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Aalderink laat Bronckhorst als 

prachtige gemeente achter

Thijs Govers wint goud op NK 

junioren

Bronckhorst

Noord

Kranenburg - Voor het eerst in de 
rijke carnavalsgeschiedenis vierde 
Kranenburg afgelopen weekeinde al 
carnaval in een week voorafgaande 
aan het officiële carnavalsfeest. En 
daar had Stichting Kranenburgs 
Carnaval geen spijt van. De publie-
ke belangstelling was voor de ver-
schillende festiviteiten op vrijdag-, 
zaterdagavond en zondagmiddag 
naar wens van de organisatoren. De 
feesttent op het nieuwe Wim Gudde 
parkeer- en evenementenplein aan 
de Eikenlaan was telkens redelijk tot 
goed bezet.

“We hebben in samenspraak met de 
horeca-exploitanten van café ‘t Proat-
huus een juiste keuze gemaakt om de 
activiteiten op de agenda naar voren 
te halen. De jeugd trok de laatste jaren 
steeds meer naar carnavalsbolwerken 
als bijvoorbeeld Groenlo. Voor de 
echte carnavalsvierder komt dit mooi 
uit. Want nu kan men eerst volop uit 
z’n dak gaan in de Kranenburg en 
een weekje later het feest nogmaals 

dunnetjes over doen in de regio”, zo 
verklaarde voorzitter André Arfman 
van Stichting Kranenburgs Carnaval. 
Hester Eggink werd zaterdagavond 
tot nieuwe prinses geproclameerd 
en Lisette Arfman tot adjudant. Prin-
ses ‘Hester de Eerste van de Jaeger’ 
en adjudant ‘Lisette van Abbink’, als 
studenten ontdekkers van het land 
tussen ‘Mossel en Middelburg’ en 
‘De Leuke, Tilburg en Groningen en 
weerom’ verklaarden beiden zater-
dagavond na hun proclamatie het 
Kranenburgs Carnaval officieel voor 

geopend. Niet voordat eerst vrij-
dagavond het podium door diverse 
playback- en live gezongen acts werd 
beklommen tijdens de talentenjacht 
onder het motto ‘Plankenkoorts in 
de tent’. Prinses en adjudant kwamen 

zaterdagavond op de scooter de tent 
binnen ‘scheuren’. De nieuwe prinses 
en adjudant vroegen het publiek in 
een tijdperk dat social media steeds 
meer zijn intrede doet om dichter bij 
elkaar te komen. Op de achterkant 

van elke ketting die men kreeg vond 
men daarop de helft van een naam-
koppel. “Vind je wederhelft en drink 
samen een biertje, wijntje, of colatje”, 
was dan ook het motto van het tweetal 
afgelopen weekeinde. Zaterdagavond 
verzorgde de Vordense band ‘Anders 
is het niet’ de muzikale invulling van 
het feest. Zondag stond de traditione-
le ‘Kleine optocht’ op het programma 
waaraan de Ruurlose muziekkapel de 
Schaddenstekkers haar medewerking 
verleende. Voor de kinderen was er 
een speciaal feest georganiseerd in de 
gymzaal van school De Kraanvogel. 
Theater Fiets zorgde voor een geani-
meerde jeugdmiddag. ‘Stonegood’ 
vermaakte het publiek in de feesttent 
met hun show. ‘Stonegood’ bestaat 
uit oud-bandleden van Jovink en de 
Voederbietels, het Overijsselse man-
nenkoor Karrenspoor en de Zingende 
Fresia’s. Paul Kemper verzorgde te-
vens een gastoptreden evenals de zin-
gende postbezorger Sjarno.

Op de Kranenburg wordt sinds 1949 
al carnaval gevierd. In eerste instan-
tie georganiseerd door het fancyfair 
comité van de kleuterschool. De al-
lereerste Prins was Willy Roosendaal. 
Daarna nam Toneelvereniging Inter-
nos de organisatie over tot 1958. Geld-
gebrek noopte de vereniging hiermee 
te stoppen. In 1959 werd er echter 
actie ondernomen door enkele Kra-
nenburgers met de oprichting van De 
Deurdreajers. Als logo werd Eusje ont-
worpen: een carnavalsfiguur die een 
wiel ‘deurdreajt’. Het eerste jaar kende 
tegenslag doordat feestzaal Schoena-
ker afbrandde. Derhalve werd het car-
naval gevierd in een gehuurde tent. In 
de begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw verkaste het feest naar café-res-
taurant De Herberg in Vorden. Begin 
jaren negentig ging De Deurdreajers 
ter ziele. Aan het eind van de vorige 
eeuw keerde het carnaval tot genoe-
gen van de Kranenburgers echter 
weer terug in het Vordense kerkdorp.

Prinses ‘Hester de Eerste van de Jaeger’ en adjudant ‘Lisette van Abbink’.

Voor het eerst in de geschiedenis een week eerder

Kranenburg neemt voorschot op officiële carnaval

In Kranenburg 
wordt sinds 1949 
al carnaval gevierd

Vorden - De toernooicommissie van 
het Wim Kuijpertoernooi organi-
seert op 22 en 23 augustus 2015 het 
25ste en laatste Wim Kuijpertoer-
nooi.

Aanleiding voor deze beslissing is dat 
een aantal commissieleden hebben 
aangegeven dat ze om totaal verschil-

lende redenen willen stoppen met 
hun werkzaamheden voor het Wim 
Kuijpertoernooi.
De toercommissie moest een ant-
woord zien te vinden op twee vragen 
om ook na 2015 het Kuijpertoernooi 
te kunnen blijven organiseren, te 
weten: ‘Kunnen we op korte termijn 
minimaal 4 nieuwe commissieleden 

vinden?’ en ‘Hoe herstelt het bedrijfs-
leven zich van de crisis?’
De ervaring heeft de commissie ge-
leerd dat het is erg moeilijk is om 
nieuwe leden te vinden, daar komt bij 
dat nieuwe commissieleden ook goed 
ingewerkt moeten worden en dat kost 
tijd. Ook wordt het ieder jaar een 
steeds grotere klus om het toernooi 

financieel georganiseerd te krijgen en 
de verwachting is dat dit de komende 
jaren zeker niet zal verbeteren. 
De toernooicommissie wil daarom 
met de organisatie van het 25ste toer-
nooi op 22 en 23 augustus een periode 
van 25 jaar Wim Kuijpertoernooi op 
een waardige en succesvolle manier 
afsluiten.

In 2015 laatste editie van Vordens jeugdvoetbaltoernooi

Na kwart eeuw valt het doek voor Kuijpertoernooi 
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Nieuwjaarsaanbieding:
16 zonnepanelen, 
omvormer en montage: 
€ 5.499

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

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

Grolsch Pils pijpje 
per fles 30 cl

Hans Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo (Gld) | T: 0575 46 37 77

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

9.99
14.29

Reageren op een artikel?

www.contact.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

 2   FAMILIE berichten

Toch nog onverwacht is overleden mijn vrouw  
en onze moeder

Marietje Korten-Klein Winkel
* 10 december 1932            † 2 februari 2015

Frits Korten

Ed en Yvonne, Margret in herinnering
      Jop en Teun

Rinand en Lies

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers  
van thuiszorg Markenheem en het revalidatiecentrum 

Den Ooiman in Doetinchem.

Banninkstraat 12, 7255 AW Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op zaterdag 7 februari plaats-
gevonden te Hengelo Gld.

 

Achter elke traan van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering.
 

Verdrietig om zijn heengaan maar vervuld van fijne
herinneringen, laten we weten dat na een periode van
afnemende gezondheid op 84-jarige leeftijd is overleden
onze lieve vader, schoonvader, trotse opa, ouwe opa en
vriend

Henk Harmsen
 

sinds 13 februari 1992 weduwnaar van
Heintje Harmsen - Schotsman

 

vriend van Hentje van Ingen - Bats

m Vorden
4 november 1930

t Zutphen
4 februari 2015

 
Ans en Jannes
     Chantal en Erwin
     Guus, Pim
     Carolien en Christian
     Finn, Isa
 

Tonny
 

Hentje

Lekkebekje 2
7251 JN  Vorden
 

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbaar, in liefde en vertrouwen heengegaan.
Waar in licht, rust en vrede bestaan.

Henricus Johannes Rondeel
Harry

* 28 december 1937                  † 4 februari 2015

Diny Rondeel-Emaus

Maureen en Igor
   Lieveke

Silvia (in liefdevolle herinnering)

Maanstraat 36, 7255 BB Hengelo Gld.

De gezongen uitvaart en crematie hebben op dinsdag 
10 februari plaatsgevonden.

Wat heb je gevochten
Wat was je dapper en sterk

We hebben je steeds bewonderd
We zullen je opgewektheid erg missen

Harry bedankt
We hebben met verdriet afscheid genomen van onze broer, 
zwager en oom.

Uit aller naam: 
Fam. Rondeel

11 februari 2005 11 februari 2015

in memoriam
 

Herman Zweverink
 
Er zijn vragen gesteld in het leven waar de antwoorden 

zo moeilijk op zijn. 

Ze hoeven nu niet meer te worden gegeven.

Voorbij is het zoeken, gestopt is de pijn.

Je gebeden zijn verhoord.

Hij kwam je halen, in ons leef je voort.

 Reiniera

 Stephan

 Christianne

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Meer mais opbrengst per hectare?
Aankomend seizoen kunnen wij ook mais zaaien op een rijen-
afstand van 50 cm. i.p.v. de gebruikelijke 75 cm. Voor een betere 

Loonbedrijf Niesink, Keijenborg
Tel. 0575-46 15 85

Zaterdag 14 februari
10.00-12.00 uur

Kulturhus Vorden

Foto: Kim
berly Kessler Design



Gastvrijheid
De Dikke van Dale zegt over gastvrij-
heid: gulheid in het onthalen of her-
bergen van gasten; synoniem: hos-
pitaliteit • de plicht, de deugd der 
gastvrijheid. 2. het opnemen resp. 
opgenomen-worden als gast • gastvrij-
heid aanbieden, bewijzen, genieten, 
verlenen.

U zult denken hoe kom ik hier nu bij? 
Situatie: woensdagochtend omstreeks 
11.15 uur parkeerplaats achter de 
AH Grotenhuys/Profile Bleumink in 
Vorden. Er staat een vrouw met haar 
dochter te praten met een ‘handhaver’ 
van de gemeente Bronckhorst. Ik hoor 
haar niet, maar zie aan de gebaren van 
de vrouw dat ze moedeloos/hopeloos/
baalt/vertwijfeld is. Ik loop naar haar 
en de handhaver toe en beiden groe-
ten mij: ‘ hallo’.

De handhaver is meelevend, inlevend, 
sympathiek doch resoluut: geen blau-
we parkeerkaart zichtbaar achter de 
voorruit € 90. Ik zie de vertwijfeling op 
het gezicht van de vrouw € 90!! ‘ Wat 
een hoop geld’!! Ik beaam dat en zeg 
erbij: ‘met dank aan de Vordense on-
dernemers’, waarop de handhaver ant-
woord: ‘dank voor uw begrip meneer, u 
snapt het’. Waarna hij vriendelijk goe-
dendag zegt en ons verlaat. Ik wissel 
nog een paar woorden met de vrouw 
en we gaan ieder ons eigen weg.

Die middag, ik fiets zo’n 40 km in en 
rond Vorden en het houdt me nog 
bezig: gastvrijheid. Hoe is het gesteld 
met de gastvrijheid in Vorden? Ik zeg, 
goed. Ik kan in ieder willekeurige on-
derneming in Vorden binnenkomen en 
ik word netjes ontvangen, geholpen 
en voel me welkom. En toch…. het 
knaagt, hoe gastvrij zijn we in Vorden 

als het aankomt op parkeren? Ja, je 
mag parkeren en als je dat doet dan 
heb je rekening te houden met de re-
gels die daarvoor gelden: binnen de 
blauwe zone, parkeerkaart achter de 
ruit. Wil je dat niet, dan is er voldoen-
de gelegenheid om elders zonder par-
keerkaart je auto te parkeren.

Toch moet ik denken aan de woorden 
die een Vordense ondernemer me vo-
rige jaar influisterde: al die auto’s in 
de zomer met die Twinnyloads voor 
de deur, dat is irritant en houdt klan-
ten tegen. Nou beste ondernemers, de 
mevrouw die deze ochtend € 90 euro 
boete kreeg vind het ook irritant. Ja, 
het is haar verantwoordelijkheid, maar 
het feit dat de Vordense onderne-
mers voorstander waren/zijn van deze 
maatregel heeft weinig te maken met 
gastvrijheid.

Al staat die auto met Twinnyload voor 
de deur, deze staat wel voor gasten die 
rond Vorden fietsen/wandelen/winke-
len en wellicht ergens hun lunch/kopje 
koffie genieten en dus inkomsten voor 
u als ondernemer genereren. Welllicht 
kiest de genoemde mevrouw ervoor 
om niet meer in Vorden haar bood-
schappen te doen. Dat scheelt inkom-
sten ondernemers.

Kortom, ondernemers sla uw han-
den ineen samen met de gemeente 
Bronckhorst om deze blauwe zones zo 
snel als mogelijk op te heffen. Graag 
zonder allerlei onderzoeken of regels 
die dat vertragen. Gewoon samen om 
de tafel dàt is pas gastvrij.

John Wenneker
Brinkerhof 1
Vorden

   

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van nu
Vorden - Op woensdag 18 februari is 
weer de maandelijkse bijeenkomst 
van de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden.

Deze keer komt Aaltsje Ypeij uit De 
Wijk de dames vermaken met een 
muziekquiz. Een muzikale reis door 
de tijd met muziek van/voor de ou-

dere jongere. Aaltsje is leediedzjee en 
heeft menige afdeling al een zeer ge-
zellige avond bezorgd. Aanvang 19.45 
uur bij de Herberg.
Wilt u eens komen kijken of de Vrou-
wen van Nu iets voor u is, u bent van 
harte welkom. Meer informatie is te 
vinden op facebook en op de website: 
vrouwenvannu.nl/vorden.Vorden - Op koopzondag 29 maart is 

het dan zover: de allereerste Ladies 
First in Kulturhus ‘t Dorpscentrum 
Vorden. Een dag waarop onderne-
mers uit Vorden e.o. zich kunnen 
presenteren en het publiek op al-
lerlei manieren in de watten wordt 
gelegd. En wie denkt dat het alleen 
voor vrouwen is, heeft het mis. Ook 
voor de heren en kinderen valt er 
van alles te beleven.

Vanaf 12.30 tot 18.30 uur is iedereen 
van harte welkom en om 13.00 vindt 
de officiële opening plaats. De toe-
gang is gratis en u kunt de gehele mid-
dag genieten van optredens van een 
groep vocale dames, die tevens weten 
wat entertainen is en er een beleving 
van zullen maken. Verder kunt u om 
14.00 uur en om 16.30 uur inspiratie 
opdoen met de modeflitsen (korte 
modeshows) van Vordense modeza-
ken en zullen verschillende voorjaars-
presentaties de lentekriebels doen 
aanwakkeren.

Van brocante tot beauty & wellness
In alle zalen van het Kulturhus zullen 
activiteiten en stands te vinden zijn. 
De Raadzaal zal in het teken staan van 
het thema ‘Living’, denk aan: brocante, 
servies, beelden, schilderijen, tafellin-
nen, tuinadvies en zelfs reisadvies.
De Deldenzaal (boven) staat in het 
teken van Verzorging & Wellness, 
met massage, manicure en pedicure 
en in de grote zaal vind u alles op het 
gebied van Mode & Beauty. Kleding, 
sieraden, edelsmid, haarwerken, hoe-

den, schoenen, kleuradvies, lingerie, 
chique jurken, maar bijvoorbeeld ook 
sport- en regenkleding en nog veel 
meer!

Genieten van lekkernijen
Ook de inwendige mens hoeft niets 
te kort te komen, bij de bar zijn volop 
hapjes en drankjes verkrijgbaar (tegen 
betaling). Verder vindt er een high-tea 
workshop en een wijnproeverij plaats 
(workshop en proeverij tegen een 
kleine vergoeding).

Domein van de mannen
De Soos, voorheen ‘t Stampertje, zal 

het domein van de mannen zijn en 
tevens is er een ruimte ingericht waar 
de kinderen zich kunnen vermaken 
en een film kunnen kijken zodat u 
lekker de tijd kunt nemen om rond te 
lopen.

Kortom; een vermakelijk evenement 
voor het hele gezin. Tevens zijn de 
winkels op zondag 29 maart geopend 
vanwege koopzondag, dus kunt u er 
een heerlijk dagje uit van maken!
   

 ▶ Info: zie Facebook ‘Ladies First in 
Vorden’

Vorden - Een groep van acht vrijwil-
ligers van de Buitenplaatswerkgroep 
is zaterdag 7 februari voorzichtig 
aan het werk gegaan op landgoed ‘t 
Medler. “Wij willen onze omgeving 
deelgenoot maken van onze zoek-
tocht naar de mogelijkheden voor 
een kwaliteitsimpuls gekoppeld 
aan een economische ontwikkeling. 
Want dat is de uitdaging waarvoor 
we staan”, zo vertellen Zeno en Rei-
niera van Dorth tot Medler als de 
werkgroep zaterdagmiddag na ge-
dane arbeid en lunch een rondgang 
maakt over het 300 hectare tellende 
landgoed.

Als het aan de eigenaren van de his-
torische buitenplaats Huize Medler 
ligt wordt er dit jaar in samenspraak 
met Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG) een nadrukkelijk begin 
gemaakt met een Vrijwillige Buiten-
plaatswerkgroep. Want de buiten-
plaats kan wel een ‘duwtje in de rug’ 
gebruiken. Een groep van tien tot vijf-
tien mensen moeten met regelmaat 
de handen uit de mouwen steken 
rondom de toch wel bijzondere bui-
tenplaats tussen Vorden en Ruurlo. En 
daarbij valt te denken aan tuinonder-
houd en bijvoorbeeld het ‘oppoetsen’ 
van een loden vaas die een prominen-
te plek op het voorterrein van het huis 
heeft. Maar ook aan de restauratie van 
een vervallen bankje dat voor de voor-
malige boerderij nabij het huis staat. 
En daar heeft Elske Buiteman uit Vor-
den wel oren naar. Ze is deze zaterdag 
een van de acht belangstellenden die 
zich gemeld hebben. “Ik wil me wel 
inzetten om een bijdrage te leveren 
en dit unieke culturele erfgoed een 
impuls te geven.” SLG zoekt mensen 
die het leuk vinden om in de werk-
groep een à twee keer in de maand te 
gast te zijn op ‘t Medler om onder des-
kundige begeleiding te werken aan dit 
rijksmonument. Omdat het terrein 
normaal niet toegankelijk is, is het een 
unieke gelegenheid om deze verbor-
gen parel in het landschap van nabij 
te beleven en te helpen bij de instand-
houding. En dat werd zaterdag ook al 

zo ervaren door de groep vrijwilligers. 
“Iedereen die de handen uit de mou-
wen wil steken, is welkom: jong, oud, 
werkend of gepensioneerd”, aldus 
hoofdprojecten en advies Sander Nij-
huis van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland die de werkzaamheden 
coördineert. Zaterdagmorgen werd 
voorzichtig een aanzet gegeven. On-
derleiding van Nijhuis ging men aan 
de slag om de rododendrons langs de 
oprijlaan ‘af te zetten’. “Daardoor wor-
den ze sterker en zijn ze een langer 
leven beschoren”, aldus Nijhuis. Vor-
denaar Gerard Wesselink is met een 
totale andere intentie op de ‘werkdag’ 
afgekomen. “Fysiek ben ik niet meer 

in staat om de handen uit de mou-
wen te steken. Maar als daar behoefte 
aan is wil ik me als gids opwerpen 
om rondleidingen op het landgoed te 
gaan verzorgen.” Wesselink werd op 
zijn wenken bediend. Zeno en Reinie-
ra van Dorth tot Medler vertelden vol 
passie over de geschiedenis van het 
uit zeventiende eeuw daterende huis 
en landgoed waar ze geboren werden. 
En daarbij ontbraken niet de nodige 
humoristische anekdotes. Het notie-
blokje van Wesselink bleek al snel veel 
te klein te zijn. Ook Chris van Urk be-
hoort tot een van de belangstellenden 
voor de werkgroep. Van Urk woont 
sinds vorig jaar op (woon)boerderij ‘t 
Ongrift dat tot landgoed ‘t Melder be-
hoort. “Het is hier prachtig wonen. Ik 
wil graag een bijdrage leveren.”

Belangstellenden voor de werkgroep 
kunnen zich nog aanmelden bij Ruud 
Borkes van SLG via r.borkes@land-
schapsbeheergelderland.nl of via tel. 
026 3537444.

Vrijwilligers maakten met de eigenaren een rondgang over het landgoed. 

Organisatie Ladies First (v.l.n.r.): Angela Maalderink-Wolbrink, Reinier Gosse-
link,  Liesbeth Groot-Jebbink, Frida Pelgrum-Bargeman en Mirthe Kreunen (niet 
op foto).

Een groep van tien tot vijftien mensen nodig om handen uit de mouwen te steken

Vrijwillige Buitenplaatswerkgroep aan 
de slag op landgoed ‘t Medler

Ook aan de mannen en kinderen is gedacht

Ladies First evenement in
Kulturhus het Dorpscentrum Vorden

Buitenplaats kan 
wel een ‘duwtje in 
de rug’ gebruiken

Gezellig winkelen in je eigen buurt:
veel keus en lekker dichtbij!
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Onze andere bedrijven
Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij

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

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

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

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

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

Speciale Valentijnsactie!
Een Valentijnsboeket van € 15,00 in de winkel besteld en betaald wordt
GRATIS bezorgd in de omgeving Vorden, Hengelo (Gld.), Ruurlo, Warnsveld 
en Zutphen. Kom ook bij ons in de winkel voor meer leuke Valentijnsacties. 

Fijne Valentijn!



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

Voor onderhoud van al uw

Bos, tuin en parkmachines
 

van groot tot klein!

Dealer van:
• Toro
• Solo
• Aspen
• Etesia

06 -23 71 19 67

Haal- en brengservice van maaiers

Kapsalon Het Hoegen
Schooltinkweg 2a
7021 MA Velswijk

Kleurspecialisten
Met jaren ervaring
‘s Avonds ook geopend

tel.: 0314 - 64 1410
sabinetankink@live.nl

Maak ‘s een afspraak!

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Aangepaste openingstijden vanaf 20 jan. t/m 24 feb.
Geopend op dinsdag en woensdag: Zaterdag:
10.00 - 12.30 uur / 13.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Na 24 februari zijn we weer normaal geopend. 

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

VANAF NU:
MERKMEUBELEN

VOOR 
OUTLETPRIJZEN

 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding FEBRUARI

SPECIAL

Choucroute en
croute

per stuk  195

VLEESWARENKOOPJE

Filet americain
+ vleessalade

MAALTIJD IDEE

Witlof schotel

500 gram 550

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensoesters

4 stuks 650

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 500 gram vlees, 
uien en kruiden

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

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 februari

Choucroute 
en croute
Zuurkool met spek en 
gerookte spekblokjes 
in bladerdeeg. 
20-25 minuten 
in de oven 
op 200oC, 
eventueel na 
15 minuten iets 
terug naar 180oC.

2x 150 gram  349

De 
Special 

van deze 
week!

samen  695

• • •

• 

• zelhem@vx.nl 

 

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

valentijns appel !!!!
2 kg pinklady 

met GRATIS big shopper € 3.99
de lekkerste van dit moment !!!!!!
XXL Kreta navel sinaasappelen

zoet en vol sap  2 kg € 3.99
mooie spaanse bloemkool

 per stuk € 1.49
uit eigen keuken diverse soorten kant 
en klare zuurkool ovenschotels

 per persoon € 5.98
Deze week !!!! 
Bij een besteding van € 7.50 GRATIS 
Vol smaak beker rodekool rauwkost 
met appel/kaneel dressing.



Lezing over cycloon 1925
Vorden - Op dinsdag 17 februari 
komt Ben van Dijk naar Vorden met 
een lezing over de cycloon, die op 10 
augustus 1925 vanuit het zuidwes-
ten over ons land trok.

Van alle plaatsen werd Borculo het 
zwaarst getroffen. De heer van Dijk 
zal eerst een film laten zien en daarna 
aan de hand van beelden het een en 

ander vertellen. Na de pauze verhaalt 
hij over de geschiedenis van de per-
kamentfabriek van Elzas uit Borculo. 

Het belooft een interessante avond te 
worden. Iedereen is van harte welkom 
op de avond die door de vereniging 
Oud Vorden is georganiseerd. Aan-
vang: 20.00 uur bij Hotel Bakker aan 
de Dorpsstraat 24.

   

Voor Jeugd Door Jeugd
Vorden - Voor Jeugd Door Jeugd 
houdt een knallende carnavalsfeest 
voor kinderen en jongeren.

DJ Nico komt naar het Kultuurhus aan 
de Raadhuisstraat 6 om het feest on-
veilig maken en er mag verkleed naar 
het feest gekomen worden. Sterker 
nog: de drie kinderen met de mooiste 
kostuums winnen een prijs. Het feest 
is een vervolg van vorig jaar en wordt 

wegens succes opnieuw gehouden. 
Ben jij tussen de 9 (8 jaar mag ook nog 
net) en 13 jaar en ben jij in carnavals-
stemming? 

Meld je dan aan via vjdj2014@hot-
mail.com of neem contact op met 
Pascal via 0653614985. Het feest duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur en hapjes en 
drankjes zijn inbegrepen in de 3 euro 
entree.

   

RomaDance tijdens
Dansende voeten
Vierakker - Hou je van Romadans, 
passie, vrolijkheid en vrijheid? Dit 
kan tijdens Dansende Voeten op 13 
februari van 19.30 tot 20.30 uur. De 
workshop wordt gegeven door Ga-
briella Halvax. 

Romadans wordt ook wel zigeuner-
dans genoemd en is een smeltkroes 
dansimprovisatie en Romadansstijlen 
van over de hele wereld, inclusief fla-
menco, gahwazee (Egyptische Roma), 
Rajastani snakedance en Romadans 
uit de Balkan en Rusland. Het gaat 
om het uiten van de sprankelende, en 
levendige geest van de Roma en ge-
bruikmakend van Romadansen waar-
op je met je eigen lichaamstaal en 
creatieve fantasie mag voortborduren.

Als het dansen naar méér smaakt, 
kun je gewoon blijven en zal DJ Harm 
de Schildpad ons verrassen met nog 
meer muziek. Om 23.30 uur klinkt het 
laatste nummer. Masseuse voor deze 
avond is Sharon van der Linde. Zij zal, 
voor wie wil, de voeten verwennen 
met een massage. 
Voorafgaande aan de workshop is het 
helemáál feest om met elkaar te eten 
in het cafe aangrenzend aan de dans-
zaal. Vanaf 18.00 uur staat de maaltijd 
klaar, wel even reserveren. Dit alles 
natuurlijk in het gezellige Ludgerus-
gebouw in Vierakker.
   

 ▶ www.JuniperEnDeSchildpad.nl
   

Muzikale middag van de 
Zonnebloem
Vorden - Op zaterdag 7 maart or-
ganiseert de Zonnebloem, afdeling 
Vorden een Muzikale Feestmiddag 
in het Dorpscentrum in Vorden. Dit 
jaar is er een optreden van Saskia 
Parel, zangeres, zangpedagoge en 
entertainer.

Zij zingt bekende liedjes uit de peri-
ode vanaf 1930 en alle aanwezigen 
kunnen naar hartelust meezingen. 
De Zonnebloem zorgt natuurlijk ook 
weer voor een hapje en een drankje 

en de traditionele verloting. De voor-
stelling begint om 14.00 uur en duurt 
tot ongeveer 16.30 uur. De zaal is open 
om 13.15 uur.

Iedereen met een lichamelijke beper-
king is welkom en de eigen bijdrage 
bedraagt 10 euro per persoon en uw 
toegangsbewijs is uw lot. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de secretaris: tel. 0575-550956 
of met Trijntje Klein Kranenbarg, tel. 
551347. Wees er snel bij want op=op.

   

Concert A.C.W. Staring
Blazersensemble Dorpskerk
Vorden - Zondag 15 februari is 
vanaf 15.30 uur het ‘A.C.W. Staring 
Blazersensemble’ te horen in de 
Dorpskerk in Vorden. Het ensem-
ble brengt een overwegend luchtig 
programma met composities van 
Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, 
Dmitri Sjostakovitsj, Edward Grieg 
en Franz von Suppé staan op de acht 
lessenaars van de leden van het en-
semble.

Het A.C.W. Staring Blazers Ensemble, 
is opgericht in 2007 en bestaat uit acht 
professionele blazers: fluit, hobo, twee 
klarinetten, tenorsax, sopraansax, 
hoorn en trombone. De blazers zijn 
allen werkzaam op de Kaliber Kun-
stenschool in Twente. Het ensemble 
staat onder leiding van Bennie Waan-
ders, saxofoondocent en ensemblelei-
der op de Kaliber Kunstenschool. Hij 
is tevens de oprichter en arrangeur 
van het ensemble.

Het ensemble heeft haar naam ver-
bonden aan Anthony Christiaan Wi-
nand Staring (1767-1840), een ras 

Achterhoeker. Geboren in Gendrin-
gen en hij woonde het grootste deel 
van zijn leven op het landgoed De 
Wildenborch tussen Vorden en Lo-
chem. A.C.W.Staring was o.a. dichter 
en schrijver, maar was ook bekend 
door de wijze waarop hij De Wilden-
borch bestuurde.

Natuur en mens kwamen bij hem op 
de eerste plaats, zo stichtte hij o.a. een 
lagere school om de boerenkinderen 
uit de omgeving de mogelijkheid te 
geven onderwijs te volgen. 

Ook liet hij veel van zijn gedichten 
op muziek zetten en tevens compo-
neerde hij ook op bescheiden schaal 
zelf. Recent is deze muziek uitgevoerd 
tijdens de jaarlijkse Staringavonden 
in de kasteeltuin van de Wildenborch 
en ook tijdens een geheel aan hem 
gewijd concert in de Vordense Dorps-
kerk. Toegang € 10,00 t/m 16 jaar vrije 
toegang.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Vorden - Op zondag 22 februari en 
zondag 1 maart zullen de lieflijke 
sneeuwklokjes en winterakonieten 
met de gele stergezichtjes weer te be-
wonderen zijn op de Wildenborch. 
De tuinen zullen die dagen geopend 
zijn om langs de uitgestrekte witte 
velden en de verstrooide plukjes 
sneeuwklokjes te wandelen. 

De tuinen zijn geopend van 11.00 tot 
15.00 uur. In de theeschenkerij in het 
Koetshuis is van alles verkrijgbaar 
om de inwendige mens te versterken. 
Toegang is gratis, maar een bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Honden kun-
nen helaas niet worden toegelaten. 
Adres: Wildenborchseweg 20, Vorden.
   

 ▶ www.wildenborch.nlGenieten van de prachtige kleuren in de wintertuin.

Open tuinen

Winterbloemen op de Wildenborch

Vorden - Toneelvereniging T.A.O. 
(Tot Aller Ontspanning) speelt don-
derdag 12 en vrijdag 13 februari het 
dol komische blijspel ‘Iesvereniging 
Kris Kras’ in de Wildenborchse Ka-
pel. In de afgelopen maanden is er 
door de spelersgroep onder leiding 
van regisseur Frieda te Lindert en 
souffleuse Janny Sligman hard ge-
werkt om een prachtig spel op de 
planken te brengen.

Het blijspel in dialect, geschreven 
door Harm Dijkstra, speelt zich af in 
de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Locatie is ‘de tent’, de kantine van de 
vereniging. De beheerder van de kan-
tine (Reinier Klein Brinke) doet er al-
les aan om het iedereen naar het zin 
te maken. De kantine, maar ook de 
verlichting en de geluidsinstallatie op 
de ijsbaan zijn nodig aan een opknap-
beurt toe. Wanneer de eigenaar van de 

grond (Appie Klein Brinke) waarop de 
ijsbaan ligt het ook nog in zijn hoofd 
krijgt om de huur van de grond te ver-
hogen ontstaat er grote paniek, ook bij 
zijn dochter en schaatsfanaat Sientje 
(Kristie Holsbeeke). Hoe moet het 
verder met de ijsbaan en met Reinder 
(Jelle Wezinkhof ) die door zijn moe-

der en trainster (Gerda Wezinkhof ) 
als het talent van de toekomst wordt 
gezien. Ook voorzitter Willem (Frits 
Pladdet) van de ‘Iesvereniging’ maakt 
zich grote zorgen. De EHBO-ster 
Dientje (Dini Pladdet) moet nog wel 
eens uitrukken.

Hoe wordt alles opgelost? Zorgt de 
plaatselijke caféhoudster Bertha (In-
eke Braakman) of de gepensioneerde 
juffrouw Janssen (Ria Klein Ikkink) 
voor een oplossing of loopt het alle-
maal toch nog heel anders af? Kom 
zelf kijken en geniet van dolkomische 

verwikkelingen. De grime wordt ver-
zorgd door Ina Wesselink.

Telefonische kaartreservering
Zowel donderdag- als vrijdagavond 
begint de voorstelling om 20.00 uur, 
de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten telefonisch te reserveren tussen 
19.00 uur en 20.00 uur bij Frieda te 
Lindert, tel. 0575) 556726. Aan de zaal 
zijn kaarten te koop zolang de voor-
raad strekt. De toegangsprijs bedraagt 
7,50 euro inclusief een kop koffie/
thee. Kinderen tot en met 12 jaar be-
talen drie euro.

De toneelgroep van TAO Wildenborch.

Lesvereniging Kris Kras

Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch 
brengt blijspel in dialect

Hengelo - Op zaterdag 14 februari is 
het Valentijnsdag, vanaf 18.30 kun 
je bij Eetcafé Jansen& Jansen tijdens 
het eten genieten van het muzikale 
duo Suzan en Freek.

In een akoestische setting worden 
covers uit vrijwel elk genre op een 
overtuigende en eigen wijze gebracht, 
waarbij het haast onmogelijk is om 
niet mee te zingen. Van Doe Maar tot 
Bob Marley en van Coldplay tot Selah 
Sue, alles komt voorbij in een setting 
die varieert van intiem tot uitbundig. 
Met optredens op Mañana Mañana, 
in de Ziggo Dome Member Club en 
een wekelijkse rubriek ‘De Minuut’ 
op facebook, heeft menig muzieklief-
hebber al kennis mogen maken met 
het piano- en gitaargeweld van het 
duo. Ook bij Eetcafé Jansen & Jansen 
staan Suzan & Freek garant voor een 
avond luisteren, meezingen en dan-
sen op elk gewenst volume, dus neem 
je vrienden mee en laat je verrassen! 
Tijdens deze avond wordt buiten de 
kaart om een 3-gangen love menu ge-

serveerd, dus reserveer snel om een 
teleurstelling te voorkomen. Kom je 
niet eten dan ben je natuurlijk van 

harte welkom om na 21.00 uur onder 
het genot van een drankje te genieten 
van deze mooie muziek.

Suzan en Freek treden op bij Jansen en Jansen.

Valentijnsdag

Suzan en Freek bij Jansen en Jansen

Geniet van 
dolkomische 
verwikkelingen

5Kunst & CULTUUR



RT

OMDAT UW WONING DE
AANKOOP VAN UW LEVEN IS.

NOG 2 RUIME HOEKWONINGEN
PRIJS VANAF 194.500,-

WONEN IN DE KWEKERIJ HENGELO (GLD)
IN PRIJS VERLAAGD

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv
www.roosdomtijhuis.nl

Van Zeeburg Luimes & Lebbink Makelaars
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Eggink Maalderink Garantiemakelaars
www.egginkmaalderink.nl

Ontwikkeling, ontwerp, realisatie 
en kopersbegeleiding

Verkoop en informatieParticipatie

KOPEN=BOUWEN

DE VOORDELEN VAN NIEUWBOUW
Alles inrichten naar eigen smaak.

 Kopen met Woningborggarantie.
 Energielabel A++ dus lage energielasten en extra 

fi nancieringsmogelijkheden.
Financiëel aantrekkelijk, u koopt v.o.n. dus geen overdrachts-belasting en ook de makelaars en notariskosten zijn  inbegrepen. Gezond en veilig+ nieuwbouw voldoet aan de modernste 
veiligheidseisen zoals inbraak werendheid en rookalarmering.

Kortom, nieuwbouw is investeren in uw eigen toekomst!

INCL SIEMATIC 
KEUKEN

Kiprestaurant ’t Kasteelhaantje
Valentijnsidee?

Valentijns driegangen menu 

VOORGERECHT

Cupido’s carpaccio

HOOFDGERECHT

Liefdesnestje

DESSERT

Heisse Liebe
Reserveer nu:
tel. 06-15584641 of 0575-550684
Via Facebook:  Kasteelhaantje
Per e-mail: info@kasteelvorden.nl

‘t Kasteelhaantje (BIJ KASTEEL VORDEN)

De Horsterkamp 14, Vorden 

€ 20,15

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

De Kruisbrink
A.G.F. 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.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Super Food!!
Vers van ‘t Land Boerenkool 
Heerlijke Elstar of Goudreinetten
appelen 3 kilo 1.99
Handperen Conference 2 kilo 1.00
Grote Frieslanders Bildstar
aardappelen 10 kilo 2.50
Stoofperen Giezer Wilderman
 3 kilo 1.99
Uien 5 kilo nu voor 1.79
Nu ook biologisch vlees en verse tulpen!
Zaterdag bij aankoop v.a. € 15,- een bos tulpen gratis!



Vorden - Donderdag 5 februari was 
het dan zover; het contract tussen 
Dash en Visser Mode werd getekend. 
Onder toeziend oog van enkele spe-
lers van dames 1 ondertekenden 
Henco Elbrink, eigenaar van Visser 
Mode en Thiedo Sijtsma, voorzitter 
van volleybalvereniging Dash, het 
contract. 

Voor het eerste damesteam van Dash 
van groot belang. Volgend jaar zullen 
zij namelijk gaan trainen onder lei-
ding van een nieuwe trainer. Na een 
succesvolle periode van ruim drie jaar 
onder leiding van Henk Wahl, heeft 
hij aangegeven dat het tijd is voor 
een nieuwe uitdaging. Inmiddels is er 
een nieuwe trainer gevonden, Bennie 
Hofhuis zal na de competitie worden 
voorgesteld.Eerste damesteam Dash blij met overeenkomst met Visser Mode.

Volleybalvereniging Dash

Overeenkomst met Visser Mode getekend

Vorden - IJsvereniging Vorden hoopt 
dat het flink gaat vriezen. De ver-
eniging mag in 2015 alweer haar 50 
jarig bestaan vieren. Zolang er niet 
geschaatst kan worden is er echter 
weinig reden tot feest. Gelukkig zijn 
er twee lichtpuntjes met samenwer-
kingspartner Natuurmonumenten: 
de sponsoring van de nieuwe kle-
ding voor de bestuursleden van de 
IJsvereniging en een Challenge om 
de pacht voor een jaar kwijt te schel-
den.

“Super dat jullie 50 jaar bestaan, dus 
als eerste van harte gefeliciteerd,” 
opent Anouk Ballot van Natuurmonu-
menten De Graafschap. “Het is echt 
een prachtige mijlpaal. De onder-

grond pachten jullie al 50 jaar, eerst 
van de Baron van Hackfort en al sinds 
1981 van Natuurmonumenten. Het is 
een voorbeeld dat we van deze prach-
tige natuur ook recreatief kunnen ge-
nieten.”

Vooral de laatste jaren is er een sa-
menwerking ontstaan. De verenigin-
gen vinden elkaar in gezamenlijke 
doelen als het buiten zijn in de natuur 
en op natuurijs. Beiden vinden het 

belangrijk om kinderen te stimuleren 
lekker naar buiten te gaan en actief te 
zijn.

Challenge
Om de samenwerking een extra invul-
ling te geven is een mooie actie be-
dacht: de ‘leden-voor-gratis-gebruik 
Challenge’. “We hopen dat jullie 10 
nieuwe leden voor Natuurmonumen-
ten weten te werven onder jullie ach-
terban of uit Vorden en omgeving en 
dan schelden wij de pacht voor het 
grondgebruik van de ijsbaan voor 
2015 kwijt,” legt Anouk uit. Ook als het 

niet voldoende vriest om de IJsbaan te 
openen, lopen de vaste lasten als vast 
recht en verzekeringen namelijk door. 
Iedereen die de IJsvereniging een 
warm hart toedraagt kan zich melden.

Warme kleding
Om de samenwerking met Natuur-
monumenten verder te onderstrepen 
ontving de IJsvereniging fleece jacks 
en bodywarmers van Anouk en haar 
collega Willem Regtop om er op de 
ijsbaan warmpjes bij te zitten. De be-
stuursleden hopen de kleding snel te 
kunnen gebruiken.

Natuurmonumenten overhandigt nieuwe kleding aan het bestuur van IJsvereniging 
Vorden.

Vijftigjarige IJsvereniging gaat Challenge aan met Natuurmonumenten

Felicitaties en nieuwe kleding voor
jubilerende IJsvereniging Vorden

Vorden - De Vordense schaatser 
Thijs Govers (17) heeft dit weekend 
op de Deventer ijsbaan zowel de 
500 als 1000 meter op zijn naam ge-
schreven tijdens het NK Afstanden / 
Allround Junioren B.   

Govers die vorig weekend ook al goud 
won tijdens het NK super sprint op 
de Ireen Wust IJsbaan in Tilburg, be-
wees daarmee geweldig vormbehoud. 
De 30 snelste Nederlandse B junio-
ren hadden zich gekwalificeerd voor 
dit NK. Zaterdag versloeg Govers in 
een knappe race op de 500 meter zijn 
grootste concurrent Niek Deelstra. De 
Fries, die met een Pr van 36.85 op de 
500 direct boven Govers op 1ste plaats 
van de KNSB ranglijst staat, probeer-
de de voorsprong van Govers net iets 
te hard dicht te rijden waardoor hij 
zijn laatste binnenbocht te scherp 
aansneed en onderuit ging.

Op zondag bleken Govers en Deelstra 
opnieuw tegen elkaar geloot te hebben 
op de 1000 meter. In de voorlaatste rit 

startte Govers met twee buitenboch-
ten. Ondanks dit sportieve nadeel kon 
de Vordenaar zijn achterstand beperkt 
houden. Na de baanwissel schaatste 
Govers met een ronde van 27,5 Deel-
stra op achterstand. De bij I-Skate / 

Beslist.nl schaatsende Deelstra kon 
ondanks zijn laatste binnenbocht het 
gat met Govers niet meer goedmaken. 
Govers werd opnieuw eerste voor 
Hagenaar Joost van Dobbenburgh. 
Niek Deelstra eindigde als derde.

Vordense schaatser Thijs Govers (17) versloeg tweemaal zijn grootste concurrent. 

Vordens schaatstalent boekt grote succesen

Govers twee keer goud op NK Junioren

Recreatief 
genieten van 
prachtige natuur

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
VOLGENS VARA KASSA*

Vanaf woensdag 11-02-2015

PRIJSVERLAGINGEN

7SPORT





Hengelo - Na ruim 20 jaar voor 
Weekblad Contact te hebben ge-
schreven, leggen Ria en Huub Baak-
man de pen neer. De gezondheid van 
Huub is fragiel en door het verande-
ren van het redactiesysteem voor de 
Contact weekbladen besloten zij dat 
nu een mooi moment zou zijn om te 
stoppen als correspondenten.

Ria en Huub Baakman begonnen 
hun schrijverscarrière bij De Gel-
derlander, Zutphens Dagblad en De 
Graafschap Bode. Daarvoor waren ze 
voorgedragen door Gerrie Koldenhof 
die er graag mee wilde stoppen. On-
derwerpen als paardenkeuringen, 
markten en alles wat in deze omge-
ving leefde, passeerden de revue. “Wij 
vonden het leuk werk,” vertellen zij. Er 
werd nog geen gebruik gemaakt van 
email. “Voor artikelen voor de dagbla-
den moesten we naar de bus toe voor 
het wegbrengen van deze artikelen.”

Het schrijven voor Contact was in eer-
ste instantie vrijblijvend. “Als we nog 
een kopij over hadden, stuurden we 
dat naar het Contact via Felix Takken-
kamp. We werkten toen nog met door-
slagen,” vertelt Ria over die tijd. Later 
nam Gerhard Weevers Sr. Huub aan 
als correspondent voor de toenmalige 
gemeente Hengelo Gld.

Huub werkte altijd met Ria samen. 
Peter Besseling, eveneens medewer-
ker van Weekblad Contact, maakte in 
de beginjaren de foto’s bij de artike-
len, later ging Huub zelf fotograferen. 
“Ik kreeg een cameraatje mee van se-
nior,” lacht hij. Met de komst van de 
computer, konden artikelen ook wor-
den geredigeerd.

In Hengelo was voldoende te beleven. 
“We namen altijd zelf initiatief om 

stukken te schrijven,” vertelt Huub. 
Omdat Ria als raadslid actief was in 
de politiek, schreef zij daar niet over. 
“Ik heb heel bewust een scheiding 
gemaakt tussen mijn werk in de poli-
tiek en het schrijven voor Weekblad 
Contact.” Ook Huub schreef er niet 
over, vanwege eventuele belangen-
verstrengeling. Zij gingen wel samen 
naar evenementen waar Ria namens 
de politiek en Huub namens de krant 
aanwezig was.

Ze maakten veel veranderingen mee, 
zoals nieuwe lay-outs van de krant en 
de komst van de internetsite en werk-
ten gedurende de jaren met verschil-
lende (hoofd)redacteuren, redactie-
medewerkers en correspondenten.

Huub heeft veel leuke herinneringen 
aan de afgelopen jaren en kijkt met 
plezier terug. Om de artikelen tech-
nisch gezien te laten kloppen, noteer-
de hij altijd het telefoonnummer om 
eventueel nog te kunnen bellen voor 
meer informatie. “Om geen nonsens 
te schrijven en tot de kern te kunnen 
doordringen,” zegt Ria daarover. “We 
lieten ook wel stukken nalezen op on-
juistheden.” Vele interviews hebben 
de agenda gevuld. “De mensen ach-
ter het artikel vond ik het leukste, bij 
trouwpartijen, bruidsparen, bedrijfs-
voering, jubilea of onderscheidingen. 
De mens achter het verhaal,” zegt hij. 
“Maar ook het vervolg, bruidsparen 

die 50 jaar, 60 jaar getrouwd waren en 
alle partijen weer grijzer geworden. 
En dan kom je ze hier (in De Bleijke) 
weer tegen.” Voor Ria waren toch ook 
de 50 en 60 jarige huwelijken het aller-
leukste om over te schrijven.

Het laatste jaar konden Ria en Huub 
er niet op uit om interviews te houden 
of ergens heen te gaan voor verslag-
legging. Huub moest vanwege zijn 
gezondheid lange tijd in het Radboud 
Universitair Medisch Centrum in Nij-
megen blijven en Ria bezocht hem 
dagelijks. “Ik zou in deze periode niet 

altijd afspraken kunnen nakomen.” 
Na Nijmegen verhuisde hij naar het 
Verpleeg- en Revalidatiecentrum An-
tonia in Terborg. Inmiddels heeft hij 
een appartement mogen betrekken 
in Hengelo, die ze samen gezellig in-
richtten. “Dat is vooral voor Ria en de 
kinderen fijn,” vertelt Huub. “Ik heb 
hier ook meer privacy.” Ria komt da-
gelijks op De Bleijke, maar verwerkte 
tussendoor alle stukken die bij haar in 
de mail kwamen voor in de krant.

Per 1 januari werd voor de Contact 
weekbladen een geheel nieuw redac-
tiesysteem in gebruik genomen. Ria 

en Huub besloten zich daar niet meer 
in te verdiepen, het zou een mooi mo-
ment zijn om ermee te stoppen. Ger-
hard Weevers, directeur van Weevers 
(uitgever van deze krant), bezocht 
Ria en Huub in De Bleijke en bracht 
ze namens het bedrijf een afscheids-
cadeau: het W-logo van brons op een 
granieten sokkel van kunstenaar Ad 
van den Brink en een grote bos bloe-
men. Ria en Huub bedanken iedereen 
voor de prettige samenwerking: “Wij 
willen iedereen, verenigingen, be-
drijven, organisaties, instellingen en 
particulieren bedanken voor het ver-
trouwen. Hartelijk bedankt daarvoor!”

Ria en Huub Baakman stoppen na ruim twintig jaar als correspondenten.

Correspondenten stoppen na ruim 20 jaar als correspondent voor Contact

Ria en Huub Baakman leggen de pen neer

“Ik kreeg een 
cameraatje mee 
van senior”
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Zondag 15 februari open huis Design Studio van Holiday Sport

Restyle uw caravan of camper
U bent uitgekeken op het interieur 
van uw caravan of camper maar 
wilt geen duizenden euro’s uitge-
ven voor een nieuw exemplaar? 
Heeft u een trendy, nostalgische 
caravan gevonden, maar wilt u niet 
verstoken blijven van modern com-
fort? Restylen is een interessante 
optie. De Design Studio van Holi-
day Sport helpt u bij de realisatie 
ervan. Op zondag 15 februari orga-
niseren ze een open huis.

Elke vijf tot tien jaar een nieuwe cara-
van? Lange tijd was het de gewoonste 
zaak van de wereld. Tegenwoordig 
kijken caravanbezitters anders naar 
hun mobiele vakantiewoning: een 
goed onderhouden caravan van tien 
jaar oud kan zeker nóg tien jaar mee. 
Dus waarom vervangen? Het moder-
niseren en opfrissen van het interi-
eur en exterieur is voor steeds meer 
caravaneigenaren een interessant 
alternatief voor de aanschaf van een 
nieuwe caravan. Het is bovendien 
een stuk goedkoper.

Nieuwe Design Studio
Berry en Sylvia Holtslag sprongen 
met Holiday Sport in Lochem in op 
de nieuwe trend van het moderni-
seren en opfrissen van caravans en 
campers. Binnen hun bedrijf startten 
ze een Design Studio (www.caravan-
design.nl), waar ze actief meeden-
ken over de mogelijkheden om een 
caravan of camper helemaal naar de 
wens van de klant te maken. “Klanten 
kloppen met uiteenlopende vragen 
bij ons aan”, vertelt Berry Holtslag. 
“Zo hadden we vorige week twee 
caravanbezitters op bezoek, die het 
gedateerde interieur van hun caravan 
een frisse uitstraling wilden geven. 
Onze stylisten kwamen met voorstel-
len voor het opnieuw bekleden van 
de kussens in harmonieuze, moderne 

kleuren en nieuwe gordijnen. Het re-
sultaat is een caravan helemaal pas-
send bij de eigenaren en de garantie 
voor vele jaren vakantieplezier.”

Het kan nog ingrijpender. Er zijn 
klanten die een complete metamor-
fose van een twintig jaar oude cara-
van willen. Deze caravans - technisch 
vaak nog in perfecte staat - worden 
vaak van top tot teen gemoderni-
seerd: een nieuwe gaskachel, extra 
dakraam, inbouwen van comforta-
bele accessoires en een fris, modern 
interieur.

Experts in restyling
Holiday Sport kent de wensen van de 
moderne kampeerder en speelt hier 
naadloos op in. “Dat maakt dat we 
ons inmiddels experts mogen noe-
men op het terrein van het restylen 
en technisch ombouwen van cara-

vans”, vertelt Sylvia Holtkamp. Sterk 
punt van Holiday Sport is, dat Berry 
en zijn medewerkers alle merken en 
typen caravans kennen. “We verko-
pen, onderhouden en repareren al 
dertig jaar caravans en campers. We 
kunnen eigenaren precies adviseren 
over de technische mogelijkheden. 
Daarbij geven we op transparante 
wijze inzicht in de investeringskos-
ten. Met onze kennis en ervaring zor-
gen wij vervolgens voor een perfecte 
uitvoering.”

Open zondag 15 februari
Meer weten over het restylen van uw 
caravan of stylingadvies krijgen? Kom 
dan op zondag 15 februari naar de 
Open Zondag bij Holiday Sport aan 
de Vordenseweg 1 in Lochem en doe 
leuke, nieuwe ideeën op. De koffie 
staat klaar! Kijk voor meer informatie 
ook op www.caravandesign.nl.

Een voorbeeld van de restyling door de Design Studio van Holiday Sport is ‘Wen-
dy’. Deze oude Volkswagen camper met caravan werd omgetoverd tot een Com-
pact Vrijetijds Voertuig (CVV). Hiermee zwerft u in (retro)stijl door bijvoorbeeld 
Frankrijk met het comfort van 2015.

Wist u dat u na een echtscheiding 
wettelijk verplicht blijft om voor 
uw ex-echtgenoot te zorgen? De 
ex-echtgenoot die geen of nauwe-
lijks inkomen heeft, heeft recht op 
partneralimentatie. Er is recht op 
alimentatie bij een echtscheiding 
of een ontbinding van een geregi-
streerd partnerschap. Er bestaat 
geen recht op alimentatie bij de 
beëindiging van een samenle-
vingscontract. Het kan wel zijn dat 
in een samenlevingscontract hier-
over iets is opgenomen. Dit moet 
dan bij een scheiding worden uit-
gevoerd. 

U bent vrij om samen afspraken te 
maken over de hoogte van de alimen-
tatie. Komt u er samen niet uit, dan 
kunt u de rechter een bedrag laten 
vaststellen. Wanneer u uw scheiding 
laat begeleiden door een deskundi-
ge, kan deze u ook adviseren over de 
alimentatie en een berekening voor 
u maken. De belangrijkste criteria 
bij het vaststellen van de alimentatie 
zijn de draagkracht bij de betalende 
partner en de behoefte en het ver-
mogen van de ontvangende partner. 
Partneralimentatie moet in principe 
gedurende 12 jaar worden betaald. 
Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar 
en zijn er geen kinderen, dan moet er 

net zoveel jaar alimentatie betaald 
worden als dat het huwelijk heeft 
geduurd. Wat nu als enige tijd na de 
scheiding er omstandigheden zijn die 
het moeilijk maken om nog aan de 
alimentatieverplichting te voldoen. 
Bijvoorbeeld de ex-partner wordt 
werkloos of krijgt een nieuwe relatie. 
Het is mogelijk om de alimentatie dan 
opnieuw vast te stellen. 
Naast de alimentatie moet er bij een 
echtscheiding nog meer geregeld 
worden. Denk aan de verdeling van 
de woning, pensioenaanspraken of 
een ouderschapsplan. Heeft u hier 
hulp bij nodig of wilt u advies, ga 
dan naar Blankestijn (Notariaat, Ad-
vies en Mediation). Daar treft u in de 
personen van mr. Monique Nijland en 
mr. Jeroen Blankestijn twee onafhan-
kelijke scheidingsadviseurs aan die u 
kunnen begeleiden in het hele echt-
scheidingsproces en uiteindelijk de 
verdeling voor u kunnen vastleggen. 
Vanwege de onafhankelijkheid en on-
partijdigheid die is verbonden aan de 
functie van notaris, is de echtschei-
dingsnotaris de scheidingsbegeleider 
bij uitstek. Wilt u meer weten over dit 
onderwerp of heeft u vragen hierover, 
maakt u dan een afspraak. 

Voor meer informatie: 
www.notariszelhem.nl

Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat
V•M•S•N

Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem • (0314) 621141 • www.notariszelhem.nl

(Advertorial)

Zorgplicht voor ex-partner: 
alimentatie



Steenderen - Op de zeer zonnige 4 
februarimiddag zit Henk Aalder-
ink thuis aan de grote tafel. “Het 
leek mij gewoon een goed idee om 
10 jaar Bronckhorst af te sluiten,” 
begint hij zijn verhaal. Hij moest 
zich wederom ziekmelden en zal 
zijn ambtsketen niet meer omdoen. 
Zijn waarneemster, mevrouw Helmi 
Huijbregts-Schiedon is 2 februari 
benoemd. Henk Aalderink vertelt 
graag, uitvoerig en met nog steeds 
veel enthousiasme en trots over zijn 
gemeente Bronckhorst.

Bronckhorst toekomstbestendige 
gemeente
“De eerste periode was een heel bij-
zondere, want toen was het adagium 
dat alle voorzieningen in stand kon-
den blijven, want er was geld genoeg 
in kas. Dat kon toen ook nog. Op de 
lange termijn kon dat niet.” Jaren-
lang behield iedere gemeente een 
zwembad, met de komst van het grote 
Bronckhorst, 37.000 inwoners, zou dit 
niet met vijf moeten worden verme-
nigvuldigd. Hij vroeg zich, samen met 
de raad, oprecht af: ‘Wat hebben we 
nou eigenlijk nodig in 2020?’ In geen 
van de Achterhoekse gemeenten werd 
die discussie gevoerd. “Wij hadden 
het lef om tegen de burgers te zeggen: 
we hebben gekeken naar een aantal 
uitgangspunten en dat is de toekomst 
voorlopig na 2020.”
Die uitgangspunten betekenden: re-
kening houden met 5000 minder in-
woners, 1200 minder kinderen en 
vanaf 2020-2025 een derde van de 
bevolking 65-plus. “Zouden we eens 
niet moeten nadenken dat voetbal-
clubs jeu-de-boules banen moeten 
worden? Wat betekent dat?”

Aan de burgers werd gevraagd wat 
hun gevoel was bij het zien van die 
cijfers. De raad had geen oplossingen 
en vroeg ze mee te denken daarover. 
“Wij zeiden gewoon: ‘we weten het 
niet meer’, wat bij de oppositie hilari-
teit opleverde. ‘Het is het eerste col-
lege zonder beleid’, zo werd gesteld,” 
lacht Aalderink. Het was gebruikelijk 
dat ambtenaren een stuk maakten, 
dit voorlegden aan het college, die 
schrapte er wat in en een commis-
sie besloot er over. In de raad werd 
het stuk nog wat ‘ingekleurd’ voor 
de mensen op de tribune en het stuk 
werd afgehamerd. “En dan gaan wij 
naar de burgers met ‘dit hebben we 
bedacht, zullen we daar maar mee 
aan de gang gaan’.”
Een aantal voorzieningen bleef uit-
eindelijk toch bestaan. “De burgers 
lieten prachtig noaberschap zien, na-
men zwembaden en sportvelden over, 
gingen plantsoenen onderhouden 
noem maar op. Samen maakten we zo 
Bronckhorst!”

Krimp kan kwaliteit opleveren
“Ik ben trots als je kijkt naar het on-
derwijs. Je ziet dat we daar met de 
ouders, de medezeggenschapsraden 
en met de schoolbesturen voor 2020-
2025 de belangrijkste stappen hebben 
gezet. Het mooiste van het geheel is, 
dat wordt langzamerhand zichtbaar, 
dat je er kwaliteit voor terugkrijgt.” Hij 
noemt Voor-Drempt, Achter-Drempt, 
Kulturhus, maar ook het integraal 
kindcentrum in Steenderen waar vijf 
schooltjes bij elkaar komen, als voor-
beelden. “Ga eens kijken wat krimp 
ons opgeleverd heeft, dat is geweldig!” 
Het was een vreemde discussie. “Als je 

kind in groep 8 zit, dan is anderhalve 
kilometer te veel, twee maanden later 
fietsen ze 20 kilometer naar Doetin-
chem.”

Toekomstdroom 
Henk Aalderink ziet kansen voor mo-
biliteit. “Het is nog steeds mijn droom 
dat er ringbusjes komen in Bronck-
horst waar je de hele dag gewoon op 
kunt stappen. Die gewoon langs de 
belangrijkste kernen rijden, even naar 
het ziekenhuis en even naar de markt 
in Steenderen. Als je daar wat bere-
keningen op los laat en je kleedt dat 
een beetje slim in, zoals tafeltje-dek-
je, leerlingenvervoer en nog een aan-
tal dingen bij elkaar te pakken, ben 
ik ervan overtuigd dat je ook daarin 
met minder geld beter vervoer kunt 
krijgen. Dan moet je dus even losko-
men van je dagelijkse dingen. Ze zeg-
gen: ‘Henk, je bent helemaal gek, joh’. 
Dat is goed, dat mag ook wel.” Hij ziet 
ook mogelijkheden om de busjes voor 
evenementen gebruiken.

“De breedband komt er nu gelukkig, 
althans dat hoop ik.” Vooral jongeren 
gaan aan de breedband. Omdat 2000 
boerderijen leeg komen in de regio 
Achterhoek is het handig om de vita-
liteit van het buitengebied in stand te 
houden. Daarbij zijn drie aandachts-
gebieden belangrijk: de landbouw, 
het toerisme en de zorg.

Terugblikken
“Laten we met het droevige beginnen. 
Je bent burgemeester sinds 10 novem-
ber 2005 en in maart 2006 krijgen we 
de blikseminslag in Vorden,” weet hij 
nog goed. Hij vertelt hoe hij voor de 
eerste keer werd geconfronteerd met 
het belang van goede communicatie, 
eerlijk zijn en de mogelijkheid bieden 
elkaar te zien en met elkaar te delen. 

Ook beleefde hij verdrietige momen-
ten bij het familiedrama in Hengelo.

Mooi vond hij de vele bijzondere ac-
tiviteiten die werden georganiseerd, 
zoals de vroegere Achterhoekse Paar-
dedagen, de jaarlijkse Kastelentocht 
in Vorden, sportevenementen, de 
Broodweging bij Muldersfluite, vele 
kermissen, schuttersfeesten en ope-
ningen van bedrijven, gebouwen en 
verenigingen.
“De leuke dingen ook, naast die din-
gen, zijn toch de bezoeken aan 60-ja-
rige bruiloften. Ik zou wel een boek 
willen schrijven over 1000 jaar huwe-
lijken in Bronckhorst. Dat zijn natuur-
lijk fantastische verhalen. Wat je dan 
aan informatie krijgt over de boerde-

rijtjes, verkavelingen en hoe zich dat 
ontwikkeld heeft,” lacht hij weer. Ook 
herinnert hij zich nog die mevrouw 
die hem uitnodigde voor haar 104de 
verjaardag, die nog geschiedenis stu-
deerde. “Geweldig!”

Trots is hij ook op zijn benoeming tot 
EuroNederlander van het jaar 2012 en 
Beste Lokale Bestuurder van 2012. Hij 
kreeg van Commissaris van de Koning 
Clemens Cornielje op 10 juli 2014 de 
onderscheiding Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau uitgereikt.

Bekendheid binnen en (ver) buiten 
de gemeentegrenzen
Henk Aalderink vindt het belangrijk 
dat wethouders zich laten zien, bij-
voorbeeld in Den Haag of Brussel. 
“Die Kamerleden kijken af en toe naar 
de tribune en vragen zich af: ‘wie is 
dat?’ waar is die van? Ze moeten je 
kennen, daar moet je in investeren. 
Dat heb ik nou 10 jaar gedaan in de 
bus naar Brussel.” Er zit gewoon ver-
schil in stad en platteland. “Dat wordt 
wel erkend, maar het had meer kun-
nen zijn.”

Aalderink richtte de P10 op, het sa-
menwerkingsverband van de 10 
grootste plattelandsgemeenten van 
Nederland. Inmiddels is er een elfde 
gemeente aangesloten. Het blijft wel 
de P10 heten. “Die geuzennaam hou-
den we er in.” De P10 richtte het Henk 
Aalderink Fonds op. “Als je een goed 
idee of initiatief inlevert voor het plat-
teland, kan daarvoor 1000 euro be-
schikbaar komen. Mijn afscheidsca-
deautje was dat.”

Laatste busreis
Henk Aalderink is uitbehandeld en 
krijgt geen medicatie meer. “Alle op-
ties zijn doorlopen. Als je mee wilt 
doen aan onderzoeken heb je een 
bepaalde kwaliteit van lever en bloed 
nodig. Die is er niet meer. Nou, dan 
ga je de laatste busreis maken. En 
daar ben ik nou mee bezig. Ik weet 
nog niet precies waar ik uit kom. Het 
meest vreemde is dat je geen perspec-
tief heb. Dat heeft voor mij 65 jaar ge-
duurd, maar ik kan nu begrijpen als 
jongelui geen perspectief hebben, dat 
ze dan in een dwaling komen.”

Hij weet dat het morgen donderdag is, 
zit een beetje te praten en dat is het. 
“Ik had nog het idee dat ik nog ooit 
een brandweerkazerne zou kunnen 
openen, als een soort afsluiting. Maar 
het gaat allemaal door.”
Zijn taken en ambtsketen heeft hij 
overgedragen. Hij wil de aftakeling 
niet in de openbaarheid laten afspe-
len. “Het is ook een keer mooi ge-
weest, klaar! De gemeente staat er 
goed voor. Het is een mooie basis om 
op verder te werken. Ik neem gerust 
afscheid van de prachtige gemeente 
Bronckhorst.”

Henk Aalderink tijdens één van zijn vele publieke optredens.

Henk Aalderink: “Ik neem gerust afscheid van de 
prachtige gemeente Bronckhorst”

Koningin Beatrix geflankeerd door Clemens Cornielje en Henk Aalderink.Henk Aalderink hield van de tradities in Bronckhorst, zoals het vogelschieten.
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‘Icoon voor lokaal bestuur’
Je hebt een open en toegankelijke bestuursstijl. Je was een ware burgervader 
als diep leed de gemeente trof en als er lastige kwesties speelden nam je je 
verantwoordelijkheid en ging je moedig voor je inwoners staan om met op-
geheven hoofd de klappen op te vangen.
Je was een burgemeester met visie. 
Als één van de eersten onderkende je 
wat de demografische ontwikkelingen 
voor Bronckhorst betekenden. “Niet 
vechten tegen trends, maar meebe-
wegen om ervoor te zorgen dat de ge-
meente in de toekomst leefbaar blijft 
voor alle inwoners,” luidde jouw cre-
do. En onder jouw bezielende leiding 
werd Bronckhorst een vernieuwende 
gemeente op het gebied van samen-
spel tussen inwoners en bestuur.
Vanachter je bureau wierp je dagelijks 
een blik op de hooiende boer die op 
een groot doek de wand van je werk-
kamer vult. Beeld van de Achterhoek 

waar je bent geboren en getogen. Die 
regio ken je als je broekzak, je bent er-
mee verweven.
Je zorgde ervoor dat de uitdagingen 
tegen de krimp in groter verband wer-
den opgepakt en je bereikte dat de 
handen ineen werden geslagen om 
de Achterhoek toekomstbestendig te 
maken.
Met tomeloze energie wist je de Ach-
terhoek op de kaart te zetten, in Arn-
hem, in Den Haag en in Brussel. Het 
plattelandsthema stopte niet bij de 
grenzen van de Achterhoek. Je deelde 
je kennis en ervaringen met platte-
landsgemeenten uit het hele land en 

richtte voortvarend de P10 op, inmid-
dels een sterk merk.
In voorspoed was je actief maar ook 
als het je persoonlijk tegenzat. On-
danks je ziekte ging je je verantwoor-
delijkheid niet uit de weg en je toonde 
een enorm doorzettingsvermogen.

Door onvoorwaardelijke toewijding, 
door het vermogen om anderen te 
inspireren en door volhardendheid 
met vriendelijke stijl mag jij gezien 
worden als een icoon voor het lokale 
bestuur.

Clemens Cornielje
Commissaris van de Koning van de 
provincie Gelderland

   

De burgervader in het gemeentehuis.Hij heeft er nu de deur achter zich dichtge-
trokken.

Henk Aalderink bezocht zo veel mogelijk evenementen in Bronckhorst, waaron-
der Achterhoekse Paardendagen.

De burgervader begaf zich net zo makkelijk tussen ‘hoge heren in Den Haag’ als 
tussen de kinderen in zijn eigen gemeente.

Burgemeester Aalderink zette Bronckhorst volgens velen op de kaart.

‘Geschiedenis voor nageslacht bewaren’
Voor de berging van de Lancaster ED470 maakte de burgemeester zich sterk. 
“Henk Aalderink vond dat ik het stuk educatie en historie maar moest doen,” 
lacht Harry Somsen. “Ik moest maar een groepje om me heen verzamelen 
die dat wilde doen. Dat is ook gelukt.” Henk Aalderink bleef nauw betrokken, 
ook toen het niet zo goed met hem ging. Jeroen Wesselink nam de taak van 
hem over. Bij de berging zelf en bij wat op het terrein gebeurde was hij wel 
aanwezig.
“Het belangrijkste was voor de familie 
de zekerheid geven dat het dit toestel 
was en dat zij ook een stuk af kunnen 
sluiten,” legt Harry de reden van de 
berging uit. “Als tweede deel, dat was 
voor Henk Aalderink ook net zo be-
langrijk, dat er een educatief project 
zou komen, voor de leerlingen van 
alle scholen.”

Er kwam een goed gevulde leskoffer 
zodat kinderen kunnen leren over wat 
er gebeurd is in de regio. Henk Aalder-
ink ging met Harry Somsen mee om 
de eerste leskoffer naar de Looschool 
in Zelhem te brengen. Deze werd 
overhandigd aan Sander Regelink, die 
bij de crashplaats woont.

Op 4 mei 2014 werd, als afsluiting van 
het project een herdenking georgani-
seerd voor familieleden van de omge-
komen vliegers en mensen de werk-
groep. Zij konden in het museum kij-
ken naar de gevonden vliegtuigdelen 
en het bergingsterrein werd bezocht. 
“De burgemeester sprak de aanwezi-
gen toe en daar kwamen emoties bij 
los. Ik ben blij dat hij dit project heeft 
af kunnen maken.”

Harry Somsen
Oud Zelhem

   

‘Niet alleen burgemeester, maar ook een 
burgervader’
Henk Aalderink is een doorpakker. Ik heb hem leren kennen tijdens het in-
halen van Sinterklaas in Vorden. Hij was net geïnstalleerd en ik liep mee om 
in april 2006 VOV-voorzitter te worden en ik nodigde hem alvast uit. In het 
dorpshuis werd de nieuwe burgemeester geïntroduceerd bij de kinderen. 
Hij deed dat met de kinderen samen. Toen dacht ik: ‘Het is niet alleen een 
burgemeester, maar ook een burgervader’. Dat heb ik altijd ontzettend in 
hem gewaardeerd. Hij was makkelijk toegankelijk, benaderbaar, hij kon met 
de grote man, de kleine man. Niet die afstand. Dat waardeer ik nog in hem, 
hij doet dat nog steeds.
Henk Aalderink wilde de nieuwe ge-
meente echt op de kaart zetten, daar-
om was hij ook veel naar Den Haag en 
Brussel. Hij zocht ook naar verbinding 
tussen de verschillende culturen van 
die dorpskernen. Hij probeerde toch 
een eenheid te smeden, tot Bronck-
horster. Dat was niet even gemakke-
lijk.
Ook stond hij vlot open voor nieuwe 

ideeën, zoals de komst van de Vuelta 
en de viering van 100 jaar Achtkastee-
lentocht. Wat hij niet financieel kon 
ondersteunen, deed hij op facilite-
rende wijze. Dat heb ik altijd aan hem 
bewonderd.
Hij was veelvuldig aanwezig bij eve-
nementen, vaak vergezeld van zijn 
vrouw. Als burgemeester ben je 24 
uur in touw, ook tijdens vreugdevolle 

en droeve gebeurtenissen. Vooral die 
betrokkenheid vind ik heel belangrijk. 
Het is geen robot, het is een mens met 
al zijn sterke en zijn zwakke kanten. 
Mooi moment ook, vorig jaar, toen hij 
geridderd werd. Dat heeft hij terecht 
verdiend.
Wij als raad zullen hem erg gaan 
missen. We hadden heel graag zijn 
ambtstermijn willen uitdienen. Dat is 
ons helaas niet gegund. Wij wensen 
hem en zijn vrouw en kinderen veel 
sterkte toe. Het is een ongelijke strijd.

Marcel Leferink
VVD Raadslid en Oud-voorzitter Vor-
dense Ondernemers Vereniging (VOV)

   

‘Bedankt dat je mijn burgemeester was’
‘Dag mevrouw de griffier’, ‘Dag meneer de burgemeester’, ons geijkte grap-
je waarmee we elkaar altijd gedag zeggen. ‘Ik ben slechts plaatsvervanger 
Henk’, ‘Ja, ja, ik weet het’. Henk Aalderink, bijna 10 jaar heb ik nauw met hem 
mogen samenwerken. 
Eerst vanuit communicatie en later 
vanuit de griffie. Dan bouw je wel 
een band op. Henk is een man uit één 
stuk, een selfmade man met aandacht 
voor zijn omgeving. Hij kan prachtige 
anekdotes vertellen over de bezoe-
ken aan de inwoners die 60 jaar ge-
trouwd zijn. Wat genoot hij daar van! 

Hoe ontroerd was hij over de nare 
incidenten die in onze gemeente ge-
beurd zijn. Hoe zeer deed hem de 4 
mei-affaire. Maar ook, hoe genoot hij 
van de leerlingen van de basisschool 
die meededen met het Bronckhorster 
basisschooldebattoernooi. “Allemaal 
raadsleden in de dop” volgens Henk.

We zijn heel verdrietig dat hij het roer 
los heeft moeten laten, wat zou hij nog 
graag zijn doorgegaan. Wat blijft is de 
herinnering aan een zeer betrokken 
burgemeester die er voor zijn inwo-
ners en collega’s was. Ik ben trots op 
je Henk, bedankt dat je mijn burge-
meester was.

Marja Nengerman
Plaatsvervangend griffier

   

‘Hij verdient een hele dikke schouderklop!’
Vrijheid vieren wordt elk jaar in een andere provincie gedaan en in 2011 was 
Gelderland aan de beurt om van elke gemeente twee jongeren mee te nemen 
naar het defilé van 5 mei. Henk Aalderink nodigde Robert ter Maat uit om 
samen met Annemieke Riefel van PJG en de burgemeestersvrouw Wilma 
Aalderink naar de Eubesiuskerk in Arnhem te gaan en vervolgens in de bus 
naar Wageningen.
Robert en Annemiek kenden Henk 
Aalderink al. “We kregen wel eens re-
acties op het toneelspelen. Annemiek 
was druk met de revue en ik met het 
Openluchtspel in Baak, daar kwam hij 
ook altijd kijken. Dan kregen we be-
richtjes van hem dat hij het hartstikke 
leuk vond,” vertelt hij.
Later kwam het 100-jarig jubileum 
van Plattelands Jongeren Gelderland 
in beeld. “Toen eenmaal bekend 

was dat Hare Majesteit de Koningin 
Beatrix aanwezig was, hadden we 
vanaf die dag elke week wel contact 
met elkaar. Je kon alles met hem be-
spreken, hij stond overal voor open 
en liet ons echt naar voren komen. Hij 
hielp ons overal mee. Het is gewoon 
een geweldige vent.” Robert kijkt terug 
op een plezierige samenwerking.
“Als ik terugkijk naar zijn periode als 
burgemeester, heeft hij het platteland 

in Nederland wel op de kaart gezet! 
Met die P10 gemeenten en hij was ook 
druk met Achterhoek 2020. Ik gebruik 
hem nog wel eens als voorbeeld. Als 
je ziet wat hij allemaal bereikt heeft, 
wat hij allemaal gedaan heeft in zijn 
leven, verdient hij wel een hele dikke 
schouderklop!”

Robert ter Maat
Voorzitter van de Plattelands Jongeren 
Gelderland
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Achter-Drempt: Parkeerplaats begraafplaats aan de Zomerweg  

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Baak: Tussen groenstrook Vordenseweg / Van der Heijdenstraat

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval 

Bronckhorst: Parkeerterrein Onderstraat

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Halle: Dorpsstraat (parkeerplaats bij café-restaurant Nijhof)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, luiers, textiel, restafval

Hengelo: Parkeerterrein hoek Spalstraat / Kastanjelaan (let op: geen restafval-

container)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel

Hengelo: Het Karspel / Sarinkkamp (bij sporthal De Kamp)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Hoog-Keppel: Bij het sportcomplex op de Monumentenweg

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Hummelo: Keppelseweg, nabij basisschool De Woordhof

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Keijenborg: Parkeerplaats voetbalvelden Past. Thuisstraat

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, textiel, restafval

Kranenburg: Eikenlaan

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas textiel, restafval

Laag-Keppel: Oude Zutphenseweg

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Olburgen:  Olburgseweg (ingang dorp) 

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Steenderen: H. Addinkstraat

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Toldijk: Speelplaats Russerweg 

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Varssel: Zelledijk (bij school) 

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Veldhoek: Sporthal Varsselseweg

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Velswijk: Velswijkweg

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, textiel, restafval

Voor-Drempt: Dreef (nabij nr. 1)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Vorden: De Bleek (nabij supermarkt)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Vorden: Hoetinkhof

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Wichmond: Baron van der Heijdenlaan

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, restafval

Zelhem: Parkeerterrein Stationsplein / Kerkweg

Kunststof verpakkingen &  zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Zelhem: Stikkenweg / Doetinchemseweg (Carpoolplaats)

Kunststof verpakkingen & zuivel- en sappakken, glas, papier, textiel, restafval

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Helaas heeft burgemeester Henk 
Aalderink eind januari moeten 
 besluiten om zich ziek te melden.  
De Commissaris van de Koning van 
Gelderland, de heer Cornielje, 
 benoemde daarom op 2 februari 
 mevrouw Helmi Huijbregts-Schiedon 
voor onbepaalde tijd als waarne-
mend burgemeester van 
 Bronckhorst. 

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD) 
is 66 jaar en woont in Oosterhout. 
Daarnaast hebben zij en haar man 
een huis in Gorssel wat meteen haar 
betrokkenheid met onze regio laat 
zien. “Ik heb daardoor echt iets 
gekregen met de Achterhoek. Ik vind 
het ondanks de aanleiding dat ik nu in 
Bronckhorst ben, dan ook een eer om 
het burgemeesterschap van Henk 
Aalderink waar te nemen. Betrokken 
zijn bij inwoners en wat hen bezig-
houdt, is voor mij het mooie van bur-
gemeester zijn. En hier gebeurt veel, 
heb ik gelezen en gezien!” Helmi 
 Huijbregts-Schiedon is een ervaren 
burgemeester. Zo was zij van 1 okto-
ber 2013 tot 9 januari 2014 waar-
nemend burgemeester van de 

gemeente 
Lochem, van 
juli 2010 tot 
januari 2011 
waarnemend 
burgemeester 
van de gemeen-
te Roosendaal 
en van 2001 tot 
2009 burge-
meester van de 
gemeente Oosterhout. Van 1995-
2001 was zij lid van het College van 
Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 
en sinds 2007 is ze lid van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal. Eerste 
kamerlid blijft ze naast haar functie 
in Bronckhorst. “Ik denk dat ik uitda-
gingen die lokaal spelen op deze 

manier juist heel goed bij de landelij-
ke politiek onder de aandacht kan 
brengen. Bijvoorbeeld hoe we hier 
samen met inwoners en andere 
betrokkenen door het ontplooien van 
bijzondere initiatieven omgaan met 
het dalende aantal inwoners en het in 
stand houden van de leefbaarheid.” 

Helaas is de ziekte van Henk Aalde-
rink zodanig ernstig dat het niet de 
verwachting is dat hij terugkomt als 
onze burgemeester. Hoe zijn gezond-
heid zich ontwikkelt, moet de tijd 
 uitwijzen. 
Elders in Contact vindt u een inter-
view met Henk Aalderink over zijn 
10-jarig burgemeesterschap in uw 
gemeente. 

Zieke burgemeester Aalderink waargenomen door 
mevrouw Huijbregts-Schiedon 

In verschillende kernen in Bronck-
horst vindt u milieuparkjes met 
(ondergrondse) containers. Hier kunt 
u diverse soorten afval en afgedankte 
goederen gratis kwijt zoals glas, 
kunststof verpakkingen en dranken-
kartons en soms ook papier en 
 textiel. De containers op deze parkjes 
zijn, in tegenstelling tot containers  
bij bijvoorbeeld appartementen-
complexen, voor algemeen gebruik.
 
Sinds kort beschikken bijna alle 
milieuparkjes ook over ondergrondse 
containers voor restafval. Een uit-
komst voor bewoners met weinig 
restafval die geen grijze container 
wensen. Maar ook als u zo nu en dan 
niet uitkomt met uw grijze container 
kan de ondergrondse container een 
oplossing zijn. 
 
Voor het gebruik van de restafvalcon-
tainer betaalt u een tarief van € 1,88 
per inworp (een afvalzak van maxi-
maal 60 liter). De container opent u 
met een speciale toegangspas. Met 
deze pas wordt tevens het aantal 
malen geregistreerd dat u een afval-
zak in de container deponeert. Het 
bedrag wordt via de afvalstoffenhef-
fing in rekening gebracht. De afvalpas 
kunt u gratis aanvragen bij Circulus-

Berkel. Kijk hiervoor op  
www.circulus-berkel.nl. Ruim 2.500 
inwoners hebben deze pas aange-
vraagd met de bestelactie eind vorig 
jaar. Zij krijgen deze week een enve-
lop in de bus met de pas en meer 
informatie.
 
Adressen milieuparkjes 
Hiernaast vindt u de milieuparkjes in 
Bronckhorst op een rij. In het over-
zicht ziet u welke soorten afval en 
goederen u op deze parkjes kwijt 
kunt. Op bijna alle parkjes kunt u nu 
ook (tegen betaling) gebruik maken 
van een container voor restafval. 

Recycling
Vorige week hebben de gemeenten 
Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, 
Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en 
Zutphen besloten om nog meer en 
efficiënter in te zetten op het herge-
bruik van afval. Met als uiteindelijk 
doel dat in 2030 nog maar 10 kilo 
restafval per persoon wordt ingeza-
meld en al het overige ‘afval’ als 
grondstof wordt hergebruikt voor 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoor-
beeld ingezet op het lokaal her-
gebruiken van al het ingezamelde 
papier.  

Nu ook containers voor 
 restafval op milieuparkjes 
Pas aangevraagd? Deze week ligt ‘ie in 
de bus 



Zoals u weet is er vanaf 2015 geen 
papieren afvalkalender meer ver-
schenen. Uw inzameldagen t/m 
maart heeft u gekregen in een brief 
die eind november 2014 bij u thuis 
bezorgd is. Vanaf maart vindt u de 
inzameldagen op de digitale kalender 
op www.circulus-berkel.nl. U kunt 
ook gebruik maken van de handige 
app met inzameldata. Wie geen inter-
net of smartphone heeft, kan een 
eenvoudige print met inzameldagen 
aanvragen via de Afval-Informatie-
Lijn van Circulus-Berkel.

Minder papiergebruik
In veel gemeenten is de laatste jaren 
de knoop doorgehakt om de afvalka-
lender alleen nog digitaal te versprei-
den. Dat zorgt voor kostenbesparing 
en levert milieuwinst op doordat er 
minder papier verbruikt wordt. Ook 
onze gemeente stapte om die rede-
nen over op de digitale afvalkalender.

Zo zoekt u uw inzameldagen op:
U kunt de digitale afvalkalender op 
www.circulus-berkel.nl inzien, 
downloaden en desgewenst printen. 
Ook kunt u de data in uw digitale 
agenda zetten. Klik op de knop
‘afvalkalender’ links in het scherm. U 
kunt ook gebruikmaken van de app 
met inzameldagen. Hiermee krijgt u 
automatisch een seintje als er een 
inzameling aankomt. Hoe? Download 
de app gratis via de App store of 
 Google Play. Zoek op de term 
 ‘Afvalvrij’ en selecteer de app van 
Opzet BV. 

Geen internet of smartphone? 
Dan kunt u een eenvoudige print met 
de inzameldagen opvragen bij 
 Circulus-Berkel, via tel. (0900) 95 52 
(bereikbaar op werkdagen van 07.45 
tot 17.00 uur, gebruikelijke bel-
kosten).

Let op: inzameldata afval 
digitaal te raadplegen!

Carnaval staat voor de deur: drie 
dagen en nachten feesten voor jong 
en oud. Carnaval is één van de 
momenten waarop veel kinderen hun 
eerste glas alcohol drinken. 

Schadelijk voor de hersenen
Als een kind zijn eerste glas alcohol 
drinkt, is dat de start van een patroon 
van vaker en meer drinken. Tijdens 
carnaval zelf, of daarna - thuis of op 
verjaardagen en feesten. Terwijl we 
weten dat alcohol schadelijk is voor 
de hersenen. Hersenen ontwikkelen 
zich tot het 24e levensjaar en alcohol 
beïnvloedt deze ontwikkeling sterk. 

Blijf consequent
Ook tijdens carnaval is het belangrijk 
dat ouders consequent blijven in het 
stellen van regels. U wilt toch ook dat 
uw kind met een gezond stel hersens 
opgroeit? Bovendien geldt sinds 2013 
de regel dat jongeren onder de 18 

jaar, die alcohol bij zich hebben, 
strafbaar zijn en een boete kunnen 
krijgen.

Enkele tips
• Spreek van te voren af dat uw kind 

tijdens het carnaval niet drinkt
• Maak ook met de volwassenen met 

wie u op stap gaat de afspraak dat 
zij uw kind geen alcohol aanbieden

• Ook geen scheutje alcohol in de 
frisdrank van uw kind 

• Blijkt dat uw kind toch gedronken 
heeft, bespreek dit dan de volgende 
dag op een rustig moment. Geef 
duidelijk aan dat u niet wilt dat uw 
kind drinkt 

Op www.hoepakjij 
dataan.nl staat 
meer informatie 
voor ouders of scan 
de QR-code.

Een carnaval van NIX: geen alcohol onder de 18!

B en w evalueren het project Hart-
veilig wonen in Bronckhorst. Het 
project had oorspronkelijk een loop-
tijd tot en met 2014. Deze termijn is 
verlengd tot en met 2015, om in dit 
jaar een besluit te nemen over het 

vervolg. Vrijwilligers kunnen voorlo-
pig de benodigde scholing blijven 
volgen.

Hartveilig wonen is een netwerk van 
Automatisch Externe Defribillatoren 
(AED’s), met daaraan gekoppeld een 
netwerk van geschoolde vrijwilli-
gers. Een AED wordt gebruikt bij een 
hartstilstand. Als iemand binnen 6 
minuten start met reanimeren en 
een AED gebruikt, is de kans op 
overleven het hoogst. Een ambulan-
ce redt het vaak niet binnen die tijd 
aanwezig te zijn. 

Evaluatie
Bronckhorst was in 2008 één van de 
eerste gemeenten in ons land die 
met Hartveilig wonen aan de slag 

ging. De AED’s zijn hier sindsdien elk 
jaar zo’n 25 keer ingezet, waarbij het 
slagingspercentage ook ongeveer 
25% is. Er is een goed functionerend 
netwerk inclusief vrijwilligers opge-
bouwd. De AED belangengroep 
(bestaande uit leden van EHBO ver-
enigingen en de Bronckhorster afde-
ling van het Rode Kruis) is gevraagd 
om hun ervaringen te delen en mee 
te denken over de toekomst van het 
project. In de komende periode 
benaderen we hiervoor nog andere 
partijen. Op basis van alle gesprek-
ken volgt voor de zomer een besluit 
over het voortzetten, aanpassen, 
dan wel beëindigen van het project 
Hartveilig wonen, zodat de raad in 
juni een definitief besluit kan nemen.

Project Hartveilig wonen  geëvalueerd 
Kans op overleven  hartstilstand wordt vergroot door 
 vrijwilligersnetwerk

• Ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee 
 verder uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
• Weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u 

daarvan kunt leren of er welicht bij aan kunt haken?  

Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand te doen en goed te weten wat er in een dorp 
speelt, heeft de gemeente een aantal medewerkers die regelmatig op pad zijn in Bronckhorst en in 
gesprek gaan met inwoners en organisaties over allerhande onderwerpen. 

Dit zijn onze gebiedsambtenaren:
Wim Berenpas (Bronckhorst midden: Hengelo e.o.)
E-mail: w.berenpas@bronckhorst.nl 
Tineke Vos (Bronckhorst midden: Hengelo e.o.)
E-mail: t.vos@bronckhorst.nl 
Mathijs van Dorst (Bronckhorst noord: Vorden e.o.)
E-mail: m.vandorst@bronckhorst.nl
Herman de Groot (Bronckhorst noord: Vorden e.o.)
E-mail: h.degroot@bronckhorst.nl  
Helmig van der Kolk (Bronckhorst zuid: Hummelo e.o.)
E-mail: h.vanderkolk@bronckhorst.nl 
Jan Ditzel (Bronckhorst zuid: Hummelo e.o.)
E-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl
Sander Burggraaf (Bronckhorst west: Steenderen e.o.)
E-mail: s.burggraaf@bronckhorst.nl 
Jeroen Glandrup (Bronckhorst west: Steenderen e.o.)
E-mail: j.glandrup@bronckhorst.nl
Arie Vries (Bronckhorst oost: Zelhem e.o.)
E-mail: a.vries@bronckhorst.nl
Jeanne Wissink (Bronckhorst oost: Zelhem e.o.)
E-mail: j.wissink@bronckhorst.nl

Meer informatie over onze gebiedsambtenaren zie www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren of scan de QR-code.

Zomaar twee voorbeelden 
Bij het kantoor van scholengroep Gelderveste aan de Decanijeweg in Vorden stond een boom 
die in slechte staat was. De gemeente was van plan de boom te kappen, maar Gelderveste wilde 
er graag iets bijzonders van maken, te weten een boomkunstwerk. Zij legden hun verzoek neer 
bij onze gebiedsambtenaren Herman en Mathijs. Na overleg op het gemeentehuis bleek dat 
mogelijk, waarop Gelderveste dit voor eigen kosten verder oppakte. Inmiddels heeft een boom-
kunstenaar de boom tot kunstwerk verheven en een bijzonder plekje in Vorden gecreëerd. 

Enkele inwoners van Hummelo vroegen via gebiedsambtenaren Jan en Helmig of de gemeente 
hen zwerfvuilopruimsets kon verstrekken om afval langs de weg op te ruimen. Dit is gebeurd 
en ook hun verzoek om een bankje en prullenbak op het groenstrookje nabij de rondweg Hum-
melo konden we inwilligen.

Durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

Wim Berenpas

w.berenpas@bronckhorst.nl

Helmig van der Kolk

h.vanderkolk@bronckhorst.nl

Tineke Vos

t.vos@bronckhorst.nl 

Jan Ditzel

j.ditzel@bronckhorst.nl

Jeanne Wissink

j.wissink@bronckhorst.nl

Herman de Groot

h.degroot@bronckhorst.nl

Arie Vries

a.vries@bronckhorst.nl

Sander Burggraaf

s.burggraaf@bronckhorst.nl
Mathijs van Dorst

m.vandorst@bronckhorst.nl

Jeroen Glandrup

j.glandrup@bronckhorst.nl

Durf te vragen! Mail ze of bel ze via 
tel. (0575) 75 02 50. Ze zijn er voor u!



Vroege vogelexcursies
In het vroege voorjaar zijn de vo-
gels nog goed te zien. De blaadjes 
zijn nog klein en de vogels laten 
zich vooral ´s morgens vroeg goed 
horen. Daarom organiseert natuur-
organisatie IVN in maart en begin 
april drie vroege vogelexcursies. 

Onder leiding van ervaren gidsen van 
de vogelwerkgroep IVN Noord-West 
Achterhoek gaan de deelnemers in 
kleine groepjes op zoek naar vogels op 
drie geheel verschillende plekken: in 
de uiterwaarden van de IJssel (water-
vogels), op het landgoed De Velhorst 
(vogels in het bos) en op het landgoed 

Beekvliet (vogels in het open veld). De 
organisatie van deze excursies is in 
handen van IVN afd noord-midden-
achterhoek en kost 10 euro voor drie 
ochtenden. De excursies zijn gepland 
op de zaterdagochtenden 7 maart, 21 
maart en 4 april en wel van 7.00 tot 
9.00 uur.

Inlichtingen
Geke Nikkels, tel. 0573 - 432300 of 
gekenikkels@hotmail.com

Aanmelden gaat via 
cursus.ivnnma@gmail.com
daarna volgt nadere informatie.

   

Nieuwe vervoerders   
Regiotaxi in vier regio’s
Regio - De huidige contracten tussen 
Regiotaxi Gelderland en vervoerder 
Willemsen de Koning worden per 1 
juli 2015 met wederzijdse instem-
ming beëindigd. Voor de regio’s 
Achterhoek, Rivierenland, Steden-
driehoek en FoodValley (voorheen 
De Vallei) is daarom een nieuwe Eu-
ropese openbare aanbesteding uit-
geschreven. De nieuwe contracten 
beginnen op 1 juli 2015 en hebben 
een looptijd van anderhalf jaar (tot 
en met 31 december 2016).

Nieuwe vervoerders
Vorige week heeft Regiotaxi Gelder-
land de uitslag van de aanbesteding 
bekend gemaakt. Het vervoer in de 
regio’s Rivierenland en FoodValley 
(voorheen De Vallei) is voorlopig ge-
gund aan De Vier Gewesten BV. In de 
regio Achterhoek aan Noot Touring-

car Ede BV en in de regio Stedendrie-
hoek aan Connexxion Taxiservices BV. 
De uitvoering van de ritten in de regio 
Noord Veluwe blijft ongewijzigd in 
handen van ZCN.

De nieuwe vervoerders zijn geen on-
bekenden voor Regiotaxi Gelderland. 
De Vier Gewesten verzorgde eerder 
ritten in Noord Veluwe en de Achter-
hoek. Noot deed dat in FoodValley 
(toen nog De Vallei) en Connexxion 
was eerder verantwoordelijk voor het 
vervoer in Apeldoorn.

Voorlopig
Het besluit is nog niet definitief. Alle 
inschrijvers kunnen binnen 20 werk-
dagen beroep aantekenen tegen de 
voorlopige gunning. Pas na behande-
ling van eventuele beroepen wordt 
het werk definitief gegund.

Valentijnsgeschenk voor onbekende
wereldburger
Vorden - Wereldwinkel Vorden wil 
een onbekende wereldburger blij 
maken op Valentijnsdag, helpt u 
mee?

Kom naar de Wereldwinkel en koop 
voor uw geliefde een cadeautje in de 
winkel. Door deze koop maakt u de 

producent van dit artikel, voor u een 
onbekende, ook blij. De makers van de 
artikelen in de winkel wonen in ver-
schillende werelddelen zoals Afrika 
en Azië en van de opbrengst van hun 
producten kunnen zij een eigen be-
staan opbouwen. Zo helpt u bijvoor-
beeld cacaoboeren door de beroemde 

Tony’s Chocolonely chocoladerepen 
te kopen, of wat dacht u van een rode 
kaars of een hartjesvorm waxinelicht-
je? Een onbekende wereldburger blij 
maken hoeft niet alleen op Valentijns-
dag, koop uw cadeautjes altijd in de 
Wereldwinkel, dan maakt u het hele 
jaar door een wereldburger blij.

   

Dagboottocht De Zonnebloem
Regio - De Zonnebloem afdeling 
Vorden is de komende drie jaar ver-
antwoordelijk voor het organiseren 
van de dagboottocht voor gasten van 
de afdeling Hengelo, Keijenborg, 
Wichmond,Vierakker, Vorden en 
Steenderen.

Milagros Naranjo, hoofd Boottocht, 
nodigt namens genoemde afdelingen, 
mensen met een lichamelijke beper-

king uit voor de gezellige en dit jaar 
muzikale boottocht die wordt gehou-
den op dinsdag 31 maart a.s.

De afvaart vindt plaats om 9.00 uur 
aan de IJsselkade in Zutphen en dit 
jaar gaan we voor het eerst over de 
mooie 2000 jaar oude IJssel richting 
Doesburg. Deelnemers worden ver-
wend met een luxe drie gangendiner 
en natuurlijk worden zij voorzien van 

koffie en drankjes en is er weer een 
traditionele verloting.

Rond 17.00 uur wordt de “Zilver-
meeuw” weer terug verwacht aan de 
IJsselkade. Neem snel contact op met 
genoemde Zonnebloemafdeling om u 
in te schrijven. 

Kosten bedragen € 32,50 per persoon 
inclusief vervoer. Vol = Vol.

   

HTV speelt De Raod van Kloetenbarg
Hengelo - De Hengelose Toneel ver-
eniging ( H.T.V.) houdt haar jaarlijk-
se toneeluitvoering op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 februari aanvang 20.00 
uur en zondag 15 februari aanvang 
14.00 uur in Ons Huis in Hengelo.

Dit jaar is er gekozen voor een blijspel 
in drie bedrijven met de titel “De raod 
van Kloetenbarg” geschreven door 
Bernd Gombold.

Een korte inhoud van het stuk
De gemeenteraadsverkiezingen staan 

weer voor de deur in Kloetenbarg, 
een kleine plattelandsgemeente. De 
zittende raadsleden wringen zich in 
allerlei bochten om weer herkozen te 
worden. 

De wethouder die ook waarnemend 
burgemeester is heeft raadsleden om 
zich heen verzameld die precies doen 
wat hij wil. 

Deze keer hebben de heren geducht 
gevaar te vrezen van hun echtgeno-
tes, die het bedrog en de uitstapjes 

van de heren beu zijn en komen met 
een vrouwenlijst. De mannen knij-
pen hem nu wel en laten de vrouwen 
bespioneren. Maar als blijkt dat deze 
spion zijn eigen spel speelt wil er 
uiteindelijk niemand meer in de ge-
meenteraad.
   

 ▶ Kaarten verkrijgen bij:
 ▶ Fam. Woerts, tel. 0314 - 625322 
mob 06 - 55393350

 ▶ Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo

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

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

Baak:
• Broekstraat 3, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Walterslagweg 4A, verbouwen ligboxenstal
• Wichmondseweg 11D en 11E, vergroten woningen, procedure termijn verlengd  

Drempt:
• Binnenweg 7, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Halle:
• Correctieve herziening Kleine kernen 2, repareren planonderdeel, vastgesteld bestemmingsplan
• Landstraat 9, bouwen tuinhuisje en aanleggen vijver en paardenbak

Hengelo (Gld):
• Berkenlaan 5, vergroten woning, besluit genomen
• Bronkhorsterstraat 10, activiteit: milieu, wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• De Heurne 19, kappen 2 essen, aanvraag ontvangen
• Dennendijk 1-3, realiseren bed- & breakfast-voorziening/thee & moestuin/boomgaard/kaas-

makerij, definitief bestemmingsplan
• Kruisbergseweg 1, uitbreiden werktijden, aanvraag ontvangen
• Spalstraat 3, het organiseren van carnaval Hengelo (Gld), besluit genomen
• Tolweg 1 en 1A, vormverandering agrarisch bouwperceel, definitief wijzigingsplan

Hummelo:
• Dorpsstraat 12, bouwen kapschuur, besluit genomen 

Hoog Keppel:
• Burg. Van Panhuysbrink 11, wijzigen gebruik kerkgebouw, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 4A, kappen 2 eiken, besluit genomen
• Remmelinkdijk 12, tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor houden bed- & breakfast,  

besluit genomen

Steenderen:
• Covikseweg 6, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Covikseweg 9, tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor houden bed- & breakfast, besluit 

 genomen

Toldijk:
• Wolfsstraat  5, het organiseren van trekkertrek 2015, besluit genomen

Vorden:
• Burgemeester Galleestraat 81 t/m 93 (oneven), bouwen 7 patiowoningen, besluit genomen
• Hobelmansdijk, gedeeltelijk kappen houtsingel, vergunningsvrij
• Reeoordweg nabij nr. 4, kappen eik, aanvraag intrekken vergunning
• Zomervreugdweg nabij nr. 5, kappen boom, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Polweg 7, tijdelijk plaatsen woonunit, besluit genomen

Zelhem:
• Akkermansstraat, kappen 5 populieren, besluit genomen
• Akkerweg 5, bouwen ligboxenstal, besluit genomen  
• Halseweg 29B, bouwen aanbouw clubgebouw, besluit genomen
• Hobelmansdijk, kappen populier, aanvraag ontvangen
• Piet Mondriaanstraat 3, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Nijmansedijk 1, verbouwen woning, besluit genomen
• Ruurloseweg 42, het organiseren van weidepop festival 2015, besluit genomen
• Ruurloseweg 49, activiteit: milieu, wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• Varsselsestraat 11A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Wittebrinkweg 9, vergroten woning, aanvraag ontvangen

Mededelingen 
Financiële verordening vastgesteld
Op 29 januari 2015 stelde de gemeenteraad een nieuwe Financiële verordening vast. 
De verordening regelt een aantal zaken betreffende het financiële beleid, het financieel beheer en 
de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. U vindt de nieuwe verordening op 
www.bronckhorst.nl onder Bestuur ➝ Regelgeving en beleid ➝  Financiën en economie.

Snoeiwerkzaamheden
Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen af:
• Baak, Rozenstraat, 11 t/m 18 februari 2015
• Hummelo, Ruurlose Allee, 11 t/m 13 februari 2015 

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

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

Het voorjaar komt er weer aan 

en daar willen we opgeruimd 

aan beginnen. Daarom een grote 

schoonmaak bij de winkeliers op 

zaterdag 14 februari. Kom op tijd 

voor de meeste keus en de 

grootste kortingen!  Diverse 

winkels zorgen dan ook voor een 

ontbijtje voor de vroege vogels. Een 

goed begin van het weekend! 

ZATERDAG 
VERLAGEN WE 
NOG 1 KEER 

ALLE PRIJZEN! 

50% KORTING 

OP ALLE KLEDING 

MET STICKER
GELDIG OP 

14 FEBRUARI 

DORPSSTRAAT 18B                      DORPSSTRAAT 18B

Voldoende 
parkeergelegenheid!P

ALLEEN 14 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 8.00-10.00 een 
waardecheque twv 15% 
van uw aankoopbedrag

te besteden 17 februari t/m 29 maart 2015

HABBEKRATS
 € 5,- EN € 10,- 

ALLEEN 14 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 10.00-17.00 een 

waardecheque twv 10% 
van uw aankoopbedrag

te besteden 17 februari t/m 29 maart 2015

BURG. GALLEESTRAAT 9

MOOIS VOOR MINDER
 50-60-75% KORTING 

RAADHUISSTRAAT 2DORPSSTRAAT 4

Zaterdag 

14 februari 2015

Opruiming in centrum 

Vorden

25%
 50 % KORTING

Alle kleding en accessoires 2 HALEN 1 BETALEN
 VOOR DE VROEGE VOGELS   TUSSEN 8 EN 10 UUR

 10 % KASSAKORTING 

              (ook op actie fietsen/artikelen!)

DORPSSTRAAT 12



VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

DORPSSTRAAT 4

                  Hele assortiment 
                            10 % korting
30 % korting op onze Bulgaarse wijnen 
en andere aantrekkelijke aanbiedingen.

Ontbijt champagne plus hapje…  
BURG. GALLEESTRAAT 12 & 12A

Zaterdag 
14 februari 2015

Opruiming in centrum 
Vorden

!ALLE 
AFGEPRIJSDE 

SCHOENEN 
1/2 PRIJS

(DAMES, HEREN EN KINDER 
VAN DE AFGEPRIJSDE PRIJS)

Alléén op 

zaterdag 14 februari 2015 !ALLE 
OVERIGE 

ARTIKELEN
10% EXTRA KORTING

(ÓÓK NIEUWE, NAJAARS- EN 
VOORJAARSCOLLECTIES)

ZUTPHENSEWEG 8

G-star
Pepe jeans

Only
Dept
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Voor de vroegste vogels 

KOFFIE & BROODJE

DE MEESTE KEUS

De laatste restanten nu voor hèèl 

weinig...

Alles de hele dag:

3 HALEN 1 BETALEN
(van de originele prijs)

Dus heel veel halen ... 

en weinig betalen

VOC VORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Op donderdagavond 19 februari is het weer 
tijd voor de maandelijkse thema-avond van 
het Vordens Ondernemerscafé. U kunt deze 
avond samen met collega-ondernemers ge-
nieten van een heerlijke en reuzegezellige 
winterbarbecue. 

Dé gast van de avond is Dick Vlogman van de 
gelijknamige keurslager uit Vorden. Hij zorgt 
hoogstpersoonlijk voor mooie producten op 
de barbecue. Vlogman is een familiebedrijf dat 
zowel in Vorden als de naaste omgeving een 
zeer goede naamsbekendheid geniet. In huize 

(en slagerij) Vlogman ‘wemelt’ het namelijk 
van de prijzen die zij in de loop der jaren won-
nen tijdens vakwedstrijden. Onlangs nog werd 
Vlogman bekroond met twee sterren tijdens 
landelijke finale van ‘Slager met Ster’. En dat is 
natuurlijk niet voor niets.

Naast het verzorgen van de inwendige mens zal 
Dick vertellen over zijn producten en zijn on-
derneming. Wat voor vlees hebben we eigenlijk 
in de kuip? Wat is de filosfie van zijn onderne-
ming? En hoe weet hij telkens weer die prijzen 
te winnen? Behalve lekker eten en netwerken 

valt er dus ook weer een hoop te leren bij het 
Vordens Ondernemerscafé.

Leren is trouwens onlosmakelijk verbonden 
met de locatie van deze thema-avond: Grand 
Café het Meestershuis in het hartje van Vorden. 
Speciaal voor de gelegenheid maken zij het 
mogelijk om buiten (en toch binnen) te barbe-
cueën. Weten hoe dat kan? Schrijft u zich dan in 
voor deze thema-avond. 

Vanaf 18.00 uur bent u welkom aan de Dorps-
straat 1 in Vorden (parkeren naast de deur). 

We starten om 18.30 uur. De kosten bedragen 
€ 17,50 per persoon, inclusief een welkomst-
drankje.
Om aan te melden stuurt u een mail naar info@
vordensondernemerscafé.nl. Doet u dit s.v.p. 
uiterlijk 16 februari in verband met de catering.

Wij zien u graag bij het Vordens Ondernemers- 
café. Geen lid? Geen probleem, want u kunt 
zich laten introduceren door één van onze le-
den en zo kennismaken met hét platform voor 
ondernemende mensen! 

Weten wat voor vlees je in de kuip hebt
Sfeervolle winterbarbecue bij het Vordens Ondernemerscafé



Uitslagen en programma
SV Quintus
Quintus E1 - Duiven E1: 3-2/7-6; 
Quintus E2 - Pacelli E2: 3-1/5-2; Quin-
tus D1 - HV Angeren D1: 1-5/6-11; 
Quintus D2 - Blauw Wit D1: 9-1/18-
3; Quintus DC1 - Huissen HV DC1: 
3-11/5-21; Quintus HB1 - Minerva 
HB1: 3-9/10-14; Quintus DS1 - Blauw 
Wit DS2: 13-4/20-8; Quintus HS1 - 

Flyers, the HS1: 7-8/14-14.

Programma 22 februari
12.00 uur: Groesbeeks Glorie DS3 - 
Quintus DS1: Heuvelland Groesbeek
11.05 uur: Huissen HV DC1 - Quintus 
DC1: de Brink Huissen

   

Valentijn bij Blooms and 
More en Jansen en Jansen
Hengelo - Op Valentijnsdag heeft 
Blooms and More Hengelo de mooi-
ste boeketten en prachtigste rozen 
voor uw liefste klaarstaan. 

Of kies eens voor een ander bloem-
rijk cadeau. De bloembindsters van 
Blooms and More maken er weer een 
mooi feest van. En dat is nog niet al-
les, als u uw aankoopbon weer inle-
vert met naam en telefoonnummer, 
wordt op het einde van de dag uit alle 
verzamelde kassabonnen een win-

naar getrokken. Als u dat bent, wordt 
u zo spoedig mogelijk gebeld en heeft 
u een romantisch diner voor twee ge-
wonnen bij het gezellige eetcafé Jan-
sen en Jansen in Hengelo.

Eetcafé Jansen en Jansen pakt ook uit 
voor Valentijn. Op zaterdag 14 febru-
ari kunt u een tafel reserveren in een 
speciaal voor deze dag romantisch 
aangekleed restaurant met voor ie-
dere vrouwelijke gast een mooie roos. 
Reserveer snel, want vol is vol. 

   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Tijdens de jaarvergadering 
bleek alles piekfijn in orde. Vanaf 
deze plaats zeg ik namens de leden: 
Bestuur en alle vrijwilligers die dit 
mogelijk maakten, Hartelijk Dank! 
Zowel de Kroegendrive als de Goede 
Doelendrive waren een doorslaand 
succes. Een extra dank je wel liet 
de Voedselbank Zelhem, ons goede 
doel dit jaar, nogmaals horen. Ge-
weldig! 

Uitslag van de 5e Competitieavond 
van de vierde ronde. A-lijn: 1. An Wor-
tel & Paul Niks 67,50%; 2. Miguel Men-
des de León & Ruud Bijloo 67,08%; 3. 
Inge & Reint Pellenberg 62,08%. B-
lijn: 1. Agnes Pietersen & Hans Old-
hoven 63,13%; 2. Fien & Henk Bieze-
man 53,33%; 3. Will Snelder & Bert 

Botschuyver 53,13%. C-lijn: 1. Truus & 
Kees Mortier 62,29%; 2. Henny Deunk 
& Wil Matser 55,00%; 3. Wil ten Holder 
& Leni Lamers 54,69%.
Zij die promoveren van de C- naar 
de B-lijn: Truus & Kees Mortier, Ans 
Knaake & Leida Pennekamp, Henny 
Deunk & Wil Matser. Van de B- naar 
de A-lijn: Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker, Aartje Bernards & Pop 
Grizell, Will Snelder & Bert Botschuy-
ver. Allen van Harte Gefeliciteerd!
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
28633453 (inspreken lukt niet!), of op 
de wedstrijddag bellen naar genoemd 
mobiel nummer.

Tot ziens, Silvia Schreiber
   

Winterrit VAMC De Graaf-
schaprijders
Vorden - Op zondag 15 februari organiseert VAMC De Graafschaprijders de 
Winterrit. Dit is een oriëntatie- en puzzelrit met de auto.

De route door de gemeente Bronck-
horst is ongeveer 50 kilometer lang 
en is uitgezet door Harm Cortumme. 
Het belooft dus weer een mooie rit te 
worden waarbij u wel moet oppassen 
voor de instinkers. De rijtijd is onge-
veer 2 uur.
U kunt starten tussen 13.30 en 14.15 

uur vanuit ‘t Kontaktpunt (clubhuis 
van de Graafschaprijders), Eikenlaan 
2a in de Kranenburg (Vorden). Kijk bij 
eventueel winters-weer eerst even op 
de website.
   

 ▶ www.vamc.nl
   

Euro Planit neemt
Flexperfect over
Vorden - Euro Planit heeft de activi-
teiten van het Apeldoornse uitzend-
bureau Flexperfect overgenomen. 
Vanwege toenemende vraag van ge-
specialiseerde diensten heeft Flex-
perfect in Euro Planit de juiste over-
namekandidaat gevonden. Dankzij 
de overname door Euro Planit is 
Flexperfect in staat om een breder 
dienstenpakket en continuïteit voor 
de toekomst te bieden voor zowel 
opdrachtgevers als personeel.

Flexperfect werd in 2005 opgericht 
door Maurice Weber. De onderne-
ming ontwikkelde zich in sneltrein-
vaart tot een solide en kwalitatief 
hoogwaardig uitzend- en detache-
ringsbureau in de regio Apeldoorn/
Zwolle. Flexperfect is in veel sectoren 
actief en heeft specialisaties op het ge-
bied van logistiek, techniek en IT. “Het 
team van Flexperfect blijft ongewij-
zigd en ook de naam van het uitzend-
bureau blijft voorlopig gehandhaafd. 
Door deze overname is Flexperfect 
in staat om een breder dienstenpak-

ket aan te bieden in haar regio”, aldus 
Wouter Siemes, algemeen directeur 
van Euro Planit.

Volgens Siemes zal er weinig merk-
baar zijn van de overname. “Flexper-
fect is een gezond bedrijf. Het ener-
gieke team heeft een uitstekende bin-
ding met de klanten. Net als bij Euro 
Planit zijn flexibiliteit en creativiteit 
kernbegrippen in de bedrijfsvoering.” 
De aankoop kwam tot stand met be-
hulp van adviesbureau Marktlink uit 
Deventer. Euro Planit verwacht dit 
jaar een omzet van 20 miljoen te rea-
liseren. Met Flexperfect in Apeldoorn 
heeft Euro Planit nu vijf vestigingen 
in Noord- en Oost-Nederland. Het 
hoofdkantoor staat in Vorden. Daar-
naast heeft het bedrijf een bureau 
voor HR-services voor de Oost-Euro-
pese landen in het Slowaakse Bratis-
lava. Euro Planit ontzorgt al ruim 15 
jaar haar opdrachtgevers met het wer-
ven, selecteren en plaatsen van vak-
bekwaam personeel.  
 

Barchem - Joke Klein Tiessink van 
tuinontwerp- en adviesbureau ‘de 
Krosenbrink’ uit Barchem gaat van-
af half februari van start met de cur-
sus: Ontwerp je eigen tuin.

Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die graag een andere vormgeving wil-
len geven aan een bestaande tuin. 
Het is ook geschikt voor mensen die 
pas voor het eerst een tuin hebben 
maar niet weten hoe ze deze moeten 
indelen. In vier dagdelen wordt er uit 
helemaal niets een ontwerp op teke-
ning gezet door de cursist. Alles gaat 
stap voor stap in een rustig tempo. 
De groepen zijn klein, namelijk drie 
cursisten per dagdeel voor optimale 
aandacht.

Er wordt een antwoord gezocht op 
vragen als: Hoe meet je je tuin in en 
hoe zet je dit op papier? Waar haal je 
inspiratie vandaan? Hoe ga je je wen-
sen en mogelijk heden benutten?  De 
planten: hoe kunnen deze ingepast 
worden in de tuin en als laatste hoe 
maak je van deze gegevens een ont-
werp om dit in je eigen tuin toe te pas-
sen? 

Om dit te ondersteunen worden er ex-
cursies gehouden naar tuingerelateer-
de bedrijven, om nog meer inzicht te 
krijgen hoe je je tuin kunt vormgeven 
en met welke materialen. 

Joke heeft dit jaar het tuinadviesbu-

reau al 15 jaar, dus erg veel ervaring 
met tuinontwerpen. Meer dan 400 
tuinen zijn bij haar van de tekentafel 
afgekomen. Daarom kan ze veel uit de 
praktijk vertellen wat handig is en wat 
niet. Ze heeft met alle soorten tuinen 
ervaring en heeft zeer veel kennis van 
planten en welke plant het waar goed 
doet. De meeste ervaring heeft ze in 
eigen tuin opgedaan en met vallen en 
opstaan gewerkt zoals de gemiddelde 
tuineigenaar met z’n tuin omgaat.

De cursus wordt gegeven op ‘de Kro-
senbrink’ aan de Lenderiet 8 in Bar-
chem en begint vanaf half februari 
bij voldoende deelname. Er is keuze 
uit een ochtend-, middag- of avond-
cursus. Als een dagdeel vol is, gaat de 
cursus beginnen.

Als u uw tuin niet zelf wilt ontwerpen, 
dan kan Joke Klein Tiessink dit ook 
voor u doen. Er zijn verschillende mo-
gelijkheden zoals: een schets, waar de 
grove lijnen uitgezet worden. Een be-
plantingsplan, advies ter plekke, maar 
u kunt ook een compleet ontwerp la-
ten maken. Dit bestaat uit een schets, 
een ontwerp- en beplantingsplan en 
lijst, artist impression (dit is een op-
tie), tips en trucs en onderhoudska-
lender. Met dit pakket kunt u zelf of 
met behulp van een hovenier of stra-
tenmaker. aan de slag.

Voor meer informatie over de data en 
kosten zie de vernieuwde website.
   

 ▶ www.dekrosenbrink.nl
 ▶ Tel.: 0573-441182 

Hengelo - Zaterdag 8 februari speel-
den de teams van Handbalvereni-
ging SV Quintus hun wedstrijden 
in Sporthal De Kamp. De resulta-
ten waren wisselend, maar voor het 
publiek vielen er deze zondag veel 
wedstrijden te bekijken.

Quintus E1 ontving Duiven E1. De 
jongens leverden weer een spannen-
de wedstrijd. De verdediging stond als 
een huis en Duiven kwam er maar af 
en toe door. Rustand 3-2. In de aan-
val was het vooral aan het eind van de 
wedstrijd weer onrustig. Er kwamen 
een paar breakouts van Duiven. Eind-
stand 7-6.
De meiden van de E2 mochten van-
daag aantreden tegen het sterke Pac-
celli E2. Quintus begon de eerste helft 

sterk en ze speelde de bal goed rond, 
ook de verdediging en met name de 
keeper was vandaag zeer sterk. Rust-
stand 3-1. In de tweede helft veran-
derde de tegenstander van tactiek. 
Quintus bleef slim spelen en de eind-
stand was daarom ook zeer verdiend 
5-2.

De jongens D1 speelden een lekkere 
wedstrijd tegen HV Angeren D1, al-
leen ging de bal wel rond maar niet in 
het doel. Tussenstand 1-5, eindstand 
5-11.

Quintus D2 speelde vandaag een zeer 
goede thuiswedstrijd tegen Blauw Wit 
D1. De meiden waren aanvallend en 
verdedigend te sterk voor de tegen-
stander. Ze lieten zien hoe goed ze 

nu samen werken en toonden het pu-
bliek mooie uitgespeelde acties. Rust-
stand 9-1, eindstand 18-3.

De HB1 speelde tegen Minerva HB1. 
Deze tegenstander begon sterk, maar 
na tien minuten begon Quintus in te 
lopen, maar dat was eigenlijk net te 
laat. In de tweede helft stond de ver-
dediging goed en het thuisteam liep 
goed in op de tegenstander. Ruststand 
3-9, eindstand 10-14.

Quintus dames 1 was wederom te 
sterk voor de tegenstander, Blauw Wit 

DS2. Het thuisteam wist goed druk te 
zetten. In de aanval werd er goed in-
dividueel gelopen en de kansen goed 
benut. Ook verdedigend stonden ze 
sterk en met wederom goed keepers-
werk is er verdiend gewonnen. Rust-
stand 1-4, eindstand 20-8.

De Heren 1 van Quintus moesten 
aantreden tegen nummer 2, The Fly-
ers HS1, uit Wijchen. In een gelijkop-
gaande eerste helft verzuimde Quin-
tus uit te lopen. Er waren vele kansen, 
echter telkens stuitten de Hengeloërs 
op de uitstekende keeper van de te-
genpartij. Dit resulteerde in een 7-8 
ruststand. In de tweede helft volgde 
een zelfde spelbeeld. Twee gelijk-
waardige teams, weinig doelpunten. 
Eindstand 14-14.

 

Mooie aanval Heren B1 van Quintus tegen Minerva.

Joke Klein Tiessink geeft cursisten uitleg over tuinontwerpen.

Veel publiek voor wedstrijden 
handbalvereniging SV Quintus

Cursus: Ontwerp je eigen tuin

Bij voldoende 
deelname, start de 
cursus in februari

Heren 1 moest 
aantreden tegen 
de nummer 2
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de 

omgeving van Lochem?

Functieomschrijving

In de functie van schilder verricht je met name 
onderhoudswerkzaamheden aan woningen. 
De werkzaamheden zijn in de omgeving van 
Lochem, het is daarom van belang dat je in de 
directe omgeving woont.

Productieleider m/v

Heb jij leidinggevende capaciteiten, maar wil 

je ook meewerken in de productie?

Functieomschrijving

In deze functie ben je naast het motiveren en 
aansturen van de productiemedewerkers zelf 
ook aan het werk op de productievloer. Wij 
zoeken een productieleider die de mensen op 
de werkvloer zelf laat na denken, maar ook 
daar waar nodig durft in te grijpen. Naast deze 
aansturende en meewerkende taken wordt er 
ook van je gevraagd om mee te denken in het 
proces, waarbij je aandachtspunten en verbete-
ringen die je signaleert oppakt.

Montagemedewerker m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in 

de montage en/of productie?

Werkzaamheden

Je bent een zelfstandig montagemedewerker 
die ervaring heeft met het lezen van tekeningen 
en het afmonteren en stellen van de producten. 
Deze functie is bij uitstek geschikt voor een 
beginnend timmerman/ montagemedewerker.

Buitendienst Monteur m/v

Ben jij een ervaren buitendienst monteur en 

heb je ervaring met zichtwerk?

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het compleet inrichten van bedrijfspanden en 
winkels. Hiervoor is het belangrijk dat je secuur 
en nauwkeurig werkt en gemakkelijk commu-
niceert. Je werkt voornamelijk in Nederland en 
België, waarbij je de helft van de tijd overnacht.

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en 

wil jij werken binnen een enthousiast team 

van specialisten?

Functieomschrijving

In de functie van webontwikkelaar ben je werk-
zaam binnen een enthousiast multidisciplinair 
team van onder andere vormgevers, designers 
en programmeurs. Allemaal met een gedeel-
de passie voor mooie internetconcepten. Als 
webontwikkelaar ben je verant-
woordelijk voor het ontwikkelen 
van websites, alsmede het optima-
liseren en onderhouden hiervan. 
Je vertaalt concrete functionele 
wensen naar de juiste technische 
oplossingen en je voorziet klanten 
van professioneel advies. Enkele 
kernwoorden die jou omschrijven 
zijn: enthousiast, leergierig, creatief 
en plezier hebben in je werk.

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

Leeftijd van 10 tot 18 jaar

Voorrondes bij Hotel Bakker in Vorden

Vakkundige jury, kapper en visagiste aanwezig

Spectaculaire prijzen!

Hotel Bakker Vorden Presenteert:

Op Koningsdag maandag 27 april 2015 
van 19.00 tot 21.00 onder begeleiding van “Papa di Grazzi”!
Aarzel niet, geef je op bij Hotel Bakker!  Dorpsstraat 24 
Vorden • 0575-551312 • www.bakker.nl • info@bakker.nl

FINALE:

Junio
r

Songfestival 

HET KAN NOG STEEDS! GEEF JE NU OP!

 

LOVEMENU
LIVE MUZIEK

Suzan
&Freek

DAGValentijns

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

Zutphen Emmerikseweg 83-A  | 7223 DA  BAAK
T 0575 441048  | info@inhetgroen.com

www.inhetgroen.com

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Medische diensten 

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
14 - 15 februari: J.J. de Kruif, Vorden, 0575-553372
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e doen via de website van de politie kan ook.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Zondag 15 februari: 
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 februari: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 15 februari: 
9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. G. Spekkink, parochiemedewerkster.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 februari: 
9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester. 

 Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

        Stichting Het Kunstgemaal 
Bronkhorst is op zoek naar nieu-
we Vrijwilligers. Taak Omschrij-
ving: Klusjes/ Tuinman, Fondsen-
werver, Educatiemedewerker. 
(bereid zijn weekenden te wer-
ken) www.hetkunstgemaal.nl re-
acties graag naar info@hetkunst-
gemaal.nl  

  

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve zondags 
en ‘s-maandags) van 09.00 tot 
12.00 uur en dinsdag, donderdag- 
en vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot as-
sortiment meubels, kleding, wit-
goed, elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken enz..Inbrengen 
van goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden of 
d.m.v. een telefonische afspraak 
(06-44629049) of email: vcde-
werf@gmail.com. Tevens kunt u 
via ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.

      CARNAVALSKLEDING te huur DS 
Design Molenkolkweg 33 Steen-
deren 0575-452001

  T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 
verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 
0545-472574 of 06-12300129.

  

FRANSE TAAL voor alle niveau’s.
Grammatica afgewisseld met 
conversatie. Tel. 06 - 50293928 of 
erietman@lijbrandt.nl

  Tijdelijk te huur: Gemeubileerd 
appartement in buitengebied 
Vorden/Warnsveld. Tel. 06 22 33 
75 86. 

 

Te koop gevraagd: antiek, curiosa 
en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.

  Zangles speciaal voor koorleden 
in Vorden max 4 personen per 
les: www.esthervanderheijden.nl 
0575-551847   .

Hartverwarmende geschenkjes 
voor Valentijn in de Wereldwin-
kel!!

Repair Café - Zaterdag 14 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur in het Kul-
turhus Vorden.

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

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

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl
Klokkenreparatie

In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

11 t/m 17 febr. 2015. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 febr. Bosuiensoep / Wokki Wokki van kipfilet met rĳst en 
rauwkostsalade

Donderdag 12 febr. Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente / 
Vanillepudding met bessensap en slagroom

Vrĳdag 13 febr. Gelderse groentesoep / Zalmfilet met dille saus,  
aardappelen en rauwkostsalade

Zaterdag 14 febr. Hollandse cordon bleu met aardappelen en groente / 
Ĳs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 16 febr. Gesloten
Dinsdag 17 febr. Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / Ĳs met 

slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

VERHUISD
Mevr. S. Boersbroek-
Lindenschot is per 

5 februari 2015 
verhuisd naar 

SENSIRE
De Bundeling

‘t Rikkelder 101 - K 110
7261 BE Ruurlo

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder


