver-

keersmaatregelen in het huidige mas-
terplan ontstaat er ook vóór de Dorps-
kerk een aansluitend plein van precies
dezelfde grootte. Wij vroegen (en vra-
gen!) ons af wat Vorden moet met twee
zulke grote pleinen. Naar onlangs
bleek, heeft de gemeentelijke Monu-
mentencommissie daar ook ernstige
twijfels over. Zij pleitte zelfs voor extra
bebouwing in plaats van slopen op die
plek. 
Inzichten kunnen dus in de loop der
tijd veranderen, zo ook die van 'Oud
Vorden'. In de recent gehouden raads-
vergadering is het masterplan onge-
wijzigd aangenomen. De door ons
aangevoerde argumenten werden ter-
zijde geschoven met als enig argu-
ment dat deze besluiten nu eenmaal
al genomen waren. Het besluit is ech-
ter op democratische wijze genomen
en daarvoor hebben wij respect. Dit
neemt niet weg dat wij ons de vrijheid
(van meningsuiting) hebben veroor-

loofd om onze visie in de openbaar-
heid te brengen, welke - zo is gebleken
- ondersteund wordt door een groot
aantal adhesiebetuigingen. Wij heb-
ben bovendien niet alleen tegen de
sloop van het Nutsgebouw geageerd,
maar ook talrijke mogelijkheden voor
herbestemming aangereikt. Dat de
raad hieraan geen gehoor heeft gege-
ven, dat is jammer, maar het zij zo. 
Wij blijven erbij dat de gemeente niet
alleen aan pleinvisie lijdt, maar ook
aan kokervisie. 
Graag maken wij hierbij nog gebruik
van de gelegenheid om iedereen die
onze actie middels zijn of haar hand-
tekening of anderszins heeft onder-
steund, van harte te bedanken. 
Namens de commissie 'Behoud Nuts-
gebouw Vorden' (Bart Hartelman, JW
Drijver, Meta van Arkel, Will(emijn)
Colenbrander, Wouter Emsbroek)
JW Drijver, Komvonderlaan 6 te Vor-
den.

Het gaat me aan het hart, zegt ze zelf.
Ik wil via deze weg mijn vaste klanten
bedanken voor de gezelligheid en ver-
trouwen. De hele week gaan de laatste
artikelen met hoge kortingen de deur
uit. En dan valt het doek definitief.

Sfeer van Josephine stopt
Vorden - Na vijf jaar met veel ple-
zier en passie een winkel gerund
te hebben in sfeer artikelen en
kleding stopt Judith Buter m.i.v.
zaterdag 13 februari met haar
winkel in de Dorpsstraat.

Tijdens deze bloemenactie krijgen
de inwoners van Vorden een folder
waarin veel verschillende soorten
perkplanten staan. 

Via de bestellijst kan er, indien er in-
teresse is, aangeven worden welke
planten men graag zou ontvangen.
Bovendien kan er ook potgrond be-

steld worden. De bestellijst wordt
door de leden weer aan huis opge-
haald. 

De folders zijn afgelopen week rond-
gebracht. In de week van 8 t/m 14 fe-
bruari worden de bestellijsten opge-
haald. 

In de week van 30 maart t/m 3 april
wordt de potgrond thuis bezorgd en
op 23 en 24 april worden de perk-
planten thuis bezorgd. Mocht men
geen folder hebben ontvangen, maar
toch gebruik willen maken van deze
actie dan kan men contact opnemen
met Inge Regelink: (0575) 52 19 60.

p.c. en r.v. de Graafschap

Grote bloemenactie
Vorden - Ook dit jaar organiseert
ponyclub en rijvereniging de
Graafschap weer haar jaarlijkse
bloemenactie.  De vereniging kan
tegen aantrekkelijke prijzen
perkplanten van zeer goede kwa-
liteit bij mensen thuis bezorgen.



• Profile Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Visser Damesmode

• Hema

• Hotel Bakker

• Fashion Corner 

• Bistro de Rotonde 

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

13 februari 

de deuren 

wijd open

Cortina Opoe 
fiets
van € 349.00 voor € 199.00
OP=OP  OP=OP  OP=OP 
Let op geen inruil mogelijk!

Dorpsstraat 12   Profile Bleumink 

ALLE AFGEPRIJSDE
KINDERSCHOENEN

50% EXTRA KORTING
+ GRATIS GOGO of CLIPO

Alle niet afgeprijsde 
schoenen 10% KORTING

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

ALLE AFGEPRIJSDE
DAMES, HEREN SCHOENEN
50% EXTRA KORTING

+ KRASLOT
Alleen op 13 februari 2010 
tussen 8.00 en 16.00 uur

BIJNA ALLE

WINTERMODE
TOT WEL 75% 
AFGEPRIJS

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 13 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 13 februari

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

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 13 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!

12,5” diverse kinderfietsen € 75.00 

16” diverse kinderfietsen € 100.00

20” diverse kinderfietsen € 125.00

24” diverse kinderfietsen € 150.00

26” diverse kinderfietsen € 175.00 

Zaterdag 13 februari 2010

Opruiming in het centrum van Vorden



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 13 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 16 febr. t/m 31 mei

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 13 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 16 febr. t/m 31 mei

Profiteer van hoge kortingen

De laatste opruimingsartikelen 
gaan weg tegen bodemprijzen!!!

Bovendien: Bij besteding van 
minimaal 10 euro aan opruimingsartikelen

Gratis fietstas (voor de eerste 25 klanten)

Zaterdag 13 februari 2010
Opruiming in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 13 FEBRUARI

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Levi’s
Only
DEPT

Wrangler
PallMall

Scotch & Soda
Martomod

Freeman T Porter
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 
� de meeste keus!

Veel restanten vanaf € 10,= Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

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

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

De gehele dag:
Bij iedere apfelstrudel mét of zonder ijs, 

een gratis kop koffie na keuze!

Wilt u liever de apfelstrudel meenemen?

4 stuks halen en maar 3 betalen! 
(incl. vanillesaus en slagroom)

Kerkstraat 3          BISTRO DE ROTONDE



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

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

maak wat tijd voor ons vrij
geef je op als collectant

of steun ons

via giro 5057

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

info@nationaalmsfonds.nl
bel 010-591 98 39

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

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

Ondernemers adviseren en helpen 
bij de volgende administratieve werkzaamheden:
                                                    - opzetten en bijhouden van de administratie

- samenstellen jaarrekeningen 
                                                    - verzorgen van belastingaangiften

Visschers
Administratie & Advies

Bel: 06 - 53 843 473

Jonker Joost
De legende van de Kattenbelt

Tekst: Arjen van GijsselTekst: Arjen van Gijssel
Tekeningen: Erik-Jan HollemanTekeningen: Erik-Jan Holleman

Het feuilleton van het stripavontuur van Jonker Joost in 
huis-aan-huisblad Contact (seizoen 2008-2009) heeft geleid 
tot een heus stripboek! De eerste strip-streekroman van 
Ruurlo, uitgegeven door drukkerij Weevers. Op zaterdag 
16 januari 2010 werd de strip gepresenteerd door niemand 
minder dan Jonker Joost zelf op zijn geliefde kasteel Ruurlo.

Het boek is te koop voor € 9,95 
bij de Bruna en VVV in Ruurlo.

Kijk nu op www.contact.nl voor een exclusieve preview 
van het Jonker Joost stripboek.

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

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.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

ZELHEM  vr.pr. q 218.000,- excl. BTW k.k.

Dr. Grashuisstraat 4-6 - Op mooie locatie nabij dorpscen-
trum is nog een bouwkavel beschikbaar voor de realisatie van 
een bedrijfspand met woning. De bestemming laat lichte  
bedrijvigheid en kantoren toe met bedrijfswoning.
Bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 toegestaan. Het perceel is 
groot 1090 m² en mag voor 70% bebouwd worden (763 m²).
Het ontwerp en de bouw van het pand kan in overleg met 
Goldewijk Projectontwikkeling worden besproken.

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU

2 SPIJKER2 SPIJKER--
BRBROEKENOEKEN

vanaf

15%15% korting

MODELSCHILDEREN
13 febr. 11-16 u. voor beginners

+ gevorderden nabij station
Zutphen. € 60 excl. modelk.,

max 10 deeln.
Info: paint@atelierdebark.nl
Kijk op www.atelierdebark.nl

Wij verhuren CARNAVALS
KLEDING. DS Design, 

Molenkolkweg 33, Steenderen
0575-452001.

Van Dorthstraat 23, Zutphen
Vraagprijs: € 255.000.-- k.k.            

B.G.:  entree, toilet, doorzonkamer, open keuken.
1e verd.: overloop, 2 slaapkamers, wasruimte, badkamer.
2e verd.: zolderkamer met dakkapel  (via vaste trap)
Naast de woning staat een stenen berging en garage.

Perceelsoppervlakte: 289 m2 Bouwjaar woning ca. 1958
Woonoppervlakte ca. 90 m2 Inhoud woning ca. 300 m3

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG  Vierakker
Tel.: 0575-441331 www.lomanvastgoed.nl

TE HUUR
Ericaweg 2, Zelhem

hal 300 m2
verdieping 140 m2

kantoor 50 m2
beschikbaar per 01/07/2010 (i.o. eerder)

0314-622046

DIERENTOLK nodig? Bel 
06-53792276 of www.hearttosoul.nl

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374Lid

Aanleveren advertenties/berichten:Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburg

Delden Linde Medler

ildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor decollectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODEHERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING20%
KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden



Zoals u weet openden wij op 5 januari
jl. de deuren van ons nieuwe ge-
meentehuis. De eerste periode was
een tijd van vele puntjes die nog op
de i moesten. Zo moest binnen nog
het één en ander afgewerkt worden
aan muren en wanden, moesten
buiten de luiken nog grotendeels
bevestigd worden en werkten we
natuurlijk hard om alle apparatuur
op orde te krijgen. Dat laatste had
wel wat voeten in aarde, zoals u wel-
licht heeft gehoord of gemerkt. Zo
kon de eerste weken niet bij alle
balies geprint en gepind worden en
werkte de telefoon niet optimaal,
waardoor wachttijden ontstonden. In-
middels zijn deze aanloopproblemen
grotendeels verholpen en is het dus
de hoogte tijd dat we u ontvangen.

Dit doen we graag op 20 februari a.s.
U bent van 09.00 tot 16.00 uur van
harte welkom op de Elderinkweg 2!
Tijdens de open dag kunt u het hele
gebouw bekijken en en passant ge-
nieten van verschillende muziekuit-
voeringen van Bronckhorster bands
en verenigingen. Voor de kids is er
een speciale ruimte. Natuurlijk
staat voor iedereen een hapje en
drankje klaar. 

Wij zien u graag de 20e!

Meest duurzame gemeentehuis
van ons land
Bijzonder aan het nieuwe gemeen-
tehuis is natuurlijk dat het op dit

moment het meest duurzame ge-
meentehuis van Nederland is. Veel
speciale technieken zijn toegepast
om te zorgen dat het energiegebruik
64% lager ligt dan in een standaard
kantoorgebouw. Dit komt onder

meer door de 280 luiken voor de ra-
men. De kunstenaar Jaap Drup-
steen heeft hierop aan de ene zijde
Bronckhorster landschappen ge-
graveerd en aan de andere zijde tek-
sten uit onze gemeente. Ook is het
gemeentehuis extreem goed geïso-
leerd, volledig kierdicht en heeft
vrijwel geen zogenaamde koude-
bruggen, waardoor het energiever-
bruik sterk daalt. Graag laten we u
tijdens de open dag kennis maken
met deze technieken.

Dienstverlening 
Het nieuwe gemeentehuis is er voor
u. Wij willen u hier vanzelfsprekend

dan ook graag zo goed mogelijk van
dienst zijn. Uit onderzoek is geble-
ken dat u op verschillende manieren
met ons in contact wilt treden en
snel en goed geholpen wilt worden.
Per telefoon, persoonlijk, internet of
post. Om dit zo goed mogelijk te
kunnen doen hebben wij onze orga-
nisatie hier in het nieuwe gemeen-
tehuis beter op ingericht. Via inter-
net kunt u steeds meer producten
direct vanuit huis volledig digitaal
met ons regelen. Komt u bij onze
publieksbalie of belt u ons centrale
telefoonummer dan is het de bedoe-
ling dat de medewerker die u daar
ontmoet het gevraagde zoveel mo-
gelijk voor u kan regelen, zonder dat
zij u daarvoor hoeft door te verwij-
zen en u uw verhaal nog eens moet

doen. Wij kunnen bepaalde produc-
ten/diensten bij de publieksbalie di-
rect voor u regelen. Bijvoorbeeld
een paspoort, rijbewijs of aangifte.
Voor ingewikkelder diensten zoals
een bouw-, milieu- of monumenten-
vergunning vragen wij u eerst een
afspraak te maken, zodat een me-
dewerker beter op uw specifieke
vraag is voorbereid en van dienst
kan zijn. 

Sluiting i.v.m. officiele opening
Op donderdag 18 februari is de offi-
ciële opening voor genodigden. Het
gemeentehuis is dan vanaf 12.30
uur gesloten. Dat betekent ook dat
er die week geen avondopenstelling
is! Houd hier rekening mee!

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 (in plaats van tot 15.00 uur).

Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Deze tijden gelden zowel voor klanten

die voor één van onze producten aan de

publieksbalie komen als voor telefoon-

gesprekken hierover. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste

informatie over de gemeente.
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Wij nodigen u van harte uit! En hopen dat u in grote getalen komt kijken!

De eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis

De gemeente heeft in overleg met de
verenigingen een plan opgesteld
voor de privatisering van de voetbal-
en korfbalvelden. Hierin staat hoe de
exploitatie van alle buitensportac-
commodaties en de speltechnische
voorzieningen het komende jaar
worden overgedragen aan de
verenigingen. De betreffende voet-
bal- en korfbalverenigingen worden
eigenaar van de gebouwen en voor-
zieningen, zoals doelen en dug-outs.
Voordat de gebouwen worden over-
gedragen werken we eerst achter-
stallig onderhoud weg, waarmee
een bedrag van € 970.000,- is ge-
moeid. Alleen het onderhoud van de
velden en bosplantsoenen blijft on-
der de hoede van de gemeente. Zo
blijft de gemeente de gazons op de
sportcomplexen maaien. Ook de
huur van de velden wordt in fasen
gelijkgesteld. Iedere vereniging be-
taalt straks per jaar € 1.500,- huur
per veld. Sommige verenigingen be-
talen dan meer, andere gaan minder

betalen. Het is vanaf volgend jaar de
verantwoordelijkheid van de vereni-
gingen zelf om een sluitende exploi-
tatie te krijgen. Dit jaar wordt vooral
gebruikt om de privatisering verder
te organiseren. 

Gesprekken met iedere vereniging
Het privatiseren van de voetbal- en
korfbalvelden heeft uiteraard grote
gevolgen voor de twaalf betrokken
verenigingen. Daarom zijn met elke
vereniging afzonderlijk gesprekken
gevoerd over de gevolgen van de pri-
vatisering. De verenigingen hebben
meegedacht en hebben hun wensen
geuit. Daar waar mogelijk is hier-
mee rekening gehouden.

Beheren wie beheren toekomt
Het doel van het plan over de buiten-
sportaccommodaties is om het be-
leid rond alle  sportaccommodaties
op één lijn te krijgen. De gemeente
heeft in totaal meer dan 130 accom-
modaties in eigendom en dat zijn er

best veel. Na de herindeling bleek
dat er per voormalige gemeente, en
zelfs binnen één gemeente, grote
verschillen bestonden in het beleid
voor huur en gebruik van accommo-
daties. Reden om alle gemeentelijke
accommodaties en het beleid daar-
voor in beeld te brengen. De nota
'Beheren wie beheren toekomt', die
november 2008 het licht zag, pro-
beert één lijn in het gemeentelijke
accommodatiebeleid te brengen.
Vervolgens zijn er drie deelprojecten
opgestart om het accommodatiebe-
leid verder vorm te geven, te weten:
'Dorpshuizen', 'Zwembaden en
sporthallen' en 'Voetbal- en korfbal-
velden'. Het beleid voor dit laatste
onderdeel is nu dus verder uitge-
werkt. De gemeenteraad neemt op
25 februari een besluit over deze
notitie.

Voetbal- en korfbalvelden van gemeente

naar vereniging
In de laatste week van februari
verwijdert de gemeente alle
kerststukken en kerstversierse-
len van de graven op de algemene
begraafplaatsen. De gemeente
wil voorkomen dat verwelkte, ver-
waarloosde of seizoensgebonden
grafversierselen de begraafplaat-
sen ontsieren. Heeft u kerststuk-
ken geplaatst op een graf van een
dierbare, dan vragen wij u deze
vóór 22 februari a.s. te verwijde-
ren. Na deze datum worden
kerststukken en kerstversierse-
len die nog op de graven aanwezig
zijn door de begraafplaatsbe-
heerder verwijderd. 
Heeft u hierover vragen, dan kunt
u contact opnemen met de heer
A. Vries van de afdeling Beheer
van de gemeente, via tel.
(0575) 75 02 50.

Kerststukken op

graven



Op 19 en 20 maart a.s. is weer de
jaarlijkse vrijwilligersactie NL DOET.
Heeft u als maatschappelijke of
vrijwilligersorganisatie, stichting of
vereniging een klus, waarbij u extra
kennis, menskracht, vrijwilligers of
materialen goed kunt gebruiken,
laat het ons dan weten vóór 1 maart
a.s. U kunt een aanmeldings-
formulier downloaden via
www.bronckhorst.nl of contact opne-
men met mevrouw M. van Staaldui-
nen van de afdeling Ontwikeling, via
m.vanstaalduinen@bronckhorst.nl
of tel. (0575) 75 02 50. De projecten
publiceren wij vervolgens, waarna
vrijwilligers zich kunnen aanmel-
den. 

Wat houdt NL DOET in?
Tijdens NL DOET doen zoveel mo-
gelijk mensen in heel Nederland
één of twee dagen vrijwilligerswerk.
Collega's, klasgenoten, buren, vrij-
willigersorganisaties, clubgenoten,
vrienden, teamleden, vrijwilligers-
centrales; iedereen die iets in zijn
omgeving wil aanpakken, kan mee-
doen. In Bronckhorst zijn heel veel
vrijwilligers actief. De gemeente
waardeert dit zeer. Bij de komende
NL DOET-dagen zijn dan ook raads-
en collegeleden en medewerkers
van de gemeente actief. Daarnaast
doen we deze oproep aan u om uw
klussen aan te melden, zodat wij er
later vrijwiligers voor kunnen wer-
ven om mee te werken op 19 en 20
maart.

Voorbeelden van klussen die u
kunt indienen
• een voorjaarsbeurt van tuinen van

chronisch zieke mensen 
• opzet maken van een website

voor een vrijwilligersorganisatie

• het organiseren van een verwen-
dag voor kinderen met een handi-
cap of de broertjes en zusjes van
deze kinderen 

• het opzetten en uitvoeren van een
telemarketing actie om inwoners
van Bronckhorst te werven als
collectant

• het organiseren van een gezellige
activiteit voor ouderen of mensen
met een beperking met muzikale
ondersteuning van een lokale
muziekvereniging.

• verf- en snoeiwerkzaamheden in
een natuurgebied of landschap-
pelijk element.

Wij zien uw klus heel graag
tegemoet!

NL DOET wordt lan-
delijk georgani-
seerd door het
Oranje Fonds en
MOVISIE en de
gemeente onder-
steunt de actie. Kijk voor meer
informatie op www.nldoet.nl.

Wist u dat carnaval naast de feest-
dagen en de zomervakantie één van
de meest gebruikelijke momenten
is, waarop kinderen hun eerste glas
alcohol drinken? Dat is logisch, want
alcohol en carnaval zijn sterk met
elkaar verbonden, de sociale contro-
le is laag en de sfeer is erg losjes.
Veel ouders denken: “Ik ben toch
zelf ook jong begonnen? En was dat
ook niet met carnaval?” Maar: zat u
toen niet al in de hoogste klas of in
militaire dienst?

Het moment waarop een kind het
eerste glas drinkt is de start van
steeds vaker en steeds meer drin-
ken. Gemiddeld is een kind na dat
eerste glas binnen anderhalf jaar
voor het eerst dronken. Alcoholge-
bruik is erg schadelijk voor jongeren
in de groei. Hun hersenen ontwikke-
len zich nog en alcohol beïnvloedt
deze ontwikkeling sterk. 

Wat kunt u doen?
• spreek van tevoren af dat uw kind

tijdens carnaval niet drinkt
• maak ook met de volwassenen

met wie u op stap gaat de afspraak
dat zij uw kind geen alcohol aan-

bieden
• ook een scheutje alcohol in de

7-up geeft al het idee dat alcohol
best kan op deze leeftijd

• blijkt bij thuiskomt dat uw kind
toch gedronken heeft, geef dan
duidelijk aan dat u daar niet van
gediend bent

Dit is een artikel in
het kader van het
project 'Alcoholmati-
ging Jeugd in de Ach-
terhoek', dat de acht

gemeenten, waaronder Bronck-
horst, politie, justitie, IrisZorg en
GGD Gelre-IJssel samen met regio-
nale en plaatselijke partners hebben
opgepakt. Wilt u reageren, dan kunt
u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Carnaval staat voor de deur, een
feest waarbij saamhorigheid en
gezelligheid de boventoon voert.
Wellicht bent u ook al bezig met de
voorbereidingen voor dit feest. Gaat
u het buiten de deur vieren?
Brandweer Achterhoek West (de
brandweerkorpsen van Bronck-
horst, Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek) wil u graag een
paar tips geven om dit feest gezellig,
maar ook (brand)veilig te vieren. Ook
als u zélf een ruimte gaat versieren,
geven we u graag de onderstaande
tips mee.

Vluchtroutes
Als er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen toch brand uitbreekt, moet
u op tijd kunnen vluchten. Kijk bij
binnenkomst naar de vluchtroutes,
en of die vrij zijn van obstakels en
bruikbaar zijn. Dat betekent:
• deuren in de vluchtroutes zijn he-

lemaal vrij van obstakels en direct
te gebruiken

• in gangen en trappenhuizen die
leiden naar een nooduitgang staan
of liggen geen spullen

• versieringen aan deuren draaien
met de deuren mee en verhinde-
ren niet het openen van de deuren

• vloer- en trapbedekkingen in gan-
gen en trappenhuizen kunnen niet
verschuiven, omkrullen of oprol-
len. Ook moeten mensen er niet
over kunnen uitglijden of struike-
len

• buitentrappen zijn vrij van be-
groeiing, sneeuw, ijs etc. 

Feestversiering
Versiering om alles gezellig en fees-

telijk aan te kleden voor deze perio-
de hoort erbij. Onveilig gebruik van
(brandgevaarlijke) versiering in
combinatie met een overvolle ruimte
kan echter tot catastrofes leiden.
Slingers, textiel, vlaggetjes en ande-
re versieringen zijn bepalend voor
de snelheid waarmee een brand om
zich heen grijpt. Alle versieringen en
stofferingen moeten vrijgehouden
worden van spots en andere appara-
tuur die warm wordt. Plafondversie-
ring moet buiten bereik van het pu-
bliek hangen, oftewel op ten minste
2,5 meter hoogte. Met brandbaar
gas gevulde ballonnen zijn niet toe-
gestaan.

Overvolle ruimte
Het oude spreekwoord 'hoe meer
zielen, hoe meer vreugd' geldt niet
altijd. In een overvolle ruimte, waar
je je met veel moeite van de ene
naar de andere kant kunt bewegen,
ben je bij het uitbreken van brand
niet veilig. Hoe gezellig het ook lijkt,
het is dan verstandiger om de feest-
vreugde ergens anders op te zoe-
ken. 

Feestverlichting
Controleer de bedrading van elektri-
sche versieringen op beschadigin-
gen. Probeer de installatie eerst uit
door de lampjes voor het gebruik
een half uur te laten branden. Doe
de verlichting na afloop altijd uit
door de stekker uit het stopcontact
te halen. Een lampje losdraaien is
onvoldoende. Gebruik indien nodig
een gaaf en goed passend verleng-
snoer en leg dit zo neer dat er nie-
mand over kan struikelen. Rol ka-

belhaspels altijd helemaal af en plak
kabels die over een gangpad lopen
met stevig tape af. 

Kleding en textiel  
Niet alleen de brandveiligheid van
de horecagelegenheden is belang-
rijk bij het voorkomen van brand.
Ook kan (carnavals)kleding tot één
van de oorzaken behoren. Iedereen
ziet er vast weer prachtig uit met
carnaval, maar houd met de carna-
valskleding rekening met het vol-
gende: (carnavals)kleding vervaar-
digd van watten, veren, foam, nylon,
polyester of andere puur syntheti-
sche materialen kunnen vaak al
door aanraking met een brandende
sigaret vlamvatten. Behalve dat
foam en polyester makkelijk vlam
vat, smelt het materiaal vrijwel
meteen en brandt daarbij in de huid.
Hierdoor ontstaan ernstige brand-
wonden. De brandweer adviseert
u om geen brandbare kleding te
dragen of om in ieder geval goede
onderkleding, vervaardigd van na-
tuurproducten zoals wol en katoen,
te dragen. De kans op het direct in-
branden op de huid kan door deze
onderkleding aanzienlijk verkleind
worden.

Nog meer tips van de brandweer
over onder andere brandveilige ver-
siering zijn ook te vinden op
www.brandweerbronckhorst.nl.

Veilig feestvieren

Door het aanhoudende winterweer
kampen de meeste gemeenten en
provincies met een gebrek aan
strooizout. Voor ons betekent dit
helaas dat wij niet meer garanderen
dat alle A- en B-wegen volgens het
gemeentelijke strooibeleid ge-
strooid kunnen worden. We probe-
ren in ieder geval doorgaande we-
gen sneeuw- en ijsvrij te houden,
maar de gemeente doet ook een
dringend beroep op ieders oplet-
tend- en voorzichtigheid! 

Voor de aanlevering van zout is de
gemeente afhankelijk van het zout-
loket van Rijkswaterstaat, die het
zout verdeelt over eigen organisa-
tie, provincies en gemeenten. In-
middels heeft Rijkswaterstaat aan-
gegeven geen strooizout meer uit te
leveren. Ze hebben alleen nog ge-
noeg voor de eigen organisatie, die
gladheid bestrijdt op de snelwegen
in ons land. Hoe lang deze situatie
voorduurt, is helaas onbekend en
mede afhankelijk van de weersom-
standigheden.

Aangepaste gladheidsbestrijding
Door het zouttekort in Nederland
bestrijden we de gladheid in
Bronckhorst sinds vorige week als
volgt:
1.op doorgaande wegen tussen de

(grotere) kernen wordt gestrooid
met zand. Dit gebeurt alleen wan-
neer het al glad is. Preventief
zand strooien heeft geen zin

2.doorgaande wegen binnen de
(grotere) kernen blijven we strooi-
en met zout. Zand is hier geen
goede optie in verband met het
verstopt raken van de riolering

Aangepaste strooiroutes: 
Zand (buiten bebouwde kom)
• Doesburgseweg, J.F. Oltman-

straat (tussen Steenderen en
gem. grens, richting Doesburg.)

• L. Dolfingweg, Vordenseweg,
Baakseweg (tussen Steenderen
en Vorden)

• Toldijkseweg, Kruisbrinkseweg,
Hoogstraat

• Reigersvoortseweg, Brinkhor-
sterstraat

• Kroezerijweg (tot N316) (tussen
Steenderen en Keijenborg)

• Zelhemseweg, Hengeloseweg
(tussen Hengelo en Zelhem)

• Ruurloseweg, Bleuminkmaatweg
(tussen Hengelo en gemeente-
grens, richting Ruurlo)

• Zomerweg (tussen N314 en ge-
meentegrens, richting Doesburg)

Zout (binnen bebouwde kom)
• Hengelo (Gld): Zelhemseweg,

Hummeloseweg, Spalstraat,
Kerkstraat, Banninkstraat (tot de
N316), Ruurloseweg, Raadhuis-
straat, Vordenseweg

• Keijenborg: Kerkstraat
• Steenderen: F. Oltmanstraat, Dr.

A. Ariensstraat tot aan L. Dolfing-
weg, Burg. Smitsstraat, Toldijkse-
weg

• Toldijk: Kruisbrinkseweg, Hoog-
straat

• Vorden: Zupthenseweg, Dorps-
straat, burg. Enkweg 

• Zelhem: Burg. Rijpstrastraat,
Halseweg, Doetinchemseweg,
Ruurloseweg, Hummeloseweg,
Magnoliastraat, Hengeloseweg,
Markt, Burg. Smidsstraat

Met de huidige zoutvoorraad kun-
nen we nog gedurende één week op
deze wijze strooien. Consequentie
voor de weggebruiker is, dat de
meeste wegen niet gestrooid zijn en
de weg tijdens of na nachtvorst dus
glad kan zijn. Ook al is het overdag
boven 0°C, de wegdektemperatuur
kan onder 0°C blijven omdat de on-
dergrond bevroren is. Deze situatie
(gladheid) geldt niet alleen voor ge-
meentelijke wegen, maar ook voor
de provinciale wegen (de N-wegen).
Op welke wegen de provincie nog
wel of niet meer strooit kunt u nale-
zen op www.gelderland.nl. Houd de
weersberichten in de gaten en pas
waar nodig uw snelheid aan.

Tekort aan strooizout 
Strooiroutes aangepast, wees te allen tijde alert!

Stel alcoholdrinken zo lang mogelijk
uit, ook rondom carnaval

Meldt uw klussen aan voor NL DOET

Op 3 maart a.s. zijn de gemeente-
raadsverkiezingen in Bronckhorst.
Voorwaarde om te kunnen stem-
men is wel dat u een geldig identi-
teitsbewijs en een stempas heeft.
Dit is het gevolg van een wijziging
in de Kieswet. Ook wanneer u ie-
mand anders machtigt om namens
u te stemmen, heeft de gevol-
machtigde een kopie van uw legiti-

matiebewijs nodig. Controleer
daarom de geldigheid van uw legi-
timatiebewijs en neem deze mee
op 3 maart!

Geldig identiteitsbewijs nodig

om te stemmen



Iedereen heeft regelmatig te maken
met allerlei regelingen en de daarbij
horende formulieren. Verzekerin-
gen, huur- en zorgtoeslag, leningen;
voor al dit soort zaken is het belang-
rijk dat u weet waar u recht op hebt
en hoe u het kunt aanvragen. Wilt u
hier meer over weten, volg dan de
cursus Wegwijs in Regelland. U
krijgt inzicht in regelingen op het ge-
bied van persoonlijke (budget)on-
dersteuning en de organisaties die
zich hiermee bezighouden. Samen
bekijken we aan welke ondersteu-
ning u behoefte heeft en welke in-
stanties u hiervoor kunt benaderen.
U gaat direct met de opgedane ken-

nis aan de slag. U gaat zelf formulie-
ren aanvragen en oefenen met het
invullen ervan. Zo kunt u een toeslag
aanvragen of een bezwaarschrift in-
dienen. U krijgt inzicht in hoe u uw
geld besteedt. Tenslotte leert u hoe
u thuis uw administratie op orde
kunt brengen en houden. Om deze
cursus te kunnen volgen, moet u de
Nederlandse taal beheersen. De
cursus is gratis voor inwoners van
Bronckhorst. 

Startdatum 1 maart 2010
Cursusduur Ca. 10 lessen, 1 les van
3 uur per week (schoolvakanties en
eventueel uitgevallen lessen uitge-

zonderd), einddatum 17 mei 2010
Lesdag/lestijd
maandagmorgen 09.00 - 12.00 uur
Leslocatie
Graafschap College, sector Educatie
& Participatie, Julianaplein 2, 7001
HG  Doetinchem 
Informatie en aanmelding
Graafschap College
Tel. (0314) 35 38 00
Contactpersoon: Maya van der Meer
(e-mail: mrm@graafschapcollege.nl)

B en w stemden vorige week in met
het ontwerp bosbeheerplan. In dit
plan staan kwaliteitseisen voor het
beheer en onderhoud van de bossen
voor de komende tien jaar. Het doel
van het plan is de Bronckhorster
bos- en natuurterreinen op zo'n
manier te beheren dat ze bijdragen
aan een prettig leef- en woonkli-
maat. 

Tot op heden kende Bronckhorst
geen officiële afspraken over bos-
beheer, waardoor een achterstand
in onderhoud is ontstaan. Vaststel-
ling van het beheer en op welke wij-
ze dit uitgevoerd moet worden is
daarom nodig. 

Hoofddoelen
Concreet bestaat het plan uit de vol-
gende hoofddoelen:
• de kwaliteiten van het huidige ka-

rakteristieke landschap behou-
den en versterken 

• behoud van het huidige aandeel
inheemse soorten, zoals eik, beuk
en berk, in de bossen

• verhogen van het aandeel men-
ging van verschillende soorten
bomen binnen de verschillende
bosopstanden. Tevens worden
markante bomen vrijgesteld 

• waar mogelijk het verhogen van
het aandeel dood hout, zowel
staand als liggend

• verbeteren van de huidige struc-
tuur, zowel de verticale als hori-
zontale structuur. Het bos krijgt
zo meer gelaagdheid met hogere
en lagere soorten

• versterken van de huidige bosran-
den en het maken van nieuwe
bosranden

• het behouden en verder verster-
ken van het hoge recreatieniveau
van het gebied, zowel ten aanzien
van de belevingswaarde als het
voorzieningenniveau

Ondersteuning boseigenaren
De gemeente is aangesloten bij de
bosgroep Midden Nederland. De
bosgroep heeft als doel boseigena-
ren te ondersteunen bij het beheer
van hun bos en natuurterrein. Ze
hebben de vereiste deskundigheid
om te adviseren, subsidieaanvragen
te verzorgen en alle voorkomende
beheerwerkzaamheden uit te laten
voeren. Het jaarlijks structurele on-
derhoud, zoals het maaien van pa-
den en onvoorziene werkzaamhe-
den, worden niet in de uitvoering
door de bosgroep meegenomen
maar voert de gemeente zelf uit. 

Uitvoering
De uitvoering van het onderhoud
start in winter 2010/2011. De meest
efficiënte manier van werken is het
uitvoeren van alle mogelijke werk-
zaamheden binnen een jaar. Er
wordt dit jaar al gestart met de uit-
voering om de achterstand niet ver-
der op te laten lopen. Het beheer-
plan heeft een looptijd van 2010 tot
en met 2018.

Inspraakperiode
Het ontwerp Bosbeheerplan ligt
voor een ieder ter inzage van
8 februari t/m 5 maart 2010 bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
en is te raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Leefomgeving en milieu � Beheer
openbare ruimte. U kunt in deze
periode schriftelijk (aan b en w) of
mondeling uw mening over het plan
geven.

Ontwerp bosbeheerplan vastgesteld, geef nu uw mening erover!

Bosbeheer draagt bij aan prettig
woon- en leefklimaat

Op 4 februari jl. reikte wethouder Ab
Boers aan een inwoner van Vorden
de eerste mantelzorgcheque uit. De
meneer zorgt al vele jaren voor zijn
vrouw (de zorg die hij biedt noemen
we mantelzorg) en doet daarnaast
ook regelmatig vrijwilligerswerk. De
mantelzorgcheque is een VVV Iris-
cheque ter waarde van 25 euro voor
mantelzorgers. Met de cheque wil
de gemeente haar waardering uit-
spreken voor het goede werk van
een mantelzorger. De gemeente
reikt in de toekomst meer van dit
soort mantelzorgcheques uit. De
cheque wordt verstrekt door een
medewerker van de gemeente bij
een gesprek over de zorg van een
naaste. De cheque is niet aan te
vragen. 

Mantelzorgers zijn mensen die lang-
durig voor een familielid, partner,
kind, ouder, vriend of buur zorgen.
In Bronckhorst zijn naar schatting
3.800 mantelzorgers actief. Het
werk van mantelzorgers is van on-
schatbare waarde. Dank zij dit werk
kunnen mensen bijvoorbeeld thuis
blijven wonen. 

De mantelzorgcheque is een onder-
deel van het WMO-project De Kante-
ling. Dit project heeft als uitgangs-
punt het verduidelijken van de zorg-
vraag en de behoefte van WMO-
cliënten. Daarnaast wordt gekeken
wat iemand zelf kan en wat de om-
geving kan doen. Tenslotte stellen
we vast welke aanvullende hulp
nodig is.

Eerste mantelzorgcheque uitgereikt

Onlangs is bij geiten op een boerde-
rij in Zelhem Q-koorts aangetrof-
fen. Het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
besloot hierop vorige week bij het
bedrijf te ruimen. De gemeente
heeft omwonenden binnen een
straal van 1 km rond de boerderij
per brief geïnformeerd en op
1 februari jl. voor belangstellenden
een informatieavond gehouden in
het gemeentehuis. LNV stuurt een
brief naar iedereen die binnen een
5 km van de boerderij woont.
Q-koorts is een ziekte die voorkomt
onder melkgeiten en -schapen en
kan worden overgedragen op men-
sen. De kans dat mensen besmet
raken met Q-koorts neemt toe in de
lammerperiode van circa maart tot
en met mei. Dit komt omdat de
Q-koortsbacterie vooral vrijkomt

tijdens het aflammeren van be-
smette melkgeiten en melkschapen
of als er sprake is van een abortus
bij deze dieren. Dit is de belangrijk-
ste reden waarom drachtige geiten
worden geruimd. Mensen krijgen
de ziekte meestal via het inademen
van lucht waar de bacterie inzit,
dus niet altijd via direct contact met
dieren. 

Heeft u vragen over de Q-koorts
dan kunt u terecht bij de afdeling
infectieziektebestrijding van GGD
Gelre-IJssel via tel. (088) 443 33 55
(tijdens kantooruren) of op
www.ggdgelre-ijssel.nl. Maar ook
op de website van het ministerie
van LNV: www.minlnv.nl, de websi-
te van het RIVM: www.rivm.nl/
q-koorts en de website van de
gemeente: www.bronckhorst.nl.

Lees meer informatie over de Q-koorts

Cursus Wegwijs in Regelland

Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle
Commissie Evaluatie en controle
Op 10 februari a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle 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:
• de politie informeert de raad over

de gevolgen die de bezuinigingen,
die het rijk oplegt, hebben voor de
politieorganisatie 

• bestemmingsplan Zelhem Dorp
B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stel-
len. In het plan staan regels die
reële (bouw)mogelijkheden
bieden voor de (bestaande) be-
stemmingen (bijvoorbeeld wonen,
bedrijf, agrarisch, detailhandel,
kantoor, recreatie etc.) in de be-
bouwde kom van Zelhem 

• Evaluatie nieuwbouw
gemeentehuis
B en w informeren de raad glo-
baal over hoe het nieuwbouwpro-
ject gemeentehuis is verlopen 

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 11 februari a.s. vergadert de
commissie 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:
• Notitie Natura 2000

In de notitie wordt ingegaan op de

problematiek tussen Natura 2000
gebieden en de nieuwe bestem-
mingsplannen buitengebied  

• Nieuwe gemeenschappelijke
regeling Veiligheidregio Noord-
en Oost Gelderland
Als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Wet veilig-
heidsregio's en ontwikkelingen in
de veiligheidsregio Noord- en
Oost Gelderland (waar
Bronckhorst onder valt), met

name op het gebied van brand-
weerzorg, is een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling nodig. De
raad wordt gevraagd hiermee in
te stemmen  

• Financiële bijdragen voor ver-
of nieuwbouw van dorps(buurt)-
huizen en kulturhusen
B en w vragen de raad in te stem-
men met het plan om een budget
van 75.000 euro beschikbaar te
stellen voor ver- of nieuwbouw
van dorpshuizen/kulturhusen,
waaraan de provincie een bijdra-
ge wil leveren. De provincie heeft
hiervoor een subsidiepot, maar
stelt voor het verlenen van een
subsidie vaak als voorwaarde dat
ook de gemeente bijdraagt in de
kosten van de (ver)bouw. Hiervoor
had de gemeente nog geen
budget beschikbaar 

• Beheer maatschappelijke
accommodaties, onderdeel
notitie uitwerking voetbal- en
korfbalaccommodaties
B en w vragen de raad de notitie

vast te stellen, waarmee we de
exploitatie van de voetbal- en
korfbalaccommodaties per
1 januari 2011 overdragen aan de
verenigingen en zelf het onder-
houd van de velden en bosplant-
soenen blijven doen. Zie voor
meer informatie hierover het
artikel elders op deze gemeente-
pagina's 

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor, bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, via tel.
(0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Halle-Nijmanweg, rommelmarkt, instellen stopverbod Halle-Nijmanweg, tussen de Nij-

mansedijk en de gemeentegrens, 15 mei 2010 van 10.00 tot 14.00 uur, muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), Zelhem, Halle, Velswijk, Vorden, Wichmond, Laag-Keppel, Hummelo,

Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de
Bevrijdingsweek, 19 april t/m 3 mei 2010, stichting Zelhem en Oranje en BTV de Meene

• Vorden, diverse straten in het centrum, viering Koninginnedag, 30 april 2010, afsluiten van
diverse wegen in het centrum, 30 april 06.00 uur t/m 1 mei 2010 06.00 uur, Oranje vereniging
Vorden

• Vorden, nabij Kerkstraat 3, live muziek en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april
2010, bistro De Rotonde

• Vorden, Dorpsstraat, live muziek en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering
Koninginnedag, 30 april en 5 mei 2010, café De Herberg

• Vorden, Dorpsstraat, live muziek en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering
Koninginnedag, 30 april en 5 mei, parkeerplaats aan de Dorpsstraat, plaatsen van een tent,
30 april t/m 5 mei 2010, hotel/restaurant Bakker

• Vorden, Dorpsstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering Koninginnedag,
30 april, live muziek, van 10.00 tot 01.30 uur, café De Slof

• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. Koninginnedag,
30 april 2010, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 08.00 tot 01.00 uur, Boka party en
evenementen service

• Zelhem, Pluimersdijk, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, openluchtspel rondom
museum Smedekinck (van 18.00 tot 00.30 uur) en diverse activiteiten, verkoop loten tijdens
openluchtspel, afsluiten gedeelte Pluimersdijk en Stikkenweg, instellen stopverbod Pluimers-
dijk ter hoogte van museum Smedekinck en opheffen éénrichtingsverkeer gedeelte Pluimers-
dijk i.v.m. Bevrijdingsweek, 1, 2, 5 en 7 mei (uitwijkdata 3 en 6 mei), ontheffing groepskampe-
ren voor ± 40 personen, 1 t/m 8 mei 2010, stichting Zelhem en Oranje en buurt- en toneelver-
eniging De Meene

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten werktuigenberging/jongveestal
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6A, bouwen schuur
• Vorden, Heijendaalseweg 3, bouwen mestkelder

Kapvergunningen 
Ontvangen op 29 januari 2010:
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 32 dennen
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 12 dennen
Ontvangen op 1 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 49 bomen en struiken (divers)
• Hengelo (Gld), Rijnweg 23, 23 berken en populieren
• Hengelo (Gld), Kremersdijk nabij nummer 5, 1 eik 
Ontvangen op 3 februari 2010:
• Halle, Bielemansdijk 42, 2 Beuken

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 november 2009:
• Vorden, innemen standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, wekelijks op zaterda-

gen, 1 januari t/m 31 december 2010, T.P. Nguyen-Hoang
Verzonden op 10 december 2009:
• Halle, motorcrosswedstrijden en ontheffing groepskamperen op 28 maart 2010, Halmac
Verzonden op 29 januari 2010:
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, demon-

stratie line-dancers, live muziek en volleybaltoernooi, 30 april van 09.30 tot 20.00 uur en 1 mei
2010 van 09.30 tot 18.00 uur, stichting Zelhem en Oranje

• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, 31 januari, 11 april, 10 oktober en 21 november 2010
van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet en tijdelijke gebruiksvergunning, Notmai
producties

• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 91, boomfeestdag, 17 maart 2010 van 10.00 tot 12.00 uur,
gemeente Bronckhorst

Verzonden op 2 februari 2010:
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, planten

en tuingoed, wekelijks op vrijdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2010, bloemenhandel
Stanly

• Zelhem, 't Witte Paard, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m
31 december 2010, C.R. van Baardwijk holding B.V.

• Zelhem, tapperij/eeterij De Smoks, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat,
1 januari t/m 31 december 2010, A.L.M. Groeskamp-Van Londen

• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
1 januari t/m 31 december 2010, J.M.H. Wolbrink

Verzonden op 4 februari 2010: 
• Vorden, Plaza Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari 2010

t/m 31 december 2010, A.R.H. Menzing
• Vorden, café De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari

t/m 31 december 2010, J.W.G. Hendriksen
• Vorden, kasteelweide, concours hippique, 10 en 11 april 2010 van 08.00 tot 20.00 uur,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 21.00 uur, landelijke rijvereniging en
ponyclub De Graafschap

• Hengelo (Gld), triathlon met start en finish bij sportpark 't Elderink, 13 juni 2010 van 09.00 tot
14.30 uur, stichting triathlon Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), café De Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
1 januari 2010 t/m 31 december 2010, A.B. ten Barge

• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn, 16 juli van 18.00 tot 02.00 uur en 17 juli van 18.00
tot 02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 en 17 juli 2010 van 18.00 tot 01.30 uur,

Verleende vergunningen

partycentrum Langeler
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, innemen standplaats voor de verkoop van ijs,

1 maart t/m 31 oktober 2010, Talamini ijssalon
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique, 5 en 6 juni 2010, rijvereniging De Bosruiters
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 4 februari 2010:
• Toldijk, nabij aansluiting Hardsteestraat op de Zutphen-Emmerikseweg, plaatsen van twee

tijdelijke verwijsborden, Wesselink bloembollen en bolbloemen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 februari 2010:
• Vorden, De Laegte 14, bouwen carport
Verzonden op 3 februari 2010:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 10, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 januari 2010:
• Vorden, Dienstenweg 15, verbouwen bedrijfspand
Verzonden op 1 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Loakendiek 11 en 13, bouwen dubbele woning en bijgebouw
Verzonden op 3 februari 2010:
• Toldijk, Russerweg 2B, 2C, 2D en 2E, bouwen van vier woningen, verleend met toepassing van

artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 5 februari 2010:
• Drempt, Zomerweg 50, verbouwen van boerderij tot dubbele woning en bouwen van garage
• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, verbouwen van slagerij tot atelier, aanbrengen van sluis

tussen boerderij en atelier en verbouwen van woning

Kapvergunningen
Verzonden op 4 februari 2010:
• Halle, Abbinkstraat, vellen van 40 sparren, geen herplantplicht
• Halle-Nijman, Halle Nijmanweg, vellen van 1 linde, geen herplantplicht
• Hoog Keppel, Rijksweg 45, velen van 3 esdoorns en 1 berk, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), De Heurne, vellen van 14 linden, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 53, vellen van 1 acacia, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 8, vellen van 1 acacia, 1 esdoorn en 1 haagbeuk, geen herplant-

plicht
• Vorden, Ruurloseweg 99, vellen van een 25 meter coniferenhaag, 3 solitaire coniferen, 17 fruit-

bomen, 78 dennen, 1 eik, 1 linde en 5 esdoorn, herplantplicht voor diverse bomen conform
herinrichtingsplan

• Vorden, Almenseweg 35, vellen van 1 Amerikaanse eik, geen herplantplicht
• Wichmond, Lindeselaak 6, vellen van 1 haagbeuk, 2 sparren en 2 coniferen, geen herplantplicht
• Zelhem, Halseweg (tegenover nr 33A), vellen van 1 eik, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van land-
schappelijke onderhoud, voor:
• Halle, Lankerseweg 3
• Vorden, Mispelkampdijk 7
• Zelhem, Eckhorsterweg 
De onthefingen zijn afgegeven op 29 januari 2010.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Plataanweg, tussen de huisnrs. 2 t/m 10, van 18 t/m

20 juni 2010 afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo (Gld), tijdens een muziekfestijn is de Veemarktstraat van 16 juli 14.00 uur tot 18 juli

2010 09.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens een triathlon is de Elderinkweg, tussen de Rondweg en de Berendschot-

straat, op 13 juni 2010 van 06.00 tot 14.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Kranenburg, tijdens het paasvuur is de Bergkappeweg van 4 april 16.00 uur tot 5 april 2010
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een
stopverbod op de Eikenlaan, tussen de huisnrs. 17 en 26

• Vorden, tijdens een concours hippique is de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de
Vordensebosweg, van 10 april 07.00 uur tot 11 april 2010 19.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 5 februari 2010:
• Hengelo, Kerkstraat 8, aanpassen interieur van St. Remigiuskerk

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 februari 2010:



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, bouwen drie dakkapellen op woning
• Steenderen, De Eiken 13, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 1 februari 2010:
• Halle, Heisterboomsdijk 9, vergroten agrarische bedrijfsruimte, verleend met toepassing van

artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 3 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 23, bouwen opslagruimte

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

De besluiten treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een be-
roepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Hofstraat 13, verbouwen en vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden

van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, De Eiken 9, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

toegestane gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, geldend bestemmingsplan
''t Paradijs 2003'

• Zelhem, Stationsstraat 3, vergroten en verbouwen woning, ontheffing voor het overschrijden
van de maximale toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Komplan fase II, IV, V'   

De bouwplannen liggen van 11 februari t/m 24 maart 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden 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 af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen

Actualisatie bestemmingsplannen buitengebied Steenderen, alsmede
Hummelo en Keppel 

Ruimtelijk beleid

Snoeien in Hengelo (Gld)
In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande
wegen af:
van 8 t/m 13 februari 2010
• Venneweg, tussen de Varsselseweg en de Rijnweg

van 15 t/m 20 februari 2010:
• Roessinkweg, tussen de 1e Berkendijk en de 2e Berkendijk
• Schapendijk, tussen de Ruurloseweg en de Laokendijk

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

Werkzaamheden

Aanwijzingsbesluit belastingheffing
B en w van Bronckhorst hebben op 2 februari 2010 het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaar-
der/betekenaar van 8 december 2009 geactualiseerd, en stelden dit gewijzigde besluit vast.

Dit besluit treedt in werking op 10 februari 2010 en u kunt deze tijdens openingstijden inzien bij
de publieksbalie in het gemeentehuis. Hier kunt u tegen betaling van de kosten afschriften van
het besluit krijgen. Via www.bronckhorst.nl ’ Infobalie ’ Snel naar ’ Regelgeving  Financiën en
economie kunt u het besluit gratis downloaden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

In het najaar van 2009 berichtten wij u dat wij een begin maakten met de actualisatie van de be-
stemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Steenderen en Hummelo en
Keppel door onder meer de inventarisatie van de huidige situatie in het gebied. Er zijn in die pe-
riode ook organisaties benaderd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Zitting hebben ver-
tegenwoordigers vanuit de dorpsbelangenorganisaties, LTO Noord afdeling Bronckhorst, IVN
Oude IJsselstreek/Stichting Milieuwerkgroep 'De Oude IJsselstreek', de Recron, Recreatieschap
Achterhoek en Liemers, landgoedeigenaren, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland,
waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers.
De klankbordgroep wordt ondersteund door medewerkers van de gemeente en adviesburo
Amer. Voorzitter is wethouder Baars.

Deze groep is in december 2009 voor het eerst bij elkaar geweest. Aan de orde was het opstellen
van een startdocument, de Nota van Uitgangspunten. Daarin zijn, rekening houdend met de rijks-
en provinciale regelgeving en bestaand beleid van de gemeente, de hoofdlijnen voor het nieuwe
bestemmingsplan verwoord. De beleidslijnen van het bestemmingsplan Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005, het functieveranderingsbeleid op basis van de nota 'Functies zoeken
plaatsen zoeken functies', de Recreatienota en enkele actuele beleidswijzigingen van de ge-
meenteraad (onder meer inhoudsnorm woningen t.b.v. mantelzorg) zijn daarbij gevolgd. De Nota
van Uitgangspunten is op 2 februari 2010 vastgesteld door b en w.

De volgende stap is het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan, een milieueffect-rap-
port als hulpmiddel voor het in beeld brengen van de milieugevolgen van het bestemmingsplan,
alsmede het houden van inloopdagen. De inloopdagen zijn met name bedoeld om fouten uit de
bestemmingsplankaart (verbeelding) te halen. De bestemmingsplankaart wordt gemaakt op
basis van de uitgevoerde inventarisatie. Via deze gemeentepagina's houden wij u op de hoogte
van de vorderingen van het plan.

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Nu: 
6% BTW op kozijnen

met HR++ glas 
en 35,00 korting

per vierkante meter
glas!*

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Heeft u de nieuwe website van VVV Bronckhorst al gezien?
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Bekijk ‘m op www.vvvbronckhorst.nl
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WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

U wilt uw tuin aanleggen of veranderen,
maar u weet niet goed hoe?

Op 12, 13 en 20 februari kunt u bij ons een gratis en vrijblijvende

tuinschets laten maken door een professioneel tuinontwerper.

Wanneer u afmetingen en foto’s van de situatie meeneemt kunt u samen

met hem/haar tot een plan komen dat specifiek op uw wensen is afgestemd.

Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden.

Reageer snel, want VOL = VOL !

* sierbestrating * tuinhout * grind * verlichting * natuursteen *

Hét adres voor uw complete tuininrichting

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

DROOMTUIN!
CREËER  JE

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

Vierakker/Warnsveld

• Piek Zweverink Hoveniers Zutphen
• Hoveniersbedrijf Kettelerij Vorden       
• Wenneker Hoveniers Azewijn 
• Harry de Winkel Sierbestrating, Tuinaanleg 

en Onderhoud Klarenbeek

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

Verwen, verras uw gast
het gehele Valentines weekend;

Wedden dit is voor iedereen gepast ...

3 gangen
Proeverij de Rotonde

à € 29,75

Graag tot ziens!
Het Rotonde team

Wat heeft het nieuwe jaar voor u in petto? 
Chevrolet voorspelt een voordelig 2010.

* Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden van alle genoemde acties en modellen of kijk op www.chevrolet.nl. Voor
alle voorwaarden van de sloop-premie kijk op www.nationalesloopregeling.nl. De verkoopprijzen zijn inclusief € 1.000,- sloop-
premie, BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage en gelden per
1 januari 2010 en kunnen van tijdelijke aard zijn. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 5,5 l/100 km en de gemiddelde 
CO2-uitstoot bedraagt 132 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk-en zetfouten voorbehouden. Sommige afgebeelde 
kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. Aanbieding is 
geldig op alle Aveo 1.2 modellen, zowel 3- als 5drs, uiterlijke kentekenregistratie tot en met 28 februari 2010. 

AVEO Tot en met 28 februari heeft de Aveo

BeClever een voordeel tot wel € 3.000,-.

En dat betekent niet dat u minder krijgt. Want Aveo

BeClever is zeer rijk uitgerust. Met standaard electrische

ramen voor, ABS, airbags, radio/cd-speler en centrale

deurvergrendeling. Begin 2010 dus goed met een Aveo

BeClever, dan kan de rest van het jaar ook niet meer stuk.

Een betere deal is er gewoon niet.           www.chevrolet.nl

Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen B.V.
Bettinkhorst 2 - Zutphen - 0575-516646 - www.groot-jebbink.nl

Aveo 1.2 BeClever vanaf

€ 7.995,-*

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Volop verse Tulpen!!
Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49

Heerlijke perssinaasappelen 15 voor 1.99
Hollandse Conference peren 2 kilo 1.00

Geschrapte kriel aardappelen deze week 500 gram 0.49
Toldijkse rauwkostsalade 300 gram 0.79

Volgens kenners de lekkerste aardappel
Koopmans blauwe deze week 5 kilo 1.00 als introductie

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 6 van

8 februari 2010 
t/m 14 februari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gratis

voetbal-
plaatjes

Gewoon
bij

Albert
Heijn



Het Enzerinck kent het beste voor-
beeld in de Gelderse Achterhoek van
een Engels landhuis met een daarbij
behorende Engels landschapspark.
Kenmerkend hiervoor zijn de kronke-
lige wandelpaden. Bedoeling was om
het verrassingseffect groot te laten
zijn. Zo voert de Veldwijker laak door
het park, die in staat is verschillende
waterpartijen te voeden en tegelijker-
tijd de aandacht van de mijmerende
wandelaar weet te trekken. 

Ten tijde van de aankoop door Natuur-
monumenten had het landgoed een
oppervlakte van 32 ha., door verschil-
lende aankopen is het uitgebreid tot
bijna 60 ha. Door de betrekkelijke rust
kan het natuurleven zich goed ont-

plooien. In botanisch opzicht kan ver-
meld worden dat op het Enzerinck o.a.
een groeiplaats van de zeldzame bos-
paardestaart aanwezig is. Op padde-
stoelengebied is vrij recent de inktvis-
zwam waargenomen.

Ook de vogelwereld laat zich niet on-
betuigd; soorten als boomklever, bui-
zerd en verschillende soorten spech-
ten sieren het bos. Het Enzerinck staat
niet op zich: aan de overzijde van de
weg ligt het landgoed Den Bramel, ter-
wijl aan de oostzijde aansluiting ge-
vonden wordt bij de uitgestrekte bos-
sen van het Groote Veld. 

Op dit fraaie kleinood zal een ervaren
natuurgids zondagmiddag 14 februari
a.s. iedereen rondleiden en veel vertel-
len over de historie en over het natuur-
gebeuren. Start van de wandeling is
bij de parkeerplaats van het landgoed
langs de Almenseweg (t/o Den Bra-
mel). Voor nadere info kan men con-
tact opnemen met Job Teeuwen, 0575
- 43 11 98

Wereld natuur fonds
Vorden - Het Wereld Natuur Fonds
zal haar maandelijkse natuurwan-
deling deze keer verzorgen over
het kleine, maar mooie landgoed
het Enzerinck, dat gelegen ten
noorden van Vorden aan de weg
naar Almen.

BH fitness is een europees kwaliteits-
merk wat staat voor kwaliteit, service
en veiligheid en wordt geleverd met
een volledige garantie van 2 jaar! Daar-
naast wordt op alle frames en moto-
ren van de loopbanden maar liefst 10
jaar garantie gegeven. Mocht men nog
geen hometrainer willen of kunnen
aanschaffen of moet men kortstondig

revalideren? Dan kan men bij Bleu-
mink terecht voor het huren van een
hometrainer.

Profielschets Profile 'de Fietsspecialist' 
Profile 'de Fietsspecialist' is met circa
225 winkels de grootste rijwielspeci-
aalzaakketen van de Benelux. 

Het is één van de winkelformules van
Biretco B.V., de bekende full-service re-
tailorganisatie achter de winkelfor-
mules Profile 'de Fietsspecialist', Fiets-
wereld, Bonus Bikes en de inkoopcom-
binatie Biretco Buying Group.  In to-
taal zijn inmiddels 750 rijwielzaken in
de Benelux en Duitsland aan Biretco
B.V. verbonden.

Gezond en fit de winter door
Vorden - Bij Profile Bleumink in
Vorden vindt men vanaf heden de
zeer uitgebreide collectie aan
hometrainers van het Europese
kwaliteitsmerk BH Fitness. We heb-
ben niet alleen de "standaard"
hometrainers maar ook loopban-
den, crosstrainers en roeiers.

Het parcours in Tabor (lengte 2,7 kilo-
meter) was niet gemakkelijk, maar vol-
gens Thijs wel goed te doen. ‘Ik had
het parcours een paar dagen voor de
WK al verkend (van bikkelhard bevro-
ren tot slijk en alles wat daar tussen in
zit). Het gevoel was de hele week goed,
al was ik wel verkouden. De start is bij
een dergelijke wedstrijd van ‘levensbe-
lang‘, dus mijn eerste doel was om er
voor te zorgen niet in het gedrang te
komen. Op een WK is iedereen 110
procent gemotiveerd. In de eerste ron-
den was het gewoon letterlijk knok-

ken voor je plekje. In de beginfase reed
ik gewoon vooraan mee. Technisch
ging het ook erg goed, geen enkele val-
partij. 

Op gegeven moment reed er een
groepje met onder meer Zdenek Sty-
bar en Sven Nijs weg uit het peloton.
Vlak daar achter een groep waarvan ik
aanvankelijk ook deel uitmaakte. Wat
later begon mijn rug stram te voelen,
waardoor het aanzetten wat minder
ging. Gelukkig verdween dit gevoel in
de laatste rondes weer, zodat ik in een

groepje reed voor de 15e plek. Dit ging
best wel goed, tot ik een aantal keren
zat te knoeien bij het inkomen van de
pedalen. Na de trappen was er een
stuk sneeuw waar je omhoog moest.
Hierdoor gaat er veel sneeuw tussen
de schoenplaatjes zitten, wat het inko-
men van de pedalen verhindert. Daar-
door moest ik genoegen nemen met
de 17e plaats’, zo zegt hij.

Thijs finishte op ruim 2,5 minuut ach-
terstand op de nieuwe wereldkampi-
oen Zdenek Stybar. De Belgen Klaas
Vantornout en Sven Nijs eindigden
respectievelijk als tweede en derde.
Gerben de Knegt was met zijn 9e plek
de beste Nederlander, gevolgd door
Thijs van Amerongen als 17e en Thijs
Al op de 32e plaats. Het goede rijden
van de Vordenaar tijdens deze WK was
eigenlijk een bevestiging van de goede
vorm waarin hij de laatste tijd ver-
keert. Dat begon begin dit jaar tijdens
de NK, waar Thijs vierde werd. In Sur-
huisterveen reed Thijs in een interna-
tionaal bezet veld bij de profs naar zijn
eerste podiumplek (3e).

Tijdens de laatste wereldbekerwed-
strijd van het seizoen (in Hoogerheide)
eindigde Thijs op de 21e plek. In het
begin van deze wedstrijd reeds Thijs
gewoon met de ‘eersten’ mee. Tijdens
de TV beelden van Studio Sport noem-
de NOS verslaggever Jeroen Koster, de
Vordenaar een grote belofte. ‘Hij heeft
wel de pech dat hij altijd in de scha-
duw heeft gestaan van zijn leeftijdge-
noot Lars Boom. Geen schande want
Lars Boom behoort nu eenmaal tot de
absolute wereldtop’, aldus de NOS ver-
slaggever. Een paar jaar geleden werd
Lars Boom zelfs wereldkampioen!

Intussen is Thijs van Amerongen opge-
klommen naar plek 25 op de UCI-list.
Nog nooit eerder stond hij zo hoog op
deze internationale ranglijst die
wordt aangevoerd door Zdenek Stybar
en de Belgen Sven Nijs en Niels Albert.
Gerben de Knegt is met plek vijf de be-
ste Nederlander, de tweede Nederlan-
der Thijs Al prijkt op de 23e plaats en
Thijs van Amerongen dus op plek 25.
Thijs: ‘Het voordeel van zo’n UCI ran-
king is dat je een betere startpositie
krijgt toebedeeld . Er staan veelal ne-
gen rijders op de eerste rij. Het zou na-
tuurlijk prachtig zijn om ooit op deze
rij te mogen starten’, zo zegt hij. 

Met nog voor de boeg twee internatio-
nale wedstrijden in België, zit het sei-
zoen er voor de veldrijders op. In die
tussentijd hoort Thijs of zijn huidige
contract bij AA Drink wordt verlengd.
‘Gezien de resultaten van de laatste
tijd heb ik daar goede hoop op’, zo
zegt Thijs van Amerongen.

Opgeklommen naar plek 25 op UCI-lijst

Thijs van Amerongen 
tevreden over verloop WK

Warken - Linde. Thijs van Amerongen kijkt met een goed gevoel terug op
de vorige week zondag gehouden wereldkampioenschap veldrijden in het
Tsjechische Tabor. Thijs: ‘Ik had gehoopt op een plek bij de eerste vijftien
te eindigen. Dat lukte net niet, maar met de uiteindelijke 17e plaats ben
ik ook tevreden. In tegenstelling tot de meeste coureurs heb ik slechts één
keer van fiets verwisseld. Misschien was het beter geweest omdat vaker te
doen, had wellicht een paar plekken in het klassement gescheeld. Dit
soort wedstrijden worden vaak op kleine details beslist’, zo kijkt hij terug.

De beoogd exploitant, Driekant Am-
bachtscentrum, ziet in het ontwerp
onvoldoende mogelijkheden om tot
een gunstige exploitatie te komen en
ziet daarom af van verdere samen-
werking. 
Natuurmonumenten en Driekant
zijn tot een bevredigende afronding
gekomen en gaan op een goede ma-
nier uit elkaar. Onder de naam
"Hackfort in beweging" werkt Na-
tuurmonumenten, samen met ande-

ren, aan de ontwikkeling van nieuwe
functies op het landgoed. Zo kan het
unieke karakter worden behouden
en zorgen we voor een 'levend' land-
goed, waar mensen kunnen genie-
ten van natuur en cultuur. Dit krijgt
vorm in de verbouw van boerderijen
tot zorgboerderijen en het organise-
ren van educatieve- en culturele acti-
viteiten. Natuurmonumenten gaat
verder op de ingeslagen weg om een
theehuis te realiseren. 

Driekant vindt het spijtig dat na bij-
na 6 jaar van voorbereiding het pro-
ject beëindigd moet worden. Drie-
kant blijft openstaan en werken aan
nieuwe initiatieven. Openheid, gast-
vrijheid en maatschappelijke ver-
nieuwing zijn daarbij de belangrijk-
ste uitgangspunten.

Driekant ziet af van Theehuis Hackfort 

Ontwerp theehuis Hackfort
gereed
Vorden - Natuurmonumenten
heeft een ontwerp gemaakt voor
een theehuis in het koetshuis op
landgoed Hackfort. Volgens Na-
tuurmonumenten houdt het ont-
werp rekening met de huidige
sfeer en het gebruik van het land-
goed.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Seniorenteam 1
Vorden - Chjehrando Gasper, Niels Lijf-
togt, Geeske Menkveld en Lianne Heij-
ink speelden afgelopen donderdag te-
gen Rianto uit Zutphen. Chjehrando
en Niels wonnen beiden hun enkel-
spel. Geeske en Lianne Heijink verlo-
ren hun enkelspel. Geeske met 21-18,
18-21 en 15-21. Het herendubbel ging
daarna naar Flash. Geeske en Lianne
wonnen daarna het damesdubbel ook
met 21-19 en 21-10. Beide mixen wer-
den tevens een prooi voor Flash. Die
van Geeske en Niels in drie sets met
21-11, 18-21 en 21-8.

Flash 1 - Rianto 2: 6-2
Rijnwaarden 2 - Flash 2: 0-8
Thuve - Flash 3: 3-5

Jeugdteam 1
Dit team staat bovenaan en moest spe-
len tegen LBC dat tweede staat en Flash
kort op de hielen zit. Erik van Hoffen,
Jelle van Rossum, Vera Velhorst en
Femke Nab deden het goed tegen een
team dat alleen maar uit jongens be-
staat. De eerste plek werd goed verde-
digd door vier partijen te winnen. 20
februari volgt de kampioenswedstrijd
in Hengelo. Flash J1 - LBC J1: 4-4

Jeugdteam 3
Flash J3 - LBC J2: 2-6

Jeugdteam 4
LBC J5 - Flash J4: 0-8

Jeugdteam 5
Flash J 5 - Poona J4: 4-4

F l a s h

1e plaats Maaike Eskes senior nivo 12
1e plaats, Fien Smit pupil 1 nivo 12
3e plaats, Yanelle Stokkers pupil 1 nivo
12
5e plaats, Esmeé Berendsen pupil 1 ni-
vo 12
6e plaats, Renske Tragter jeugd nivo 11

7e plaats, Sophie Koolen pupil 2 nivo
11
8e plaats, Demi Schutte pupil 2 nivo
11
17e plaats, Lindy Kappert pupil 1 nivo
12
Gefeliciteerd met dit resultaat. 

Dit was de tweede wedstrijd in de 7e
divisie. Dat betekent dat er ook uitge-
rekend werd, wie er door mogen naar
de finale op 10 april. 

De volgende meisjes mogen door naar
die finale: Fien Smit, Yanelle Stokkers,
Esmeé Berendsen, Renske Tragter.

2x goud en 1x brons in 7e divisie

Sparta
Vorden - Afgelopen zaterdag waren
er weer wedstrijden in de 7e divisie.
De wedstrijd werd gehouden in
Warnsveld. Sparta nam met 8 turn-
sters deel. De afgelopen weken is er
hard getraind onder leiding van
Gerrie en Mellanie. Er werden
mooie resultaten behaald.

Die zal die avond om 20.00 uur in de
zaal van Hotel Bakker een dia- lezing
houden met als titel ‘Een wandeling
door het vroegere Hummelo en Keppel’.

Oud Vorden
Vorden. ‘Oud Vorden‘ krijgt dins-
dag 9 februari bezoek van Rinus
Rabeling.

Is het een hype, waait het wel weer
over of moeten we ons zorgen ma-
ken en maakt het wel degelijk uit of
we b.v. spaarlampen gebruiken. Dit
onderwerp belicht hij met veel
prachtige afbeeldingen. 
Na de gelegenheid om vragen te
stellen, laat hij iedereen genieten
van prachtige foto's en filmpjes van
bijzondere weerverschijnselen. Om-
dat dit onderwerp voor de mannen
ook heel interessant is, zijn de part-
ners hierbij ook van harte uitgeno-
digd. De avond wordt gehouden in
de Herberg.

TV Weerman
bij Vrouwen
van Nu
Vorden - Op woensdag 17 februa-
ri komt de bekende weerman
van de tv, Reinier van den Berg
uit Bennekom, op bezoek. Hij
zal vertellen over het weer en het
klimaat, dat verandert.
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Ook zijn ouders vaak onvoldoende op
de hoogte van de (on)mogelijkheden
van hun kinderen en kunnen de weg
niet vinden in de meer dan 2900 oplei-
dingen die er in Nederland al bestaan.
Er is dan ook een steeds grotere behoef-
te aan begeleiding door een onafhan-
kelijke deskundige.

"Ik ben in 2009 gestart met het opzet-
ten van mijn eigen bedrijf in studie-
keuze begeleiding en steeds meer men-
sen vinden de weg naar mijn praktijk.

We brengen goed in kaart wat iemand,
kan maar veel belangrijker is om de
drijfveren van een jongere boven tafel
te krijgen. Als je immers gaat doen wat
je leuk vindt is de kans op slagen on-
eindig veel groter tijdens je studie. Ou-
ders krijgen een nadrukkelijke rol in
de trajecten. Via mijn eigen werkboek
moeten jongere en ouders thuis sa-
men opdrachten maken. Zó slaag ik er
in om ouders beter te betrekken bij het
o zo belangrijke proces van kiezen".
(zie www.keuzecoaches.nl)

Jongeren helpen met studiekeuze 

Studiekeuzecoach

Het aantal leerlingen dat niet juist kiest ligt rond de 40% voor vmbo tot
universiteit. Het blijkt, zo zegt Frank van Zeldert van keuzecoaches, dat veel
fout gekozen wordt door onvoldoende tijd te steken in het keuzeproces.

OP DE KANDIDATENLIJST STAAN
DE VOLGENDE KANDIDATEN: 

1. Max Noordhoek (Laag Keppel) 
2. Herman van Rooijen (Bronkhorst)
3. Ulrike ter Braak (Halle)
4. Ellen Paardekooper (Laag Keppel)
5. Ruben Stapelbroek (Vierakker) 
6. Theo Wentink (Bronkhorst) 
7. Anita Erkelens (Laag-Keppel)
8. Jan Paul Buijk (Vorden)
9. Christine Brongers (Baak) 

10. Jan Arts (Steenderen) 
11. Anke Plomp (Hengelo)
12. Walter Rovers (Zelhem)

Max Noordhoek is de huidige fractie-
voorzitter. Herman van Rooijen, Ulri-
ke ter Braak en Ellen Paardekooper
hebben al ervaring als commissielid.
Een belangrijk thema in ons program-
ma "GROEN WERKT" is de klimaatver-

andering en wat de gemeente en de
burgers hiertegen kunnen doen. Een
speerpunt is ook de zorg voor alles wat
kwetsbaar is. GroenLinks denkt hierbij
in de eerste plaats aan mensen met
een laag inkomen en met gezond-
heidsproblemen, echter ook aan die-
ren, natuur en landschap. Een ander
speerpunt is mensen waar mogelijk
betrekken bij het beleid van de ge-
meente en zeggenschap geven over de
inrichting van hun dorp of buurt. Max
Noordhoek en zijn ploeg gaan enthou-
siast de verkiezingsstrijd aan. Het
werk van de afgelopen jaren zal ook in
de komende raadsperiode krachtig
worden voortgezet. 
Het programma van GroenLinks
Bronckhorst is te vinden op de website
van GroenLinks Bronckhorst
www.groenlinksbronckhorst.nl

Groen werkt!

Met het beplakken van de verkiezingsborden op 30 januari gaf Groen-
Links de aftrap voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 3 maart.

Sam’s Kledingactie is sinds twee jaar
de nieuwe naam voor de kledinginza-
meling van Mensen in Nood. Het is
een van de oudste charitatieve kledin-
ginzamelaars van Nederland. Samen
met lokale vrijwilligers wordt er goe-
de, nog draagbare kleding ingeza-
meld. De opbrengst van deze kleding
gaat naar de noodhulp-, wederop-
bouw- en preventieprojecten van Cor-

daid Mensen in Nood. Op de website
www.samskledingactie.nl is meer te
lezen over de gesteunde projecten. 
Net als vorig jaar steunt Sam’s Kle-
dingactie ook in 2010 het project in
Kenia waarin ‘droogte cyclus manage-
ment’ centraal staat. Droogte is al ja-
ren een van de meest serieuze proble-
men in Kenia. Samen met lokale hulp-
organisaties zorgt Cordaid Mensen in

Nood ervoor dat de mensen minder
kwetsbaar worden in periodes van
droogtes. Dit doen ze door het creëren
van nieuwe inkomstenbronnen of het
realiseren van waterbronnen. Hier-
door zijn de mensen minder afhanke-
lijk van klimaatsinvloeden en zo hoeft
droogte niet altijd tot een ramp te lei-
den! 

Zaterdag 10 april aanstaande, voor
10.00 uur kan kleding, schoeisel en
huishoudtextiel gebracht worden bij:
Café Den Olden Kriet in Wichmond,
Café Heezen in Steenderen, Café Den
Bremer in Toldijk, RK. Kerk, mw. Pas-
man-Gieling in Olburgen/Rha, Café
Herfkens in Baak en de Willibrordus-
kerk in Achter-Drempt.

Baak-Steenderen-Toldijk-Olburgen/Rha-Wichmond/Vierakker&Achter-Drempt

Sam’s Kledinginzameling

Op zaterdag 10 april 2010 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zak-
ken worden afgegeven in Baak, Steenderen, Toldijk, Olburgen/Rha, Wich-
mond/Vierakker en Achter-Drempt. Bij dit laatste inzamelpunt is het
eveneens toegestaan om in de week voorafgaand aan deze zaterdag, spul-
len in gesloten plastic zakken in het zijportaal van de Willibrorduskerk te
zetten.

Het Sam’s Kledingactie verzamelpunt in Steenderen is bij Café Heezen.

Deze podia staan bij Hotel Restaurant
Leemreis, in de Kerkstraat en bij Party-
centrum Langeler. De finale vindt,
evenals vorig jaar, plaats op het hoofd-
podium dat op de hoek van de Raad-
huisstraat en de Kerkstraat staat. Ook
dit jaar is de winnaar van 2009, dweil-
orkest ‘de Deurdweilers’ uit Angeren,
weer van de partij om haar titel te ver-
dedigen en de strijd aan te gaan met
de andere orkesten. De overige deelne-
mende orkesten zijn te vinden op on-

ze vernieuwde website: www.hen-
gelsdweilfestival.nl 

De muziek is echter niet het enige
waarvoor u naar Hengelo kunt ko-
men, er is meer. In samenwerking met
de Hengelose Ondernemingsvereni-
ging is er ook dit jaar weer een waren-
markt. Samen met een koopzondag
van de winkeliers gaat dit zorgen voor
een gezellige middag. Al met al ge-
noeg ingrediënten voor een bijzonder

muzikaal evenement, voor jong en
oud, dat de moeite waard is om naar
Hengelo Gld. te komen om het te gaan
zien en te beluisteren!

Wilt u als bedrijf meehelpen om dit
evenement mede mogelijk te maken?
Dat kan, neemt u dan contact op met
A. van Ommeren (0575-460454 of per
mail: info@hengelsdweilfestival.nl.
Stichting Hengels Dweilfestival wenst
u veel plezier op deze dag.

Zondag 18 april

Hengels Dweilfestival!
Hengelo - Op zondag 18 april is het weer tijd voor het derde Hengels Dweil-
festival in Hengelo Gld. Ook dit jaar zullen veertien dweilorkesten op vier
podia gaan strijden om de felbegeerde eerste prijs. Het dweilfestival wordt
geopend om 12.50 uur op het hoofdpodium, waarna de orkesten tussen
13.00 en 17.00 uur hun muzikale kunsten vertonen op de verschillende po-
dia in het dorp.

Het NK allround voor junioren A, B en
C vindt plaats op 12, 13, en 14 februari
in Enschede. Madelien komt hier uit
bij de categorie B junioren. De dames
rijden op de zaterdag de 500 en de
1500, en op de tweede dag een 1000 en
een 3000 meter. Madelien traint in De-
venter en Enschede. “In Enschede rijd

ik vaak wedstrijden een soort van
thuisbaan dus, dat geeft een extra
goed gevoel”. 

Madelien traint voor het tweede sei-
zoen bij de KNSB OOST selectie. In de-
ze selectie zitten talenten uit de ge-
westen Gelderland, Overijssel en Flevo-
land. Naast Madelien gaan er nog twee
jongens uit haar groep naar het NK
Allround. 
Ze trainen met een groep van zeven
schaatsers onder leiding van Anton
Sigger uit Borculo. De KNSB OOST se-
lectie wordt gesponsord door Aegon
verzekeringen. Daarnaast wordt ze ge-

sponsord door Ridderhof Peugeot
Hengelo GLD. Ook Free- Wheel sport
uit Vorden, de schaatsspecialist uit de
Achterhoek, ondersteunt haar met
technisch advies en service op het ge-
bied van de schaatsen.

“Vorig jaar liep alles niet zoals ik wil-
de. De timing klopte niet en de tijden
waren niet goed. Ik ben dit seizoen
sterker geworden en mijn techniek is
veel verbeterd. Daarom zijn de tijden
sneller geworden. Het NK allround is
voor mij een beloning op al het harde
trainen van de afgelopen jaren’’, zegt
Madelien Jansen.

Geplaatst voor het NK allround junioren Madelien Jansen
Hengelo - De 17- jarige Hengelose
Madelien Jansen mag meedoen
aan het NK allround voor junioren.
Via de landelijke selectiewedstrij-
den wist de schaatsster door mid-
del van een goede uitslag zich te
voorzien van een startbewijs.



De schaatsers uit Vorden reden 2 maal
de 500m en een keer de 1000m. San-
der Meijerink behaalde bij de junioren

B een 2e plek in het eindklassement,
Mede door een nieuw pr op de 500m:
39.27 sec. Een mooie zilverplak.

Jorn Kuitert verscheen bij de junioren
C aan de start en eindigde als 8e in de
eind- stand, door op beide afstanden
zijn pr's te verbeteren. Op de 500m
kwam Jorn tot 42.97sec en op de
1000m liet hij 1.27.07sec klokken.

Jorn en Sander

Vorden - Jorn Kuitert en Sander Meijerink namen dit weekend  deel aan
het sprintkampioenschap van het gewest Overijssel in Enschede.

Voor de aanvang van de feestavond
werd er een film vertoond over de Da-
kar rally die vorige maand in Argenti-
nië en Chili werd gehouden en waar-
bij een aantal leden van De Graaf-
schaprijders betrokken waren. Gerben
Vruggink die bij de motoren op de 44e
plaats eindigde werd voor deze presta-
tie namens de vereniging, nog even
apart door secretaris Wouter Meme-
link in het zonnetje gezet. Gerben
Vruggink bedankte alvorens de diver-
se kampioenen en jubilarissen werden
gehuldigd de grondeigenaren en de
EHBO voor hun medewerking bij de
diverse wedstrijden die de VAMC het
afgelopen jaar organiseerde. Voor de
plaatselijk bloemisterij was het de af-
gelopen dagen ongetwijfeld erg druk,
want er werden deze avond maar liefst
aan 18 kampioenen bloemen (en be-
kers) uitgereikt terwijl ook nog eens
elf jubilarissen een boeket met speld
in ontvangst mochten nemen. 

DE NEDERLANDSE KAMPIOENEN: 
Motorcross ONK MX 3: Hans Berendsen;
Enduro klasse inters E1: Amel Advokaat;
Enduro klasse Inters E3: Marc Was-

sink; Enduro klasse Nationalen N2: Is-
mo ten Velde; Enduro klasse nationa-
len NV50: Jan Lemmens.
Het enduro clubteam van de VAMC
met als teammanager Joke Bulten,
werd eveneens kampioen van Neder-
land. Het team bestond uit de rijders:
Amel Advokaat, Marc Wassink, Erwin
Plekkenpol en Ismo ten velde. 
Clubkampioenen: Jeugd 50 CC: Niels
Koolen; idem 65 CC Tim Tuitert, idem
85 CC Kevin Hendriksen. Enduro Nati-
onaal: Ismo ten Velde; Enduro Inters:
Marc Wassink
Clubkampioen toerklasse (Binnen-
land) Tonny Harmsen. Idem buiten-
land: Desiree van Gorp en Wouter Me-
melink.
Clubkampioen Oriëntatie A- klasse:
Bertus Kolkman en Gerrit van Assen;
Idem B- klasse Harrie en Elly Horsting;
Idem C- klasse Gerrit van Veldhuizen
en Jan Slagman. De Schoenaker- rit-
ten- trofee werd gewonnen door Ber-
tus Kolkman en Gerrit van Assen.
Voorts werden deze avond de volgende
jubilarissen in het zonnetje gezet:
25 jaar lid: mevr. R. Otten- Buunk en
mevr. M.C. Rouwenhorst, D.J. Vlog-
man, H.Schinkel, R. Eggink en J. ten
Brinke.
40 jaar lid: mevr. W. Klein Nengerman-
Oosterink, H. Groot Nuelend, G. Wen-
tink, G. de Greef en J. Slagman

Hans Berendsen Motorsportman van het jaar

Huldiging kampioenen 
VAMC De Graafschaprijders

Vorden. Hans Berendsen is zater-
dagavond tijdens de feestavond
van de VAMC de Graafschaprijders,
welke in de prachtige versierde
zaal van De Herberg gehouden
werd, uitgeroepen tot motorsport-
man van het jaar 2009. Hij dankt
deze verkiezing volgens voorzitter
Gerben Vruggink aan de verschil-
lende kampioenschappen die hij
tot dusver in zijn sportcarrière
heeft behaald, waaronder in 2009
het Nederlands kampioenschap
motorcross ONK MX 3. Hans Be-
rendsen werd bij de VAMC De
Graafschaprijders ook ooit jeugd-
sportman van het jaar. Deze titel
ging wat 2009 betreft naar Kevin
Hendriksen.

Kevin Hendriksen en Hans Berendsen

SPEKTAKEL BIJ SCHEFFER
KEUKENS DASH
Vorden - Afgelopen zaterdag kregen de
mannen van het eerste volleybalteam
van DASH bezoek van de nog ongesla-
gen koploper Favorita uit Dinxperlo.
De Vordenaren, 4e in de stand, waren
er na de lelijke uitglijder van vorige
week tegen laagvlieger KSH op ge-
brand tegen deze kampioenskandi-
daat een paar setjes mee te pakken. Te-
vens wilden de gebroeders Jansen
(Tonny, Frank en Peter) natuurlijk heel
graag een goed resultaat neerzetten
tegen hun broer Richard die bij Favori-
ta speelt.
Direct na het eerste fluitsignaal van
de uitstekend leidende scheidsrechter
Lise Hissink liet DASH zien dat het
plan vandaag was om helemaal niets
kado te geven. Een kleine voorsprong
was het resultaat. Tot ieders verbazing
bleek DASH in staat om de gehele set
de bezoekers onder grote druk te hou-
den. De servicedruk was hoog, de pas-
sing was goed verzorgd en het gevari-
eerde aanvalsspel van de Vordenaren
was Favorita te machtig. Het resultaat
van dit alles was een klinkende 25-15
setwinst. Dit smaakte natuurlijk naar
meer.
De tweede set leek een kopie van de
eerste te worden. DASH nam direct
een kleine voorsprong, maar deze
werd nooit meer dan 5 punten. Halver-
wege deze set wist Favorita toch wat
extra krachten naar boven te halen.
Punt voor punt kwamen ze dichterbij.
Na tactisch goede time-outs en 2 "kil-
ling blocks" van de gebroeders Jansen
op broer Richard wist DASH zich te
herpakken. Met 25-23 wist DASH deze
spannende set naar zich toe te trek-
ken. Een sensatie hing in de lucht.
Ook in de derde set bleef deze wed-
strijd zich op een, voor DASH-begrip-
pen, ongekend hoog niveau afspelen.
Deze set werd echter wel de spannend-
ste van de gehele wedstrijd. Favorita
liet in deze set namelijk zien waarom
het met grote afstand bovenaan staat
in de 1e klasse. Langzamerhand wis-
ten zij de druk weer aan de kant van
DASH te leggen met als gevolg een set
die van het begin tot het eind gelijk op
ging. Om beurten kregen de ploegen
setpunten, maar deze konden veelal
niet benut worden. Uiteindelijk was
het Favorita dat de set met 26-28 naar
zich toe kon trekken.
Deze kleine teleurstelling zette DASH
weer op scherp en de Vordense man-
nen rechtten nog eenmaal de rug.
Coach Gerrit Limpers gaf aan dat hij
bloed rook en dat deze wedstrijd nu af-
gemaakt kon worden. En hij kreeg ge-
lijk. Wederom was DASH de bovenlig-
gende ploeg. De voorsprong van 7-1
die als snel op het scorebord stond

Clubteam Enduro kampioen van nederland

werd met heel hard werken en gevari-
eerd en slim volleybal verdedigd. Met
25-19 werd de stunt compleet en staat
de sensationele 3-1 overwinning in de
boeken. De mannen van heren 1 wil-
len het publiek en coach Gerrit Lim-
pers, die de skiënde coach Wietze ten
Kate voortreffelijk verving, hartelijk
danken voor hun steun.

Door deze uitslag en de nederlaag van
de nummer 2 tegen de nummer 3 in
deze poule heeft DASH de aansluiting
met deze ploegen weer gevonden.
Aanstaande maandagavond gaat
DASH op bezoek bij Wevoc in Wester-
voort. Deze geroutineerde ploeg bezet
de 5e plek in deze poule en zal zeker
gaan testen of DASH het aan kan om
twee zware wedstrijden binnen 3 da-
gen te spelen. Hierover meer in het
volgende Contact.

VC POLARIS D1 - DASH D1
Vorden - Afgelopen zaterdag speelde
Dash dames 1 (gesponsord door Visser
Mode) uit, tegen VC Polaris (Helmond).
Na de teleurstelling van vorige week,
waren de dames weer gebrand en vol
adrenaline om helemaal tegenaan te
gaan! 
De eerste set verliep minder dan ge-
hoopt. De dames konden niet goed
langs het goede blok van VC Polaris ko-
men. Deze set werd dan ook verloren
met 25-20.
De tweede set begonnen de dames
weer vol goede moed. De meiden van
Dash konden de pass niet goed onder
controle houden. Al snel keken de da-
mes weer tegen een achterstand van
zo'n 5 punten aan. Dit kon Dash niet
meer goedmaken en dus werd de set
met 25-16 verloren. 
In een heel andere opstelling begon-
nen de dames aan de derde set. De da-
mes vochten voor elk punt. Lang stond
Dash punten voor op Polaris. De da-
mes hadden de setwinst voor het grij-
pen. Een opstellingfout en daardoor
een onverwachte wissel, zorgden voor
verwarring, waardoor het bijna mis
ging. Maar gelukkig ging de set met
24-26 naar de dames van Dash. 
In de vierde kon Dash de meiden van
VC Polaris goed onder druk houden
met de goede service. Vooral een lange
servicebeurt van Lian Leunk, bezorgde
de passende speelsters van de Polaris
flink wat moeite. Deze set werd dan
ook makkelijk binnen gehaald met 14-
25. 
In de vijfde set stond Polaris weer op
scherp. Ze begonnen met een service-
beurt. Dash wist dit gelukkig redelijk
snel op te pakken. Met tussenstanden
van 3-2 en een veldwissel bij 8-7 had
Dash nog wel alle kans op de overwin-
ning in deze wedstrijd. Helaas wist Po-
laris net iets meer druk te houden en
sleepte hierdoor met 15-11 de overwin-
ning binnen. Het was lang geen slech-
te wedstrijd van Dash, waarin weder-
om flinke vechtlust en weer beter vol-
leybal te zien waren van de Vordense
dames. Helaas betekent dit verlies wel
dat Dash nog steeds rond de 9e plaats
blijft staan in de stand. 

De dames van Dash spelen op zater-
dag 27 februari een belangrijke wed-
strijd tegen Set up '65. Het team kan
dan weer net zoveel aanmoediging ge-
bruiken als de afgelopen twee thuis-
wedstrijden. U bent er dan toch ook?!

UITSLAGEN DASH WEEK 5
Za 6 februari
Dash DS 6 - D.V.O. DS 8 2-3
VC Polaris DS 1 - Dash DS 1 3-2
Dash HS 1 - Favorita HS 2 3-1
Kerkemeijer DS 2 - Dash DS 4 3-2
Labyellov DS 2 - Dash DS 3 4-0
't Peeske MB 1 - Dash MB 2 1-3
Dash HS 3 - Longa'59 HS 5 1-3
Dash MB 1 - GeKoMo Riv... MB 1 4-0
Dash DS 2 - V.C.V. DS 2 3-2
Tornado La... MC 1 - Dash MC 2 4-0
Reflex MC 1 - Dash MC 1 1-3
Wo 3 februari 
Dijkman/WS... MC 1 - Dash MC 1 1-3
Di 2 februari 
Dash HS 3 - Labyellov HS 4 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 6
Ma 8-2-2010 20:00 
Wevoc HS 3 - Dash HS 1
Di 9-2-2010 20:15 
Dash DS 4 - D.V.O. DS 4
Za 13-2-2010 12:00 
Dash DS 6 - Labyellov DS 5

D A S H
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

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

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

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.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Kip ‘Cupido’
voor 2 personen  € 17,-

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker

• 2 x een halve haan met boerengarnituur 

• voor de dames een VValentijnspresentje!
(alleen op 14 februari)

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

�

�

ALAAF

ALAAF

ALAAF

�

�

� �

�

�

CARNAVAL 2010
12,13 en 14 februari

VRIJDAGAVOND:

VEURGLUU-JEN | TIROLERAVOND
ZATERDAGMIDDAG

KROEGENTOCHT
MET DE RAAD VAN 11

ZATERDAGAVOND

GEKOSTUMEERD BAL
MOOIST VERKLEED VERKIEZING

ZONDAGMIDDAG

KINDERCARNAVAL
SPRINGKUSSENS, CLOWNS, SCHMINK EN KINDERDISCO

ZONDAGAVOND

NOAGLUU-JEN | POP VERBRANDEN

H. Waenink en medewerkers wensen iedereen een fijn
carnaval en tot ziens in ,,‘t Zwanennest”.

ALAAF

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag
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Bij de AVIKO - de Aardappel Verwer-
kende Industrie Keppel en Omstreken
- komen deze thema's samen.  Een be-
drijf met een lokale traditie met een
internationale faam. Reden voor de
PvdA fractie om het bedrijf te bezoe-
ken. De heer J. Kelderman - plantma-
nager - bood de PvdA fractieleden op 1
februari een kijkje achter de scher-
men van deze internationale onderne-
ming. 
De Aviko heeft een rijk lokaal verle-
den. In 1962 werd in Keppel gestart
met de eerste productielijn. Nieuw
was toen al de industriële productie-
wijze en de moderne distributie in
kleinverpakking aan de levensmidde-
lenhandel. In 1962 werd 360 ton aard-
appelen verwerkt. Nu wordt er in
Steenderen 11.000 ton per week ver-
werkt. In 1970 werd de nieuwe stand-
plaats  Steenderen, waar nog steeds
het hoofdkantoor van Aviko staat. Avi-
ko is een van de ondernemingen van
Cosun (voorheen SuikerUnie), met
sterke wortels in de akkerbouwsector.
Inmiddels heeft Aviko door uitbrei-
ding en overname 16 vestigingen met
1600 arbeidsplaatsen, is de omzet
meer dan 600 miljoen en worden er
wereldwijd 1.700.000 ton aardappelen
verwerkt. Aviko heeft controle over en
inzicht in de gehele keten van grond
tot mond. Hierin spelen al haar doch-
terbedrijven een rol. Belangrijk in het
kader van voedselveiligheid
Tijdens de rondleiding werd duidelijk
hoe de productie volledig geautomati-
seerd is. In een vijfploegensysteem
draaien de productielijnen 24 uur per
dag. Voordurend investeert Aviko in
de verbetering. Alle medewerkers wor-

den hierbij betrokken. Om te kunnen
zorgen voor een aantrekkelijk, houd-
baar, veilig en smakelijk product
wordt er zeer hygiënisch gewerkt. Van
schillen tot verpakken is het produc-
tieproces volledig computergestuurd. 

De band met Steenderen is hecht. Na-
tuurlijk kleven er bezwaren aan de
aanwezigheid van een dergelijke grote
onderneming nabij het dorp. Er is een
lokale klankbordgroep waarmee mo-
gelijke problemen besproken worden.
Alle aan- en afvoer gebeurt met vracht-
wagens via een toeleidingsweg via
Baak. Dat betekent extra belasting
voor het regionale wegennet. Het con-
tact met de gemeente is goed. Door de
gemeentelijke herindeling is er meer
expertise bij medewerkers van de ge-
meente. Kennis op het gebied van de
snel veranderende wetgeving en over-
heidsregelingen is van groot belang.
Ondernemers willen graag zo snel en
efficiënt mogelijk worden geholpen.
Hoewel veel vergunningen via de pro-
vincie verstrekt worden zijn er gere-
geld momenten dat contact met de ge-
meente een vereiste is. De bedrijven-
contactfunctionaris zorgt voor verbin-
ding.  De heer Kelderman onder-
streept het belang van de Aviko als
grote werkgever in de regio. Niet al-
leen voor de 480 personeelsleden van
Aviko Steenderen , maar ook voor de

vele regionale toeleveringsbedrijven.
Aviko voelt zich maatschappelijke be-
trokken. Dit manifesteert zich op vele
terreinen. Naast het zijn van een be-
trouwbare en één van de grootste
werkgevers in de regio zijn er tal van
andere aspecten te benoemen. Aviko
wil in en rond haar vestigingen een
'good citizen' zijn. Zo sponsort zij re-
gionale activiteiten, vooral op recrea-
tie- en sportgebied. De zorg voor het
milieu is een gelntegreerd onderdeel
van Aviko's bedrijfsbeleid. Stankover-
last wordt sterk beperkt door luchtrei-
niging. Het afvalwater wordt herge-
bruikt en verwerkt in de  zuiveringsin-
stallatie van Olburgen. Een biogasin-
stallatie levert duurzame energie uit
afvalwater.

Een inspirerend bedrijfsbezoek: Het is
in onze gemeenschap van belang dat
iedereen een steentje bijdraagt aan
een prettige samenleving. We hebben
elkaar nodig: burgers én onderne-
mers. In deze maanden spelen de kan-
didaat fractieleden van de PvdA uit-
eenlopende organisaties in de ge-
meente de bal toe. Samen moeten we
de bal hooghouden. Omdat onderne-
men soms balanceren is tussen be-
drijfsbelangen en de samenleving
kreeg de heer Kelderman van de PvdA
fractie een balansbal om dat even-
wicht goed in stand te houden.

Bedrijfsbezoek Aviko

PvdA

Steenderen - Het "nieuwe naober-
schap" waar de PvdA Bronckhorst
voor staat plaatst oude tradities en
de idealen van gemeenschapszin
(naoberschap) in de context van
een steeds snellere globaliserende,
en technologiserende maatschap-
pij. De PvdA pleit niet voor een te-
rugkeer naar oude tradities en
idealen maar probeert de geest van
deze tradities in een modern jasje
vorm te geven.

Vaak waren dit vernieuwende collec-
tieven met een vooruitstrevend, crea-
tief en baanbrekend geluid, voorbeel-
den van zeer geslaagde combinaties
van muzikanten die meer delen dan
alleen muziek maken. (Cream, Blind
Faith, The Jimi Hendrix Experience,
CSN&Y, Bad Company, Led Zeppelin &
The Travelling Wilburys, enz.) Het lef
om vooruit te kijken, elkaar tot het ui-
terste drijven, geen uitdaging uit de
weg gaan en de kick van de muziek

bracht muzieklegendes tot elkaar. 

Ook Oost-Nederlandkent sinds kort
zo'n supergroep in de vorm van de
blues/rockgroep MoonYard. Een sa-
menbalsel van vier uitgesproken ka-
rakters die elkaar weten te brengen tot
iets groters dan zijzelf; de band Moon-
yard gaat zijn eigen magistrale leven
leiden. De mix van deze vier persoon-
lijkheden, generaties en invloeden
maken van MoonYard een supergroep
in vele opzichten. 

Optreden zaterdagavond 20 februari
as. in Brasserie Lettink, Mispelkamp-
dijk 11 in Vorden. www.moonyard.nl

BRASSERIE Lettink presenteert

MoonYard!

Vanaf eind jaren '60 ontstonden er
in de popcultuur talloze super-
groepen. Bandleden uit verschil-
lende popgroepen vormden samen
nieuwe bands.

Joanne Pellenberg behaalde hier met
haar Santos een 2de en 3de prijs met
195 en 193 punten. Dit deed zij in de
klasse L1. Op 6 februari werd er een
wedstrijd in Heeten georganiseerd.

Hier behaalde Lisanne Schippers in de
klasse Z2 een 2de prijs met 213 pun-
ten. Zij deed dit met haar paard Mister
Macho. Ook werd er een springwed-
strijd te Gorssel georganiseerd. Inge
Regelink behaalde een 1ste prijs met
haar paard Viper. Janneke Heuvelink
behaalde een 4de prijs met Testa-Rose. 
Zij deden dit allebei in de klasse B.

L.R. de Graafschap

Vorden - In het weekend van 30 ja-
nuari jl. werd er een wedstrijd in
Hengelo Gld. georganiseerd.

Elisabeth Eybers is een Zuid-Afrikaan-
se dichter. Zij werd geboren in Trans-
vaal, maar woonde sinds 1961 in Am-
sterdam. Zij bleef schrijven in het
Zuid-Afrikaans. Dat maakt het lezen

wat moeilijker, maar de vreemde, en
toch nabije taal geeft een extra dimen-
sie aan de gedichten. Zij kreeg ver-
schillende prijzen voor haar werk,
waaronder de P.C. Hooft-prijs. Elisa-
beth Eybers is in 2007 overleden. Ieder-
een is van harte welkom. Ook als u
nog nooit eerder heeft mee gedaan,
kom gerust langs.

Overige informatie vindt u op
www.lambertikerk.nl. Voor vragen én
opgave kunt u terecht bij Itie van
Bruggen: bel 0314-62 10 20 of mail
fjvanbruggen@hetnet.nl

Samen gedichten lezen

Keijenborg - Donderdag 18 februa-
ri gaan we onder leiding van Gera
van Dorp, samen gedichten lezen
en bespreken. Dit keer staat het
werk van Elisabeth Eybers cen-
traal. Deze avond in het Parochie-
centrum St Jan de Doper (naast de
kerk), Kerkstraat 9 te Keijenborg,
begint om 20.00 uur. Kosten: 3 euro
(incl. koffie/thee).

Daarnaast wil de mogelijk nieuwe par-
tij in de gemeenteraad met zo veel mo-
gelijk bewoners van gedachten wisse-
len over hun wensen en ideeën.

Op dinsdag 16 februari komen Erwin
Vrieze, Evert Blaauw en Youri den
Bleijker (zie foto) van GBB naar zaal de
Kleine Paerdenstal van zalencentrum

’t Witte Paard om zich aan u te presen-
teren. De bijeenkomst begint om 19.30
uur. 

Dorpsbelangenorganisaties, vereni-
gingen, ondernemers, maar natuur-
lijk is ook de individuele burger, ieder-
een is van harte welkom.

Gemeentebelangen Bronckhorst

Presentatie nieuwe partij

Bronckhorst - Gemeentebelangen Bronckhorst is een nieuwe partij in de
gemeente Bronckhorst en wil zich graag aan de bevolking voorstellen en
vertellen waarom u tijdens de komende verkiezingen voor de gemeente-
raad op die partij zou moeten stemmen.

Overwinning voor dames SV Quintus!
Hengelo - Nadat we vorige week onver-
wacht een vrij handbalweekend had-
den, omdat de tegenstander op het
laatst afbelde, mochten we vandaag in
Lichtenvoorde spelen tegen Erix 2. Dit
team staat een na laatste in de compe-
titie en de thuiswedstrijd hadden we
met 20-7 gewonnen. We wisten dus
dat we grote kans hadden om te win-
nen tegen dit team. Karin Sesink was
gelukkig weer van de partij na een
blessure, waardoor we twee wisselspe-
lers hadden. De wedstrijd begon moei-
zaam. Beide partijen maakten veel
fouten en wij vergaten rust in de wed-
strijd te brengen. Erix scoorde een
paar keer goed vanuit de hoeken. Deze
matige eerste helft resulteerde in een

ruststand van 3-3. Coach Bert Wesse-
link hamerde er in de rust op dat er
beter afgespeeld moest worden en de
kansen beter afgemaakt moesten wor-
den. Na 10 minuten in de tweede helft
hadden we het spelletje eindelijk door
en begon de scoringsmachine te lo-
pen. Erix wist in de tweede helft maar
1x te scoren door de goede dekking en
uiteindelijk is de stand op 11-4 uitge-
komen in het voordeel van SV Quin-
tus. 

Volgende week hebben we een weekje
rust vanwege de carnaval en zondag
21 februari spelen we weer een thuis-
wedstrijd. Om 13.00 uur nemen we
het op tegen Pacelli uit Zieuwent die 1
plaats boven ons in de stand staat. Dit
belooft weer een mooie en spannende
pot handbal te worden en we hopen
op veel publiek.

S V  Q u i n t u s
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Op het feestterrein in Baak, waar nor-
maliter de tent voor de Baakse Kermis
staat, komt nu een aangepaste Lente-
tent-versie te staan. De zaterdagavond
start om 21.00 uur en zal eindigen
rond 2.00 uur. Het wordt een orgie van
lichtshow, geluid, sfeer, entertain-
ment, rock, pop, smartlap, Jaren
'70/'80/'90, golden oldie's, lentebier-
tjes, humor, dance, en er wordt zelfs
een hollandse (bruine) kroeg naast de
tent gebouwd. Voor ieder wat wils dus.
De organisatie is in handen van Party-
café De Bierkaai en Zaal/Eetcafé Herf-
kens te Baak. In samenwerking met
Music and Entertainment is een uitge-
kiend show en entertainment pro-
gramma samengesteld waar de erva-
ren feestganger zich de vingers bij af-
likt. Tevens is de Stichting Jeugd en
Jongerenwerk in de organisatie be-
trokken en een gedeelte van de op-
brengst zal ten goede komen voor di-
verse nieuwe jeugdactiviteiten voor de
nabije toekomst.

VOORVERKOOP!
De voorverkoop start in week 6 van
februari. Voorverkoop adressen zie
WWW.DEBIERKAAI.NL en de poster/
flyer. Kaarten kosten in de voorver-
koop 15.00 euro. Aan de kassa € 17.50.
Mis het niet en zorg dat je erbij bent!

D.J.DRE, alias D.J.Rolpens, a.k.a. De Ma-
nager van dans en showorkest Jovink
en de Voederbietels opent de avond en
is tevens spreekstalmeester. D.J. Dre
zal de lege gaten tijdens de zwoele
avond enthousiast opvullen met liefde
en vakmanschap. Als opwarmer/kata-
lisator van de Achterhoekse Lente-
feestnacht zullen de mannen van JPR-
Strinxband ten tonele verschijnen.
Deze doorgewinterde Rock 'n Roll-
meesters doen elk muziekhart sneller
kloppen.

Als klap op de vuurpijl zullen de Zin-
gende Fresia's het orgastische feestge-
druis in Lawinetempo opvoeren en
uiteindelijk alle lentefeestgasten in
hogere sferen doen belanden. Voor het
slotvuurwerk zal "last but not least"
Ronnie-van de Sjonnies-Ruijsdael met
zijn plateauzool-klompen de Achter-
hoekse klei laten trillen met het tra-
nentrekkende smartlappencircus en
dan is er ook nog een Hollandsche
bruine kroeg naast de feesttent ge-
bouwd, en goed gevuld met een door-
lopend nonstoppable muziekpro-
gramma. DUS; mis het niet en kom
naar het EERSTE tentfeest van de re-
gio!

"Kom noar de tente veur plezier in de
lente!" tent open 20.00 uur. aanvang
show 21.00 uur.

JPR STRINXBAND
Een band die bekend staat om de pure
passie voor rock, die op het podium
gebracht wordt zoals de Stones dat de-
den in de jaren 70. The JPR STRINX-
BAND = heart & soul rock & roll. Of het
nu in een café is, feesttent, zaal of fes-
tival, the JPR STRINXBAND speelt over-
al The JPR STRINXBAND trakteert het
publiek op covers -en eigen werk- die
vol overgave de zaal in worden geslin-
gerd. In het (ruim) 10 jarig bestaan
heeft de band veel podium ervaring
op gedaan. The JPR STRINXBAND ver-
zorgde door de jaren heen diverse
voorprogramma's waaronder: Venge-
ance, Golden Earring, De Dijk, Nor-
maal, Jovink, en Di-rect.. Daarnaast
wordt opgetreden in café's, feestten-
ten, en festivals (E-pop, Zwarte Cross,
etc). Het repertoire bevat nummers
van o.a: Black Crowes, Iggy Pop, Beat-
les, Herman Brood, CCR, Rolling Sto-
nes, Rod Steward etc. Daarnaast ko-
men er ook eigen nummers voorbij.

DE ZINGENDE FRESIA'S
De Zingende Fresia's zijn inmiddels
niet meer weg te denken van de Ne-
derlandse podia! Al meer dan 15 jaar
zijn ze de wildste smartlappenband
van Nederland en te vinden op de
gekste plekken, zalen, kroegen, feest-
tenten en festivals. Dodo, John de
Wolf, De Vakslager en Mario di Snario
staan garant voor een energieke show
vol waanzinnige covers van Hazes,
Bonnie St Claire, Jan Smit en andere
monumenten van het levenslied. Deze
covers worden vaak zo verbouwd dat
ze - naar onze bescheiden mening -
nog beter zij dan de oorspronkelijke
uitvoering! En dat alles wordt vol hu-
mor, energie, spektakel opgebouwd
tot één groot Feest der Herkenning.
Een hedendaags concert van de Zin-
gende Fresia's klinkt swingender en
strakker dan ooit tevoren...en bij tijd
en wijle kan het er ook zeer heftig aan
toe gaan. 

Als Willeke Alberti wordt vermengd
met Rammstein toveren zelfs de ruig-
ste rockers in de zaal een glimlach op
hun gezicht. En dan is er ook nog het
eigen repertoire; stampende hoempa
nummers waar de energie vanaf spat.
Autobiografische meesterwerkjes zo-
als "Of je Worst lust" dampen uit de
speakers. Van de eerste tot de laatste
minuut en van 8 tot 88, laat je je
meevoeren naar een groot muzikaal
kookpunt!

Garantie voor een uitzinnig feest met
hoog meezinggehalte en een aaneen-
schakeling van doldwaze  acties en an-
dere interactieve kunsten. De Zingen-
de Fresia's..... Wat zijn die lui GEK!
capriolen

RONNIE RUYSDAEL
Voor wie Ronnie Ruysdael, voormalig
leadzanger van de Sjonnies, ooit bezig
zag op een podium, zal het duidelijk
zijn dat we hier te maken hebben met
een rasartiest. Iemand die zijn excen-
trieke tanden in het publiek zet en
niet loslaat voordat er zichtbaar spra-
ke is van een feestje. Vanaf 1-1-2010
gaat Ronnie, beter bekend als 'de man
met de bakkebaarden', als solo-zanger
het land in. 

In zijn eigen decor en voorzien van de
gebruikelijke gadgets (vlaggetjes, an-
sichtkaarten, klepjes en andere raritei-
ten) zoekt hij de interactie met het pu-
bliek en zal hij zijn uiterste best doen
het hele gezelschap in de bekende po-
lonaise te krijgen. Hits als Dans je de
hele nacht met mij, Annemarie, M'n
fiets is gejat, Zwemmen zonder slip en
Japapa zullen u ter ore komen, maar
ook nieuw repertoire, waar hij mo-
menteel nog hard mee aan het werk is.

Kenmerkend is, dat Ronnie een graag
geziene gast is op de meest uiteenlo-
pende feestjes. De ene dag wordt hij
ingehuurd om een huisartsenbijeen-
komst op te leuken, de volgende dag
om een discotheek vol jongeren van
adrenaline te voorzien en de derde
dag mag hij op een popfestival de rol
van vreemde eend vervullen. Niets is
hem te gek en alles is leuk. En altijd
onder het motto: 'We gaan 'm effe lek-
ker raken!!!' 

Kijktip: Van een homepage wil Ronnie
niks weten. 'Geef mijn maar een huis-
pagina', zei hij tegen de webdesigner,
en zo geschiedde. Kijk regelmatig op
www.ronnie.nl, want u mag het hele
huis van deze zanger bekijken!!
Een optreden van Ronnie Ruysdael
past altijd en overal.

DJ DRÉ
Nu Jovink heeft besloten om te stop-
pen met toeren gaat de immens popu-
laire Manager André Nijman van Jo-
vink & the Voederbietels in zijn eentje
verder als DJ Dré. DJ Dré is een niet te
stuiten podiumbeest, die met zijn ver-
rassende discoshow vol met heerlijke
meezingers van elke gelegenheid een
geweldig feest maakt. Het is dan ook
slechts een kwestie van tijd dat Neder-
land aan de voeten van deze imposan-
te grootheid zal liggen. 'Steek je han-
den in de lucht' voor DJ Dré!

20 maart 2010

Achterhoeks Lentefeest
Baak - Het wordt weer lente, en dus
tijd voor een Feestje. Nog een paar
weken en dan barst de lente weer
los. Het Achterhoeks Lente Feest
(ALF) is een nieuw en uniek evene-
ment in de Achterhoek. Het eerste
grote tentfeest van de regio … en
niet zomaar een tentfeest … maar
een heus lentefeest die alle toeters
en bellen zullen laten rinkelen.

Voorzitter Cor Slakhorst heette de aan-
wezigen en in het bijzonder de heer
en mevrouw Vreeman, welkom. “Een
aantal leden heeft zich afgemeld,
maar niet allemaal. Dat is jammer,
maar we gaan toch beginnen. Na de
huldigingen is er nog een hapjesbuf-
fet, dus u hoeft niet direct naar huis
toe.” Omdat de diverse afdelingen van
FNV Bouw steeds meer moeten samen-
gaan en het aantal kaderleden af-
neemt, zullen de mogelijkheden om
een dergelijke feestavond te houden
afnemen, vertelde de heer Slakhorst. 
Bondsbestuurder Jan Vreeman uit Vor-
den, al bijna 50 jaar kaderlid bij FNV
Bouw met vele functies en actief in
het vrijwilligerswerk, sprak de aanwe-
zigen toe. Hij schetste een wereld met
vele mensen die in krottenwijken wo-
nen, over daklozen en vluchtelingen,
met dreigingen van terrorisme, drugs
en corruptie. Over de banken, bezuini-
gingen en een overheid die het spelle-
tje meespeelt. Over mensen die op 26
of 27 jarige leeftijd pas zijn begonnen
met werken, nooit hamer, troffel of
kwast in handen hebben gehad, maar
jaarlijks miljoenen bonussen opstrij-
ken en die mensen die op 16 of 17 jari-
ge leeftijd of eerder zijn begonnen
met zwaar, vies en ongezond werk
voor een laag loon, vertellen nog lan-
ger te moeten doorwerken om de
graaicultuur draaiende te houden. 
“U vraagt zich af, wat dit allemaal met
de bond heeft te maken. Dat vroeg
men zich 100 jaar geleden ook af. Over

kinderarbeid, zwaar werk, lange da-
gen, lage lonen en geen enkele sociale
voorziening. Het was goed dat er bon-
den kwamen,” ging Jan Vreeman ver-
der. “Maar in een tijd van hoogcon-
junctuur denkt men dat de bond niet
nodig is en keert men de bond de rug
toe. “ De ik-mentaliteit is aanwezig en
daarom, vindt hij, is het goed dat men
ook in deze tijd kan beschikken over
een sterkt bond, waarvan ook nu nog
veel mensen al lang lid zijn. 
“Deze mensen hebben jarenlang de
bond gesteund, door dik en dun. Men-
sen waar u en ik trots op mogen zijn.
En natuurlijk hoop ik dat u ook trots
kunt zijn op onze bond. Want laten we
eerlijk zijn, als de bond er niet was ge-
weest, hadden wij niet kunnen berei-
ken wat wij tot nu toe hebben bereikt.
Want samen sta je sterk. En op een dag
als vandaag denken we terug aan alle
voorbije jaren die wij samen zijn opge-
trokken en we hebben geprobeerd ie-
der mee te laten delen in de welvaart,
ook al ging het niet altijd van een lei-
en dakje.” 
De heer Vreeman vertelde van elk jubi-
leumjaar interessante geschiedkundi-
ge feiten, daarbij de moppentrommel
niet schuwend. “Kunt u zich nog her-
inneren toen u lid geworden bent, wat
voor jaar het was?” Bijvoorbeeld 25
jaar geleden, 1985, was het jaar van
grote demonstraties in West- Duits-
land tegen plaatsing van Amerikaanse
raketten in Europa en het Olympisch
jaar in Los Angelos. Het jaar 1970, 40

jaar geleden, was die van Jasser Arafat,
het aftreden van Charles de Gaulle, de
eerste vluchten van Boeing 747 en
Concorde en Neil Armstrong die voet
zet op de maan. In 1960, 50 jaar gele-
den, koste een brood 12 cent, Castro
trekt Havanna binnen, de VS lanceren
Explorer1, de anti kernwapenbewe-
ging werd opgericht, de anticonceptie-
pil op de markt gebracht en een Rus-
sisch ruimteschip fotografeert de ach-
terkant van de maan. En 60 jaar gele-
den veroverden communistisch troe-
pen in China Peking, de Sovjet Unie
test een atoombom en grootste wa-
penwedloop begint. 
“Dit waren enkele gebeurtenissen uit
de jaren dat u lid geworden bent. Al
met al heeft u weer een stukje geschie-
denis op kunnen halen,” lacht Vreem-
an. “En mocht ik mij tijdens de toe-
spraak hebben misdragen, of iemand
hebben gekwetst, dan vraag ik hier in
het openbaar: ‘Ach lieve mensen, ver-
geef mij maar’.” 
Maar liefst 19 jubilarissen stonden op
de lijst, variërend van 25 tot en met 60
jaar bondslidmaatschap. 25 jaar lid
waren in 2008: D.E. Toonen, H.H.M.
Dieks, J.T.W. Berentsen; in 2009 A.W.A.
Koenders. 40 jaar lid waren in 2008:
A.H.M. Steentjes en B.A. Nijhuis-Al-
berts; in 2009: A.F.G. Franken en L.
Schoppens; in 2010: A.G. Nijkamp,
W.A.G. Wolbrink, H. Haggeman,
G.A.M. Koenders en A.M.J. Wiskamp.
50 jaar lid waren in 2009: F.G.M. Tan-
kink en J.J.M. Steentjes; in 2010: H.F.J.
Roordink, J.W.B. Tankink en H. Neer-
voort. 60 jaar lid in 2009: A.M.G. Herlf-
sterkamp. Helaas was niet iedereen
aanwezig om zijn speld met bijbeho-
rende presenten en bloemen te ont-
vangen.

FNV Bouw afdeling IJsselhoek huldigde jubilarissen

Feestje in Den Bremer

In de kleine zaal van Restaurant Den Bremer kwamen leden van de FNV
Bouw afdeling IJsselhoek vrijdagavond 5 februari jl. bijeen voor een gezel-
lige avond samen. Voordat er kon worden genoten van een hapjesbuffet,
werden de jubilarissen gehuldigd. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat
een dergelijke feestavond wordt gehouden.

De aanwezige heren jubilarissen: (staand v.l.n.r.) A.F.G. Franken, L. Schoppens, H. Neervoort, J.J.M. Steentjes, H. Haggeman, H.F.J. Roor-
dink, A.G. Nijkamp en (zittend v.l.n.r.) D.E. Toonen, A.M.J. Wiskamp, A.H.M. Steentjes en H.H.M. Dieks.

We willen kinderen op een speelse
manier kennis laten maken met
kinderyoga. Ze stappen in een yoga
avontuur, waarin yogahoudingen
worden afgewisseld met spel en
ademhalings- en ontspanningsoefe-

ningen. Er wordt gebruik gemaakt
van liedjes, muziek en materialen
die op het thema aansluiten. Zo
gaan ze bijvoorbeeld naar de jungle
waar ze grappige lenige en sterke
dieren ontmoeten en nadoen; ze
gaan naar de zee en zwemmen sa-
men met dolfijnen. "Onder water"
merken kinderen hoe rustig het
wordt in hun hoofd; ze vliegen in
een raket naar de maan waar ze
dansen tussen de sterren.  Tijdens
de lessen staan vooral plezier, gezel-
ligheid, ontspanning, vertrouwen
in jezelf en in een ander voorop  en
niet de techniek en prestatie. 
Gerda Huiting, docent kinderyoga,

heeft haar opleidingen in 2008 afge-
rond en is In 2009 met Dol-fijn kin-
deryoga gestart. Binnenkort zal ze
ook starten met een groep kinderen
aan het eind van de woensdagmid-
dag. In deze yogagroep is nog plaats
voor meer kinderen. 

WILT U MEER WETEN? 
Bel even met (0575) 442764 of zie
www.dol-fijn-kinderyoga.nl. Op de
website van Avonturijn staan foto's
van de kinderyoga lessen zoals ze in
Wichmond worden gegeven. 

Dus kijk eens op www.avonturijn.nl
voor een kijkje achter de schermen.

Kindercentrum Avonturijn Kinderyoga
Wichmond - Bij kindercentrum
Avonturijn in Wichmond wordt
kinderyoga gegeven door Gerda
Huiting van Dol-fijn-kinderyoga
uit Baak. Op een speelse manier
maken op dit moment de peu-
ters kennis met yoga. Vanaf
maart wordt er 6 weken lang yo-
ga gegeven aan de kinderen van
de BSO.



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Halsgat: Keel:
"Bo jao, sloek mor deur, i'j meent da'j halsgat groot genog hebt".

B. Barkenbessem, Bezem van berketwijg:
"Broek den barkenbessem maor, a'j de Daele an wilt keern".

C. Keren (Kee-an):
1: Vegen: "De kokkene keren".
2: "Dat ko'j neet keren". Dat kun je niet tegenhouden.

Van woensdag 10 tot en met maandag
15 februari kan er weer oud papier in

de container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor
oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

Oud papier
Veldhoek - Oud papier basisschool
Veldhoek

Martine van Zwieten (1951) bracht
haar jeugd door in Arnhem en woon-
de vervolgens op verschillende plek-
ken, waaronder Papendrecht, Delft, ‘s
Gravenmoer, Twello en weer in Arn-
hem. Ze werkte jaren in het onderwijs.
Ze haalde destijds eveneens aktes voor
tekenen en handvaardigheid, ontwik-
kelde als graficus haar vormgeving en
nam les in creativiteitscentra. Ze schil-
dert, maakt keramiek en bronzen
beelden. Het driedimensionale
spreekt haar enorm aan. “Ik ben al
zo’n 25 jaar met klei bezig. Het is een
prachtig mooi materiaal, maar ook
een moeilijk en eigenzinnig materi-
aal. Ik kan het niet laten, ik vind het
zo leuk,” vertelt Martine. Er mislukt
regelmatig iets tijdens het bakken,
drogen of glazuren. “Er gaat heel veel
mis. Ik vind het wat dat betreft een
heel erg ondergewaardeerd materiaal.
En bijvoorbeeld van een brons kun je
replica’s maken, wat met keramiek
nooit kan. Dat zijn allemaal unica’s.” 
In een ruimte naast het atelier staat
een oven en een spuitcabine. “Bij kera-
miek heb ik het hele product in eigen
hand,” laat ze zien. Haar bronzen mo-
dellen worden in Brummen gegoten
en gepatineerd. “Ik weet hoe het pro-

cedé moet, het is erg arbeidsintensief
en ambachtelijk. Ik ontwerp liever.” 
Martine werkt het liefst vrij. “Op-
drachtgevers gaan allerlei dingen van
je willen. En dan is het helemaal mijn
ding niet meer. Bijvoorbeeld voor een
bronzen beeld maak ik nu twee ont-
werpen. Echt heel verschillend van el-
kaar en daar kunnen ze uit kiezen.
Kleine wijzigingen breng ik nog wel
aan. Ik werk veel liever vrij en dat ben
ik helemaal los van alles. Als mensen
het mooi vinden, kunnen ze het ko-
pen.” 

De woning met het fijne atelier in Arn-
hem verliet ze, om met haar man in
het Achterhoekse Hengelo Gld. te
gaan wonen. “Er is hier ruimte en rust.
Het zijn vaak boerderijen met fantasti-
sche plekken om je vak uit te oefe-
nen,” vertelt ze enthousiast. Ze richtte
weer een eigen atelier in, waar ze
werkt en ook workshops geeft. “Dat
zijn hele leuke dagen, met een lekkere
lunch erbij, waarna cursisten met iets
moois naar huis gaan. Op de terug-
kommiddag, worden de werken ge-
kleurd.” Hiervoor wordt gekleurde
was gebruikt. 
Twee of drie keer per jaar exposeert ze

in ruimten waar haar werk goed uit-
komt. Tijdens de Kunst10Daagse is
haar atelier de expositieruimte, waar
haar nieuwste werk, vooral gemaakt
van plakken klei, staat opgesteld. Ook
in de tuin zal werk van haar te zien
zijn. “Dat is heel leuk. En je kunt het
helemaal op je eigen manier inrich-
ten,” lacht ze. “En de laatste zaterdag
heb ik hier de laatste workshopdag,
zodat de bezoekers even kunnen mee-
kijken.” In het atelier ligt het program-
ma voor het nieuwe seizoen ter inzage
en opgave. 
Martine laat eveneens de verschillen-
de technieken zien, bijvoorbeeld hoe
ze werkt met de mallen voor de bol-
len. “Met behulp van een mal kun je
een perfect ronde vorm verkrijgen,”
legt ze uit. “Ik heb ook een plakken-
wals, waarmee je hele mooie gave
plakken maakt van klei in verschillen-
de diktes.” 

Elke veertien dagen heeft ze met twee
collega’s kunstenaars een werkdag.
“Dat is fantastisch. Zij zitten al heel
lang in het vak. De een weet heel veel
van pottenbakken en glazuren, de an-
der werkt heel groot met brons en ook
met keramiek. Dan hebben we feed-
back, we bekritiseren elkaars werk. Zij
zeggen echt waar het op staat, daar
heb je heel veel aan. Daar leer ik nog
steeds van.” 
Martine van Zwieten, Koningsweg 30,
7255 KR Hengelo Gld., telefoon (0575)
46 46 54 of mobiel (06) 1455 1161, e-
mail matzwie@xs4all.nl. Meer infor-
matie op haar site www.martinevan-
zwieten.nl.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Martine van Zwieten – brons en keramiek

Bronckhorst. - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Martine van Zwieten richt tijdens deze Kunst10Daagse haar
atelier en de tuin in met nieuw eigen werk. Op de zaterdag van het laatste
weekend zijn workshoppers aan het werk en kunnen bezoekers zien hoe
de klei wordt verwerkt tot een kunstwerk.

Martine van Zwieten maakt met haar wals mooie plakken klei, waarmee zij nieuw werk maakt.

Sinds de opening in juli 2009 is het te
huur als vergaderlocatie voor bedrij-
ven. Daarnaast is de theaterfunctie te-
ruggebracht. Regelmatig worden er
culturele activiteiten georganiseerd.
Concerten en lezingen en nu ook culi-
naire filmontmoetingen. 
Niet zomaar ‘een filmpje pakken’ zo-
als je dat in de bioscoop doet, het ARX
Theater biedt een echt avondje uit,
met ontvangst, een gezamenlijke
maaltijd en daarna de vertoning van
de film.
Manager Corine Salomons: “Ik ben be-
naderd door de heer Edelman die in
Den Haag al jaren met groot plezier
én succes bijzondere filmavonden or-
ganiseert. Hij heeft het vertonen van
een film gekoppeld aan een borrel of
ontvangst en een maaltijd vooraf met
alle filmkijkers. Het succes van deze

formule ligt in het samen beleven van
de film”, aldus Edelman. “We zijn in
Den Haag klein begonnen, maar al
snel uitgegroeid naar een kleine 300
leden. Hoewel het hier onbekend is,
ben ik er van overtuigd dat het hier
ook een succes kan worden”. Corine
Salomons verwacht ook belangstel-
ling. “Het zal wel moeten groeien. Het
is een nog onbekende formule in deze
omgeving, maar ik hoop op een groot
succes. De heer Edelman heeft me fan-
tastisch geholpen. We hebben in eer-
ste instantie gekozen voor drie films
die allemaal met kunst te maken heb-
ben. We zitten per slot van rekening in
het ARX Theater. Elke maand een an-
dere film, over schilderkunst, theater
en popzangers uit de 18e eeuw. Meer
verklap ik er niet over. Alleen dat de
eerste filmavond woensdag 24 februa-

ri is”. Dat de titels nog even geheim
blijven heeft te maken met de rechten. 

De kracht van het ARX Theater zit ook
in de samenwerking met Restaurant
Wolfersveen. Corine Salomons: “Alles
wat wij organiseren, proberen we te
linken aan het restaurant. Normaal
gesproken bieden we mensen de mo-
gelijkheid om de activiteiten in het
theater af te sluiten met een heerlijke
lunch of diner in Restaurant Wolfers-
veen. Bij de filmavonden denken we
dat het gezamenlijk eten vooraf zo bij-
zonder is, dat het erbij hoort. Het is
toch leuk om andere mensen te ont-
moeten die ook een passie voor film
hebben. En vooraf met zijn allen te
eten. Daarom noemen we het ook cu-
linaire filmontmoetingen” 

De prijs voor een kaartje, inclusief
maaltijd en 2 consumpties kost 30 eu-
ro. De ontvangst is om 18.30 uur. Eer-
ste filmavond 24 februari. Informatie
en reserveringen via info@arxthea-
ter.nl of 06-42402559. ARX Theater,
Ruurloseweg 38a, Zelhem.

24 februari van start

Culinaire filmontmoetingen
Het ARX Theater, gelegen in Wolfersveen, aan ‘t Zand, was al in de 50-er
jaren een multifunctioneel centrum. Helaas is ‘het zaaltje achter Kaal’
jaren geleden in onbruik geraakt. In 2007 is het gekocht door architect
Alfonso Wolbert, die het in zijn oude glorie hersteld heeft. Het is nu volle-
dig aangepast aan de eisen van deze tijd, maar met behoud van de sfeer,
intimiteit, en uitstraling van weleer.

De APD wordt gehouden op 22, 23 en
24 mei in Zelhem. Het evenement
heeft een lange traditie en wordt voor
de 83e keer gehouden. “Iedereen
hoopt dat het doorgaat”, zei Christine
Biesheuvel, bestuurslid van de APD op
de persconferentie. “Niet alle financië-
le prikkelingen zijn voorbij, maar we
zijn op de goede weg”. Het randgebeu-
ren krijgt een andere opzet. Het wordt

meer gericht op paarden en wat daar-
bij hoort. 

De gemeente Bronckhorst vindt het
driedaagse-evenement een belangrij-
ke activiteit die goed past bij de vele
andere paardenactiviteiten die in de
gemeente plaatsvinden. “We willen
dit jaar als gemeente optrekken met
de organisatie van de APD. Paarden-
toerisme is belangrijk voor Bronck-
horst, maar ook dat de mensen er zelf
van genieten”, zei burgemeester Henk
Aalderink. “Ik heb het gevoel dat het
evenement doorgaat”. Welke onder-
steuning de gemeente gaat bieden aan
de APD, wilde Aalderink niet zeggen.
“Aanstaande maandag (gisteren red.)
komt de gemeente met de organisatie
bij elkaar om te zien welke hulp we
kunnen bieden”.

"Financiële injectie nodig"

Achterhoekse Paardedagen
Hengelo - De organisatie van de
Achterhoekse Paardedagen (APD)
heeft er alle vertrouwen in dat er
voldoende sponsoren zich zullen
aandienen om het evenement te
ondersteunen. Op dit moment is
de begroting voor tweederde ge-
dekt. Vorig jaar ging het paarden-
evenement niet door, omdat er te
weinig sponsoren waren.

Deelname staat open voor iedereen
die lid is van een tennisvereniging en
die in 2008 25 jaar of ouder is. Er
wordt gespeeld in de categorieën 5, 6,
7 en 8 in het damesdubbel, herendub-

bel en mixdubbel. Inschrijven is moge-
lijk t/m 20 februari en vindt plaats op
volgorde van binnenkomst. Dat het
toernooi succesvol is, blijkt wel uit het
feit dat het toernooi meestal is volge-
boekt voor het einde van de inschrij-
vingstermijn. 

Inschrijven kan via www.toernooik-
lapper.nl. Voor vragen over het toer-
nooi kan contact worden opgenomen
met Rik Koolhof, telefoon (0575)
452132 (na 19.00 uur).

SNS Regiobank 25+ dubbeltoernooi

Inschrijven tot 20 februari
Steenderen - Tennisvereniging De
Nieuwe Hellewei uit Steenderen or-
ganiseert van 11 t/m 20 maart 2010
alweer het SNS Regiobanktoernooi.
In dit populaire toernooi bestrij-
den vele dubbelteams in verschil-
lende categorieën elkaar op het
kunstgras in Steenderen.

Deze unieke zelf gemaakte am-
bachtelijke salades leveren veel po-
sitieve reacties op van vaste klan-
ten en hebben ertoe geleidt dat "de
Kruisbrink" Aardappel Groente en
Fruitboerderij Garritsen te Toldijk

dit jaar meedoet aan de verkiezing
'Beste rauwkost salades van Neder-
land'. Om dit te vieren zal in de
maanden februari en maart elke
week een rauwkost of salade in het
zonnetje komen te staan als 'sala-
de van de week'. 

De jury van de verkiezing zal een
onaangekondigd bezoek brengen
aan "de Kruisbrink" Aardappel
Groente en Fruitboerderij Garrit-
sen te Toldijk. Vervolgens worden
deze salades en rauwkost beoor-
deeld op punten als originaliteit,
versheid, smaak en presentatie. Na
alle deelnemers te hebben bezocht
zal de jury besluiten wie er dit jaar
aan de haal gaat met de Rauwkost-
bokaal 2010. Een ding is zeker, "de
Kruisbrink" Aardappel Groente en
Fruitboerderij Garritsen te Toldijk
maakt een goede kans om in de
prijzen te vallen.

Rauwkost bokaal 2010
Toldijk - De lente die binnen-
kort weer intrede zal doen is
voor iedereen een mooi jaarge-
tijde, zo ook voor uw AGF-speci-
alist. Er komen vele vernieuwde
producten beschikbaar die uw
AGF-specialist de ruimte te ge-
ven om zijn/haar vakmanschap
ten toon te stellen. "de Kruis-
brink" Aardappel Groente en
Fruitboerderij Garritsen te Tol-
dijk doet dit onder andere door
een ruim assortiment rauw-
kostsalades aan te bieden. Deze
worden allemaal in eigen keu-
ken bereidt wat een aantal erg
lekkere, gezonde en calorie-ar-
me salades oplevert.

Voor het actuele plaatselijke nieuws:
www.contact.nl



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

Zijn opvoeding was gebaseerd op het
Renaissance-ideaal en de normen van
het Calvinisme: zelfontplooing en de
harmonie van de schepping verwezen-
lijken door de talenten ten dienste te
stellen van de gemeenschap, staat en
kerk. Hij sprak vloeiend  6 talen, be-
speelde tenminste 8 muziekinstru-
menten, schilderde, tekende, boetseer-
de en tot slot rechtswetenschappen in
Leiden. Hij had vele belangrijke inter-
nationale contacten met musici en
wetenschappers en was lid van de ver-
maarde Muiderkring. Van zijn hand
verschenen 800 compositie's waarvan
er slechts een dertigtal bewaard zijn
gebleven. Het bekendst zijn de 20 psal-
men. Deze componeerde hij naar ei-
gen inzicht, wars van traditie of heer-
sende smaak of compositieleer. Dit
maakt zijn werk authentiek en tijd-
loos.

Martinuskerkorganist Wim Riefel zal

werken van Jan Pieterszn Sweelinck
(1562-1621) spelen. Sweelinck wordt
beschouwd als Nederlands beroemd-
ste componist. Hij werd in Deventer
geboren en was naast componist, orga-
nist, clavecinist en gevierd paedagoog.
In 1580 werd hij organist van de Oude
Kerk te Amsterdam. Was hooggewaar-
deerd lid van de Muiderkring. Uit heel
Europa en vooral uit Noord-Duitsland
kwamen organisten bij hem studeren
en dat leverde hem de bijnaam van
"Organistenmacher"op. Zijn fantasia's,
toccata's koraalvariatie's en zijn vele
vocale werken zijn geniaal te noemen.
Vooral de 124 vocale psalmbewerkin-
gen zijn een hoogtepunt in de vroeg
17'eeuw en zijn ook nu nog zeer ge-
liefd.

Wim Riefel zal op het fraaie kabinetor-
gel enkele psalmvariatie's spelen. Me-
de door de stemming van dit instru-
ment kan daardoor deze muziek goed
tot zijn recht komen. Dit concert is
een voorbereiding voor een tentoon-
stelling in de Martinuskerk met schil-
derijen over psalmen. Psalmen beho-
ren tot de oudste vormen van geloofs-
beleving van de kerk. Daarnaast is er
ook een psalmenprojekt als extra
vormgeving van de 40-dagen tijd

Huygens  en  Sweelincks

Ontmoeting  in Martinuskerk

Warnsveld - Op zondagmiddag  7
maart vindt een opmerkelijk Mar-
tinus Openkerk Concert plaats.
Emilie Gescher zal dan 12 psalmen
van Constantyn Huygens (1596-
1678) zingen. Huygens was een ho-
mo universalis. Hij was o.a. secreta-
ris van Prins Willem van Oranje.

Het Vmbo met zijn leerwegen is voor
veel ouders nog steeds een moeilijke
puzzel; de voorlichtingsrondes op 't

Beeckland worden daarom druk be-
zocht. Wat de Leertuin is, waarom de
naam Mavo weer terugkomt, het zijn

veel gehoorde vragen, waar de ouders
vanavond antwoord op krijgen. Veel
bezoekers zijn ook te vinden in het lo-
kaal waar het zorgteam vertegenwoor-
digd is. Mevrouw Goorman, coördina-
tor leerlingenzorg: "We hebben veel
specialisten in huis, toch  pretenderen
we echt niet dat we altijd alles goed
doen, maar we gáán wel altijd voor on-
ze leerlingen! Dat 't Beeckland een
kleine school is, maakt het gemakke-
lijker om de leerlingen de zorg te ge-
ven die zij verdienen."
Als ouders en kinderen de Nieuwstad,
de locatie met de praktijklokalen, be-
zoeken, kunnen zij goed zien hoe de
praktijklessen georganiseerd zijn. De
leerlingen die daar helpen, vertellen
dat zij niet alleen werken op de werk-
plekken die zijn nagebootst in de loka-
len, maar dat zij ook stage lopen. "Dat
is best vermoeiend, maar we leren er
wel veel van." Waar praktijklessen wor-
den gegeven, is altijd veel te beleven
en als de laatste bezoekers het donker
instappen, blijven het ritje op de pony,
de smaak van de lekkere hapjes, maar
vooral de gezellige sfeer op de beide lo-
caties  in het geheugen hangen.

De heer Stans, locatiedirecteur: "We
hopen dat dit drukbezochte Open
Huis weer net zoveel aanmeldingen
zal opleveren als het afgelopen jaar.
Dan kan 't Beeckland blijven zoals het
nu is: 'klein en fijn'."

Open Huis 't Beeckland

Vorden - Het is vrijdagavond 5 februari en Vmboschool 't Beeckland houdt
Open Huis op haar beide locaties in Vorden. De school heeft een streek-
functie en uit Vorden en alle gemeenten rond het kastelendorp zijn ou-
ders met hun zoon of dochter uit groep 7 of 8 toegestroomd. Voor veel ba-
sisschoolleerlingen betekent dit bezoek een weerzien met 't Beeckland
omdat zij in november al een keer de Openbare Lessen hebben bezocht.

Onder de vijftien vierdejaars leerlin-
gen zijn er vier uit de gemeente
Bronckhorst. Dit zijn Joeri Mokkink

uit Baak, Annelie de Graaf en Ezra
Goudzwaard uit Vorden en Yornik On-
stenk uit Steenderen. In Zambia gaan

zij de handen uit hun mouwen steken.
Ze gaan een stage volgen in een kli-
niek en op een basisschool. Ook gaan
zij meehelpen met het bouwen van
een buurthuis. 
Wie het project wil volgen of meer wil
weten over het project, kan kijken op
de website: www.isendoornzambia.nl.

Bronckhorster Leerlingen van het Isendoorn College naar Zambia

Stage en bouwen in Livingstone

In april 2008 is voor het eerst een groep leerlingen van het Isendoorn
College in Warnsveld naar Zambia geweest. Aanstaande donderdag 11 fe-
bruari gaat opnieuw een groep van 15 vierdejaars havo en vwo leerlingen
en drie docenten naar de plaats Livingstone in Zambia toe.

De 15 vierdejaars havo en vwo leerlingen, waarvan 4 uit de gemeente Bronckhorst: (bovenste rij v.l.n.r.) Joeri Mokkink (Baak), Annelie de
Graaf (Vorden), Yornik Onstenk (Steenderen) en Ezra Goudzwaard (Vorden).

Henriët Hiddink, Jolanda Bannink en
Joke Groot Roessink hebben de stoute
schoenen aangetrokken en gelnfor-
meerd bij meerdere mensen en er
bleek al veel enthousiasme te zijn om
een avondwandelvierdaagse te lopen.
Vier avonden achtereen wordt gele-

genheid geboden om al wandelend de
mooiste plekjes van Hengelo/Keijen-
borg te verkennen. En die zijn er! Dus
noteer vast in de agenda 1 tot en met
4 juni 2010.

Er kunnen 2 afstanden gelopen wor-
den nl. 5 en 10 kilometer. Als men
denkt, hier wil ik wel mee helpen.
Graag zelfs. Informatie bij: Henriët
Hiddink, telf.nr. 06-13746503, Jolanda
Bannink, telf.nr. 0575-464510 en Joke
Groot Roessink, telf.nr. 0575-463289

Avondwandelvierdaagse
Hengelo - Er wordt dit jaar weer
een avondwandelvierdaagse geor-
ganiseerd in de omgeving van Hen-
gelo/Keijenborg.

Er zullen verschillende klassen zijn va-
riërend van tractoren tot 2.000 kg, tot
een klasse vanaf 7.500 kg. Tevens kan
er ook meegedaan worden in de sport-
klassen, 3.500 kg. en 4.500 kg. en in de-
ze klassen is deelname gratis. Naast de
trekkertrek vinden er nog tal van an-
dere gebeurtenissen op het terrein
plaats. Zo zal er een heus kinderdorp
met spectaculaire attracties voor de
kinderen worden ingericht. Na afloop
is er een gezellig samenzijn in de tent

op het terrein, om nog even na te pra-
ten met de deelnemers. Kortom een
dag vol spanning, sensatie en plezier
die men niet mag missen!! 
Inschrijving is al mogelijk, de kosten
bedragen 15 euro per deelnemer. Kijk
hiervoor op de site www.humstee.nl
Hier is alle informatie te vinden over
het inschrijven. VOL IS VOL. 
Inschrijven voor 8 Maart 2010. Verdere
info bij Jan Willem Huetink, tel. (06)
22 57 07 92.

Zesde editie Trekkertrek in Toldijk!

Inschrijven voor 8 maart 2010

Toldijk - Op zondag 30 mei is het weer zover. Dan vindt in Toldijk bij Vlees-
boerderij Garritsen het tweejaarlijks evenement plaats: de spectaculaire
Trekkertrek! Het wordt georganiseerd door stichting Humstee, een sa-
menwerking van de plattelandsjongeren afdeling Steenderen en Jong Gel-
re Hummelo&Keppel. Er is plek voor 150 deelnemers die de strijd met el-
kaar aan zullen gaan. Let op: wees er snel bij, want vol is vol.

Met drie handbalgerichte activitei-
ten proberen we de schooljeugd
een eerste indruk te geven van het
handbalspelletje. En ik kan je ver-
tellen dat dit gelukt is! Vol overga-
ve werden de drie onderdelen uit-
gevoerd en het plezier straalde van
de kids af.  Eind februari hopen we
bij alle scholen te zijn langs ge-

weest. Vanaf vrijdag 26 februari en
op alle vrijdagen in de maand
maart kan de basisschooljeugd 's
middags vrijblijvend handballen
in Sporthal de Kamp. 

Verdere informatie krijgen de
schoolkinderen ter zijner tijd.
Mocht je niet zolang kunnen
wachten, dan kan men natuurlijk
ook al op de donderdagavond trai-
ning terecht. Deze vind plaats  in
Sporthal de Kamp. Dus wees erbij!
Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met Rob Wen-
tink (06-22973267).

Handbalclinics groot succes!
Hengelo - Eind februari is hand-
balvereniging SV Quintus uit
Hengelo gld begonnen met de
handbalclinics voor de scholen
om en nabij Hengelo. De eerste
twee scholen zijn al bezocht (de
Piersonschool en de Leer).



Een klucht in drie bedrijven door B.
Hagen. Het experiment om voor het
eerst ook een matinee-voorstelling te
geven, slaagde en is volgens het be-

stuur voor herhaling vatbaar. Het stuk
speelde zich af rondom twee oude
dametjes, de tweeling Van Rossem,
gespeeld door Els Stadaert en Henna

te Vrucht, die samen met een aantal
andere, soms vreemde gasten te gast
waren in het pension van mevrouw
Akkerman (Ria Thijsen). 
Zij zorgden ervoor dat het publiek na
afloop van dit stuk vol types, span-
ning, humor en romantiek, enthou-
siast reageerden.

Matinee voorstelling voor herhaling vatbaar

Vorden. De toneelgroep Vierakker-Wichmond heeft in het Ludgerus ge-
bouw in Vierakker met succes vier voorstellingen gegeven van de komedie
‘Maak dat je tante wijs’.

De aftredende bestuursleden Martijn
Jansen, Johannes van Kempen en
Wouter Memelink stellen zich op-
nieuw beschikbaar.

VAMC De Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en mo-
torclub ‘De Graafschaprijders’
houdt maandag 15 februari om
20.00 uur in het clubgebouw aan de
Eikenlaan in het buurtschap Kra-
nenburg de jaarvergadering.

Op de Dorpsschool  werken de leer-
krachten en kinderen al een paar jaar
met een digitaal schoolbord. Hierbij
vindt de school het vooral belangrijk
dat er met het bord een meerwaarde
gecreëerd wordt, een digitaal bord
biedt immers ontzettend veel moge-
lijkheden. Zo werd er al vrij snel door
Wim Bielderman, leerkracht groep 5,
een site ontwikkeld, waarop diverse
gereedschappen staan die tijdens de

instructies kunnen worden gebruikt.
In eerste instantie werd deze site al-
leen gebruikt door de leerkrachten
van de Dorpsschool, maar inmiddels
maken er al meer dan 4000 (!) scholen
dagelijks gebruik van. Deze site is te
vinden op www.schoolbordportaal.nl 

Na de rekenles werden een aantal
leerlingen geïnterviewd over het ICT-
onderwijs op de Dorpsschool. 

Vanaf groep 5 hebben de kinderen en
Google-docs account. Het voordeel
hiervan is dat de kinderen zowel op
school als thuis aan hun spreekbeurt
of presentatie kunnen werken. 
Tijdens de workshops op vrijdagmid-
dag wordt er gewerkt met een anima-
tieprogramma. Met dit programma
kunnen de kinderen zelf leuke anima-
ties maken. Een aantal hiervan wer-
den bekeken en op film gezet door de
filmploeg.

Voor de kinderen was het een leuke
dag en iedereen kan over een paar
weken het resultaat bekijken op de
site van de Dorpsschool (www.dorps-
school.nl) en op www.leraar24.nl

OBS De Dorpsschool

TV opnames

Vorden - Afgelopen  maandag 1 februari heeft Teleac / Leraar24 opnames
gemaakt op obs De Dorpsschool. 's Middags werd groep 5 vereerd met een
bezoek. De kinderen moesten eerst even wennen aan de camera, maar dat
duurde gelukkig niet lang. Een instructieles rekenen werd gefilmd en
hierbij werd vooral gekeken hoe je het digitale schoolbord op een zinvol-
le manier in kan zetten.

Niels Oosterhoff en Tim Tuitert geven uitleg over het animatieprogramma.

Bijna alle scholen zijn volledig ver-
woest door de aardbeving. De kinde-
ren van groep 1 t/m 3 liepen hun rond-
jes op het schoolplein. Groep 4 t/m 8
liep door het dorp. Het aantal kinde-

ren van de school is op dit moment
103. De kinderen hebben geweldig
hun best gedaan om sponsoren te
vinden en dat is te zien aan het mooie
bedrag. Het bedrag dat bij elkaar is
gelopen is € 2512,45. 

Dit bedrag wordt overgemaakt naar de
stichting van pater Boksebeld. Infor-
matie over de stichting is te vinden op:
http://haïtiproject.wordpress.com

Sponsorloop voor Haïti

Wichmond - Basisschool de Garve
uit Wichmond  heeft voor het scho-
len project van pater Wim Boks-
ebeld in Haïti een prachtig bedrag
bijeen gelopen.

Het belangrijkste doel van deze trai-
ning is, dat een kind positief over
zichzelf en een ander leert denken.
De kinderen worden bewust ge-
maakt van hun eigen gedrag en dat
van anderen. Zo leert hij/zij zich
staande houden in sociale situaties.
Voor nu maar zeker ook voor in de
toekomst! 

Hierbij geldt een vijftal afspraken:
we vertrouwen elkaar, we helpen
elkaar, niemand speelt de baas,
niemand lacht uit en niemand doet
zielig. Aan de hand van vier boeken
(gescheiden in onder-, midden- en
bovenbouw en één boek voor allen)
worden er lessen gegeven in o.a. je-
zelf voorstellen, iets aardigs zeggen,

kun jij nee zeggen en vriendschap.
Uiteraard worden er handvatten aan-
gereikt tot voorkoming en oplossen
van pestgedrag. 

Tijdens deze avond werden er niet al-
leen schoolse aangelegenheden be-
sproken, ook werden er adviezen ge-
geven over toepassing van deze trai-
ning thuis. De Kanjertraining pro-
beert elk kind in te laten zien dat het
beter en prettiger is voor zichzelf en
voor een ander om je goed te gedra-
gen. Het werd voor de aanwezige ou-
ders dan ook een interessante en
leerzame avond. 

Tot slot, alle leerkrachten van 'De
Vordering' zijn gecertificeerd trainer
en passen de training in alle voorko-
mende dagelijkse situaties toe. 

Wil men meer informatie of eens
van gedachten wisselen hierover
en/of andere zaken aangaande 'De
Vordering'? Neem dan gerust contact
op met Wineke Breijer (tel.nr:
552450), zij kan alles vertellen over
het reilen en zeilen van de school.

Kanjer-thema-avond 'De Vordering' 

Terugblik
Vorden - 'Opvoeden een hele klus'
… zo opende maandagavond 1 fe-
bruari jl. de heer Jos Schippers
van de IJsselgroep de thema-
avond over de Kanjertraining. De-
ze training is één van de speer-
punten (naast coöperatief - en
adaptief leren) van basisschool
'De Vordering'.

Op woensdagochtend  18 maart a.s.
staat de deur voor alle belangstellen-
den open. Men is vrij om een kijkje te

nemen in het gebouw en in de klas-
sen, waar op dat moment gewoon les
wordt gegeven. 

Men krijgt dan gelijk een goede in-
druk over de manier van lesgeven op
de school.

Basisschool 'De Vordering'

Open dag
Vorden - Net als vorig schooljaar,
organiseert basisschool 'De Vorde-
ring' een open dag!



5 10

3

4

6

7

9

1

8

2

Bij besteding 
van 25,00 
aan bood-
schappen

GRATIS
PAK SPAR

KOFFIE

3,98

6,99 1,19

5,38 3,57

4,99 5,18

1,77
11,99
13,38

2000 199
Prijs per kilo 
vanaf 6,03

449 079
Prijs per 
kilo 1,58

269 199
Prijs per 
kilo 4,76

349
Prijs per 
kilo 13,96 259*

099
Prijs per 
kilo 3,30 898

Prijs per 
liter 1,25 

Pampers 
diverse varianten
nu 3 pakken

Pringles 
diverse smaken
koker 150/165 gram 

shoarmavlees 
kiloverpakking

hutspot
zak 500 gram

coffeepads
zak à 36 stuks

Hebro saté 
kip of varken

Profish 
zalmfilet 
250 gram

Andrélon shampoo 
of conditioner 
flacon 300 ml
* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 50% korting op de totaalprijs

roomboter 
gevulde koek 
met amandelspijs
vers uit eigen oven

Krat Heineken pils 
(24x30 cl) of 
2 kratjes Brand 
pils (12x30 cl)*
* Maximaal 4 kratten per klant

29,97

3 Halen

2 Betalen

Gratis Spar 

pitabroodjes 

(twv 0,89)

1+1Gratis

1+1Gratis

3 Zakken

1+1 Gratis

3 Stuks

Deze acties zijn geldig van donderdag 11 februari t/m zaterdag 13 februari bij:

Spar Janssen, Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, telefoon: 0314 - 381281

Openingstijden: ma t/m do van 8.30 - 18.00 uur, vrij van 8.30 - 20.00 uur za van 8.30 - 17.00 uur
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in te
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 11 februari. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIËEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Arnhem - fulltime - vacaturenummer; VVN00072

Werkzaamheden;
Het betreft een verkoopfunctie in de binnendienst. Hierbij is
koude aquisitie een kerntaak. Daarnaast is het begeleiden van
het offerte traject, klachtenafhandeling en de administratieve
verwerking van klantgegevens onderdeel van je functie.

Functie eisen;
- MBO niveau;
- ervaring in een commerciele functie.

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

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van webapplicaties/
websites voor klanten. Daarnaast ontwikkel je bestaande modules
door en denk je mee over de ontwikkeling van nieuwe toepas-
singen. Het definiëren en bewaken van richtlijnen volgens de
W3C-standaarden, vertalen van visuele concepten en ontwerpen
(PSD’s) naar werkbare templates is ook onderdeel van je functie. 

Functie eisen;
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- kennis van PHP, MySQL, CSS, HTML en Javascrip;
- ervaring met grafische programma’s Photoshop, Imageready,

Illustrator en Dreamweaver;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- zelfstandig kunnen werken. 

CV MONTEUR M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer; VJB00043

Werkzaamheden;
Als zelfstandig CV monteur word je ingezet in de bouw, waar je
leidingen gaat aanleggen. Je belangrijkste taak bestaat uit
het installeren van volledige CV installaties. Daarnaast maak je
leidingen op maat en plaats je radiatoren, ketels, afvoeren en
thermostaten.

Functie eisen;
- Afgeronde opleiding LTS/MTS;
- rijbewijs B;
- minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie.

BEDIENER LASROBOT M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VVN0001

Werkzaamheden;
Het instellen, programmeren en produceren met een Lasrobot.
Het gaat hier om seriematig werk.

Functie eisen; 
- MBO niveau;
- Bereidheid tot het werken in 2-ploegen;
- ervaring met het bedienen van een lasrobot;
- ervaring met Fanuc besturing.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VIW0000

Werkzaamheden;
In deze functie houd je je bezig met het instellen van CNC kant-
banken en het draaien van productie.  Je bent bereid werkzaam-
heden, anders dan eigen werkzaamheden, uit te voeren. 

Functie eisen;
- Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
- ervaring met het produceren met een CNC kantbank;
- flexibel zijn en mee kunnen schakelen wanneer gewenst;
- kunnen tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische

achtergrond hebben;
- bereidheid tot het werken in ploegendienst;
- doorzettingsvermogen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HOTELMANAGER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer;
VIW00057

Voor een hotel in de omgeving van Doetinchem zijn wij op
zoek naar een Hotelmanager.

Een hotelmanager plant, leidt en coördineert alle hotel-
activiteiten. Hij/zij neemt verantwoordelijkheid voor alle
dienstverlening binnen het hotel, inclusief receptie, con-
ciergediensten, reserveringen, maaltijden, marketing,
administratie, personeelszaken en schoonmaakdiensten.

Van belang is dat je beschikt over een afgeronde MHS of
HHS opleiding. Gezien de zwaarte van de functie word
minimaal 10 jaar relevante management ervaring in ver-
gelijkbare bedrijven gevraagd.

Gezocht: creatieve hairstylist met pit ! 
Wat biedt Hairstyling Effect jou?

Ambitieuze, moderne Kapsalon waarin je volop mogelijkheden en kansen 
hebt tot ontplooiing. Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie 
met zowel interne als externe opleidingen. Een inspirerende baan in een 

prettige werkomgeving.

Iets voor jou?
Schrijf of mail een brief met motivatie en CV naar:
Hairstyling Effect, Emmastraat1 ,7241EH Lochem  

 www.hairstylingeffect.nl       E-mail: mail@hairstylingeffect.nl

Tevens zoeken we nog een bbl-leerling en voor de vestiging in Zutphen een bol-leerling

Wij zoeken een:
• ICT technicus
• Verkoper
• Inkoper
• Doorzetter
• All-rounder

Zuivelweg 9
7261 BA Ruurlo
info@decocom.nl
Tel. 0573 454381

Ben jij de templayer,
die wij zoeken?

Wij zijn een computerwinkel die zich hoofdzakelijk
richt op de particuliere markt. Wij hebben een
eigen reparatieruimte en leveren hulp aan huis en
hulp op afstand. Daarnaast leveren wij ook aan
het MKB. Omdat wij service hoog in het vaandel
hebben staan, zijn wij op zoek naar een spontane
enthousiaste medewerker met rijbewijs B die
naast verkooptalent ook nog eens over de nodige
technische kennis beschikt, van zowel hardware 
als software. Iemand zonder een 9 tot 5 mentaliteit
die bereid is mee te groeien met ons bedrijf.

Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze baan en 
wil je deel uitmaken van ons team?
Schrijf of mail dan vóór 21 februari een sollicitatie
aan Decocom, t.a.v. A. Temmink; 
arnold@decocom.nl

Algemeen
medewerker

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure 

vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra.

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 400 medewerkers

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Voor onze Thuiszorgorganisatie hebben we de meerdere vacatures voor:

Verzorgende IG
Vacatures van minimaal 12 tot maximaal 16 uur per week

Kijk op www.markenheem.nl voor meer informatie



Onze organisatie 

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

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

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

Vanwege de overvolle orderportefeuille voor 2010 zijn wij op zoek naar een
ervaren

UITVOERDER TEGELPROJECTEN
Functie omschrijving

• zelfstandig en houdt toezicht op de voortgang van projecten op locatie
• coördineren en controleren van de werkzaamheden in verschillende regio`s in

het land
• het signaleren van meer- en minderwerk
• dagelijkse leiding aan onderaannemers
• het naleven van interne voorschriften
• kwaliteitsbewaking
• verantwoordelijk voor het beheersen van de kosten

Functie eisen

• relevante opleiding
• enige jaren ervaring als uitvoerder
• groot kwaliteits- en verantwoordelijkheidsgevoel
• leidinggevende capaciteiten
• commerciële instelling
• communicatief vaardig, in woord en geschrift
• kennis van Word en Excel 
• zelfstandig en flexibel
• geen 9 – 5 mentaliteit
• affiniteit met tegelzetwerkzaamheden
• betrokken persoon

Arbeidsvoorwaarden

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

Solliciteren 

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

Welkoop
Zutphen

Voor onze nieuwe Welkoop vestiging in Zutphen zijn wij op zoek naar:

VERKOOPMEDEWERKERS M/V
voor 16-24 uur per week en 24-38 uur per week.

Wat wij zoeken:
• Iemand bij wie het buitenleven een belangrijke plaats inneemt in

zijn/haar leven
• Iemand die onze klanten begrijpt en die weet waarover hij/zij praat
• Iemand die de handen uit de mouwen wil steken en gevoel voor com-

mercie heeft
• Iemand die goed kan samenwerken en overleggen

Wat wij vragen:
Je bent in het bezit van een VMBO diploma en je bent bereid de interne
BBL opleiding tot verkoper, van het Agri-Retail college te volgen;
Of
Je hebt een MBO opleiding, niveau 3 of 4 richting detailhandel gevolgd
en je bent bereid d.m.v. interne opleidingen van het Agri-Retail college je
te specialiseren als verkoper van het uitgebreide Welkoop assortiment.

Wat wij bieden:
• Een prettige werkomgeving in een hecht team
• Een uitdagende en afwisselende functie
• Een bij het opleidingsniveau en functie passend salaris volgens de CAO

voor Boerenbond en Welkoop
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt jou deze advertentie aan? Reageer dan snel op onderstaand
adres. Reacties, schriftelijk of per mail, en voorzien van C.V. kunnen tot
27 februari gericht worden aan Welkoop Zutphen t.a.v. dhr. P. Weenk,
Brinklaan 44, 7261 JH Ruurlo of e-mail: toldijk@welkoop.com




