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Deze week
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Voor Vorden

Omroep Gelderland 
bij Vordense 
dammers

Indoor Sport 
Voedingsadvies

Scholen halen 
21.000 euro op bij 
Plus Eland

Concert Törf in 
kasteel Hckfort

1e team Flash 
promoveert voor 
derde jaar
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Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44
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Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000
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11 februari 2014
75e jaargang 
no. 49

De overhandiging van de cheque 
vormde de geslaagde finale van de 
‘Autobedrijf Groot Jebbink 5000 euro 
actie’. Het Vordense autobedrijf en 
tankstation vierde vorig jaar haar 50 
jarig jubileum en directeur Jan Groot 
Jebbink wilde de Vordense gemeen-
schap betrekken bij het vieren van 
deze mijlpaal.

‘Begaan met Vorden’
“Autobedrijf Groot Jebbink is al vijf 
decennia begaan met de Vordense ge-
meenschap. Met de 5000 euro actie 
hebben wij nogmaals onze betrok-
kenheid bij het plaatselijke vereni-
gingsleven willen onderstrepen”, mo-
tiveert directeur Jan Groot Jebbink. 
De verdeling van de 5000 euro is be-
paald door de klanten van het auto-
bedrijf en het tankstation. Zij hebben 
kunnen aangeven welke Vordense 
vereniging zij een warm hart toedra-
gen. De punten per vereniging zijn 
omgezet naar een percentage van het 
totaal om tot een eerlijke verdeelsleu-
tel voor de 5000 euro te komen.

Extra donatie
Veel van de collega’s, leveranciers en 
andere relaties hebben bovendien ge-

hoor gegeven aan de oproep van het 
jubilerende autobedrijf om in plaats 
van cadeaus en bloemen een donatie 
te doen voor het Vordense vereni-
gingsleven. Deze schenkingen heb-
ben een extra bedrag opgeleverd van 
640 euro; een zeer welkome aanvul-

ling op de 5000 euro waardoor ineens 
5640 euro kon worden verdeeld over 
het Vordense gemeenschap. 
De penningmeester van de vereni-
gingen toonden zich zonder uitzon-
dering verguld met de spontane do-
natie. “Je merkt als vereniging dat 

sponsors minder budget beschikbaar 
hebben en het bovendien lastiger 
wordt om de begroting sluitend te 
krijgen. Zo’n onverwachte donatie 
voor de clubkas is daarom zeer wel-
kom”, was een veelgehoorde reactie 
van de bestuurders.

Welkome injectie voor Vordens 
verenigingsleven
Vorden - Liefst 36 verenigingen 
en clubs uit Vorden en omstre-
ken hebben afgelopen zaterdag 
van Autobedrijf Groot Jebbink 
een donatie ontvangen van in to-
taal 5640 euro. De penningmees-
ters van 16 ‘grootverdieners’ na-
men de cheque in ontvangst tij-
dens de feestelijke uitreiking in 
de showroom van het autobedrijf 
aan de Rondweg.

Met twee knappe races versloeg de 
Vordense sprinter zijn directe con-
currenten Niek Deelstra (Heerenveen) 
2e en Jelte Boersma (Amsterdam) 3e. 
‘s Ochtends had hij in de eerste race 
al een scherpe tijd en nieuw junioren 
B baanrecord (37,94) neergezet en ‘s 
middags lukte het hem om zijn kop 
koel te houden en opnieuw de snelste 
500 race te schaatsen. 
“Mijn sterke mentaliteit is mijn 
kracht”, zei hij. “Ook in de tweede 
race kon ik goed gefocust blijven en 
me rustig op mijn schaatsen concen-
treren. Dat heeft me vandaag de Ne-
derlandse 500 meter titel bezorgd.”
Govers zit in een goede flow, want 

vorig weekend won hij ook al een zil-
veren medaille op de NK Supersprint 
in Hoorn.
Op zondag behaalde de eerste jaars 
B junior op de Tilburgse Ireen Wüst 
IJsbaan na een hard bevochten rit 
ook nog eens brons op de 1000 me-
ter. “De overstap naar het sprintteam 
van KNSB Gelderland werpt nu zijn 
vruchten af. Ik heb dit seizoen met 
name veel technische progressie ge-
boekt dankzij mijn iets oudere team-
genoten en natuurlijk trainster Elvira 
Salet”. 
Over een paar weken hoopt Govers 
opnieuw uit te blinken op het NK 
sprint in Enschede.

Nederlandse titel Thijs Govers
Vorden - Met een grote grijns stapte Thijs Govers (16) het ijs in Tilburg 
af. De schaatser uit Vorden pakte zaterdagmiddag bij de Junioren B 
(16-17) de Nederlandse titel op de 500 meter. Na de NK kwalificatiewed-
strijden moest er zaterdag echt gepiekt worden op het NK afstanden/
Allround.

Thijs Govers. Foto: Neeke Smit REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Tijdens de vakantie niets 
missen van het nieuws? 
Op www.contact.nl is 

 kjilrednozfa evagtiu eredei 
in te zien. Zo is ‘thuis’ wel 
erg dichtbij. Fijne vakantie!

www.weevers.nl

Lekker op 
...eitnakav 

 Ma. 10-02t/m 15-02.
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Bij de Plus parkeert u voor de deur!

www.d66bronckhorst.nl 
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
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 advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
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.

! nnp
organisatie
van lokale
nieuwsmedia

V o r d e n          voorheen Kettelerij Hoveniers

neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak,
Johnny dijkman: 06-51935827 of Tonnie Verwoerd: 06-43200674

Dagmenu’s 12 februari t/m 18 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 12 februari
Bospaddenstoelensoep / Varkensmedaillons met champignon-
saus, aardappelkroketten en rauwkostsalade
Donderdag 13 februari
Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Tiramisu met slagroom
Vrijdag 14 februari
Wildbouillon / Kabeljauw met mosterdsaus, aardappelpuree 
en groente
Zaterdag 15 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Spies Hawaii (kip met ananas) kerriesausje, aardappelen en 
rauwkostsalade / IJs met slagroom
Maandag 17 februari
Gesloten
Dinsdag 18 februari
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, 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! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

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 afwijken, 
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.

Tandarts
Zaterdag 15 en zondag 16 februari, J.H.H. de Lange. Tel. 0573-254357 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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

Calamiteiten 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 buitengebied). 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 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 
ons calamiteitennummer (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-hulpmiddelen 
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 
eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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) 460 312
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: kraamzorg, 
jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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 Ziekenhuis). 
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 telefoonnr. 
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 thuisbegeleiding. 
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 bereikbaar.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
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 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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. Afgifte 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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 16 februari gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 februari gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 februari,  10.00 uur, ds. T. Wiersum

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 februari 9.30 uur Woord en Communieviering, vg. 
werkgroep

R.K. kerk Vierakker
Zondag 16 februari 9.30 uur Eucharistieviering, vg. Pastoor F. Ho-
genelst

Weekenddiensten

Kom onze nieuwe koffie proeven 
van harte welkom vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 

in de winkel
p.s. producten van ons oude merk verkopen we met 

korting.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87

www.vlogman.keurslager.nl

info@vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gouden plakken

elke 4de gratis

SPECIAL

Kipstrudel

per stuk 175
VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram parmaham

GRATIS 100 gram mortadella

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Schnitzels

4 stuks 650
MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare ribs

500 gram 550
EXTRA VOORDELIG

Grillworst
poesta of naturel

hele grillworst298

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dolgelukkig zijn wij met de gebroorte van

Rosa
Dirrie Mieneke

Zij is geboren op 4 februari 2014

André Scheiven en Karin Slotboom
Lotte en Gertjan

Scharfdijk 3
7255 MP Hengelo (GLD)

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw 
oude trouwring 
maken wij een 

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8

Vorden
0575-550725

Heden overleed onze lieve zus, schoonzus en tante

Hendrika Luimes - Regelink

weduwe van E. Luimes
op de leeftijd van 87 jaar

Familie Brunsveld
Familie Nijenhuis
Familie Regelink
Familie Langwerden

Zelhem, 5 februari 2014

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Nooit klagend, nooit vragend
Haar lasten in stilte dragend
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor 
alles wat zij voor ons heeft betekend, moeten 
wij u tot ons verdriet mededelen dat van ons is  
heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse 
oma

Riek Peters-Horsting

*Vorden, † Zutphen,
17 juli 1944  2 februari 2014

   Wim Peters
   Saskia en Erwin
   Katlyn en Merle

Correspondentieadres:
Hamminkweg 8, 7251 PZ Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar Huisartenspraktijk 
Albers en Tanis en de medewerkers en vrijwilligers 
van Buurtzorghuis te Warnsveld voor de liefdevolle 
verzorging.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden

onderhoud en renovatie
• onderhoud  
• renovatie  
• aanleg en onderhoud van 
 groenstroken en houtwallen  
• straatwerk  
• boomverzorging  
• maaiwerk  
• sneeuw en gladheid bestrijding 
 (ook op contractbasis mogelijk)

MW Hoveniers • Michel Willemsen
Molenweg 7 • 7223 DN  BAAK
tel. 0575 44 20 67 • mobiel 06 29 01 03 70 • mwhoveniers@hotmail.nl

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

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

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

PeterPeterPeterPeterPeterPeterPeterPeterPeterPeterPeterPeter
40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar40 jaar

Daar wordDaar word

10%Kortin�
op alle
uitnodigingen
op alleop alleop alleop alleop alleop alleop alle

Lisa 6 jaar!

Lisa MarsmanNieuwstad 57
7201 NL Zutphen0575-5850585

mailadres van mama:

Twa.marsman@homemail.com

uitnodigingenuitnodigingenuitnodigingenuitnodigingenuitnodigingenuitnodigingenuitnodigingenuitnodigingen

Lisa 6 jaar!

Lisa 6 jaar!

uitnodig ing

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij 
hebben ondervonden na het overlijden van

MARTINUS MEMELINK
Bennie Steege
Fam. Uenk
Fam. Maalderink

Wichmond, februari 2014.

Helaas is het voor ons onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme 
medeleven dat wij hebben ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, oma en ouwe oma

Hanna Bosch-Radstaak

Daarom willen wij u op deze wijze laten weten dat 
uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten 
ons erg goed hebben gedaan en een grote steun 
zijn.

Henk Bosch
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hengelo GLD
Beukenlaan 17

Mijn Papa en Mama zijn dolgelukkig dat ik er ben 

Lotte Wolsink 
03-02-2014

Zusje van GIJS

Mijn trotse ouders zijn:
Esther Menkhorst en Maarten Wolsink
Wolsinkweg 8a
7021 LX  Zelhem 

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl



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 Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. 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.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Te huur: CARNAVALS KLEDING 
DS Design. Molenkolkweg 33, 
Steenderen. Tel . 0575-452001

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Elke maandag 4 broden
Wit, tarwe of volkoren E 7,00

Elke woensdag 4 meergranenbroden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden 

E 8,15
Vrijdag Valentijnshart 
Een leuk opgemaakte cake in hartvorm
 E 4,75
Vrijdag en zaterdag. 
Van alles wat brood. 4x3 verschillendesneedjes 
brood als 1/2 verpakt
  E 1,55

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Super lekkere
Goldstar aardappelen  3 kg. € 1.99
Zoet sappige
Hand/pers sinaasappelen 2 kg € 2.98
Mooie bospeen per stuk € 0.99
Knapperige
Jonagold appelen  1.5. kilo € 2.49
Maaltijdkoopje! 
huisgemaakte overschotel à la Reinier 

met GRATIS bakje rauwkost naar keuze  p.p. € 6.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 18 februari 2014
(aanbiedingen zijn ook voor 1 persoon mogelijk)

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

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

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

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

Geldig in week 7 Maandag 10-02 t/m Zaterdag 15-02

Gratis Lips bij tube Heat lotion. 
Pure Aloë Vera producten.
Warnsveld Jannie Nijkamp
Tel.: (0575) 521316

TE HUUR  AUTOBOX
CENTRUM VORDEN € 33,-P/M
0575 - 551417

2de Handskleding-
Speelgoedbeurs. Zondag 30
maart Het Witte Paard in
Zelhem. Van 11.00/15.00 uur.
Een tafel huren? Meld je dan
aan. Mail naar:
mbroijl@hotmail.com

te koop oude stalmest
06 10691971

Gezocht : Opslagruimte plm
300 vierkante meter. tel
06-21944049

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

verloren: sleutelbos thv de 
visvijver van Het Grote Veld. 
0575 - 551889

Hardloop Service Vorden
Voor iedereen, die wil begin-
nen met hardlopen, maar ook 
voor gevorderde lopers die 
zowel overdag als s‘avonds 
willen hardlopen. Hardloopbe-
geleiding; ruime ervaring als 
loper en als trainer coach; Ton 
ten Have, Tel. 0575-55 28 27 
of email: tenhave@beweegt.nl

Te koop: Kippen aan de leg
Goossens, tel. (0575) 46 37 43

Alleen op afspraak.

Administratiekantoor     Wassink

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
	 •	Verzorgen	administraties
	 •	Salarisverwerking
	 •	Jaarrekeningen
	 •	Omzetbelasting
	 •	Fiscale	adviezen

Spittaalstraat 112 t	 0575	-	511	879
7201 EH Zutphen f	 0575	-	518	545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl



Voor het ontstaan van dit idee moe-
ten we terug naar september 2012. 
Cultuurfonds Vorden was onder aan-

voering van Wim Polman bezig met 
de voorbereiding van weer een nieuw 
cultureel evenement in het centrum. 

Er lag een plan voor onder meer een 
expositie van meubelen, diverse op-
tredens en een activiteit waarbij be-
zoekers zelfs meubels konden pim-
pen. Na overleg met de gemeente 
werd besloten dat evenement af te 
blazen omdat dit niet uitkwam met 
de herinrichting van het centrum. 
Wel werd meteen het  idee geboren 
om de heropening van het centrum 
dan maar groots aan te pakken. 

Vervolgens kwam - zoals dat gaat in 
een actief dorp als Vorden - het bal-
letje aan het rollen en er vormde zich 
al gauw een enthousiaste groep men-
sen uit allerlei geledingen van de Vor-
dense samenleving. Zij willen op 31 
mei het hart van het centrum en de 
vier hoofdaders opdelen in verschil-
lende thema’s.  Ook zal er in al deze 
gebieden muziek klinken en worden 
er gezellige terrasjes ingericht.

Cultureel Vorden
Nabij het beeld van Staring wordt 
een plein gecreëerd in de sfeer van 
Montmartre. Onder gekleurde para-
sols zullen de talloze amateurkun-
stenaars uit Vorden hun stukken 
aan het publiek laten zien. Tevens 
zal er een overzichtstentoonstelling 
komen in Kulturhus Het Dorpscen-
trum. De professionele kunstenaars 
aangesloten bij KunstZondagVorden, 
stellen hun kunstwerken tentoon in 
de etalages van 12 Vordense winkels.

Sportief Vorden
Wie op 31 mei wat meer in bewe-
ging wil komen dan de gemiddelde 
bezoeker, doet er goed aan een kijkje 
te nemen op de Zutphenseweg. Deze 
straat zal het terrein zijn van sportief 
Vorden. Sportverenigingen presente-

ren zich in kraampjes en houden al-
lerlei activiteiten en demonstraties.

Ambachtelijk Vorden
In de Raadhuisstraat kan men ken-
nismaken met allerlei ambachten. 
De ambachten die al van oudsher 
worden beoefend in het kastelen-
dorp, maar ook de meer moderne 
varianten. Verder is er in deze straat 
een hoeden- en sieradenshow.

Streekproducten
Vorden telt vele producenten van 
streekproducten. Daarnaast ligt het 
dorp in een prachtig groen gebied. 
Alle reden voor de organisatie om 
een streekproducten- en groenmarkt 
in de Burgemeester Galleestraat te 
houden. 

Jong Vorden
Omdat ook de jeugd zich thuis moet 
voelen in het nieuwe centrum, wor-
den er in de Dorpsstraat allerlei kin-
derspelen georganiseerd met een 
middeleeuws karakter. Denk daarbij 
aan de Berend van Hackfortdag.

Vrijwilligers
Het streven van de Stichting 4xV is 
om het evenement op 31 mei zo veel 
mogelijk op vrijwillige kracht te la-
ten drijven en zo min mogelijk een 
beroep te doen op de ondernemers. 
De stichting stelt een vergoeding be-
schikbaar voor vrijwilligers van Vor-
dense verenigingen die rechtstreeks 
in de clubkas gaat.

Voor meer informatie en/of op-
gave kunt u contact opnemen 
met:
secretariaat@4xv.nl 

Website: www.4xv.nl

Stichting 4xV werkt aan grandioos openingsfeest 

Op 31 mei is het centrum Van Vorden, Voor Vorden

Vorden - Een enthousiaste groep vrijwilligers die zich verenigd heeft 
in de stichting 4xV (spreek uit vier maal V: Van Vorden, Voor Vor-
den) wil van de heropening van het dorpscentrum een onvergetelijk 
evenement maken, waarbij de hele bevolking aan zijn trekken komt. 
Zaterdag 31 mei staat het kastelendorp bol van kunst en cultuur, 
sportactiviteiten, oude en moderne ambachten, groen en kinderac-
tiviteiten: de pijlers waarop Vorden steunt, nu en in de toekomst.

De mensen die de handen ineen hebben geslagen om van de heropening van het centrum een groot feest te maken. Van links naar rechts: 
Henk Groenendal (voorzitter), Wim Polman (coördinator kunst), Gerda Schoo (secretaris), Carmen Rondeel (coördinator kinderspelen), 
Tonnie Verwoerd (coördinator groenvoorziening), Marc van der Linden (coördinator sport), Frida Pelgrum (coördinator ambachten), 
Gerhard Weevers (communicatie) en Jan Gerritsen (penningmeester). Foto: Willem Schoo.

“Burgerparticipatie, om dat woord 
nog maar eens in de mond te nemen, 
is voor ons eigenlijk helemaal niet 
nieuw”, vertelt Mulderije, die al sinds 
1999 betrokken is bij de herinrich-
ting van het Vordense dorpscentrum. 
Ze zal de officiële heropening waar-
schijnlijk niet meemaken als wet-
houder, aangezien ze niet op de lijst 
voor de komende verkiezingen staat. 
“Al vanaf het begin zijn we in overleg 
gegaan met ondernemers, omwonen-
den en belangenorganisaties.”
De insteek is altijd geweest om het 
centrum in te richten rondom het 
groen. Dat het niet allemaal van een 
leien dakje ging is wel bekend: de dis-
cussie over de te kappen bomen nam 
soms heftige vormen aan. “Maar”, zo 
zegt de wethouder. “Uiteindelijk zijn 
we ook met de Bomenstichting weer 
tot een goede samenwerking geko-
men.”

Goede voorbereiding
Dat het hele proces uiteindelijk zo 
soepel verliep, is te danken aan een 
voorbereiding waarbij de omwonen-
den en ondernemers nauw betrokken 
waren, de bijzondere manier van aan-
besteden en de intensieve communi-
catie. Mulderije wil daar Sander Burg-
graaf, lid van het projectteam van de 
gemeente een enorme pluim voor op 

de hoed steken. Zelf is Burggraaf ook 
erg trots op het verloop van dit gro-
te project. “In het begin hebben we 
door middel van workshops probe-
ren achterhalen wat de Vordenaren 
zelf willen”, zo kijkt hij terug. “Dat is 
ook vooral goed luisteren naar wat de 
burger niet wil. Uiteindelijk kom je 
dan tot een uitgebalanceerd ontwerp. 
Je kunt nooit iedereen tevreden krij-
gen, maar ik denk dat de reacties over 
resultaat in het algemeen enorm po-
sitief zijn.” 
Dat ook de uitvoering weinig proble-
men opleverde heeft volgens hem 
voor een groot deel te maken met de 
aanbesteding. “We hebben niet alleen 
geselecteerd op de laagste prijs, maar 
ook op hoe de aannemer omging met 
de aspecten communicatie, planning 
en omgevingshinder.” Natuurlijk is 
er altijd sprake van overlast bij een 
herinrichting, maar door goede af-
spraken te maken, is die te beperken.
Uiteindelijk is voor Oranjewoud (in-
middels Antea Group) als aannemer 
gekozen. De projectleider van dat 
bedrijf is zelf bij omwonenden en on-
dernemers langs gegaan om te horen 
wat de wensen waren. Hier is zo veel 
mogelijk gehoor aan gegeven .” Dat 
een groep ondernemers de werklie-
den afgelopen zomer op een barbe-
cue trakteerden, ziet Burggraaf als 

bewijs van een goede samenwerking 
tussen Vorden en de aannemer.
Zelf was hij een belangrijk aanspreek-
punt namens de gemeente. Door veel 
op de bouw rond te lopen en aanwe-
zig te zijn bij de inloopspreekuren, 
konden veel praktische problemen 
meteen ter plekke worden opgelost. 
“We waren ons er heel erg van be-
wust dat we voor de mensen van Vor-
den bezig waren.” Die boodschap lijkt 
te zijn overgekomen. “Ik vind het 
mooi om te zien dat sommige onder-
nemers zelfs hebben ingespeeld op de 
herinrichting door hun eigen terrein 

aan te passen op het nieuwe interieur 
van het centrum.”

Van Vorden, Voor Vorden
Langzaam maar zeker is er een cen-
trum ontstaan waarop het gros van 
de bevolking de 4 V’s die staan voor 
‘Van Vorden, Voor Vorden’ kan plak-
ken. 
Zo was bijvoorbeeld het instellen van 
de blauwe parkeerzone nadrukkelijk 
een wens van de ondernemers. Burg-
graaf vindt zelf dat het de details zijn 
die een centrum dorpseigen maken. 
“Zoals de 9 banken met teksten van 

Vordenaren die binnenkort onthuld 
worden.”
Als liefhebber van civiele techniek 
geniet hij echter ook enorm op de 
nieuwe led-straatverlichting die op 
afstand te besturen is. “Zo kunnen 
we bijvoorbeeld op zaterdagavond of 
tijdens de kermis de verlichting feller 
laten branden en doorgaans kunnen 
we ‘s nachts de verlichting dimmen 
om energie te besparen.”
En om aan de wens van Vorden te vol-
doen: tijdens de Nacht van de Nacht 
is verlichting gemakkelijk helemaal 
uit te schakelen.

Wethouder prijst Sander Burggraaf voor het in goede banen leiden van geslaagd project

Dorien Mulderije trots op verloop herinrichting
Vorden - Dat de gemeente Bronckhorst de officiële opening van het 
nieuwe Vordense centrum helemaal overlaat aan de burger, is niet 
vreemd. Al vanaf het begin waren ondernemers en inwoners nauw 
betrokken bij dit project. Wethouder Dorien Mulderije en lid van het 
projectteam Sander Burggraaf kijken met een goed gevoel terug én 
vooruit.

Wethouder Dorien Mulderije prijst Sander Burggraaf voor het in goede banen leiden van de herinrichting van het Vordense centrum.



Gert-Jan Oplaat, oud-Tweede Kamerlid 
en Hennie Tijink uit Markelo, vormen al 
vele jaren samen het Brook Duo. Zij bren-
gen de volksmuziek uit de Alpenlanden 
dichtbij ons. De prachtigste Oostenrijkse 
volksliederen zijn in het dialect vertaald, 
waardoor er een klinkende combinatie 
ontstaat van Alpenländische Musik met 
Achterhoeks-Twentse teksten. 
Het Brook Duo heeft een enorm grote 
schare fans die met hen meereist naar 
al hun optredens. Het Brook Duo treedt 

voor het eerst in Vorden op. Ze verheu-
gen zich zeer op hun primeur om de 
Vordenaren te laten horen wat zij in 
hun mars hebben. Het wordt een gewel-
dig mooie avond met veel vreugde, ple-
zier en veel genot.
Kaarten zijn verkrijgbaar in Kulturhus 
Het Dorpscentrum en bij de Bruna. Deze 
kosten € 10 en zijn inclusief een con-
sumptie. Wees er snel bij, want vol is vol.
De zaal is op 8 maart vanaf 19.15 uur 
open. Het optreden begint om 20.00 uur.

Brook Duo komt naar 
Kulturhus Vorden

Vorden - Als je van volksmuziek houdt dan mag u ze niet missen. Op zater-
dagavond 8 maart treedt het Brook Duo op in Kulturhus Het Dorpscentrum 
te Vorden.

“Ik heet u voor de laatste keer wel-
kom als voorzitter,” zo begon Joke 
Jansen haar woordje. “Ik ben blij dat 
er zoveel mensen zijn gekomen. Het 
is geen ontspanningsmiddag, maar 
hard werken: hoe gaat het met de 
vereniging.” De vergaderzaken, zoals 
jaarverslag en financieel verslag wer-
den afgehandeld.
Joke Jansen moest na twee termijnen 
het bestuur verlaten. Bertus Meijer 
werd met algemene stemmen in het 
bestuur aanvaard. Deze oorspronke-
lijke Rotterdammer woont alweer 
enige tijd in Wichmond en heeft er-
varing als bestuurder en vrijwilliger. 
Bestuurslid Arie Hendriks kon ver-
volgens met algemene stemmen het 
voorzitterschap overnemen. Deze 
zeer ervaren bestuurder en vrijwilli-
ger, komt oorspronkelijk uit Loosdui-
nen, nu een wijk in Den Haag, maar 
woont sinds enige jaren in Steende-
ren. Joke Jansen kreeg als dank voor 
acht jaren bestuurlid en voorzitter-
schap een gegraveerde zilveren ser-
vetring en bloemen. “Je was er voor 
de leden en het bestuur. Je kreeg van 
alles voor elkaar voor de mensen, zo-
als toen de Regiotaxi. Je wist van wan-
ten en had durf als het om het welzijn 
van mensen gaat.”
De nieuwe voorzitter deed meteen 
een oproepje voor nieuwe bestuurs-
leden, omdat bij de ALV volgend jaar 
twee van hen moeten aftreden. Na de 
pauze was er een optreden van Mia 
Tankink.

Bestuursveranderingen binnen 
KBO IJsselsenioren

Regio - Een goedbezochte algeme-
ne ledenvergadering van de KBO 
IJsselsenioren in Zaal Herfkens, 
gehouden op dinsdagmiddag 4 
februari. Naast de gebruikelijke 
vergaderzaken, stemden de leden 
over de bestuurswisselingen.

Vorden ruimt op

Alles de deur uit!
ALLE AFGEPRIJSDE SCHOENEN 1/2 PRIJS

ALLE SNEEUWLAARZEN 1/2 PRIJS

ALLE OVERIGE ARTIKELEN 10% KORTING

(ÓÓK NIEUWE, NAJAARS EN VOORJAARS COLLECTIES)

Dorpsstraat 4

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



15 FEBRUARI  VAN 11.00 – 17.00 UUR

BESTELT U IN DE BISTRO EEN HUISGEMAAKTE 
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS EN SLAGROOM? 
DAN KRIJGT U DE 2E VAN HET HUIS! 
LEUK OM TE TRAKTEREN.

Vorden ruimt op

Alles de deur uit!

Zaterdag 15 februari 2014
Opruiming in centrum 

Vorden
Het voorjaar komt er weer aan 
en daar willen we opgeruimd 

aan beginnen. Daarom een grote 
schoonmaak bij de winkeliers op 

zaterdag 15 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 
17 AUGUSTUS 

VAN 9.00 – 17.00 UUR

Dorpsstraat 18b                      Dorpsstraat 18b

raaDhuisstraat 2 KerKstraat 3

Voldoende 
parkeergelegenheid!P

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

 te besteden 18 februari t/m 29 maart 2014

HABBEKRATS
 € 5,- EN € 10,- 

ALLEEN 15 FEBRUARI
ALLE WNTERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 10.00-17.00 een 

waardecheque twv 10% 
van uw aankoopbedrag 

 te besteden 18 februari t/m 29 maart 2014

burg. galleestraat 9burg. galleestraat
Wij stomen ons klaar voor de zomer! 

En ruimen nog 1 keer op!
Alle occasions E-bikes voor de helft!!
Alle overjarige fietsen minimaal 25% korting!! 
Ook de E-bikes. KORTING STAPELLEN!!!!  
Op alle kleding en accessoires !!! 
1 stuk 10% korting 2e stuk 20% korting 3e stuk 30% 
korting 4e stuk 40% korting 5e stuk 50% korting

Dorpsstraat 12



Jennine Staring heeft vervolgens op 
advies van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, contact gezocht 
met Carolien van der Star, docent aan 
de opleiding conservatie- restauratie 
van de Universiteit van Antwerpen. 
“Zij heeft de beeldencollectie uit-
gebreid bekeken en vastgesteld dat 
deze zeer interessant is voor kenners, 
maar ook zeker ook voor liefhebbers 
van landschapstuinen. Carolien advi-
seerde de collectie te laten inventari-
seren, documenteren en conserveren. 
Om dit mogelijk te maken heb ik, in 
nauwe samenwerking met haar, sub-
sidie aangevraagd bij de provincie 
Gelderland. En met succes.
Wij ontvingen van de provincie be-
richt dat wij een subsidie krijgen toe-
gewezen van 75 procent van de totale 
kosten, zijnde een bedrag van bijna 
50.000 euro. De overige 25 procent 
wordt uit eigen middelen betaald”, 
aldus Jennine Staring. De provincie 
heeft destijds het “Robuuste Investe-

ring Impuls” in het leven geroepen, 
bedoelt om de werkgelegenheid te 
stimuleren met als doel het behoud 
van Cultureel Erfgoed. “Wij zijn na-
tuurlijk zeer blij dat de restauratie op 
deze manier gefinancierd kan wor-
den, anders had het niet gekund. De 
werkzaamheden zullen in 2014 en 
2015 plaatsvinden en kunnen tijdens 
de open tuindagen door de bezoekers 
gevolgd worden”, aldus Jennine Sta-
ring.

Restauratie beelden 
Buitenplaats Wildenborch
Wildenborch - Buitenplaats 
Wildenborch (Kasteel met haar 
prachtige tuinen) heeft van de 
provincie Gelderland een geldbe-
drag van 49.540 euro ontvangen. 
Te besteden aan de restauratie 
van de beelden in de tuinen. Jen-
nine Staring: “We beschikken 
over circa 30 beelden/sokkels/
tuinvazen die nodig gerestau-
reerd moeten worden. Dat is een 
kostbare aangelegenheid. We 
hebben er lang over nagedacht 
hoe we dat moesten aanpakken”.

Beeld Apollo en Daphne

Doorkijkje tuin Buitenplaats Wildenborch

“Hieruit blijkt maar eens hoeveel ge-
meenschapszin er nog is binnen onze 
gemeente. Een fantastisch resultaat.” 
Volgens Hans Eland was de actie een 
doorslaand succes. “Klanten begre-
pen eigenlijk direct wat wij wilden uit 
dragen, namelijk af en toe wat voor 
elkaar betekenen. Eens in de paar 

jaar willen wij een grote actie doen 
die ten goede komt aan de gemeen-
schap, de vorige keer was dat een 
voetbalplaatjesactie, maar nu wilden 
wij wat voor de scholen doen. Voor 
veel mensen zijn de scholen toch erg 
belangrijk, maar ook zij hebben het 
steeds moeilijker met krappe budget-

ten. Maar aangezien de jeugd de toe-
komst heeft, is toch belangrijk dat ze 
kunnen beschikken over goede scho-
len, maar dus ook over prima mate-
riaal!” De scholen gaan nu bekijken 
welke materialen zij gaan bestellen 
bij Proludic, een gespecialiseerd be-
drijf in schooltoestellen. Hans en Pe-
tra Eland wensen alle kinderen veel 
speelplezier en tegen de klanten zeg-
gen ze: “Bedankt voor het meedoen, 
ook namens alle kinderen.”

Scholen halen 21.000 euro op 
bij Plus Hans Eland

Hengelo - Vrijdag 7 februari werden de prijzen van de spaaractie voor 
scholen uitgereikt. Heel veel klanten uit de gemeente Bronckhorst 
spaarden samen het enorme 21.000 euro.

We stappen over op het merk Café 
de Origen. Dit merk wil een positieve 
bijdrage te leveren aan het behouden 
van bijzondere koffiegebieden en tra-
ditionele koffieculturen. Zij hebben 
de overtuiging dat interesse in het 
product niet kan zonder interesse in 
de mensen erachter en geloven in een 
balans tussen mens en natuur. Een 
gedachte die we als Wereldwinkel 
Vorden van harte onderschrijven.
Door een goede  prijs te betalen voor 
een goed product kunnen de pro-
ducenten blijven investeren in het 
behoud van hun inkomstenbron en 
bovendien hun arbeids- en levensom-

standigheden verbeteren. 
Natuurlijk zijn we blij dat er ook in  
de supermarkten Fairtrade artikelen 
verkocht worden en zo de eerlijke 
handel bevorderd wordt, maar gro-
tere hoeveelheden vragen ook om 
grotere bedrijven, waardoor de klei-
nere producenten het moeilijk kun-
nen krijgen.
Bovendien willen we ons als Wereld-
winkel blijven onderscheiden als win-
kel waar je originele cadeau  en food 
artikelen kunt kopen.
Naast de overstap van koffie gaan we 
van onze nieuwe leverancier Cerro 
Azul ook andere foodproducten ver-

kopen.
De meeste foodproducten van Cerro 
Azul worden in het land waar ze ge-
teeld worden, ook verwerkt en ver-
pakt. Dit geldt voor de chocolade van 
het merk Divine uit Ghana, de thee 
uit Ceylon en de ook de jams uit Swa-
ziland. Zo verdienen de mensen in 
die landen er meer aan, vinden meer 
mensen daar werk in. Het motto is: 
‘verbouwd, verwerkt, verpakt’.

Om onze klanten bekend te maken 
met de nieuwe producten  bieden we 
iedere klant een kopje koffie en een 
proefzakje koffie of thee aan. En we 
nodigen alle Vordenaren uit op de 
koffie te komen op 14 en 15 febru-
ari  om zo kennis te maken met het 
nieuwe merk. Van harte welkom!

Advertorial

Wereldwinkel Vorden gaat terug naar de 
doelstelling

Vorden - Wereldwinkel Vorden maakt koffie – overstap! Koffie is 
koffie,waarom dan een overstap? De reden voor de overstap is een 
heel duidelijke: geen ‘massaproductie’, maar ‘kleine eerlijke handel’.

De drie afstanden - 10, 21,1 en 30 ki-
lometer - voeren de lopers over een 
snel parcours met weinig hoogtever-
schil door de bosrijke omgeving rond 
de acht kastelen in de buurt van Vor-
den. Geen wonder dat dit evenement 
als een van de leukste lopen van Ne-
derland wordt aangemerkt. De laat-
ste jaren is de loop uitgegroeid tot 
een evenement van meer dan regio-
nale bekendheid. Ook nu weer wordt 
een deelnemersveld van meer dan 
1000 personen verwacht. Alle afstan-
den starten tegelijk om 12.15 uur bij 
sporthal ’t Jebbink, waar ook kleed-
ruimtes en douches beschikbaar zijn. 
Vanaf 10 uur is daar ook de mogelijk-

heid van na-inschrijving. 
Voorinschrijven kan - tot uiterlijk 23 
februari – via www.inschrijven.nl. 
De loop wordt opgeluisterd met live 
muziek. In de sporthal presenteert 
zich ook het Roparunteam Achter-
hoekrunners dat het nodige voor-
werk verricht voor de estafetteloop 
van Hamburg, via Zutphen, naar 
Rotterdam met Pinksteren. Daarmee 
wordt geld ingezameld ten bate van 
de palliatieve zorg voor kankerpa-
tiënten. Voor alle deelnemers is er 
een attentie met een afbeelding van 
een van de kastelen. 
Nadere informatie Jan Rood (0570-
541809) of www.hanzesport.nl.

Hanzesport opent 
seizoen met 
Achtkastelenloop
Vorden - Op zondag 2 maart zet A.V.Hanzesport het nieuwe loopsei-
zoen in met de traditionele Achtkastelenloop. Het is al weer de 27ste 
keer dat deze wedstrijd- en recreatieloop op het programma staat.

Het is speciaal gericht op kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. In deze dienst 
wordt het verhaal van Noach vertelt. 
De dienst begint om 10.00 uur. 
En speciaal voor de kinderen: Breng 
jullie dierenknuffel mee.”

Gezinsdienst 
in de 
Dorpskerk
Vorden - Zondag 16 februari is 
er weer een gezinsdienst in de 
Dorpskerk van Vorden.

Hij zal de dames vertellen over zijn 
werkzaamheden bij de Voedselbank 
Zutphen. Ook niet-leden zijn van har-
te welkom. Aanvang 19.30 uur.

Oecumenische 
Vrouwengroep
Wichmond - Na afloop van de 
jaarvergadering, die woensdag 
12 februari in het gebouw Wit-
hmundi in Wichmond wordt ge-
houden, krijgen de leden van de 
Oecumenische Vrouwen Groep 
Wichmond-Vierakker bezoek van 
Wim Blom.

Catering • Workshops • Verjaardag- en Kinderfeestjes • BBQ en Buffetten
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Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Met de expositie André de 
Jong | GETEKEND opent 
Galerie Agnes Raben op 16 
februari aanstaande haar 
jubileumjaar. De Jong is 
voor de galerie een nieuwe 
kunstenaar en hiermee 
wordt een nieuwe naam 
toegevoegd aan de lijst van 
ruim 300 kunstenaars en 
vormgevers uit binnen- en 
buitenland die  in de af-
gelopen twintig jaar in de 
galerie exposeerden. Ook 
in de toekomst blijft Ag-
nes Raben  kunstenaars en 
vormgevers presenteren die 

zij interessant vindt. Zowel 
gerenommeerde kunste-
naars maar ook aanstor-
mende of nog niet bekende 
talenten worden door haar 
benaderd om in de galerie 
te exposeren.
Beeldend kunstenaar André 
de Jong kwam zij in 2010 op 
het spoor toen in Museum 
Belvédère een groot over-
zicht te zien was van zijn 
werk. Indrukwekkende, 
krachtige tekeningen waar 
de energie van afspatte en 
waar je als beschouwer niet 
omheen kon. Beelden die 

onbewust allerlei emoties 
losmaken maar die hun ge-
heimen niet prijs geven. 
De Jong heeft zich vooral 
toegelegd op het tekenen 
met houtskool, krijt en inkt. 
Zijn onderwerpen vindt hij 
in weerbarstige landschap-
pen. Ook het menselijk 
lichaam is een belangrijke 
inspiratiebron. In beide ge-
vallen gaat het hem om het 
vertalen van indrukken in 
lijnen en vlakken, waarbij 
hij het landschappelijke 
in het menselijk lichaam 
vindt en het lichamelijke in 
het landschap.
André de Jong (1945), deed 
zijn kunstopleiding aan de 
Jan van Eyck Academie in 
Maastricht.          
Sinds 1979 woont en werkt 
hij in landelijke omgeving  

van Broeksterwoude (Fr.).  
Daar vindt hij de rust en de 
afzondering die hij nodig 
heeft om te kunnen wer-
ken. Vanuit deze thuisbasis 
maakte hij veel buitenland-
se reizen. Het hele oeuvre  
van de Jong bestaat uit 
schilderijen grafiek en teke-
ningen maar de laatste 15 
jaar heeft hij zich toegelegd 
op tekenen omdat deze dis-
cipline hem het beste ligt. 
Ruim dertig tekeningen 
van André De Jong zijn tot 
en met 23 maart in Galerie 
Agnes Raben te zien.
Open: vr. t/m ma. 11 - 17 
uur. 

Meer info:
www.galeries.nl/agnesra-
ben

Galerie Agnes raben viert 20-jarig 
bestaan
Vorden - Galerie Agnes raben viert 20-jarig be-
staan en opent jubileumjaar met pittige exposi-
tie: André de Jong - GEtEkEnD. te zien van 17 
februari tot en met 23 maart.

CARNAVALSKOSTUUMS
Verkoop van 1600 stuks kostuums
Zie ook onze vernieuwde website

Speciale prijzen voor groepen

Openingstijden tot aan de Carnaval
Maandag t/m vrijdag 19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 16.00 - 17.00 uur
Ook mogelijk om buiten openingstijden een afspraak te maken

Tevens verkoop van
Schmink, spray, pruiken, enz.

www.springerenressing.nl

Kledingverkoop en -verhuur
Springer en Ressing Partyservice
Buys Ballotstraat 3a - 7131 PN Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-376537 - Mobiel: 06-55342783
springerenressing@gmail.com

Verhuur en verkoop
Zie ook onze vernieuwde website

Speciale prijzen voor groepen

Het is altijd mogelijk om telefonisch een afspraak te maken.

0.59
v   van 1.19

0.79
v   van 1.49

47%
goedkoper

50%
goedkoper

49.99

1.29
v   van 1.69

1.29
v   van 1.39

1.79
v   van 1.89

2.49
v   van 2.59

24%
goedkoper

24.99 14.99

189.00

SET VAN 2

HOUTGEROOKT

OPGELADEN IN 60 SECONDEN

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 12-02-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 12-02-2014 t/m dinsdag 18-02-2014.

Bloed-
sinaasappelen
700 g

Bloemkool
Per stuk

Vanaf zaterdag 15-02-2014

Goulashsoep of 
Texaanse bonensoep
0.8 l

Streaky 
bacon
80 g

Pangasiusfi let
600 g

Knofl ook-
sauzen
0.27 l

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

Tot 300 schroeven per uur.

Condensator-
accu schroevendraaier

Gewicht: 4 kg. 
Afmetingen: 
31x20x20 cm.

Elektronische 
kluis

Dummy 
camera’s

- 4.5" qHD IPS scherm
- Android 4.2 (Jelly Bean)
- 4 GB geheugen

Wolfgang AT-AS45Q2

Bron: Editie NL mei 2013



De Heren C1 beten het spits af tegen koploper 
UGHV HC1 uit Ulft. De eerste helft speelden de 
Hengeloërs niet fanatiek en aanvallend genoeg. 
Met een 5-9 stand ging Quintus de tweede helft 
in, die aanzienlijk beter was met goede aanvallen 
en in de laatste fase ook scorend. Uitslag 12-19. 
Quintus E2 speelde een prima wedstrijd tegen 
HCW E1 uit Winterswijk. Verdedigend was er 
niet door te komen en de geweldige keeper on-
der de lat wist steeds weer de tegenscore erg laag 
te houden. Super goed gespeeld, uitslag 7-1. De 
Quintus Dames C1 lieten een geweldige hand-
balwedstrijd zien tegen Grol DC2 uit Groenlo. De 
Hengelose dames kwamen flink tot scoren, waar-
bij de ruimte werd gecreëerd doordat er druk ge-
zet werd vanuit de hoeken. Er werd goed verde-
digd, alle afvallende ballen waren voor Quintus. 
Daar waar een bal langsging stond altijd keeper 
Robin klaar om de ballen eruit te tikken. Uitslag 
27-4.
Een spannende wedstrijd volgde tussen de Quin-
tus DS1 en HCW DS3 uit Winterswijk. Het doel-
puntenverloop echter was voor beide teams niet 
echt sterk. Aanvallende fouten en veel op de kee-
per of naast/over gooien. De hele wedstrijdstrijd 
keken de Hengelose dames tegen een achterstand 
aan, maar in de laatste fase kwam het toch op 
een gelijkspel, 12-12.
De Heren Senioren 1 van Quintus ontmoetten Re-
flex HS1 uit Varsseveld. De Hengeloërs konden al 
in de eerste minuten flink scoren en liepen tot de 
rust uit naar 11-3. De tweede helft verliep minder 
fraai, al stond de verdediging goed. Reflex kwam 
nog tot scoren maar verloor ruim. Uitslag 21-9. 
Quintus E3 speelde hun uitwedstrijd tegen Mi-
nerva E3 in Sporthal de Pol in Gaanderen. Het 
Hengelose team was duidelijk de sterkste, het 
thuisteam kwam niet tot scoren. Uitslag 0-16. In 

Quintus E2 en DC1 pieken met 
ruime winst
Hengelo - Op zondag 9 februari speelden 
negen teams van handbal-vereniging SV 
Quintus hun wedstrijden. In Sporthal de 
Kamp stonden vijf thuiswedstrijden op 
het programma. Het publiek genoot van 
sportieve wedstrijden, met de E2 en DC1 
als toppers.

Aanvallend Quintus E2 in de wedstrijd tegen HCW E1.

Sporthal de Brink in Huissen werd de wedstrijd 
Huissen HV E2 tegen Quintus E1 gespeeld. Vanaf 
het begin domineerde Quintus. Goed aanvallend 
en verdedigend spel en verdiend de punten mee 
naar Hengelo genomen: 3-11. De heren 2 moes-
ten in het Kon. Beatrixcentrum in Wehl aantre-
den tegen de heren 2 van Apollo ‘70. De eerste 
helft ging gelijk op met een ruststand van 7-7, al 
vergaten de Hengeloërs vele kansen doeltreffend 
af te ronden. In de tweede helft stond de verde-
diging naar behoren wat resulteerde in een 8-11 
tussenstand. Het laatste kwartier bleven de doel-
punten wederom achterwege, waardoor Apollo 
langszij kwam en met 16-13 de partij naar zich 
toetrok. De D1 ging naar Sporthal Walburgen in 
Gendt voor hun wedstrijd tegen HV Angeren D2. 
De eerste helft ging gelijk op. Teams waren zeer 
aan elkaar gewaagd. Na rust wist Quintus aanval-
lend niet meer goed door te komen, waardoor het 
maken van doelpunten achter bleef., uitslag 9-6.

Uitslagen SV Quintus 
9 februari: Apollo 70 HS2-Quintus HS2: 16-13;
HV Angeren D2-Quintus D1: 9-6; Huissen HV E2-
Quintus E1: 3-11; Minerva E3-Quintus E3: 0-16; 
Quintus HS1-Reflex HS1: 21-9; Quintus DS1-HCW 
DS3: 12-12; Quintus HC1-UGHV HC1: 12-19; Quin-
tus DC1-Grol DC2: 27-4; Quintus E2-HCW E1: 7-1

Programma 16 februari:
13:00 uur Quintus E1-HV Angeren E1, de Kamp 
Hengelo; 14:40 uur Quintus HS2-ESCA-Handbal 
HS2, de Kamp Hengelo; 13:15 uur Zwolle HS1-
Quintus HS1, BDG hal Zwolle; 15:25 uur Grol 
H.V. DC2-Quintus DC1, Den Elshof Groenlo.

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

verzekeringen

hypotheken

sparen

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!
Naast het leveren van 

offsetdrukwerk 
is Uiterweerd druk & print

uw partner in het printen van 
uw digitale bestanden.

Uw briefpapier
en enveloppen
door ons gedrukt tegen
zeer gunstige prijzen.

Uw voordeel:
Betaling achteraf - service op maat

snelle levering - persoonlijke begeleiding.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl
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20%
korting

 op alle Flexa muurverf

20%
korting

 op alle Sikkens mengverf

20%
korting

 op alle Flexa mengverf

uw verfspecialist

20%
korting

op alle glasweefselbehang

20%
korting

op alle verfbenodigheden

ARENDSEN

Hengelo haalt de bezem 
door de prijzen

Hengelo haalt de bezem 



LAATSTE RONDE
OPRUIMING

KORTING

50%
op de gehele 

vrijetijdskleding collectie

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

XTRA
LAAG GEPRIJSD!
ONZE TOP MERKEN

en vele 
anderen!

*€10,00 minimum bedrag

NU € 10,00
EXTRA

KASSAKORTING*

Bakkerij Heijerman Hengelo Spalstraat 10
7255 AC HENGELO (GLD) Tel.: 0575-463763
Email: bakkerij@heijermanhengelo.nl
www.heyerman.nl

Bakkerij Heijerman HengeloBakkerij Heijerman HengeloOostenrijkse week 
Bakkerij Heijerman HengeloOostenrijkse week Oostenrijkse week 

bij

wit of donker 
6 stuks voor € 3,90

Oostenrijks 
afbakbroodjes

4 stuks van € 7,99 
voor € 4,99

De echte 
Oostenrijkse 
Apfelstrudel

De echte 

wit of donker 
6 stuks voor € 3,90

Oostenrijks 
afbakbroodjes

Heerlijke 
Oostenrijkse
Schwarzwalder 
Kirsch schitte
2 stuks van € 4,40 
voor € 3,99

www.heyerman.nl

voor € 3,99

50%
extra korting
op alle kleding met een sticker.

Deze week 
verlagen we nog 1 keer 

alle prijzen!

Geldig van 11 februari t/m 22 februari 2014

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050
HEMA VORDEN, 
Dorpsstraat 18 T: 0575 553 369  

Hengelo haalt de bezem 
door de prijzen

Hengelo haalt de bezem 



In een deel van de houtsingel, dat 
grenst aan dat van hen, werd op za-
terdagmiddag gecrost. Daar ziet het 
er heel anders uit. Hoewel de heer en 
mevr. Epema er niet erg blij mee wa-
ren, en ze ‘s zomers iedere zaterdag 
met mooi weer last hadden van het 
lawaai, hebben ze het toch ieder jaar 
weer goed gevonden. Als dank kregen 
zij iedere winter een vleespakket. Zij 
hadden toen niet kunnen bedenken 
dat hun welwillendheid 42 jaar later 
zou leiden tot een aanvraag voor lega-
lisering van de crossbaan en een be-
stemmingsplanwijziging, ten behoe-
ve van een uitbreiding naar de prach-
tige oude, hoge es grond, grotendeels 
naast de houtsingel. Daaromheen 
dan een 4 meter hoge geluidswal 
over een lengte van 90 meter aan de 
zuidzijde waarvan de laatste meter 
bestaat uit 1 meter hoog scherm en 

een 2 meter hoge geluidswal met een 
lengte van 112 meter aan de noord-
zijde Dit alles op 150m afstand van 
hun perceel. Niemand, die de waarde 
van dit landschap kent, zal dit voor 
mogelijk kunnen houden. In 1996 
is de boerderij overgegaan naar hun 
kleindochter, die ook jaren lang zich 
niet tegen de cross verzet heeft, tot-
dat bleek dat er een verzoek tot uit-
breiding en legalisering voorlag. Zo 
blijkt dat welwillende medewerking 
misschien niet altijd de verstandige 
weg is. Binnenkort moet de gemeente 
Bronckhorst beslissen over de wijzi-
ging van het bestemmingsplan. Om-
dat de aanvraag als omgevingsver-
gunning wordt ingediend, hoeft deze 
beslissing niet met instemming van 
de gemeenteraad genomen te wor-
den en ligt het definitieve beslisrecht 
bij B&W. 
Dit lijkt mij vreemd. Het gaat niet 
om de bouw van een schuurtje. Af-
gezien van het volledig verdwijnen 
van uitzicht en woongenot (juist in 
het weekeinde), voor de omwonen-
den, gaat het hier ook om een grove 
aantasting van een waardevol oud 
landschap. Ik vraag mij af waarom 
voor dergelijke hobby’s niet een stuk 
industrieterrein uitgekozen kan wor-
den, waar geen omwonenden zijn en 
waarvoor geen blijvende schade aan 
een prachtig landschap nodig is. Juist 
dit, ook uit toeristisch oogpunt, waar-
devolle landschap op oude hoge es 
grond, zou gekoesterd moeten wor-
den door de gemeente Bronckhorst.

M.A. van Ommeren
Essinkweg 3
7122 JN Aalten

Crossbaan Delden
In 1972 kochten de heer en me-
vrouw J. Epema-Schuringa een 
boerderij aan de Deldensebroek-
weg 4, te Vorden, gelegen in een 
prachtig coulissen landschap, 
met uitzicht op een hoger gelegen 
weiland op oude, extreem hoge 
es grond. Voor dit weiland langs 
stroomt een beek. Ook hoort er 
een heel oude houtsingel bij, met 
verschillende soorten prachtige 
oude bomen, waar de bodem in 
het voorjaar wit ziet van de bos-
anemonen. Bijna nergens zijn die 
nog zo mooi en massaal te zien. 
De beek stroomt verder langs de-
ze houtsingel. Ook in de bermen 
in die omgeving vind je in het 
voorjaar overal bosanemonen en 
speenkruid.

Toen de vereniging in 1953 toetrad 
tot SV Oost Gelderland, werd het tijd 
dat de vereniging over een eigen buks 
ging beschikken. Johan Kreunen, 
Bertus en Jan Berenpas gingen ver-
volgens “oerendhard” op twee moto-
ren naar Piet Bos ( van het museum 
) in Holten. “Kijk, zei Piet, deze buks 
kun je voor 150 gulden kopen”. De 
mannen schrokken zich wezenloos, 
gauw terug naar de Wildenborch om 
de achterban te raadplegen. Wel de 
achterban ging met de vraagprijs ak-

koord. Dus werden de BSA en de Har-
ley Davidson opnieuw gestart en gin-
gen de heren terug naar Holten om 
de buks op te halen. In de beginjaren 
vijftig werden er in de Wildenborch 
nog meer verenigingen opgericht: 
ijsvereniging, toneelvereniging, man-
nenvereniging e.d.
De leden van de schietclub Wilden-
borch betaalden voor het lidmaat-
schap 15 cent per week. In 1953 kreeg 
het buurtschap vanuit Huissen een 
Kapel en vonden alle verenigingen 

in de Wildenborch hier onderdak. 
De schietclub was hier amper twee 
jaar aan het schieten, of er stonden 
twee officieren van het Ministerie uit 
Den Haag voor de deur. Beide heren 
vonden dat de schietvereniging pri-
mitief en onveilig bezig was! De club 
verhuisde toen naar de kelder van 
kasteel Wildenborch. Op 12 oktober 
1964 kwam de schietkelder onder de 
kapel gereed. De kosten, 220 gulden, 
werden door 12 leden opgehoest. Na 
keuring door het Haagse ministerie 
werd de schietlocatie goedgekeurd.. 
Na de verbouwing van de Kapel in 
1976 beschikte de club over vier 
schietbanen. Na de laatste nieuw-
bouw van de Kapel, een paar jaar ge-
leden, beschikt de schietvereniging 
Wildenborch thans over één pistool-
baan en drie KKG banen.

Wel en wee jubilerende 
schietvereniging

Vorden - Zestig jaar geleden werd er op de deel van boerderij de Prin-
senhoeve aan de Mosselseweg voor het eerst geschoten. Het initiatief 
werd genomen door Gert van Ark en Johan Kreunen. Ze kregen 18 
mensen bij elkaar, veelal boerenjongens uit het buurtschap Wilden-
borch. De volgende stap was het vormen van een werkcomité: Toon 
Mennink, Bertus en Jan Berenpas. De eerste jaren werd met de buksen 
van Gert van Ark en Johan Kreunen geschoten.

Schietbaan in de kelder van de Kapel

Anne-Marie Seubring uit Zelhem ex-
poseert met haar Zendoodle tekenin-
gen in de bibliotheek van Hengelo. 
‘Doodlen’ is een Engelse term voor 
‘kriebelen en krabbelen’ op papier. 
Voor velen onder ons misschien her-
kenbaar als het gedachteloos figuur-
tjes tekenen tijdens een telefoonge-
sprek of vergadering. Deze manier 
van tekenen is rustgevend (‘zen’) 
omdat er veel herhaling inzit en je te-
kent vanuit gevoel. “Het mooie hier-
aan is”, aldus Anne-Marie, “dat het 
vaak hele verrassende resultaten op-
levert”. Ze werkt zowel op canvas als 
op geschept papier met stift en fine-
liners. Ze haalt haar ideeën gedeel-
telijk uit de wereld om haar heen, 

voornamelijk natuur, aangevuld met 
eigen fantasie. Half november heeft 
Anne-Marie een workshop Zendoodle 
tekenen gegeven en de reacties waren 
zeer positief. Anne-Marie wil het ple-
zier dat je beleeft bij het ‘Zendoodlen’ 
dus ook overbrengen op anderen…
Jan Berrevoets uit Hengelo schildert 
nu ruim twee jaar. Hij werkt met 
acrylverf op canvas. Naast kwast ge-
bruikt hij ook spatel en spuit, om 
velerlei dieren en landschappen op 
een kleurrijke wijze vast te leggen 
op doek. Door het gebruik van veel 
felle kleuren hebben de werken van 
Jan een vrolijke uitstraling. Hij haalt 
zijn inspiratie uit de mooie lande-
lijke omgeving ‘de Dunsborg’ waar 
hij woonachtig is. Inmiddels maakt 
hij al werken in opdracht. Van vro-
lijk kinderschilderij tot verbluffende 
dierenprent! Ook Sanne Besselink uit 
Hengelo exposeert met een aantal 
tekeningen. Zij tekent voornamelijk 
portretten. Sanne werkt zowel met 
(kleur)potlood als ecoline op papier. 
Sanne haalt haar inspiratie van inter-
net en uit modebladen/tijdschriften. 
Haar kleurrijke creaties zijn verras-
send! Interesse gewekt? Neem dan 
gerust een kijkje tijdens de openings-
tijden van bibliotheek Hengelo. Kijk 
ook op onze website: www.biblio-
theekwestachterhoek.nl

Op vrijdagavond 21 februari zijn de 
drie kunstenaars van 18.30 tot 19.30 
uur aanwezig in bibliotheek Hengelo 
om te vertellen over hun werken.

Drie exposanten in 
bibliotheek Hengelo

Hengelo - De gehele maand febru-
ari laten drie kunstenaars totaal 
verschillende kunsttechnieken 
zien in bibliotheek Hengelo.

Werk van Jan Berrevoets.

“Wat Henk zegt klopt, een gezellige 
club, het schieten staat wel op de 
eerste plaats, anders hadden we wel 
een kaartclubje”, zo zegt Jan Kor-
negoor lachend. Schietvereniging 
Wildenborch telt slechts 23 leden en 
dat lijkt niet veel. “Toch mogen we 
niet klagen, alleen het vinden van 
bestuursleden geeft problemen”, zo 
zegt voorzitter Henk Berenpas. Be-
halve genoemd tweetal, maken ook 
Johan Addink (penningmeester) en 
Johan Braakman deel uit van het be-
stuur. Marinus Eskes vervult ook een 
belangrijke taak binnen de club. Hij 
is de wedstrijd- c.q. competitieleider. 
Hoewel klein van stuk is de schiet-
vereniging één van de grootste clubs 
binnen het overkoepelende S.V. Oost 
Gelderland (SVOG ).
De leden van de schietvereniging Wil-
denborch schieten in verschillende 
klassen. Al naar gelang de persoonlij-
ke prestaties van de schutters komen 
zij uit in de ere- klasse, eerste, twee-
de, derde of vierde klasse. Tijdens de 
onderlinge competitie en wedstrijden 
zijn de schutters gemiddeld tussen de 
20 en 30 minuten actief. Lid worden 
van een schietvereniging is niet een 
kwestie van even aanmelden, ge-
weer pakken en schieten maar. Verre 
van dat. Er komt heel wat meer bij 

kijken. Het veiligheidsaspect staat 
hoog in het vaandel. Zo heeft een 
“aanstaand” lid een bewijs van goed 
gedrag nodig (VOG), afkorting van 
“Verklaring Omtrent Gedrag”. Jan 
Kornegoor: “ Waarmee bedoelt dat je 
van onberispelijk gedrag moet zijn. 
Zo heb je onder meer ook een pasje 
van de S.V. Oost Gelderland nodig. 
Ook moet je bij de KNSA ( Konink-
lijke Nederlandse Schiet Associatie ) 
aangemeld worden”.
Henk Berenpas: “De KNSA contro-
leert of wij ons aan de regels houden. 
Het wapen bewaren wij thuis in een 
kluis, hetgeen jaarlijks door de poli-
tie wordt gecontroleerd. Door al deze 
verplichtingen en de bijbehorende 
kosten, kiest de jeugd veelal voor 
andere dingen: sportschool, compu-

terspelletjes e.d., dus vanuit de jeugd 
geen nieuwe leden. Wordt de jeugd 
ouder, dan komt wellicht de schiet-
vereniging (zo vader, zo zoon, red.) 
in beeld. Overigens, het schieten met 
een geweer gebeurt knielend, wan-
neer je ouder wordt, wordt dat bij 
sommigen wat lastiger. Sedert een 
paar jaren kunnen ze bij ons ook 
met een pistool schieten. Dat ge-
beurt staand, wellicht levert ons dat 
richting toekomst nog wat nieuwe 
leden op”, zo zegt de voorzitter op-
timistisch. Het 60 jarig bestaan van 
de schietvereniging Wildenborch 
wordt zaterdagmiddag 22 februari 
in de Kapel gevierd met een receptie 
van 14.30 tot 17.00 uur. ‘s Avonds is 
er voor de leden en hun dames een 
gezellige avond gepland.

Zaterdag 22 februari receptie in de Kapel

Schietvereniging Wildenborch 
bestaat 60 jaar
Vorden - Voorzitter Henk Beren-
pas (50 jaar lid) en secretaris Jan 
Kornegoor (40 jaar lid) zouden de 
clubavond (dinsdag) van de schiet-
vereniging Wildenborch voor 
geen goud willen missen. Henk 
Berenpas: “De vrouwen hebben 
hun eigen vrouwenclub en wij 
hebben onze schietvereniging. 
We zijn een zeer hechte club, we 
‘hangen’ aan elkaar. Op de club-
avond is zeker 90 procent van de 
leden aanwezig. Eerst schieten, 
dan een borreltje drinken.”

Henk Berenpas links en Jan Kornegoor rechts



Zomaar wat passages uit het door Jen-
nine Staring geschreven kinderboek 
‘Binke en de ballon’, met prachtige 
illustraties van Annelies Vossen. Een 
boekje voor kinderen van vier tot en 
met acht jaar. Jennine Staring: “De 
insteek is eigenlijk dat het verhaal 
in het boekje in eerste instantie aan 
kinderen wordt voorgelezen, de kin-
deren ‘groeien mee’ en kunnen het 
dan op gegeven moment zelf lezen. 
Het is bedoeld als cadeauboek en gaat 
over de trouw en liefde van een kind 
voor de hond en andersom.” De hond 
Binke rent achter een ballon aan en 
komt onderweg allerlei dieren te-
gen (eekhoorn, uil, vos e.d.) die ook 
interesse hebben voor de ballon. De 
hoofdrolspelers in het kinderboek be-
staan echt. Binke (Friese Stabij) is de 
hond van Jennine en haar man en Lu-
cas is hun kleinzoon. “In het echt zijn 
Binke en Lucas ook dol op elkaar”, 
zo vertelt trotse oma Jennine. Jen-
nine Staring heeft in haar schrijvers 
carrière meerdere kinderboeken ge-

schreven met dieren in de hoofdrol. 
“Kinderen houden van dieren en die 
gevoelens kun je in een boek op kin-
deren overbrengen.” Het kinderboek 
‘Binke en de ballon’ is inmiddels in de 
boekhandel (bijvoorbeeld bij Bruna in 
Vorden) verkrijgbaar. Jennine Staring 
heeft plannen een kinderboek over 
‘Paasfeest’ te schrijven. Ook is ze be-
zig met een voorleesverhalenboek 
over ‘Rhino de neushoorn’. Verhalen 
die zich afspelen in Afrika. Daarover 
zegt ze: “Mijn vader Damiaan ver-
telde ons vroeger altijd verhalen over 

Rhino. Toen ik jaren later in Afrika 
op vakantie was, zag ik allerlei dingen 
zoals mijn vader die ooit verteld had. 
En dat, terwijl hij er nooit is geweest. 
Heel bijzonder”. Zelf verhalen ver-
tellen vindt Jennine Staring ook een 
leuke bezigheid. “ Helaas heb ik daar 
de laatste jaren weinig tijd voor gehad 
maar ik wil weer graag op de scholen 
in de buurt komen om bijvoorbeeld 
voor te lezen. Ik vind het erg leuk om 
met kinderen over fantasie en verha-
len te praten. In overleg is er veel mo-
gelijk”, aldus Jennine.

Jennine Staring schreef kinderboek 
‘Binke en de ballon’
Wildenborch - “Lucas huilt, Binke 
is weg”, snikt hij. “Wacht maar 
af, Binke komt altijd terug”, zo 
troost mama. Ze heeft niets teveel 
gezegd. Daar opeens komt Binke 
aangerend met in zijn bek een 
rood “flubber-ding”, het restje 
van een ballon. Op het gescheurde 
kaartje aan de ballon is bijna niets 
meer te lezen. Wel het woordje 
LIEFDE. “Binke vindt jou lief Lu-
cas, daarom brengt hij dit naar 
jou”, zo zegt moeder. Lucas slaat 
zijn armen om de nek van Binke.

Jennine Staring met haar hond Binke

Toegangsprijs is voor leden van Na-
tuurmonumenten 15 euro, niet-leden 
betalen 20 euro. Vooraf aanmelden via 
de ledenservice (035) 655 99 11 of via 
natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Het geluid wordt bepaald door de mix 
van gitaren, doedelzakken, viool, exo-
tische instrumenten, accordeon, bas-

gitaar en zang. In Törf herkent men 
een bijzondere combinatie zoals tek-
sten in een kleine streektaal en een 
veelzijdige vorm van wereldmuziek. 

Kijk voor meer activiteiten op www.
natuurmonumenten.nl en Twitter en 
Facebook @NM-Gelderland c.q. www.
facebook.com/landgoedHackfort

Concert folkgroep Törf 
in kasteel Hackfort

Vorden - Zaterdag 15 februari geeft de Groninger folkgroep Törf in 
kasteel Hackfort een sfeervol avondconcert met muziek in streektaal. 
Aanvang 20.00 uur. Törf is een van de eerste groepen die zich bekom-
merde om de Groninger liedgoed- traditie en Groninger dansmuziek. 
De formatie heeft zich verder ontwikkeld met het op muziek zetten 
van Groninger kwaliteitspoëzie, met werk van dichters als Hans Elema, 
Siemon van Wattum en Jan Boer.

In dit programma zullen composities 
klinken van Händel, de Boismortier, 
Caldara, Purcell en Bach. Een opge-
wekt programma met een diepzin-
nige ondertoon. Ivette van Laars so-
praanstem neemt u in werken uit de 
17e en 18e eeuw mee naar veel ver-
schillende emoties, van innig medita-
tief tot uitbundig kwinkelerend. Maar 
ook de instrumentalisten krijgen 
soms een solistische rol: de barokcello 
van Inja Botden straalt in een aria van 
Caldara, het klavecimbel van Pauline 
Schenck heeft een virtuose rol in een 
fluitsonate van de Boismortier, en de 
traverso van Gerdien Romeijn imi-

teert een heuse nachtegaal. Vier mu-
sici, die hun sporen verdiend hebben 
in binnen- en buitenland, zijn een in-
spirerende samenwerking aangegaan. 
Het Italiaanse woord ‘il presente’ 
heeft twee betekenissen: ‘het heden’ 
en ‘het geschenk’. Muziek is voor de 
musici een van de dingen die het le-
ven de moeite waard maakt. Daarbij is 
het de bedoeling dat de oude muziek 
het publiek echt raakt: ze vertolken 
hedendaagse gevoelens. Jongeren t/m 
16 jaar hebben gratis toegang. 

Meer info:
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Barokensemble “IL Presente” 
in Vordense Dorpskerk

Vorden - Zondag 16 februari komt het Barokensemble ‘Il Presente’ 
met hun nieuwe programma ‘Meine Seele sei vergnüg’ naar de Dorps-
kerk in Vorden. Twee jaar geleden traden zij hier ook al op met het 
programma ‘Zachte ketenen’. Nu een geestelijke programmering met 
als rode draad Vreugde en Dankbaarheid. Aanvang 15.30 uur

Manon volgt Sanne Poelder en Elze-
miek Vlogman op die in het vorige 
seizoen de lessen voor hun rekening 
namen. Helaas hadden deze dames 
vooraf al aangegeven dat hun inzet 
tijdelijk zou zijn, ze hadden de agen-
da te vol om zich volledig in te kun-
nen zetten voor de groep. 
Voor Ria Zweverink, coördinator ma-
jorettes, volgde in het voorjaar van 
2013 een pittig zoektocht naar een 
goede opvolger. Iemand vinden viel 
niet mee, maar op het laatste mo-

ment kwam Ria via-via bij Manon te-
recht. Na een kennismaking en een 
proefles voelde het van beide kanten 
positief en besloot Manon de meiden 
in Vorden te gaan trainen.
“Nieuwsgierig, eens een les mee doen 
om te kijken of majorette iets voor 
je is en tevens kennis maken met 
Manon, dat kan! Op maandagavond 
10 maart wordt er een ‘vrienden & 
vriendinnen avond’ georganiseerd, ie-
dereen die interesse heeft is dan van 
harte welkom in de grote zaal van 

het Kulturhus om te kijken, vragen te 
stellen en natuurlijk mee te trainen.” 
De maandagavond is de vaste trai-
ningsavond, tussen 18.00 en 20.00 
uur, kom gerust binnen: je bent van 
harte welkom. Daar zul je zien dat 
majorette veel meer is dan op mars-
muziek voor de harmonie uit lopen. 
Er wordt juist getraind en gedanst 
op hele hippe en moderne muziek. 
Volgens Manon moet je het vreemde 
oubollige beeld dat er is vergeten: een 
extra reden om 10 maart eens langs 
komen om te zien en te horen hoe 
leuk, ontspannen en gezellig het is 
en of Manon gelijk heeft.
Manon en Ria geven graag informatie 
en antwoorden op al je vragen. 
Daarnaast kun je via info@harmo-
nievorden.nl je vragen stellen of een 
afspraak maken met Ria Zweverink.

Manon Bonnink majorette-instructrice
Vorden - Maandagavond 3 februari zette Manon Bonnink onder het 
toeziend oog van een aantal van haar majorette meisjes een handte-
kening op de overeenkomst tussen haar en Harmonie Vorden. Manon 
is weliswaar al in september begonnen, maar wilde eerst een tijdje 
meedraaien om zeker te zijn dat er een klik is tussen haar en de majo-
rettegroepen. De klik is er zeker en daarmee was de tijd aangekomen 
definitieve afspraken te maken.

Het belooft weer een legendarisch 
leuke avond te worden met muziek 
en gedichten rond het thema ‘de 
liefde’. Het eetcafé wordt speciaal 

voor deze avond geheel in het thema 
‘liefde’ versierd. Mark Willems speelt 
een scala aan mooie liedjes en Gery 
Groot Zwaaftink, onze Vordense 

troubadour, zal de gedichten voor-
dragen dit jaar. Natuurlijk kunt je je 
eigen gedicht naar ons mailen zodat 
Gery het liefdevol voordraagt op deze 
hartenavond. 
Dus stuur je lieve, maffe, grappige, 
serieuze gedichten naar: info@
deslofvorden.nl. De entree voor deze 
avond is gratis.

De Slof viert vijfde ‘Valentijns Nach’
Vorden - De liefde blijft succesvol, ook bij eetcafé De Slof in Vorden. 
Vrijdag 14 februari vanaf 22.00 uur wordt alweer de vijfde feestelijke, 
liefdevolle Valentijns Nach gehouden, dit jaar samen met Mark Wil-
lems en Gery Groot Zwaaftink.

U hoeft geen lid te zijn van de biblio-
theek om iets te kopen. Iedereen is 
welkom. Nog geen lid van de biblio-
theek?

Kijk voor onze ‘Lees!’ actie op de web-
site: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Zaterdag 22 februari

Grote boekenverkoop in 
bibliotheek Vorden
Vorden - Zaterdag 22 februari is er in de bibliotheek van Vorden een 
grote verkoop van afgeschreven boeken. De verkoop vindt plaats in 
de bibliotheek. Het adres is: Raadhuisstraat 5. Er zijn boeken te koop 
voor jong en oud. De verkoop start om 10.00 uur.



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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:
•	Maandag	t/m	woensdag	van	08.30	tot	
16.30	uur	

•	Donderdag	van	08.30	tot	19.30	uur
•	Vrijdag	van	08.30	tot	12.30	uur

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:
•	Maandag	t/m	vrijdag	van	08.30	tot	
12.30	uur	

•	Donderdagavond	van	17.30	tot	 
19.30	uur

Wij	advisereren	u	voor	een	bezoek	
aan het gemeentehuis een afspraak te 
maken.	Dit	voorkomt	mogelijke	wachttij-
den.	U	weet	dan	zeker	dat	er	een	deskun-
dige medewerker voor u beschikbaar is. 
Voor	veel	voorkomende	producten	zoals	
paspoort	of	rijbewijs	en	voor	een	intake-
gesprek	als	werkzoekende	kunt	u	heel	
eenvoudig digitaal via de website een af-
spraak	maken.	Voor	alle	andere	afspra-
ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 
en	Bestuurszaken),	Voorlichting/
communicatie	en	promotie,	Dualisering,	
Publiekszaken	(dienstverlening),	
Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting	en	ruimtelijke	ordening,	
Financien en belastingen, Afval en milieu, 
Facilitaire	zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische	zaken,	Coördinatie	
plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 
Wegen	en	groen,	Verkeer	en	vervoer,	
Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd-	en	onderwijsbeleid,	WMO	incl.	
ouderenbeleid,	Volksgezondheid,
Regiozaken	

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

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

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

De	artikelen	staan	ook	op	de	website	
www.bronckhorst.nl. 
Op	deze	website	vindt	u	de	belangrijkste	
informatie over de gemeente.
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In	2013	zijn	we	gestart	met	een	nieuw	
systeem	voor	de	afvalinzameling,	het	
volume/frequentie	systeem.	Hierbij	
betaalt u naast een vastrecht, dat 
voor	iedereen	gelijk	is,	een	bedrag	
per keer dat u de container aanbiedt. 
Dit	bedrag	is	afhankelijk	van	de	
grootte van de containers die u heeft 
gekozen.	Het	jaar	is	voorbij	en	
 binnenkort valt de afrekening van de 
afvalinzameling	2013	voor	ieder	
huishouden in de bus. Hierop staat 
het aantal keren dat u de groene en 
grijze	container	afgelopen	jaar	daad-
werkelijk	heeft	aangeboden	en	de	
 definitieve kostenberekening. 

Driekwart inwoners krijgt mooie 
meevaller!
Omdat	2013	het	eerste	jaar	was	dat	
we	met	het	nieuwe	afvalinzameling-
systeem	(volume/frequentie)	werk-
ten, maakten we een inschatting van 
het aantal keren dat we dachten dat u 
de	grijze	en	groene	container	gemid-
deld	zou	aanbieden.	We	gingen	uit	
van	15x	grijs	en	11x	groen.	In	de	
	afrekening	ziet	u	dat	u,	als	u	de	
	groene	en	grijze	container	vaker	aan	
de	weg	heeft	gezet	dan	dit	gemiddel-
de,	moet	bij	betalen.	Heeft	u	de	
 containers minder vaak aan de weg 
gezet,	dan	krijgt	u	geld	terug.	Daar-
naast hebben veel huishoudens 
 gebruik gemaakt van de gratis om-
ruilactie voor een grotere of kleinere 
container.	De	bijbehorende	tariefwij-
zigingen	zijn	verwerkt	in	de	afreke-
ning. Nieuwe inwoners ontvangen 

een afrekening op basis van de daad-
werkelijke	aanbiedingen.	Wethouder	
afval, Arno Spekschoor: “Heel veel 
mensen hebben hun afval goed 
	gescheiden.	Uit	onderzoek	van	afge-
lopen	najaar	bleek	dat	restafval	het	
sterkst afnam van 6.769 ton naar 
3.851	ton	in	2013.	Ook	kunststof	
 verpakkingen, drankpakken en textiel 
heeft u veel meer gescheiden ingele-
verd	dan	in	2012.	Dat	is	mooi!	Het	is	
goed voor het milieu, want dit afval 
wordt hergebruikt voor allerlei nieu-
we producten, en goed voor uw por-
temonnee!	Maar	liefst	driekwart	van	
de	Bronckhorster	huishoudens	krijgt	
geld	terug,	omdat	ze	hun	afval	goed	
scheiden!”	

Let op: twee belangrijke 
aandachtspunten!
Periode 
Op	de	afrekening	ziet	u	onder	het	
kopje	periode	de	datum	1-01-2013	
tot	2-01-2013	staan.	Dit	is	een	fic-
tieve	datum	die	wij	hebben	aange-
bracht om de software goed te la-
ten werken. Uw aanbiedingen be-
treffen	het	gehele	jaar	van	januari	
tot en met december.

Meerdere enveloppen
Het	kan	zijn	dat	u	meerdere	enve-
loppen van ons ontvangt. Helaas is 
het	voor	ons	niet	mogelijk	om	de	
verschillende	biljetten	te	combine-
ren.

Aanslagbiljet 2014 
De	aanslag	afvalstoffenheffing	2014	
die	u	eind	februari	in	de	bus	krijgt	
(samen	met	de	andere	gemeentelijke	
belastingen), berekenen we op basis 
van	het	daadwerkelijke	aantal	
	aanbiedingen	dat	u	in	2013	deed.	De	
gemeenteraad	besloot	eind	2013	
voor	de	afvalstoffenheffing	2014	een	
andere rekenmethode toe te passen 

en de algemene kosten voor de afval-
brengpunten,	milieuparkjes	en	
 containers mee te nemen in het 
 vastrecht, in plaats van in de variabe-
le	kosten.	Daardoor	draagt	iedereen	
hieraan	hetzelfde	bij,	ongeacht	het	
aanbiedgedrag. Het vastrechttarief 
wordt door dit besluit hoger dan het 
vastrechttarief	van	2013.

Afrekening afvalinzameling 2013 
 binnenkort bij u in de bus 
Veel inwoners krijgen geld terug!

Hieronder een overzicht van de tarieven van 2014: 
•	 vast	recht	per	perceel:	€ 52,50
•	 aanbiedingen	per	keer	dat	container/vuilniszak	wordt	aangeboden:
	 -	80	liter	groene	container	 € 1,26
	 -	140	liter	groene	container	 € 2,20
	 -	240	liter	groene	container	 € 3,77
	 -	80	liter	grijze	container	 € 4,05
	 -	140	liter	grijze	container	 € 7,09
	 -	240	liter	grijze	container	 € 12,15
	 -	ondergrondse	container	groen	(vuilniszak	van	20	liter)	 € 0,31
	 -	ondergrondse	container	grijs	(vuilniszak	van	40	liter)	 € 1,65

Vraagt	u	zich	wel	eens	af	wat	nu	
	precies	de	stand	van	zaken	is	op	het	
bouwterrein	Ruurloseweg/Enkweg	
in	Vorden	en	welke	mogelijkheden	er	
nog	zijn	om	te	bouwen?	Komt	u	dan	
25	februari	naar	de	inloopavond	bij	
Hotel	Bakker	in	Vorden	voor	de	
	laatste	informatie.	Tussen	19.30
en 21.00 uur bent u van harte
welkom!

Twee bouwkavels
Op	het	terrein	zijn	nog	twee	bouw-
kavels van gemiddeld 600 m2 te koop 

voor	vrijstaande	woningen.	De	
	gemeente	geeft	deze	kavels	uit.
De	grondprijzen	zijn	aangepast
naar		actuele	marktprijzen	en
bedragen	nu	€ 223,-	per	m2. 

Vijf vrijstaande woningen
Verder	komen	op	het	terrein	vijf	
	vrijstaande	woningen	waarvoor	al	
een bouwvergunning is verleend. 
Bouwcombinatie	BDK,	een	samen-
werking	van	Bargeman	Vorden,	
	Dijkman	Bouw	bv,	en	Kreunen	Bouw	
Lochem, heeft tekeningen uitge-

werkt	en	bouwt	deze	woningen.	De	
kavel oppervlakte per woning is circa 
330	m2	en	de	prijs	voor	de	grond	in-
clusief	woning	is	vanaf	€ 299.999,-	
v.o.n.

Informatie
Op	de	avond	zijn	medewerkers	van	
de gemeente en vertegenwoordigers 
van	de	bouwcombinatie	aanwezig.	
Zij	lichten	u	de	plannen	en	mogelijk-
heden	op	deze	unieke	plek	in	Vorden	
graag toe. Bent u niet in de gelegen-
heid om te komen op 25 februari, 
dan	is	er	altijd	een	mogelijkheid	om	
een	afspraak	te	maken.	Voor	de	ka-
vels kunt u contact met ons opne-
men via (0575) 75 02 50. Bouwcom-
binatie	BDK	is	aanspreekpunt	voor	
de	vrijstaande	woningen	en	te	berei-
ken	via	(0573)	22	26	55		(Kreunen	
Bouw).

Het bestemmingsplan, beeldkwali-
teitsplan	en	bodemonderzoek	kunt
u	bekijken	op		
www.bronck-
horst.nl	(zoek	op	
Ruurloseweg-
Enkweg) of scan 
de QR-code.

25 februari: Inloopavond  woningbouw 
Ruurloseweg/Enkweg in Vorden

Het	nieuwe	Kulturhus	in	Drempt	is	
inmiddels volop in gebruik. Een 
prachtige	voorziening	die	voldoet	
aan	alle	gemakken	van	deze	tijd.	
Ook	de	kinderen	van	De	Klimtoren	
zitten	helemaal	op	hun	plek	in	de	
nieuwe	school.	De	oude	gebouwen	
worden afgebroken en het is de 
bedoeling dat half februari wordt 
gestart met de sloop van het oude 
Dorpshuis	in	Voor-Drempt	en	de	
Willibrordus school in Achter-
Drempt.	Het	terrein	in	Voor-
Drempt	richten	we	aansluitend	in	
als	parkeerplaats.	De	verwachting	
is	dat	dit	voor	de	zomer	klaar	is.
In	Achter-Drempt	vindt	over	de	
 invulling nog overleg plaats met
de	Dorpsraad	Drempt.

Sloop Dorpshuis 
Drempt half 
f ebruari



Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

U kunt een afspraak inplannen voor 
uw bezoek aan de publieksbalie, via 
de website of telefonisch. U weet dan 
precies hoe laat u aan de beurt bent 
en wordt direct geholpen, zonder 
wachttijd. 

Openingstijden
U bent welkom op afspraak in het 
 gemeentehuis van maandag t/m vrij-
dag (met uitzondering van de vrijdag-
middag, dan is het gemeentehuis 
 gesloten). Alleen tijdens de ochten-
den én op donderdagavond kunt u 
nog zonder afspraak het gemeente-
huis binnenlopen. Mogelijk is de 
wachttijd dan wel wat langer omdat 
bezoekers met een afspraak 
 voorrang hebben. Kijk voor de actuele 
openingstijden op www.bronckhorst.
nl.

Voor inwoners op zoek naar werk 
biedt het werken op afspraak de 
 mogelijkheid om vooraf via onze 
website alvast het intakeformulier te 
doorlopen. Zo gaan zowel de klant als 
de participatieconsulent beter 
 voorbereid het gesprek in, waardoor 
de bemiddeling naar een baan zo snel 
mogelijk opgestart kan worden.

Bezoekt u de gemeente?  
Wij maken graag vooraf een 
afspraak!

Dit jaar gaan de 21 grootste kernen in 
de Achterhoek letterlijk en figuurlijk 
op de foto. Zeven gemeenten (Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk) brengen samen met 
maatschappelijke organisaties en 
 ondernemers kansen en problemen 
van deze kernen in beeld. Inbreng van 
inwoners van die kernen is belangrijk 
bij dit project Kernenfoto’s.

Kansenkaart
Het project bundelt allerlei gegevens 
van verschillende organisaties. Dit 
 levert onder andere een kansenkaart 
voor elke kern op. Naast de ‘kale’ 
 feiten en cijfers zijn wij op zoek naar 
lokale kennis van de inwoners. Wat 
zijn volgens hen de mooie, noemens-
waardige plekken en initiatieven in 
hun stad of dorp en welke zaken of 
locaties zijn voor verbetering 
 vatbaar? Kortom, wij zoeken de 
 ‘parels en puinhopen’ in uw kern!

Onderzoekers
Om rechtstreeks in contact te komen 
met inwoners bezoeken onderzoe-
kers Janneke Rutgers en Janine 
Geerse in februari en maart alle 21 
kernen, waaronder vier kernen in 

Bronckhorst. Op 18 februari zijn zij  
’s ochtends in Hengelo te vinden en  
’s middags in Zelhem. Op 19 februari 
bezoeken zij Vorden in de ochtend en 
Steenderen gedurende de middag.  
De onderzoekers gaan op straat in 
gesprek met inwoners en vragen hen 
naar de mooie en minder mooie 
 dingen in hun woonplaats. Van de 
 genoemde locaties worden letterlijk 
foto’s gemaakt, die later worden 
 gebundeld met de feiten en cijfers 
over elke kern.

Eigen foto
Treft u de onderzoekers niet op 
straat, maar wilt u wel melding 
 maken van een ‘parel’ of ‘puinhoop’ in 
Hengelo, Zelhem, Vorden of Steende-
ren? Maak dan uw eigen foto en stuur 
deze met een korte toelichting naar 
ons op. U kunt mailen naar kernenfo-
to@achterhoek2020.nl of een bericht 
met foto plaatsen op www.facebook.
com/Achterhoek2020. De opbrengs-
ten van het project worden ook ge-
deeld via de Facebookpagina. Op 
www.achterhoek2020.nl/kernenfoto 
of scan de QR-code kunt u precies 
zien welke 21 kernen op de foto gaan 
en wanneer de onderzoekers welke 
kern  bezoeken.

Achterhoekse kernen in beeld
Onderzoekers 
Janneke Rutgers 
(rechts) en 
Janine Geerse

Nog 5 weken te gaan…

De reacties:

Het CDA ziet het bepalen van het 
aantal koopzondagen per jaar als 
een gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid. Twee argumenten geven 
voor ons de doorslag. Op de eerste 
plaats vindt het CDA het belangrijk 
dat de zondagsrust zoveel mogelijk 
wordt gerespecteerd. Op de tweede 
plaats vinden wij concurrentiebe-
scherming belangrijk voor de (klei-
ne) winkeliers in de gemeente, een 
groep ondernemers die vaak geen 
groot personeelsbestand heeft. Het 
CDA volgt regionale ontwikkelingen 
en bespreekt deze voortdurend met 
winkeliers en burgers.

Winkeltijden: alle winkels mogen 
zelf weten of ze op zondag open zijn. 
Voor de VVD is het niet aan de over-
heid om te bepalen of zondag of een 
andere dag in de week als ‘rustdag’ 
aangewezen moet worden. Wat je 
wel of niet op zondag doet, is je ei-
gen keuze. De gemeente moet als 
gevolg van veranderende behoefte 
van de consument, winkeliers de 
vrijheid geven om te bepalen wan-
neer zij hun winkel openen. Veel in-
woners van Bronckhorst doen op 
zondag al boodschappen buiten on-
ze gemeente en voor sommigen is 
shoppen ook zondagsrust. 

Elke zondag open vinden wij niet no-
dig. We moeten ook rekening hou-
den met de belangen van werkne-
mers en kleinere winkels, willen en 
kunnen die elke zondag open zijn?
Het is belangrijk dat alle onderne-
mers (klein en groot) gezamenlijk 
tot een standpunt komen. Er moet 
wel een eerlijke concurrentie blij-
ven.

Worden we hier gelukkiger van? 
Steeds meer consumeren staat ver 

van de idealen van GroenLinks. We 
hebben al zo veel en van meer arti-
kelen worden we niet gelukkiger. Of 
vrijheid, blijheid? Mensen zelf laten 
beslissen wat ze willen? Kleine win-
keliers moeten zich in deze tijd al 
flink inspannen om te overleven. 
Moeten ze dan ook nog werken op 
hun enige vrije dag? Laten we dat 
maar niet doen: de Achterhoek blijft 
ook op zondag een oase van rust. 
Heerlijk!

Zondag! Uw vrije dag! Geen ver-
plichtingen, alle keuze om uw dag in 
te delen. Een mooi moment om 
boodschappen te doen! Helaas moet 
u die meestal buiten onze gemeente 
doen. Een groot gemis, voor de ‘nor-
male’ inwoner van deze gemeente 
en voor de ondernemer. Uw klanten 
doen hun boodschappen, en waar-
om? Omdat u niet zelf mag bepalen 
wanneer u, uw eigen winkel open 
doet. Dat kan niet de bedoeling zijn 
van vrij ondernemen? Daarom zegt 
D66: Ondernemer, maak uw eigen 
keuze!

Ja, hoewel velen willen genieten van 
een zondagsrust zullen we wel open 
moeten staan voor de nieuwe 
24-uurs economie. Ook in onze 
buurtgemeenten is het voor winke-
liers toegestaan om op zondagen 
geopend te zijn. Het belemmeren 
van ondernemers binnen Bronck-
horst werkt oneerlijke concurrentie 
in de hand. Het gevolg kan zijn dat 
de baan van ondernemers en hun 
medewerkers binnen onze gemeen-
te gevaar loopt. Nog meer krimp? 
Nog meer leegstand?

 
De SGP/ChristenUnie staat voor de 
zondagsrust. Daarin past geen 
openstelling van winkels. Op deze 
dag moeten de winkeliers en hun 
medewerkers vrij van werk zijn. 
Naast het principiële Bijbelse stand-
punt betreuren we ook de tendens 

van een 24-uurs economie. Het is 
logisch dat voor veel kleine zelf-
standigen de last van 7 dagen open 
onwenselijk is. Dat is immers ook 
een aanslag op het sociale leven van 
de winkeliers en hun medewerkers. 
Ook wordt hierdoor tijd ‘geroofd’ van 
maatschappelijke activiteiten (vrij-
willigerswerk).

Politieke partijen 
beplakken samen 
verkiezingsborden
Als onderdeel van de verkiezings-
campagne voor de nieuwe 
 gemeenteraad gaan de Bronckhor-
ster politieke partijen op  
15 februari samen partijposters op 
de verkiezingsborden plakken. Wij 
nodigen u van harte uit om bij deze 
feestelijk aftrap van de verkie-
zingscampagne aanwezig te zijn. 
De plakactie vindt plaats om 10.00 
uur op de gemeentewerf in Henge-
lo, hoek Zelhemseweg/Molenenk. 
Boerenkapel De Bloasköppe 
 verhoogt de sfeer met muziek! De 
verkiezingsborden worden in de 
loop van volgende week in de 
 kernen geplaatst.

Kandidatenlijsten 
partijen ter inzage
Op 7 februari heeft het hoofdstem-
bureau voor de gemeenteraads-
verkiezingen van Bronckhorst in 
een openbare zitting beslist over 
de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten. Deze kandida-
tenlijsten liggen voor iedereen ter 
inzage. U kunt zich hiervoor tijdens 
openingstijden melden bij de 
 publieksbalie in het gemeentehuis 
of deze bekijken op www.bronck-
horst.nl/gemeenteraadsverkiezin-
gen. In de loop van deze maand 
ontvangt u ook een overzicht met 
kandidaten in uw brievenbus. Op 
19 maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen.

Op 26 februari is een informatieavond 
voor omwonenden over de inrichting 
van de tijdelijke parkeerplaats aan 
Het Iekink/Leliestraat in Hengelo en 
de werkzaamheden die we hiervoor 
moeten uitvoeren. De parkeerplaat-
sen zijn nodig voor het nieuwe 
schoolgebouw van de Rozengaards-
weide en De Pierson. Het oorspron-
kelijke plan is na overleg met betrok-
kenen aangepast en besloten is nu 
om een deel van de geitenweide op
de hoek Het Iekink/Leliestraat tijde-
lijk in te richten voor max. 10 par-
keerplaatsen. De bomen aan Het
Iekink (thuja’s) bij de begraafplaats 

worden niet gekapt. Daarnaast gaat 
Veilig Verkeer Nederland samen met 
beide scholen en ouders een zoge-
naamd Kans-project starten om het 
fietsgebruik naar en van school te sti-
muleren en het autogebruik te ont-
moedigen. 

Veiligheid staat voorop
De oplossing is nog niet definitief. Wij 
willen drie maanden na de opening 
van beide scholen (de nieuwbouw van 
De Pierson is naar verwachting vlak 
voor de zomer gereed en gaat na de 
schoolvakantie officieel open) samen 
met alle betrokkenen en Veilig Ver-

keer Nederland de situatie evalueren 
en werken aan een definitieve oplos-
sing. De evaluatie is gepland voor de-
cember 2014. Veiligheid van de kin-
deren in het verkeer staat voorop. Als 
blijkt dat gedurende de proefperiode 
de verkeersveiligheid in het gedrag 
komt, dan wordt direct een andere 
oplossing gezocht. 
De omwonenden nodigen wij per brief 
persoonlijk uit voor de bijeenkomst. 
De bedoeling is om in het voorjaar 
met de aanleg van de parkeerplaat-
sen bij de geitenweide te starten en 
dat de parkeerplaatsen rond de zo-
mer klaar zijn.

Infoavond over tijdelijke parkeerplaats Iekink/Leliestraat, Hengelo

De stelling:
Alle winkels mogen zelf weten of ze op zondag open zijn

19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt met uw stem welke 
partijen het voor het zeggen krijgen in de gemeente en dus over uw leefom-
geving gaan. De politieke partijen laten de komende tijd regelmatig van zich 
horen! In Contact, op deze gemeentepagina’s met reacties op stellingen, op 
bijeenkomsten, via hun websites en op twitter #GR2014Bronckhorst. De 
verkiezingsprogramma’s zijn op de websites van de partijen te vinden. Lin-
ken naar de websites van de politieke partijen en algemene informatie over 
gemeenteraadsverkiezingen vindt u op www.bronckhorst.nl/gemeente-
raadsverkiezingen



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 31 januari 2014:
•	 Baak,	Vrendenbargsedijk	4,	verleggen	duiker	in	watergang
•	 Vorden,	De	Delle	45	t/m	57	(oneven)	en	103	t/m	115	(oneven),	veranderen	14	appartementen
Ontvangen	op	1	februari	2014:
•	 Zelhem,	Oranje	Nassaustraat	3	t/m	9	(oneven),	veranderen	4	woningen
Ontvangen	op	2	februari	2014:
•	 Hengelo	(Gld),	Beatrixlaan	23A,	kappen	esdoorn
•	 Zellhem,	Ermelinkstuk	6,	aanleggen	uitrit
Ontvangen	op	3	februari	2014:
•	 Baak,	Dollemansstraat	15,	bouwen	dierenverblijf	met	berging
•	 Halle,	Aaltenseweg	28,	kappen	kastanjeboom
•	 Hengelo	(Gld),	Waarleskamp	35,	kappen	2	esdoorns
•	 Vorden,	Galgengoorweg	5,	bouwen	loods
Ontvangen	op	4	februari	2014:
•	 Baak,	Dollemansstraat	8,	bouwen	werktuigenberging
•	 Hengelo	(Gld),	Bosweg	2,	vergroten	recreatiewoning
Ontvangen	op	5	februari	2014:
•	 Toldijk,	Wethouder	Spekkinkstraat	7,	bouwen	dakkapel
Ingetrokken aanvragen
Ontvangen	op	19	januari	2014:
•	 Zelhem,	Meeneweg	3,	vergroten	woning

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

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast 
Om	de	vergunning/melding	procedure	voor	het	organiseren	van	evenementen/activiteiten	wat	te	ver-
korten,	publiceren	we	sinds	1	februari	geen	aanvragen	meer,	maar	enkel	nog	de	verleende	vergun-
ningen.	Deze	aanpassing	past	bij	de	inzet	van	de		gemeente	om	regels/procedures	te	verminderen,	
waarmee	het	voor	organisatoren/initiatiefnemers	eenvoudiger	wordt	activiteiten	te	organiseren.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven	op	5	februari	2014:
•	 Vorden,	café	Uenk,	aanwezigheidsvergunning	voor	twee	kansspelautomaten	voor	onbepaalde	
tijd,	A.M.J.	Balvert

Afgegeven	op	7	februari	2014:
•	 Hengelo	(Gld),	14	februari	2014,	Kruisbergseweg	8,	garagebedrijf	Herwers,	Valentijns	Event,	
	ontheffing	art.	35	Drank	-en	Horecawet,	loterij,	van	14.00	tot	22.00	uur,	tijdelijke	gebruiksvergun-
ning,	stichting	activiteiten	Lionsclub	Bronckhorst	

Drank- en Horecawet (art. 3)
Afgegeven	op	6	februari	2014:	
•	 Vorden,	vergunning	verleend	voor	het	uitoefenen	van	een	horecabedrijf	in	de	inrichting	 
Het	Jebbink	13	(sporthal),	E.T.M.	Schooltink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden	op	3	februari	2014:
•	 Baak,	Holtslagweg	4,	kappen	5	lindebomen	en	1	kastanjeboom
•	 Halle,	Halle-Nijmanweg	32,	kappen	beuk
•	 Halle,	Heurneweg	2,	aanleggen	uitrit
Verzonden	op	5	februari	2014:
•	 Hummelo,	Rouwenoordseweg,	plaatsen	container	tbv	telecomapparatuur
Verzonden	op	6	februari	2014:
•	 Baak,	Holtslagweg	4,	bouwen	woning
•	 Hengelo	(Gld),	Zelhemseweg	36,	verbouwen	woning
•	 Vorden,	Schuttestraat	26,	vernieuwen	kapconstructie	opslagruimte
Verlengen beslistermijn 
Verzonden	op	5	februari	2014:
•	 Steenderen,	kappen	diverse	bomen	bij	het	sportveld	ter	hoogte	van	Prins	Bernhardlaan	7,	reden:	
complexiteit	van	de	aanvraag,	nieuwe	beslisdatum	uiterlijk	28	maart	2014		

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

Voorlopige voorziening 
Het	indienen	van	een	bezwaarschrift	schort	de	werking	van	het	besluit	niet	op.	Daarvoor	dient	u	
een	voorlopige	voorziening	te	vragen	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	Gelderland,	
Afdeling	Bestuursrecht,	Postbus	9030,	6800	EM	Arnhem.	Omgevingsvergunningen	voor	het	
kappen	van	bomen,	slopen	en	monumenten	treden	daags	na	afloop	van	de	bezwaarschriften-
termijn	in	werking.	Ook	voor	deze	vergunningen	kunt	u	een	voorlopige	voorziening	aanvragen,	
zodat	de	werking	van	het	besluit	kan	worden	opgeschort	tot	na	het	verlopen	van	de	bezwaarschrif-
tentermijn.	Voor	een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	bent	u	griffierecht	verschuldigd.

Verleende vergunningen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/
Schovenweg Zelhem’
De	gemeenteraad	van	Bronckhorst	heeft	op	30	januari	2014	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied;	

Bestemmingsplannen

Doetinchemseweg	78/Schovenweg	Zelhem’	vastgesteld.	Bij	de	vaststelling	van	dit	plan	zijn	geen	
wijzigingen	aangebracht	ten	opzichte	van	het	ontwerp.	Het	bestemmingsplan	ligt	van	13	februari	
t/m	26	maart	2014	voor	een	ieder	ter	inzage.

Het	plan	heeft	betrekking	op	het	vervallen	van	de	horecabestemming	op	de	Doetinchemseweg	78	
en	de	Schovenweg	1,	sloop	van	het	voormalige	café,	behoud	van	de	ijsbaan	en	trainingslocatie	
van	de	survivalvereniging,	en	het	planologisch	omzetten	van	de	bestaande	dienstwoning	naar	
burgerwoning.	Daarnaast	wordt	met	dit	plan	het	perceel	aan	de	Schovenweg	ong.	conserverend	
bestemd	en	daarmee	het	gebruik	voor	de	uitoefening	van	een	veldsport	en/of	survivaltraining
behouden.

U	kunt	het	plan	op	de	volgende	manieren	inzien:
•	 digitaal	via	http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00969-VG01.	
Het	plan	bestaat	uit	diverse	technische	bestanden.	Deze	kunt	u	downloaden	via	http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00969-/NL.IMRO.1876.BP00969-VG01	(werkt	
alleen	als	u	over	een	gml-viewer	beschikt)

•	 digitaal	via	www.bronckhorst.nl	➝	Actueel	➝	Bekendmakingen
•	 op	papier	tijdens	de	openingstijden	bij	de	publieksbalie	van	het	gemeentehuis.	Bent	u	op	de	
	genoemde	tijden	niet	in	de	gelegenheid	de	stukken	in	te	zien,	dan	kunt	u	een	afspraak	maken	via	
ons	centrale	telefoonnummer	(0575)	75	02	50.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Parapluplan archeologie’
Het	bestemmingsplan	‘Parapluplan	archeologie’	is	op	23	januari	2014	onherroepelijk	geworden.	
Het	bestemmingsplan	ligt	voor	een	ieder	ter	inzage.	Het	plan	heeft	betrekking	op	herziening	van	de	
geldende	bestemmingsplannen	ten	aanzien	van	vrijstellingsgrenzen	voor	een	omgevingsvergun-
ning	en	het	uitvoeren	van	onderzoek	in	verband	met	archeologische	waarden.

U	kunt	het	plan	op	de	volgende	manieren	inzien:
•	 digitaal	via	http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP01015-VG01.	
Het	plan	bestaat	uit	diverse	technische	bestanden.	Deze	kunt	u	downloaden	via	http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.	BP01015-/NL.IMRO.1876.	BP01015-VG01	(werkt	
alleen	als	u	over	een	gml-viewer	beschikt).

•	 digitaal	via	www.bronckhorst.nl	➝	Actueel	➝	Bekendmakingen
•	 op	papier	tijdens	de	openingstijden	bij	de	publieksbalie	van	het	gemeentehuis.	Bent	u	op	de	
	genoemde	tijden	niet	in	de	gelegenheid	de	stukken	in	te	zien,	dan	kunt	u	een	afspraak	maken	via	
ons	centrale	telefoonnummer	(0575)	75	02	50.

Met	het	onherroepelijk	worden	van	dit	plan	zijn	de	tot	dat	moment	geldende	bestemmings-,	wijzi-
gings-	en	uitwerkingsplannen	komen	te	vervallen.	Aangezien	het	plan	onherroepelijk	is,	bestaat	er	
geen	mogelijkheid	meer	tot	het	indienen	van	een	reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en 
Keppel; Wet BAG’
Het	bestemmingsplan	‘Buitengebied	Steenderen/Hummelo	en	Keppel;	Wet	BAG’	is	op	23	januari	
2014	onherroepelijk	geworden.	Het	bestemmingsplan	ligt	voor	een	ieder	ter	inzage.	Het	plan	be-
treft	een	herziening	van	het	‘Bestemmingsplan	Buitengebied	Steenderen/Hummelo	en	Keppel’.	Het	
voorziet	in	een	reparatie	van	de	percelen	die	op	de	verbeelding	van	het	bestemmingsplan	niet	
	voorzien	zijn	van	de	aanduiding	‘aantal	wooneenheden’.	Deze	aanduiding	is	nodig	om	het	toestaan	
van	meer	dan	één	wooneenheid	planologisch	te	regelen.	In	deze	herziening	wordt	de	aanduiding	
alsnog	opgenomen.	De	herziening	regelt	dat	het	aantal	woningen	in	dit	plangebied	1	op	1	loopt	met	
de	Basisadministratie	Adressen	en	Gebouwen	(BAG).

U	kunt	het	plan	op	de	volgende	manieren	inzien:
•	 digitaal	via	http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP01016-VG01.	
Het	plan	bestaat	uit	diverse	technische	bestanden.	Deze	kunt	u	downloaden	via	http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP01016-/NL.IMRO.1876.BP01016-VG01	(werkt	
alleen	als	u	over	een	gml-viewer	beschikt)

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

Met	het	onherroepelijk	worden	van	dit	plan	zijn	de	tot	dat	moment	geldende	bestemmings-,	wijzi-
gings-	en	uitwerkingsplannen	komen	te	vervallen.	Aangezien	het	plan	onherroepelijk	is,	bestaat	er	
geen	mogelijkheid	meer	tot	het	indienen	van	een	reactie.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij	de	publieksbalie	in	het	gemeentehuis	liggen	van	13	februari	t/m	27	maart	2014	tijdens
de		openingstijden	de	volgende	meldingen	op	grond	van	artikel	8.41	Wet	milieubeheer	ter
inzage:
•	 Hengelo	(Gld),	Hogenkampweg	16,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	waarop	het	Besluit	
	algemene	regels	voor	inrichtingen	milieubeheer	van	toepassing	is.	Dit	bedrijf	is	zowel	vergun-
ningplichtig	als	meldingsplichtig.	Dit	houdt	in	dat	naast	de	vergunningsvoorschriften	voor	bepaal-
de	activiteiten	de	voorschriften	gelden	van	hoofdstuk	3	van	bovengenoemd	besluit	

•	 Hengelo	(Gld),	Vordenseweg	76,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	waarop	het	Besluit	
	algemene	regels	voor	inrichtingen	milieubeheer	van	toepassing	is

•	 Zelhem,	Hummeloseweg	61,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	waarop	het	Besluit	algemene	
regels	voor	inrichtingen	milieubeheer	van	toepassing	is

•	 Zelhem,	Lageweg	8,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	waarop	het	Besluit	algemene	regels	
voor	inrichtingen	milieubeheer	van	toepassing	is	

Dit	houdt	in	dat	deze	bedrijven	niet	onder	de	vergunningplicht	van	de	Wet	algemene	bepalingen	
	omgevingsrecht	vallen.	Wel	moet	worden	voldaan	aan	de	algemene	voorschriften,	die	aan	boven-
genoemde	besluiten	zijn	verbonden.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tussen 10 februari en 7 maart onderhouden wij bomen langs verschillende wegen in Bronckhorst. De wegen zijn tijdens de werkzaam-
heden afgesloten voor verkeer. De precieze datum en tijd van de afsluiting kunnen we niet aangeven, omdat dit afhankelijk is van het 
weer en de duur van de klus. 

Werkzaamheden ivm onderhoud bomen

Plaats Straat Planning
Achter-Drempt Hulsevoortseweg 10 t/m 14 februari 
Achter-Drempt Koeweg  10 t/m 14 februari
Achter-Drempt Remmelinkweg 10 t/m 14 februari
Achter-Drempt Hoefkensestraat 17 t/m 21 februari
Steenderen Lamstraat 24 t/m 28 februari
Steenderen Bronkhorsterweg 24 t/m 28 februari
Bronkhorst Molenstraat 3 t/m 7 maart

Plaats Straat Planning
Steenderen Dr. A. Ariensstraat 3 t/m 7 maart
Zelhem Heidenhoekweg  10 t/m 14 februari
Zelhem Oude spoorbaan 10 t/m 14 februari
Zelhem Priesterinkdijk 17 t/m 21 februari
Zelhem Vloedweg  17 t/m 21 februari
Zelhem Brunsveldweg 17 t/m 21 februari
Zelhem Priesterinkdijk 17 t/m 21 februari

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
Zoë van Zelst (12)

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

Winterbanden
teGen 

SCHerPe PriJZen

GRATIS
wintercheck

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

aPK E 14,95 all-in
voor benZine- en dieSelauto’S

STEMMEN - REPAREREN - REVISIE

VERKOOP - VERHUUR - ACCESSOIRES

PIANOLESSEN - CONCERTEN
EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

 HET WERKVELD
WWW.HET-KLAVIER.NL

 FACEBOOK.COM/HET-KLAVIER

Albert Heijn Hengelo 
Raadhuisstraat 24 - Hengelo 

Wij blijven op de kleintjes letten!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Tel. (0573) 45 11 61 • www.autoschadejurriens.nl



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

Agrarische belangenorganisatie LTO 
Noord wil dat agrarische onderne-
mers de ruimte krijgen en behouden 
om hun werk te kunnen doen. LTO 
Noord afdeling Bronckhorst e.o. be-
hartigt de lokale belangen van agra-
rische ondernemers in Bronckhorst, 
Zutphen en Doesburg, en onder-
houdt daarvoor ondermeer contact 
met wethouders, ambtenaren en po-
litieke partijen in deze gemeenten. 
Binnen de gemeentelijke politiek 
spelen belangrijke vragen. Veel regel-
geving komt uit Den Haag of Brussel, 
is de gemeentelijke politiek nog wel 

belangrijk? Wat vindt de gemeente-
lijke politiek van de agrarische sector 
en wat betekent dit voor onze ge-
meente? Hoe pakt de gemeentelijke 
politiek ruimtelijke ordening aan en 
wat biedt men de agrarische sector? 
Groene energie wordt geregeerd door 
economie, komen er nu wel grote 
windmolens? We zijn een krimpre-
gio, hoe houden we leefbaarheid en 
werkgelegenheid in stand? En hoe 
zit het met de ondernemersgeest in 
de gemeente en welke ruimte geeft 
men ondernemers? Om op deze en 
andere vragen een antwoord te krij-

gen, organiseert LTO Noord afdeling 
Bronckhorst e.o. voor alle inwoners 
van de gemeente Bronckhorst het 
Bronckhorster verkiezingsdebat op 
woensdag 26 februari om 20.00 uur 
in het Witte Paard te Zelhem on-
der het motto: niets is te gek in het 
Bronckhorster politieke debat. Deze 
avond is voor eenieder, LTO-lid of 
niet, die met de lijsttrekkers van de 
politieke partijen van de gemeente 
Bronckhorst in discussie wil gaan of 
deze discussie wil bijwonen. 

Eerst zullen de lijsttrekkers zichzelf 
en hun partij, steeds binnen 5 minu-
ten, aan u voorstellen. Daarna zal er 
ruimschoots tijd zijn voor discussie 
onder leiding van onze discussielei-
der, waarbij geen vraag te gek is.

LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o.

Verkiezingsdebat Lto noord
Zelhem - Lto noord afdeling bronckhorst e.o. organiseert voor alle inwo-
ners van de gemeente bronckhorst het bronckhorster verkiezingsdebat 
op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Witte Paard te Zelhem 
onder het motto: niets is te gek in het bronckhorster politieke debat.

Op deze avond zal over een zestal 
stellingen worden gediscussieerd met 

voor- en tegenstanders uit politiek en 
bedrijfsleven onder leiding van Foppe 
Atema. Het doel van deze bijeen-
komst is om voeling te houden met 
de politiek en hen de juiste input mee 
te geven om het ondernemingskli-
maat in Bronckhorst te bevorderen.

Als u hier bij wilt zijn meld u dan aan 
voor vóór 17 februari a.s. via secreta-
riaat@bkbronckhorst.nl. Voor evt. 
nadere informatie kunt u bellen met 
tel. 0314-631882.

Politiek café voor het Mkb
hengelo - In het kader van de ko-
mende verkiezingen organiseren 
bedrijven kring bronckhorst en 
bedrijvig en ondernemend Zel-
hem (bkb en b&oZ) op 24 februa-
ri. om 19.30 uur in het gemeente-
huis te hengelo een Politiek café. 
Alle Mkb-ondernemers uit de ge-
meente bronckhorst zijn hierbij 
van harte welkom.

Voorzitter Maarten Willemen heette iedereen hartelijk 
welkom en nodigde uit voor een kleine voorstelronde. 
Bas Schipper leidde naar aanleiding van vijf prikkelend 
opgestelde stellingen een stevige discussie door de aan-
wezigen, maar er werden geen toezeggingen gedaan.
De meningen liepen vaak sterk uiteen, maar over het 
algemeen was de conclusie dat er vooral gekeken diende 
te worden naar kansen en mogelijkheden, om specifiek 
voor deze en andere kleine kernen waar deze problemen 
zich voordoen, een oplossing te vinden. Het dichtdraai-
en van de subsidiekraan is de nekslag voor alle kleine 
kernen, zo werd gesteld. Vanwege de terugtrekkende 
overheid is er weinig mogelijk. Gedacht wordt aan enig 
maatwerk voor kleine kernen zoals Olburgen. De ge-
meenschap zal de taken helder moeten formuleren!

stelling 1: Snel internet in het buitengebied. Zorg op 
afstand kan alleen met een goede computerverbinding, 
die in de buitengebieden niet, of veel te duur zijn voor 
de inwoners. In de grotere kernen nam een groot glasve-
zelbedrijf de aanleg op zich.

stelling 2: Vervoer van kinderen naar school. Gesteld 
werd dat ouders altijd verantwoordelijk zijn en blijven 
voor hun kinderen, waaronder vervoer van en naar 
school.

stelling 3: Dorpshuizen. Deze zijn door de gemeente 
afgestoten. Om het voormalige schoolgebouw als dorps-
huis in te richten en te onderhouden kost geld. Die kos-
ten moet de gemeenschap zelf opbrengen, zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de keuzes en consequenties.

stelling 4: Dorado Beach. Verschillende bestemmings-
plannen passeerden de revue en evenzoveel stemmingen 
werden verricht. Feit is dat in de tien afgelopen jaren 
veel is veranderd, meer moet door de mensen zelf gere-
geld en georganiseerd worden.

stelling 5: Regel is regel. Het blijkt dat de regels betref-
fende Dorado Beach zijn nagestreefd, maar in de werke-
lijkheid niet werken. Genoemd werden niet stapsgewijze 
ontwikkelen van het park, het toch niet ingaan op het 
verzoek om een dichte groene haag te zetten rondom 
het park en de interpretatie van de verkeersproblema-
tiek.

Jan Baars, voorzitter werkgroep behoud schoolgebouw 
Olburgen, nodigde het gezelschap uit om de lege school 
te bezichtigen. Het voelde triest, geen meubeltjes, geen 
kinderen. Het plan is om het gebouw voor de gemeen-
schap te behouden.

Politiek café kraantje Lek olburgen

olburgen - In café kraantje Lek kwamen zaterdag 8 februari leden van de verschillende fracties bijeen om 
te discussiëren over stellingen die betrekking hebben op de leefbaarheid van olburgen. De stichting be-
langen olburgen rha ( sbor) organiseerde deze ochtend in het kader van de gemeenteraadverkiezingen.

Luisteren naar de vijf stellingen van SBOR.

Een kijkje in een leeg schoolgebouw.

Voor het CDA is het helder dat met 
het opheffen van de basisschool een 
plaats, waar inwoners elkaar ontmoe-
ten, gaat verdwijnen. Een werkgroep 
is in Olburgen opgestaan die de vrijge-
komen ruimte voor de gemeenschap 
wil benutten. Het CDA wil die initia-
tiefnemers ondersteunen met kennis 
en ervaring en waar dat mogelijk is 
verbinden met andere partijen, zodat 
een goede startpositie bereikt gaat 
worden en zelfredzaamheid moge-
lijk wordt. Net zoals een plaats voor 
ontmoeting door het CDA belangrijk 
wordt gevonden ziet de partij snel in-
ternet als een vanzelfsprekende voor-
ziening voor de toekomst. Het CDA 

wil werk maken 
van snelle inter-
netaansluitingen, 
voor Olburgen en 
alle andere delen 
van de gemeente. 
De realisatie ervan wordt mogelijk als 
de gemeente, de inwoners, de onder-
nemers en de aanbieders de handen 
ineen slaan. De komende raadspe-
riode wil het CDA dat de gemeente 
de contacten legt die daarvoor nodig 
zijn, zodat iedereen in Bronckhorst 
in 2018 over snel internet kan be-
schikken. Dorado Beach hoort bij Ol-
burgen, maar tegelijkertijd heeft een 
dergelijk recreatiegebied ook invloed 
op het leven in Olburgen. Zo zijn we-
gen niet overal ingericht op intensief 
verkeer van en naar Dorado Beach, 
wat soms conflicteert met agrarisch 
verkeer, en de raakt balans tussen 
toerisme en het leven in Olburgen 
soms verstoord. 
Het CDA gaat ervoor zorgen dat de 
gemeente, als verbindende schakel, 
samen met Dorado Beach en de inwo-
ners van Olburgen, een visie op recre-
atie in dat gebied ontwikkelt.

cDA bronckhorst 
over olburgen
olburgen - De fracties van de 
gemeenteraad van bronckhorst 
hebben op zaterdag 8 februari 
2014 een bezoek gebracht aan 
olburgen. Aan de hand van stel-
lingen is met inwoners van ol-
burgen gesproken over de effec-
ten van het sluiten van de basis-
school, het gebruik van internet 
en de relatie tussen het dorp en 
camping Dorado beach.

Door middel van prikkelende stel-
lingen kwam een levendige discussie 
op gang over de leefbaarheid binnen 
onze kernen en  Olburgen en Rha in 
het bijzonder. Extra aandacht was er 
voor de basisschool van Olburgen, die 
pas is gesloten en waarvoor een goede 
invulling wordt gezocht met als inzet 
behoud van dit prachtige gebouw in 
de kern Olburgen. Ook de uitbrei-
dingsplannen van recreatiepark Do-
rado Beach kwamen uitgebreid aan 
de orde: inzet van deze plannen is 
herstructurering van het bestaande 
park met hierbij omschakeling van 
stacaravans naar recreatiewoningen 
en chalets, bij gelijkblijvende capa-
citeit. Hierbij wordt tevens een kwa-
liteitsslag gemaakt in de landschap-
pelijke inpassing, de architectuur en 
de te gebruiken materialen. De VVD 
heeft deze bijeenkomst als zeer waar-
devol ervaren. Door met de Stichting 

BOR is gesprek te gaan, bleek maar 
weer eens hoe betrokken onze bur-
gers - in dit geval van Olburgen en 
Rha - zijn. Graag willen zij meewer-
ken en meedenken om in gezamen-
lijkheid de beste oplossingen te creë-
ren voor haar mooie kernen. Een ern-
stige tekortkoming die steeds weer 
terugkwam, was de slechte commu-
nicatie tussen de betrokken partijen: 
dorpsafvaardiging, gemeente, school-
stichting en afvaardiging van Dorado 
Beach. In de ogen van de Stichting 
BOR is hier veel te winnen, en voor 
iedereen!!! Als het contact beter is en 
de gemeente een meer meewerkende 
en faciliterende houding aanneemt, 
zal het vast lukken om ook van dit 
stukje Bronckhorst een gebied te ma-
ken waar het goed is en blijft te wo-
nen, werken en recreëren! Wij zullen 
hiervoor met klem aandacht gaan 
vragen binnen het college.

De VVD op bezoek  
in olburgen
olburgen - Afgelopen zaterdag waren de fracties 
van de gemeente bronckhorst uitgenodigd door de 
stichting belang olburgen en rha. hiervoor was 
veel belangstelling, in dorpscafé kraantje Lek was 
het een gezellige drukte.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Op zaterdag 8 februari 2014 werd 
een bezoek gebracht aan het echt-
paar Joost en Ilse Janssen, die al weer 
8,5 jaar bungalowpark Wolferswoud 
in Zelhem exploiteren. CDA fractie-
leden, wethouder Paul Seesing en 
CDA kandidaten voor de naderende 
verkiezingen, werden uitgebreid ge-
informeerd door de eigenaren van dit 
park.
De ondernemers oogsten waarde-
ring van de CDA’ers voor de wijze 
waarop zij hun visie op toerisme en 
recreatie vertalen naar de dagelijkse 
praktijk. Zo hebben zij, samen met de 
eigenaren van de recreatiewoningen, 

bewerkstelligd dat de recreatiewo-
ningen een gasaansluiting krijgen en 
worden er stappen gezet om internet-
verbindingen te realiseren, wat het 
service level zal verhogen.
Nadrukkelijk is gesproken over de 
wijze waarop oneigenlijke bewoning 
op recreatieparken kan worden voor-
komen en, waar dit plaats vindt, kan 
worden teruggedraaid. De toegangs-
weg, die op het park eindigt, is op dit 
moment een openbare weg/gemeen-
teweg, wat beperkingen oplevert voor 
de ondernemers. Wethouder Seesing 
nodigde hen uit voor een gesprek 
over de oplossingsmogelijkheden.

cDA bronckhorst bezoekt 
bungalowpark in Zelhem

Zelhem - cDA bronckhorst vindt het belangrijk te weten wie de onder-
nemers in de gemeente bronckhorst zijn, wat hun plannen zijn en wat 
de gemeente voor hen kan betekenen.

CDA Bronckhorst krijgt uitleg van exploitant Ilse Janssen

Dit past bij de PvdA, die de rode 
draad niet uit het oog wil verliezen: 

we zijn een partij zijn voor ieder-
een, jong en oud, ondernemers en 

mensen met en zonder werk, eer-
lijk en duurzaam. Het Valentijns-
kaartje is de rode draad, geef deze 
door aan iemand die u graag wil 
verrassen. De rode draad die voor 
1 maart naar het verste punt op de 
wereld gepost wordt (en de afzen-
der ons dit via facebook laat weten) 
ontvangt een prachtige bos rode 
rozen. 

Persoonlijk contact kan ook, wilt 
u ons ontvangen: laat dit weten, 
we komen graag langs. Ook belt 
het PvdA team Bronckhorst aan bij 
mensen thuis en vraagt hen om in 
elk geval hun stem uit te brengen 
op 19 maart a.s.. Een mooie gele-
genheid om een vraag te stellen 
aan de PvdA, maar dat hoeft niet.  
We laten zien dat politiek gewoon 
mensenwerk is bij jou in de buurt. 

Het lukt de PvdA Bronckhorst niet 
langs alle 16.000 huizen te gaan, 
daarom is er deze week een kaart-
je in ieders brievenbus. De PvdA 
Bronckhorst is te volgen op Face-
book en Twitter en de website is op 
en top actueel. Zin om mee te doen, 
in de echte of in de digitale wereld? 
Stuur een berichtje en we nemen 
contact met je op.

PvdA bronckhorst als Valentijn

bronckhorst - om alle inwoners een persoonlijke rode groet te doen 
stuurt de PvdA bronckhorst de komende week iedereen een kaartje. 
Dit kaartje is voor 14 februari als Valentijnskaart te gebruiken voor 
een bijzonder persoon of om een vriend een hart onder de riem te 
steken.

Op de foto: nieuwe lijsttrekker Annelies Lichtenberg en het bestuurslid Dolf Eshuis

Het is voor iedereen duidelijk dat 
de organisatie van de zorg de ko-
mende jaren ingrijpend gaat veran-
deren. Dat is ingewikkeld, het gaat 
over mensen die zorg nodig hebben 
en een groot aantal organisaties dat 
zorg verleent. De groep mensen die 
zorg nodig heeft, groeit de komende 
jaren terwijl de beschikbare budget-
ten afnemen. Alle betrokkenen stel-

len vast dat de betaalbaarheid van 
de zorg zijn grens heeft bereikt. We 
moeten het in de toekomst met min-
der geld doen. De vraag is hoe je dat 
organiseert en tegelijkertijd de kwa-
liteit van zorg behoudt of verbetert. 
De Zorgcoöperatie Bronckhorst - een 
burgerinitiatief - is sinds februari 
2013 actief in Bronckhorst. Zij neemt 
de inwoners als uitgangspunt en wil 

door bestaande 
structuren heen 
breken. “Zorgen 
voor..” ombui-

gen naar “zorgen dat..”. In overleg 
met de gemeente Bronckhorst en 
op initiatief van de Zorgcoöperatie 
heeft de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) een onderzoek uit-
gevoerd naar vragen van inwoners 
over zorg, welzijn, wonen, jeugd, on-
derwijs. Met de uitkomsten gaan de 
inwoners zelf aan de slag. De Zorgco-
operatie heeft de rol van verbinder 
en makelaar om bijvoorbeeld zorg- 
en welzijnspartners met elkaar te 
verbinden. Om nieuwe initiatieven 

te steunen en op gang te krijgen: de 
inwoner is leidend. Zorgorganisatie 
De Gouden Leeuw Groep heeft direct 
te maken met de veranderingen in 
de financiering en organisatie van de 
zorg. Er is in dit stadium nog veel on-
duidelijk. Met hun zorghotels hoopt 
De Gouden Leeuw een belangrijke 
rol te spelen voor vaak alleenstaande 
cliënten met een kortdurende (inten-
sieve) zorgvraag. Zij zijn tijdelijk niet 
zelfredzaam bij hun dagelijkse acti-
viteiten. Deze groep mensen is met 
enkele weken opvang nadrukkelijk 
geholpen. D66 ziet als trend zorg die 
is afgestemd op de wens van degene 
die zorg nodig heeft. De nadruk ligt 

op maatwerk. Dat vereist een an-
dere benadering van de zorg. Zorg-
vragers en hun omgeving krijgen 
meer eigen verantwoordelijkheid. 
Daarvoor is samenhang nodig in de 
zorgverlening, minder versnippering 
over verschillende instanties, minder 
bureaucratie. Dan wordt het moge-
lijk om efficiënter te werken en met 
minder geld rond te komen. D66 wil 
initiatieven uit de samenleving seri-
eus nemen, innovatieve ideeën voor 
de aanpak van zorgvragen en zorg 
verlenen niet uit de weg gaan. De 
nieuwe gemeenteraad staat voor de 
opgave om het beschikbare geld zo 
goed mogelijk in te zetten.

D66 praat over zorg
Zelhem - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nam 
D66 zorg als tweede thema onder de loep. op 7 februari ging D66 op 
bezoek bij de Zorgcoöperatie bronckhorst UA en op 8 februari bij de 
Woonzorgvoorziening van de Gouden Leeuw Groep in Zelhem.

De fair bestaat o.a. uit verkoop van 
tweedehands artikelen, lekkernijen en 
kleding en er zijn diverse activiteiten 
voor jong en oud. Dit alles wordt ver-
zorgd door de commissieleden. Daar-
naast zijn er verschillende beziens-
waardigheden en hebben zich weer tal 
van ondernemers en verenigingen uit 
de regio (en daar buiten) aangemeld 

om tijdens de fair hun activiteiten en 
producten te promoten en te verko-
pen. En natuurlijk zullen de nodige 
dieren ook weer aanwezig zijn op deze 
Lente Fair. “Omdat er wellicht nog 
ondernemers en verenigingen zullen 
zijn die wij niet rechtstreeks benaderd 
hebben, maar toch graag deel zouden 
willen nemen aan de Medler Lente 

Fair, stellen wij hen bij deze alsnog in 
de gelegenheid zich aan te melden via 
info@medlerfeest.nl.” 
Tegen een kleine vergoeding kan men 
een stand huren van ca. 2,5 x 1 meter 
die men zelf in kan richten. Ook is 
het mogelijk op het buitenterrein ac-
tiviteiten te promoten. Verenigingen 
en goede doelen kunnen kosteloos 
deelnemen. 
Graag zo spoedig mogelijk aanmel-
den, want VOL = VOL.

Voor eventuele vragen kan men 
contact opnemen met André Knoef 
tel. 06-22728258.

Zondag 30 maart

Derde editie Medler Lente Fair
Medler - stichting oranjefeest Medlertol organiseert op zondag 30 
maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur  de derde editie van de Medler Lente 
Fair. De voorbereidingen voor deze dag zijn inmiddels weer in volle 
gang. ook dit jaar worden de activiteiten gehouden in de gebouwen en 
op het omliggende terrein van cWV-MEDo, onsteinseweg 2 te Vorden 
(Medler).

Het Passieverhaal is uitgebreider dan 
de Kruisweg en vertelt over de laatste 
dagen van Jezus, beginnend vlak voor 
het Laatste Avondmaal. 

Het oude verhaal wordt afgewisseld 
met beelden, moderne liederen en 
poëtische teksten. Het Passieteam 

vindt dat het lijden van Jezus verteld 
moet worden opdat het lijden zicht-
baar wordt in het lijden van heden 
ten dage. Margriet te Morsche: “We 
hebben gekozen voor de RKK kerk 
in Vorden omdat voor de uitvoering 
veel ruimte nodig is. Tevens omdat 
het voor iedereen vanuit de kerk 
goed zichtbaar moet zijn”. 

Voor het gezongen deel wordt een 
projectkoor samengesteld. Naast 
het koor worden er ook solisten en 
een combo ingezet. Het Passieteam 
zoekt nog mensen die in het project-
koor mee willen zingen. Dan voor 
14 maart een e-mail zenden naar 
secretariaat@12apostelen.nl of tele-
fonisch dinsdag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 op 0575-711310. 

Het repertoire van liederen komt 
voor het grootste deel uit de drie 
jaargangen van “The Passion”. Met 
nummers zoals o.a. “Zwart wit” van 
Frank Boeijen, “De Bestemming” van 
Marco Borsato en “Ga in mijn schoe-
nen staan” van De Dijk.

Zangers gezocht voor het projectkoor

‘the Passion’ in Vorden
Vorden - op Goede Vrijdag (18 
april om 15.00 uur) wordt in de 
rk kerk in Vorden “the Passion” 
uitgevoerd. het is een muzikale 
eigentijds gezongen uitvoering 
van het Passieverhaal vanuit de 
parochie hh 12 Apostelen. Alle 
12 locaties uit de parochie doen 
er aan mee. De afgelopen drie jaar 
is “the Passion” in verschillende 
steden opgevoerd en werd deze 
door de Eo/rkk via de televisie 
uitgezonden. Geïnspireerd door 
dit gebeuren is het Passieteam 
aan de slag gegaan. Dit team be-
staat uit Jaap van kranenburg, 
Wil Matti, Margriet te Morsche. 
Jan te Plate is de dirigent en 
Frank sterenborg de pianist.

Dit in samenwerking met grote 
partijen als de Rabobanken Twente 
en Achterhoek, Campina en Forfar-
mers. “Als organisatie zijn we hier 
natuurlijk heel blij mee dat er veel 
staat te gebeuren, en dat de uitno-

digingen hiermee een nog groter 
bereik krijgen”, aldus Johan Wol-
ters van CNO-Expo BV. “Mede ook 
vanwege de uitnodigingen naar be-
leidvoerders van gemeentes en pro-
vincies”.

Lto ledendag op Land- en tuinbouwbeurs 

halle - Lto noord organiseert de 
Lto Ledendag met 5000 uitnodi-
gingen op de Landbouwbeurs in 
halle van 3 tot en met 5 juni.

Achterhoek



Sven Nijs finishte als eerste en Thijs 
finishte als 15e. Hij is door deze uit-
slag een plaats gezakt in het klasse-
ment. Tom Meeusen gaat door zijn 3e 
plaats in de wedstrijd van de 6e naar 
de 3e plaats. Met nog 1 wedstrijd te 

gaan staat Thijs nog steeds heel goed 
in het klassement, namelijk op een 
4e plaats. In Het Gazet van Antwer-
pen tussensprintenklassement staat 
hij zelfs 1e. 
Zondag stond de Superprestige Hoog-
straten op het programma. Ook hier 
weer een hele goede wedstrijd van 
Thijs. Na een bliksemstart (hij reed 
even aan de leiding) zakte hij toch 
weer af, maar dit keer kon hij zich 
goed herpakken en kon net voor 
Meeusen en net achter Albert fini-
shen. De vierde plaats was de beste 
klassering in de Superprestige bij de 
professionals van Thijs.

Van Amerongen bezig om 
seizoen goed af te sluiten
Vorden - Zaterdag 8 februari heeft 
Thijs van Amerongen, veldrijder 
uit Vorden, rijdend voor AA-
drinks en lid van de wielervereni-
ging RTV Vierakker-Wichmond, 
meegedaan aan de wedstrijd voor 
de Bpost Bank Trofee. Dit is een 
klassement over meerdere wed-
strijden.

Flash had in deze ontmoeting aan 
vier wedstrijdpunten genoeg om de 
kampioensvlag te kunnen hijsen. 
Toen Niels, Chjehrando, Anne en 
Vera hun enkelpartij hadden gewon-
nen en daarmee de stand op 4-0 had-
den gebracht, klonk er luid applaus 
van de aanwezige supporters in sport-
hal ’t Jebbink. Er volgde een leuk in-
termezzo. De wedstrijd werd tijdelijk 
‘gestaakt!’ Tegenstander Kwiek uit 
Raalte en de badmintonspelers die op 
de andere velden in de zaal bezig wa-
ren, maakten een soort ereboog voor 
het gelukkige kampioensteam. Peter 
van Dijk sprak waarderende woorden 
tot het team en bood namens het be-
stuur van Flash bloemen aan.” Vol-
gend jaar dus Hoofdklasse. “Zo hoog 
heeft het vlaggenschip van Flash in 
het bijna vijftig jarig bestaan, nog 
nooit gespeeld.”
In het midden van de sporthal stond 
Ton Huigen stilletjes te genieten. 
Ton is bezig aan zijn vierde seizoen 
als trainer van Flash en heeft de suc-
cesvolle jaren van het eerste team op 
de voet kunnen volgen. “Wat ik aan 
dit team zo mooi vind: de wil om te 
winnen straalt er bij alle vier vanaf. 
Een genot om hen bezig te zien. Ko-
mend seizoen dus in de Hoofdklasse. 
Volgens mij is Flash 1 in staat om nog 
een volgende stap (vierde divisie) te 
maken. Of dat lukt hangt mede af of 
het team bij elkaar kan blijven. Ho-
pelijk gebeurt dat”, aldus een even-

eens gelukkige Ton Huigen. Terwijl 
de bloemen weer voor even in de 
emmers werden teruggezet werd de 
competitiewedstrijd Flash-Kwiek ver-
volgd en deed Flash waarmee het was 
begonnen: winnen!
In deze competitiewedstrijd tegen 
Kwiek kende Niels Lijftogt in de ope-
ningspartij een stroeve start maar 
wist hij zich juist op tijd te herstel-
len. Hij won met 23-21 en 21-17. Ch-
jehrando Gasper liet er geen twijfel 
over bestaan. Hij won met 21-6 en 
21-16. Ook Vera Velhorst speelde een 
goed enkelspel en plaatste haar te-
genstandster steeds goed uit. Zij won 
ook in twee sets met 21-8 en 21-15. 
En bij Anne van Eeuwijk eigenlijk 
hetzelfde verhaal, zij won met twee 
keer 21-12. In het herendubbel trok 
Flash de eerste set met 21-13 naar 
zich toe. De heren van Kwiek bleken 
echter toch taaie tegenstanders. Zij 
wonnen de tweede set met 21-16. 
In de derde set kwam het zeer goed 
op elkaar ingespeelde tandem Niels 
en Chjehrando echter goed terug en 
wonen ze met 21-13. Vera en Anne 
speelden een zeer gedegen dames-
dubbel. De dames uit Raalte kwa-
men er eigenlijk niet aan te pas. Het 
werd 21-7 en 21-11 voor Flash. Ook 
de mixen werden gewonnen. Er werd 
tegenstander Kwiek geen wedstrijd-
punt gegund. Niels en Anne wonnen 
met 21-14 en 21-11 en Chjehrando en 
Vera met 21-11 en 21-19.

Flash wint op overtuigende wijze 
kampioenswedstrijd

Vorden - Het eerste team van de badmintonvereniging Flash heeft 
afgelopen donderdagavond op overtuigende wijze opnieuw een kam-
pioenschap behaald. De thuiswedstrijd tegen Kwiek uit Raalte werd 
met liefst 8-0 gewonnen!

Niels en Chjehrando (aan de overzijde van het net) geconcentreerd bezig

Over het algemeen staat er wekelijks 
maar een bescheiden stukje nieuws 
over Flash in Contact. Badminton 
is in de Achterhoek en Twente een 
sport die het qua ‘grootte’ en publi-
citeit moet afleggen tegen sporten 
als bijvoorbeeld voetbal, volleybal, 
tennis, noem maar op. Wat dat be-
treft past de term ‘bescheiden’ wel 
bij een sport als badminton. Toch is 
Flash een vereniging die in Vorden 
niet meer is weg te denken. In ok-
tober 2014 wordt zelfs het 50-jarig 
bestaan gevierd. De club telt circa 
30 jeugdleden en circa 40 seniorle-
den. Daarover zegt wedstrijdleider 
Peter van Dijk: “Bij de senioren spe-
len drie teams in competitieverband 
en een senioren recreantenteam dat 
onlangs ook kampioen is geworden. 
Wij hebben in competitieverband 
drie jeugdteams en twee teams die 
in de zogenaamde “opstapcompe-
titie” uitkomen. Door de inzet van 
circa twintig vrijwilligers die o.m. 
helpen bij het houden van acties 
e.d., kunnen we ons financieel be-
druipen. Flash is een gezellige club 
die mensen aan zich bindt.”

Terug naar het sportieve element, de 
fantastische prestatie van het eerste 
seniorenteam. In 2012 werd Flash 
in de competitie geen kampioen, 
maar eindigde het als ‘beste tweede’. 
Daarom mocht Flash meedoen aan 
het kampioenschap van Nederland 
in de derde klas. Het kampioen-
schap werd over twee dagen in de 
Hanzehal in Zutphen gespeeld. Het 
onverwachte gebeurde: Flash werd 
kampioen van Nederland! Peter van 
Dijk: “Dat was een zeer bijzondere 
prestatie. Teams uit District Oost 
worden vrijwel nooit kampioen om-
dat zij tegen grote verenigingen uit 
Noord- en Zuid-Holland en Brabant 
moeten opboksen. Door de NK te 
winnen promoveerde Flash naar de 

tweede klas. Een jaar later (2013) 
werd Flash in deze klasse kampi-
oen en volgde er promotie naar de 
Eerste Klasse. Afgelopen donderdag 
werd Flash ook in deze klasse kam-
pioen, dus voor het derde achter-
eenvolgende jaar opnieuw promotie 
(Hoofdklasse).

Zonder de dames van het team Anne 
van Eeuwijk en Vera Velhorst tekort 
te doen zijn de beide heren van Flash, 
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt 
de ‘sterkhouders’ van het team. Niet 
zo verwonderlijk want Chjehrando 
en Niels spelen al zestien jaar sa-
men en hebben als duo ruim 400 
wedstrijden gespeeld. Chjehrando 
(32): “Niels en ik weten precies wat 
we aan elkaar hebben. We kennen 
elkaar door en door. Niels speelt tij-
dens de dubbel veelal achterin en ik 
voor”, zo zegt hij. Chjehrando Gasper 
is al 26 jaar lid van Flash en speelde 
al op zesjarige leeftijd zijn eerste 
partijtje. Niels Lijftogt (30) begon 
ook al op zesjarige leeftijd bij Flash. 
Beiden speelden in de jeugd ook al 
veel samen. Volgend jaar wordt het 
natuurlijk zwaarder. Niels: “Toch 
denk ik dat wij als duo nog beter 
kunnen worden. Tot vorig jaar werd 
er met nylon shuttels gespeeld en 
thans (verplicht) met veren shuttels. 
Daarmee kun je weliswaar minder 
hard slaan, maar wel beter plaatsen. 
Voor ons is er nog progressie moge-
lijk.” De beide dames in het eerste 

van Flash, Anne van Eeuwijk (40) en 
Vera Velhorst (17) hebben nog niet 
zo’n lange staat van dienst in het 
eerste team van Flash. Toen Anne in 
2008 in Vorden kwam wonen werd 
zij lid van Flash. Anne: “Voordien 
heb ik bij de badmintonvereniging 
in Doetinchem gespeeld. In Vorden 
heb ik de eerste jaren in het tweede 
team gespeeld en sinds twee jaar in 
het eerste. Behalve ‘enkel’ speel ik 
dubbel met Vera Velhorst en de mix 
met Niels Lijftogt. Het is geweldig 
om met deze twee samen te spelen. 
Ik merk dat we steeds beter op el-
kaar ingespeeld raken. Het kan dus 
nog beter”, aldus Anne van Eeuwijk.
Vera Velhorst is met haar 17 jaar 
(volgende maand 18) de jongste in 
het team van Flash. In haar kamer 
thuis, ademt alles badminton. Vera 
is vanaf haar zevende jaar lid en 
heeft de afgelopen jaren veel toer-
nooien gespeeld. De goed gevulde 
prijzenkast is daar een stille getuige 
van. Het is haar tweede seizoen in 
Flash 1. Vera: “Samen spelen met 
Anne is fantastisch. Iedere wedstrijd 
leer ik van haar. Anne heeft meer 
ervaring en is tijdens de wedstrijd 
slimmer. Kijk naar haar schijnbe-
wegingen, daarmee verrast ze haar 
tegenstander heel vaak. De mix met 
Chjehrando is ook geweldig. Ook 
van hem leer ik veel, Chjehrando is 
net als Niels een fantastische bad-
mintonspeler”, zo complimenteert 
Vera.

Formidabele prestatie Badmintonclub Flash

Eerste team promoveert voor het derde 
achtereenvolgende jaar
Vorden - Het eerste team van 
de badmintonvereniging Flash 
is donderdagavond dankzij een 
8-0 overwinning op Kwiek BC 
uit Raalte, kampioen geworden 
in de Eerste Klas Afd.1. Dat be-
tekent dat Flash voor het derde 
achtereenvolgende jaar promo-
veert. Een formidabele presta-
tie.

Drie jaar op rij promotie. Van links naar rechts: Niels, Vera, Anne en Chjehrando.

In december stond de zaalcompetitie 
op het programma en deze duurde 
tot en met vorige week zaterdag. 
Voor de E1 stonden er 5 wedstrijden 
op het programma en voor de F1 in 
totaal 4. Ook in deze competitie bleek 
de E1 oppermachtig te zijn.
Zo werd er gewonnen van Basteom, 
Vorden, HC’03, Viod en  op 1 februari 
van Concordia Wehl. En met de laat-

ste overwinning op Concordia Wehl, 
was ook in de zaalcompetitie het 
kampioenschap een feit. Met snoep 
en een mooie gouden medaille werd 
het kampioenschap gevierd. Weder-
om een kampioenschap dat zonder 
puntverlies werd gehaald en de dub-
bel was een feit.
Ook de F1 stond na drie wedstrij-
den ongeslagen aan kop, samen met 

Ruurlo, die ook al hun wedstrijden 
winnend hadden afgesloten.
Na winst op Concordia Wehl, Vorden 
en HC’03, moest vorige week de klus 
geklaard worden tegen medekoplo-
per Ruurlo in Vorden. De F1 moest 
het helaas zonder hun trainers, Har-
rit Wester en Ernst ter Linden doen, 
die zaten op het moment van de wed-
strijd in het stadion van Liverpool.
Maar de vervangers Rick Hissink en 
Dennis Spiegelenberg waren bereid 
gevonden om voor hun de klus te 
klaren. En gelukkig lukte dit, want 
aan het eind van de wedstrijd stond 
er een knappe 7-1 overwinning op 
het scorebord.
Ook hier was de befaamde dubbel 
een feit. Er werd direct telefonisch 
contact gezocht met Liverpool, waar 
beide trainers met woorden en foto’s 
op de hoogte werden gesteld van het 
kampioenschap.

Bij terugkomst in de kantine van 
Socii, werd de F1 door de deelnemers 
van het darttoernooi, met luid ge-
zang binnengehaald. Al met al weer 
een tweetal mooie kampioenschap-
pen in het eerste jaar dat Socii met 
de jeugd weer op eigen benen staat.

Sociï E1 en F1 pakken ‘de dubbel’
Wichmond - Op het veld in de najaarscompetitie pakte Socii E1 maar 
ook Socii F1 afgelopen jaar het kampioenschap. Beide teams bereikten 
dit kampioenschap overigens zonder puntverlies.



Johan Krajenbrink was in die jaren 
een zeer bekende dammer die met 
zijn club diverse kampioenschappen 
behaalde. Ook eindigde hij tijdens de 
strijd om de wereldtitel op de derde 
plaats. Het programma ‘Clubgeno-
ten’, dat onlangs in Vorden werd 

opgenomen, wordt vrijdagavond aan-
staande ieder uur bij omroep Gelder-
land herhaald. 

Op bijgaande foto, begin jaren tach-
tig gemaakt, staat Johan Krajenbrink 
links met een foto in zijn hand.

Omroep Gelderland bij 
Vordense dammers

Vorden - Vrijdagavond 14 februari wordt om 18.15 uur door omroep 
Gelderland het programma ‘Clubgenoten’ uitgezonden. Dit keer met 
de schijnwerper op de Vordense damclub en met name op Johan Kra-
jenbrink. Dammer Johan Krajenbrink, die momenteel speelt bij de 
damclub in Huissen, maakte in de zeventiger/ tachtiger jaren van de 
vorige eeuw deel uit van de Vordense damclub DCV.

Deze avond komt Michiel Schaap. Hij 
is een natuurfotograaf uit Lochem en 
gaat de dames schitterende natuur-
opnames laten zien. De avond begint 

om 19.45 uur en is bij de Herberg.

Op de website vindt u alle informatie: 
www.vrouwenvannu.nl/vorden.

Maandelijkse bijeenkomst Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdag 19 februari is weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu afdeling Vorden.

Indoor Sport Vorden is sinds september 
2013 weer in handen van Jaap en Gerdien 
Hesselink. Vol enthousiasme zijn ze terug 
op hun oude basis en in hun sportschool 
bieden ze jong en oud 7 dagen per week 
ruime mogelijkheden om op allerlei ma-
nieren te sporten. Van lekker bewegen tot 
intensief trainen. Van groepslessen tot in-
dividuele trainingsmogelijkheden, zowel 
binnen als buiten.

“We speelden al even met de gedachte 
om een samenwerking aan te gaan met 
een voedingsdeskundige”, vertelt Jaap 
Hesselink. “Veel mensen komen sporten 
om wat overtollige kilo’s kwijt te raken. 
Dat kan natuurlijk door flink te gaan be-
wegen, maar de combinatie met gezond 
eten is heel belangrijk”. Eind vorig jaar 
kwam Jaap in contact met Dorien Age-
link van Lekker Leven Voedingsadvies te 
Ruurlo. Dorien is gediplomeerd gewichts-
consulente en begeleidt in haar praktijk 
mensen die op een gezonde manier wil-
len afvallen. “De werkwijze van Dorien 
past helemaal in mijn denkbeeld om op 
een verantwoorde manier om te gaan met 
gewichtsverlies. Door onze samenwerking 
bieden we onze leden, maar ook niet-leden 
de mogelijkheid om binnen de muren van 
onze sportschool te kunnen kiezen voor 
een begeleidingstraject van Lekker Leven 
Voedingsadvies”. 

Vanaf 17 februari zal Dorien op maandag-
ochtend tussen 09.30 en 11.30 uur en op 
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur 
aanwezig zijn voor een inloopspreekuur 
met mogelijkheden tot het bepalen van 
gewicht, BMI en vetpercentage.

Indoor Sport Vorden gaat samenwerken 
met Lekker Leven Voedingsadvies
Vorden - Voldoende bewegen en ge-
zonde voeding zijn een gouden com-
binatie als het gaat om gewichtsbe-
heersing en lekker in je vel zitten. 
Aanleiding voor Indoor Sport Vorden 
en Lekker Leven Voedingsadvies te 
Ruurlo om de handen ineen te slaan 
en een samenwerking aan te gaan.

de woning is fl exibiliteit een standaard uitgangspunt.

Kom kijken bij het uniek ruim opgezette project, in het charmante en historische 

dorp Vorden. In een in aanbouw zijnde woning tegenover de bloembinderij bij 

het hofje (Adres: Hof van Kettelerij 2), ontvangen we u graag op 15 februari tussen 

15:00 en 17:00 uur met een kop koffi e. U kunt daar de virtuele maquette bekijken 

Prijzen zijn vanaf 330.000 v.o.n.

Makelaar

Tel. 0575 516 361  •  www.tenhag.nl

Ontwikkelaar

 project 

!
Bel 



For my ValentineFor my ValentineFor my Valentine

JOOP, al 2.5 jaar ben je m’n 
Valentijn

en hebben we ’t reuze fi jn.

Zijn allebei al met pensioen,

maar hoop het nog jaren met 
jou te doen!

Liefs van WIL

Lieve Valentijn WIL

Ik denk niet veel

  Ik denk niet gauw

     Maar als ik denk

        denk ik aan jou
Van Joop

“Lieve Ellen” ik hou heel veel 
van je!

Dikke kus Roland! X

Robert,  liefste man van mij,
Ik hou van jou voor nu en voor 

altijd!
Dikke kus,  

Andrea

Lieve Hans, ruim 30 jaar 
zijn we samen en je bent 
nog steeds mijn valen-

tijn! Nu onze kinderen hun 
eigen gang gaan kunnen  wij  
sinds lange tijd weer samen 
op vakantie, ik verheug me 

hier op! kus Karin.    

Lieve Stefan, tussen het verhuizen door een kleine verrassing! Dat we nog maar vele Valentijnsdagen mogen vieren in ons eigen huis. Ik hou van je! X Chantal 

Wij zijn knettergek op onze pa,  Joris.     Keihardwerkende superklusser, elke avond weer,    Time-out voor kaarten en 
een biertje, je bent een toff e peer.    Liefs,   Lian en de 5 zoons

Valentijns menu à

Carpaccio van dungesneden ossenhaas
of

Gerookte Schotse zalm met kappertjes en rauwe ui

Kleine attentie voor de dames en trek een hart uit onze Cupido boom en 
maak tevens kans op een verlate kip Cupido voor 2 personen

Kalfs ribeye met rode wijnsaus
of

Verliefde sliptong

Romantische verrassing desert voor 2 personen

----------------------------------------

----------------------------------------

k23,50

Stationsstraat 26-28, Zelhem  Tel. 0314 - 62 51 06
www.drogisterijoosterink.nl

14 februari Valentijn!
De dag om iemand te verrassen

Koop uw favoriete artikel nu extra voordelig! Knip de bon uit en lever deze in.

20%
korting

op een artikel naar keuze
Geldig t/m 22 februari 2014

M.u.v. aanbiedingen, salonbehandeling, 
geneesmiddelen en vadeaubonnen!

20%
korting

op een artikel naar keuze
Geldig t/m 22 februari 2014

M.u.v. aanbiedingen, salonbehandeling, 
geneesmiddelen en vadeaubonnen!



Lieve jarige Friso 

Brandt. Gefeliciteerd 

met deze bijzondere 

VALENTIJNSDAG!

XXXXXXX

Mijn prinsesje,
Ik zag je lopen op stiletto’s….Een paar dagen later in de regen met “lease”laarzen.Je bent geen vrouw…..voor 

gympies maar…
Trek jij de stoute schoen 

aan?
Wil met je sjansen of salsa 

dansen want…
Volgens mij bestaan sprookjes 

echt.
Je gelaarsde kat

Lief
Als de zon het landschap 

verlaat
En het in duister 

achterlaat
Weet dan dat ik aan je 

denk

DAY

Beste G-teamleden van 
LBC

 
Op naar een nieuw, gezellig 

weekend in Sauerland.........
 

Falentijn

Lief zeemeerminnetje
 

Ik hou ontzettend veel van 
jou.
 

Jouw knuff el

Lieve moppie Wim
 

Het is alweer 23 maart dat we 2 jaar een relatie hebbenhet begon via een datting site, Jij was 56 en ik 53 en dat we elkaar toen ontmoetenik hier in Warnsveld en jij uit Twente niet bij de deurmaar onze liefde kan wel tegen afstandook me dochter heb je er bij genomendaarom deze wens voor valentijn hoop dat we samen oud worden
ik hou van jou. Je liefje  joke xxxxxxxx

Voor mijn lieve wolf uit 
Bekveld!

Blij dat je in mijn leven bent 
gekomen. 

Hou van je, kusjes van je 
lammetje xxx 

Bas, jou leren kennen is het mooiste wat me is over-komen.Je bent de man van mijn dromen.Hopelijk gaan er nog vele jaren bijkomen! Yonina

Carola schat ik hou van jouw 
en nog paar maanden en dan 

gaan een nieuw hoofdstuk 
samen beginnen. Dikke kus 

van je schat 
Matthijs.

Falentijn

Ik wil graag een 

Valentijnsoproep doen 

voor mijn moeder Joanne 

Wesselink, omdat ik haar 

heel dankbaar ben voor 

alles wat ze voor mijn en 

mijn broer doet. Dit al 15 

jaar alleen. Lieve mama, je 

bent mijn valentijn!

Voor reserveringen en verdere informatie,
bezoek onze website of bel!

14 februari 
Valentijnsdiner

De dag van de liefde!

verras uw geliefde 
met een 3 gangen 
valentijnsdiner. 

inclusief een glaasje 
bubbels 

voor € 37,50 p.p. 
Voor de dames een presentje bij vertrek.

Vrijdag 14 februari

Valentijnsdag aanbieding
Bij besteding vanaf  € 35,-

doos merci gratis op=op

U kunt bij ons ook terecht voor: 
•	 Bloemen en planten, vvv -, kado-bonnen, telefoonkaarten
•	 Fruitschalen vanaf € 12,50 Wijn/bier of levensmiddelen pakketten
•	 Gekoelde drank voor een feestje / verjaardag (vraag naar de mogelijkheden) 
•	 Iedere vrijdag en zaterdag 10 witte bollen voor € 1,00

•	 Vers geperst sinaasappelsap vanaf € 1,49

Coop Aalderink 
Dorpsstraat	14	•	Steenderen	•	0575-451206	

Volg ons op Facebook: 
Coop Aalderink Steenderen

Hertog Jan of Palm bier
Krat 24 flesjes 14,49/14,99 voor €10,49

Excl.	Statiegeld	•	Maximaal	4	krat	per	klant
geldig van 10-2-2014 tot 15-2-2014

Leonie Langenegger • Jachtlust 2 (bij Knopenlaantje) 
www.so-happy-vorden.nl • (0575) 84 73 76  / 06 204 503 52

Verras je liefste
met een gezichsbehandeling 

voor € 35,00 (normaal € 50,00)

Kadotip Schoonheidssalon So Happy

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Speciale Valentijnsactie

Valentijnsboeket

Valentijnsroos
incl. kaartje + valentijnsballon

voor

Gratis bezorgen vanaf e 10 in de directe omgeving van Vorden

ValentijnsboeketValentijnsboeket

Speciale ValentijnsactieSpeciale Valentijnsactie

€10,-
vanaf

€5,-
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Column 
Dicky Kets

ressant. Wat kun je met weinig? Ik maak 
ook kleine dingen die ik via de post ver-
stuur, mailart, met een groep mensen 
op internet. Daar kun je wereldwijd aan 
meedoen. Ik kies iemand uit en stuur 
een klein kunstwerk op en zo nu en dan 
ligt er voor mij ook iets op de mat. De 
enige voorwaarde is dat het door de 
brievenbus kan. Heel laagdrempelig en 
plezierig. Dit kan ik overal doen, zonder 
dat ik een atelier nodig heb. Ik kan het 
zelfs op vakantie doen.
Mijn werk ademt rust uit door de een-
voud en het tempo. En ook humor, met 
teksten, dagelijkse dingen waar ik zelf 
tegenaan loop, ook een soort zelfspot, 
om het leven niet al te zwaar te maken. 
Ik heb een tijd een innerlijke strijd er-
varen tussen wat de kunstwereld van 
kunstenaars vraagt en wat ik zelf wil als 
mens en kunstenaar. Binnen de normen 
en waarden waar je binnen de kunstwe-
reld soms aan moet voldoen, heb ik mijn 
eigen weg gekozen. Ik merk verschil in 
de mate van toegankelijkheid van kun-
stenaars en galeries in het westen en 
in het oosten van het land. Hier voel ik 
mij meer op mijn gemak, ervaar minder 
druk en meer plezier. De Overtuin en de 
Oude Apotheek zijn bijvoorbeeld  prach-
tige locaties.”
Een keer per jaar heeft Mariska een ex-
positie met een verzamelproject. In dit 
geval is zijn het 176 lijstjes met veren erin 

Drie dagen per week werkt ze in de jeugd-
zorg als ambulant hulpverlener. Met multi-
problemgezinnen (gezinnen met verschil-
lende ernstige problemen waardoor de 
kinderen bijna uit huis moeten). Mariska: 
“Als ze bij ons terecht komen, kijken we 
of er nog iets kan gebeuren waardoor het 
gezin toch verder kan en de kinderen niet 
uit huis hoeven. Ik werk ook met ouders 
die in een vechtscheiding zitten. Ouders 
komen o.a. via de rechtbank bij ons te-
recht en ze moeten iets gaan doen waar-
door de kinderen minder belast worden 
met hun problematiek. Dat is behoorlijk 
pittig werk, maar ik ben blij als ik eraan 
kan bijdragen dat mensen de draad weer 
kunnen oppakken.”
Om in balans te blijven, doet Mariska ook 
andere dingen. Op de Hogeschool van de 
kunsten in Utrecht deed ze de autonome 
afdeling, eerst  bachelor, daarna master. 
Ze richtte zich op tekenen in hele � jne 
structuren. Ze werd genomineerd als jong 
talent en schreef een handleiding die be-
zoekers op een expositie konden doorne-

men waarna ze samen met haar konden 
tekenen, een werkstuk voor de master-
opleiding. 
“Ik teken heel � jn, gewoon met potlood. 
Met de hand, tegen de snelheid van de 
tijd in. Ritme, herhaling en doorwerken. 
Productie draaien kan ik niet, dat was 
ook wel eens lastig op de opleiding. 
Doorwerken wordt een ritme en een 
soort meditatie waardoor ik het denken 
kan stoppen. Bijna therapie om mijn 
hoofd stil te kunnen zetten, maar ik houd 
wel een eindproduct voor ogen. Een jaar 
lang werk ik aan een project met een 
thema. Ik leg mezelf allemaal regels 
op waarbinnen ik werk. Een kader om 
te kunnen vertellen wat ik wil, om het 
ritme aan te houden en niet alle kanten 
op te schieten. 
Ik werk met eenvoudige materialen, pot-
lood, stiften. Ik hoef niet die speciale verf 
of dat stukje krijt. Geef mij maar een stift 
van de Hema en dan ben ik hartstikke 
blij. Daar kan ook heel veel mee. Om die 
grenzen uit te testen, vind ik heel inte-

Mariska van den Heuvel ontvangt me in haar huis in Warnsveld, dat van 
buitenaf misschien klein oogt, maar binnen groter en vooral langer blijkt 
te zijn met een heerlijke achtertuin die grenst aan die van de Overtuin. Hier 
woont ze met haar man. 

die verzameld zijn door familie, vrienden 
en haarzelf. Daarnaast is het thema deze 
keer ‘vogel’ waarin de grens tussen 
vogel en mens vervaagt. Met tekst en 
bijna een soort monnikenwerk, heel � jn 
en herhalend, die in houten zelfgemaak-
te lijsten gevat zijn. Geen sjieke lijsten 
met glas of aluminium, maar eenvoudig 
en ambachtelijk. Met zo’n lijst lopen we 
de straat uit naar de Overtuin waar we 
een foto maken in de ruimte waar straks 
haar werk komt te hangen. 
Mariska woont nu drie jaar in Warnsveld. 
Ze werd geboren in Zwolle en is nu, na 
10 jaar gewoond te hebben in het cen-
trum van Amersfoort, weer terug in een 
omgeving met de IJssel en veel bomen. 
“In Zutphen en Warnsveld is het lekker 
ontspannen, dingen gaan makkelijker, 
bijvoorbeeld met exposeren. Ik ben er 
hartstikke blij mee. Op mijn werk in de 
hulpverlening ben ik heel erg gericht op 
wat er gebeurt bij de ander en bij het 
maken van mijn werk hoef ik niet na te 
denken, alleen maar te doen en dat is 
een hele � jne balans.“
De opening van Mariska’s expositie 
‘Kunst&vliegwerk’ is op zaterdag 22 
februari in de Overtuin. Op zondag 23 
februari, 9 en 23 maart en 6 april is de 
Overtuin geopend. Op andere dagen 
kan er een afspraak gemaakt worden. 
De toegang is gratis. 
www.deovertuin.nl

Zet ow efkus

Langs één van de vele mooie wegge-
tjes in en rondom Bronckhorst staat 
een onopvallend obstakel.
Je rijdt er in een auto zo aan voorbij. 
Iets wat mij vele malen overkomen is. 
Ik ben een pittige rijdster en dat weg-
getje van T naar W neem ik altijd met 
snelheid. Niks aan de hand zolang er 
geen viervoeters de weg oversteken 
en ik mijn snelheid binnen de perken 
houd. Ik ben er één keer ge� itst wat 
me terecht een � inke duit heeft ge-
kost. Maar op z’n, Cruijf� aans gezegd: 
Elk nadeel hebt z’n voordeel, zo ook 
hier. Ik race niet meer over dergelijk 
weggetjes en laat wat vaker de auto 
staan. 
Op een dag � ets ik die route en zie 
aan de kant van de weg een plank 
aan twee palen gespijkerd. Er is iets 
opgeschreven. Ik stap af, wat hebben 
ze hier te melden? Bruine letters ver-
tellen me waarvoor dat bord er staat: 
‘Zet ow efkus’. Voor diegenen die ons 
dialect niet machtig zijn, een onderti-
teling: ‘Ga even zitten’. Maar zeg nou 
zelf, onze streektaal zegt het toch 
net iets treffender. Vooral het laat-
ste woord met ‘kus’ erin vind ik leuk 
staan. Kun je natuurlijk wel staande 
doen en je moet er voor met z’n twee-
en zijn maar de gelegenheid wordt 
hier gratis en voor niks geboden! 
Ik zet mijn � ets tegen een paaltje. 
Waar en waarvoor moet ik gaan zit-
ten? Dat is niet niks. Er staat een 
groen bebladerd prieeltje met houten 
bankjes; een plekje om tot rust te ko-
men en je water� esje of iets anders te 
legen. Je kunt er een moment naden-
ken, mijmeren over de goeie oude tijd 
en genieten van het uitzicht: groene 
weiden, rood-witte koeien, een boer-
derij en aan de horizon populieren met 
een nog hogere kerktoren. Heel in de 
verte een zacht ronkende tractor. Het 
werk moet wel doorgaan. 
Aan dat plekje moet ik denken bij het 
schrijven van dit stukje voor de vrou-
wenpagina van Contact. Als de lezers, 
mannen en vrouwen hoop ik, ook z’n 
plekje creëren, onder de kersenboom, 
op de bank voor het huis of lekker op 
de bank binnen, dan komt het hele-
maal goed met ons. Een moment 
voor ons streekblad, boordenvol infor-
matie van rondom.
Deze keer is het een rustig praatje 
maar ik beloof u dat er ook opwinden-
de, plagende stukjes die je doen glim-
lachen of de wenkbrauwen fronsen in 
deze rubriek zullen verschijnen. Weet 
u bijvoorbeeld wat het pas geplaatste 
hoge hek rondom om de melkfabriek 
in Steenderen met de Russen te ma-
ken heeft? Ik niet precies maar daar 
kan ik wel achter komen en dan leest 
u het...
Zullen we een afspraak maken: jul-
lie creëren een � jn plekje om ‘efkus’ 
de column te lezen en wij zorgen dat 
deze rubriek op een prettige wijze ge-
vuld wordt. Deal?

Dicky Kets, 
geboren 
en getogen 
Achterhoekse, 
schrijft graag 
en gaf twee 
boeken uit, 
‘Winterkind en 
zomerwind’ en 
‘Dichte luiken’.

door: Anouk Plantinga

Mariska van den Heuvel

(Advertentie)

Sprokkelfair Boekenverkoop 
bibliotheek 
Steenderen

Natuur Acti ef, 
spetterende avonden 
voor natuurliefhebbers

Zaterdag 15 en zondag 
16 februari 2014, 11:00 tot 17:00

Februari is de sprokkelmaand, vroeger 
sprokkelden men in februari de afge-
vallen takken en hout bij elkaar om 
warmte te hebben, het laatste deel v/d 
maand.

In openluchtmuseum Erve Kots wordt 
letterlijk en � guurlijk gesprokkeld, al 
jaren sprokkelde men van alles uit de 
oude tijd naar het museum om de be-
zoekers te laten zien hoe men vroeger 
werkte en woonde in de Achterhoek.

Locatie: Eimersweg 4, Lievelde

Dinsdag 18 februari 2014, 
19:30 tot 21:30

Natuur Actief, interessante avond voor 
natuurliefhebbers.
Een interessant avondje uit? Elke 
maand spetterende en gezellige bij-
eenkomsten. Voor elke natuurliefheb-
ber en u hoeft geen lid te zijn. U bent 
welkom!
Elke derde dinsdag van de maand (in 
de winter)

Een nieuwe pagina in uw krant! 
Vrouw& wordt gemaakt voor en voor 
vrouwen in de regio waar deze krant 
verschijnt. Op deze pagina worden 
verhalen verteld van vrouwen die een 
verbinding hebben met de Achter-
hoek. Omdat ze de moeite waard zijn, 
voor inspiratie of om van te leren. 
Dus lezeressen van Contact, Elna en 
de Groenlose Gids: wij nodigen jullie 
van harte uit jullie boeiende, leuke, 
hartverwarmende verhaal aan ons te 
vertellen, of om ons een tip te geven 

over een interessante vrouw. Dit is ook een unieke plek voor een adverten-
tie gericht op vrouwen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Bas 
Bloem (06 - 52 58 49 92).          

De redactie Dini Wildschut en Anouk Plantinga.

Woensdag 19 februari 14:00 tot 
vrijdag 28 februari 2014 17:30

Woensdag 19 februari is er in de biblio-
theek van Steenderen een grote verkoop 
van afgeschreven boeken. De verkoop 
vindt plaats in de bibliotheek. Het adres 
is: Burgermeester Smitstraat 21. Er zijn 
boeken te koop voor jong en oud. De ver-
koop start om 14.00 uur. U hoeft geen 
lid te zijn van de bibliotheek om iets te 
kopen. Iedereen is welkom. Nog geen 
lid van de bibliotheek? Kijk voor onze 
“Lees!” actie op onze website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl
Locatie: Burgermeester Smitstraat 21, 

SteenderenSteenderen

Wij proberen wekelijks een agenda te maken van activiteiten of evene-menten die leuk en interessant zijn voor vrouwen. Laat het ons weten!

Agendatips!

Bel of mail ons: redactie@contact.nl 
of

0575 55 10 10

Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Hotel Ruimzicht 

Meer weten?
benmenting@gmail.com
of bel Ben Menting 0317 25 953

Locatie: Kilderseweg 19, Zeddam

‘Ik teken tegen 
de snelheid van de tijd in’

Bekijk de laatste acties op de website of bel ons: 0575 - 55 34 33

  SPORTCENTRUM  ZONNEBANK  SQUASH   SAUNA

INDOOR SPORT VORDEN.NL

HET GEZELLIGSTE 
SPORTCENTRUM VAN 
DE ACHTERHOEK

Overweg 16, 7251 JS  Vorden

Maandag 17 februari 2014, 20:00 tot 22:00

Lezing van drs. Iris Maalderink over het 
Kröller Müller Museum. Kennis maken 
met de kunstwerken uit het Kröller Müller 
museum die op de één of andere manier 
met de natuur te maken hebben. Er ko-
men verschillende werken voorbij: oud en 
nieuw, bekend en minder bekend in aller-
lei kunstvormen: schilderkunst, sculptuur, 
fotogra� e en installaties.

Locatie: Burg. Rijpstrastraat 10, Zelhem

Lezing over het 
Kröller Müller Museum
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De VrouwenWerkgroep Bronckhorst, 
die deze middag organiseert, bestaat 
uit afgevaardigden uit verschillende 
vrouwenverenigingen in de gemeen-
te. De verschillende verenigingen heb-
ben een informatiestand ingericht. 
Vooral de ontmoeting van vrouwen 
uit de gehele gemeente Bronckhorst 
vinden ze belangrijk.

Internationale Vrouwendag stond 
en staat voor het gevoel van solida-
riteit en strijdbaarheid van vrouwen 
overal ter wereld. De viering ervan 
vindt vaak plaats rond een specifiek 
thema, zoals vrouwenrechten of te-
gen geweld of armoede. Dit jaar is 
het thema: omdenken, iets negatiefs 
omzetten in iets positiefs, van een 

probleem een kans maken. In 1911 
werd de Vrouwendag Internationaal 
voor het eerst gevierd - in 1912 voor 
de eerste keer in Nederland. Vanaf 
1922 werd 8 maart de vaste datum, 
omdat op die datum in 1917 in St. Pe-
tersburg vrouwen massaal in opstand 
waren gekomen tegen het voedselte-
kort en de verschrikkingen van de 
oorlog. Hun stakingen en demonstra-
ties liepen uit op een algemene werk-
staking.

Vrouwen kunnen genieten van Rita 
Boshart en Wendy Addink. Zij spelen 
een theatervoorstelling getiteld: ‘Hoe 
speelt een vrouw het spel?’. De heren 
zijn een weekendje van huis en de 
dames hebben het rijk alleen. Vragen 
worden gesteld, antwoorden gegeven 
met een grote variatie in popmuziek, 
musicalnummers en chansons.
Alle vrouwen van de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom 
om naar Toldijk te komen voor een 
inspirerende middag. Er wordt entree 
gevraagd, maar deze is inclusief twee 
consumpties.

8 maart Internationale 
Vrouwendag voor alle 
vrouwen in bronckhorst
toldijk - ter gelegenheid van de 
Internationale vrouwendag op 
zaterdag 8 maart wordt in Zaal 
Den bremer in toldijk een mid-
dag georganiseerd voor alle vrou-
wen in de gemeente bronckhorst. 
Aanvang 13.30 uur, de zaal is 
open om 13.00 uur.

In een groepje van minimaal 2 en 
maximaal 4 personen wordt de ken-
nis van het notenschrift en vaardig-
heid op de piano ‘opgefrist’ aan de 
hand van samenspel op meer piano’s 
in allerlei muziekstijlen. Na vier we-
kelijkse lessen van een uur zijn deel-

nemers in staat om aan de hand van 
deze cursus te bekijken of pianospe-
len weer een fijne hobby kan worden. 
De ervaring leert dat naast een klein 
beetje ‘huiswerk’ vroegere muziek-
boeken weer van zolder worden ge-
haald en het enthousiasme voor de 
piano weer helemaal terugkomt. 

Schroom niet en geef je (samen met 
iemand) op. Het plezier van samen 
musiceren, nieuwe stukken instu-
deren en weer wegwijs worden op 
het instrument zal het leven nieuwe 
kleur geven. Aanmelden en meer in-
formatie via tel: 0575-550756. 
Zie ook website www.het-klavier.nl

Laatste opfriscursus piano 
bij het klavier
Vorden - Woensdag 26 februari 
gaat de derde en voor dit seizoen, 
laatste opfriscursus pianospelen 
van start bij het klavier in Vor-
den. Er hebben zich inmiddels al 
twee cursisten aangemeld en is er 
dus nog plek voor twee personen. 
De lessen worden gegeven door 
een ervaren docente.

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals partner, ouder, kind, broer of 
zus maar het kan ook gaan om zorg 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
uit uw buurt. U wordt deze middag 
door een consulent van Medipoint ge-
informeerd over domotica. Zij laat u 

ook voorbeelden hiervan zien. Onder 
domotica vallen alle denkbare tech-
nische hulpmiddelen die eraan kun-
nen bijdragen dat degene voor wie 
u zorgt zo lang mogelijk thuis kan 
blijven wonen en die voor u de zorg 
kunnen verlichten. Enkele voorbeel-
den hiervan zijn een draadloze deur-
bel met flitsverlichting, handige ver-
lichting met bewegingssensor voor 

gebruik onder het bed, in de hal, trap 
of overloop, hulpmiddelen voor het 
aankleden of een huistelefoon met 
extra grote toetsen en alarmknop. 
Daarnaast is er gelegenheid om lot-
genoten te ontmoeten en ervaringen 
of informatie uit te wisselen. Aan het 
einde van de bijeenkomst is er de mo-
gelijkheid om persoonlijk iets met de 
mantelzorgconsulent te bespreken. 
De bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk. Wél is opgave gewenst, dit kan 
tot 18 februari door te bellen naar 
VIT-hulp bij mantelzorg 0544-820000 
of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl

Dinsdag 25 februari

hulpmiddelen bij zorg thuis
hengelo - op dinsdag 25 februari wordt voor mantelzorgers uit de 
gemeente bronckhorst een informatiemiddag gehouden over hulp-
middelen bij zorg thuis. De bijeenkomst wordt van 13.30 - 16.00 uur 
gehouden in Partycentrum Langeler aan de spalstraat 5 in hengelo en 
is een initiatief van de VIt-hulp bij mantelzorg.

De dansers komen uit de hele ge-
meente Bronckhorst en dansen op 
dinsdagavond in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker tussen 18.00 en 
19.30 uur. Er heerst een losse en 
gezellige sfeer en men hoeft niet 

in klederdracht te verschijnen. 
Wie meer informatie wil, kan con-
tact opnemen met Mieke Vermeu-
len (0575-511245), Miep de Zwarte 
(0575-555772) of Welzijn Vorden 
(0575-553405).

kom in beweging 
met Volksdansgroep 
Wichmond-Vierakker

Vierakker - Alle sportievelingen die in beweging willen komen, zijn 
van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen bij de oefenavon-
den van de Volksdansgroep Vierakker-Wichmond. Deze vereniging is 
op zoek naar nieuwe leden.

Eigenlijk weet iedereen wel dat ge-
zond eten belangrijk is. Gezonde 
voeding zorgt dat uw lichaam goed 
functioneert en dat u fit wordt of 
blijft. Gezonde voeding helpt mee om 
de kans op aandoeningen als hart- en 
vaatziekten te verkleinen. Gezonde 
voeding bevat alle voedingsstoffen 
die u dagelijks nodig heeft: eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitamines, mi-
neralen, voedingsvezel en voldoende 
vocht. Wanneer u gevarieerd eet in 
de goede hoeveelheden, dan krijgt u 

vanzelf voldoende voedingsstoffen 
binnen. De heer Sterringa, voormalig 
huisarts, belicht de medische aspec-
ten in relatie tot gezonde/ongezonde 
voeding. Mevrouw Louwe, diëtiste bij 
Sensire, geeft informatie en advies 
over gezonde voeding. Tijdens de pre-
sentatie zal er een proeverij zijn van: 
Apetito, Sindy’s catering en Foodcon-
nect. Zij bieden gezonde producten 
aan van snacks, hapjes en tussen-
doortjes. De koffie en drankjes zijn 
voor eigen rekening.

bent u geïnteresseerd?
U bent van harte welkom. U kunt 
zich opgeven tot 25 februari 2014 te-
lefonisch of via e-mail onder vermel-
ding van uw naam, adres, postcode 
en woonplaats, telefoonnummer en 
het aantal personen.

stichting Welzijn Zelhem
0314 - 622074, p.tiggeloven@sswb.nl
stichting Welzijn hengel 
0575 - 465281, a.vermeulen@sswb.nl
stichting Welzijn steenderen 
0575 - 450029, 
welzijnsteenderen@sswb.nl
stichting Welzijn Dh&k 
0314 - 380232, e.staal@sswb.nl
stichting Welzijn Vorden 
0575 - 553405, w.berns@sswb.nl

themamiddag Gezond Eten
toldijk - De ouderenbonden, sensire en de Welzijnsorganisaties in de 
gemeente bronckhorst organiseren een themabijeenkomst ‘Gezond 
eten’. Met een proeverij van Apetito, sindy`s catering en Foodconnect. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 6 maart van 14.00 tot 16.30 uur bij 
Den bremer aan de Zutphen-Emmerikseweg 37 in toldijk.

Op maandag 17 februari zal mw. 
Gerrie Heijnen-Zemmelink uit 
Aalten aan het programma mee-
werken. In de uitzending van 24 
februari is er een overdenking te 
beluisteren van Ds. Christien Fer-
rari van de Protestantse Gemeen-

te Hengelo. Ds. Menno Leistra uit 
Steenderen heeft zijn medewer-
king toegezegd aan de uitzending 
van maandag 3 maart. 

Na de uitzending kunnen er van 
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe 
muzikale verzoekjes aangevraagd 
worden voor de daaropvolgende 
week, via het telefoonnummer 
van de studio: 0314-624002. 

De kabelfrequenties van Radio 
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelder-
land: FM 91.1 of 94.00. 
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet: 
www.ideaal.org

‘De Muzikale Ontmoeting’ bij Radio Ideaal

kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelij-
ke programma ‘De Muzikale 
ontmoeting’ bij radio Ideaal 
zijn voor de komende uitzen-
dingen weer studiogasten uit-
genodigd. het programma ‘De 
Muzikale ontmoeting’ wordt 
iedere maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via radio Ideaal.

BoekStart is een programma dat 
het lezen met heel jonge kinderen 
wil bevorderen én ouders met jon-
ge kinderen wil laten genieten van 
boeken. BoekStart gaat uit van de 
gedachte dat kinderen die al op jon-
ge leeftijd in aanraking komen met 

boeken een voorsprong (op school) 
ontwikkelen waar ze hun hele le-
ven voordeel van hebben. Samen 
een boekje kijken, plaatjes aanwij-
zen en benoemen, versjes leren, ver-
haaltjes vertellen en ernaar luiste-
ren, versterken bovendien de band 

tussen ouder en kind. BoekStart is 
ontstaan naar voorbeeld van het 
landelijke programma Bookstart in 
Groot-Brittannië. Onderzoek naar 
dit programma laat zien dat Book-
start-kinderen met een voorsprong 
het lees- en taalonderwijs begin-
nen. En dat zij deze voorsprong 
ook gedurende hun hele school-
loopbaan weten te behouden. Ook 
in het Nederlandse programma 
worden boeken verspreid. Hierbij 
speelt de openbare bibliotheek een 
actieve rol. De bibliotheek werkt 
samen met gemeente en consulta-
tiebureau om ouders en kinderen 
vanaf het allereerste begin met (het 
lezen van) boeken in aanraking te 
brengen. Op vrijdagmorgen heeft 
de startbijeenkomst van Boekstart 
in de gemeente Bronckhorst plaats 
gevonden. Hierbij hebben de drie 
deelnemende partijen een intentie-
verklaring ondertekend. Hierbij wa-
ren aanwezig: mevrouw Steffens, 
wethouder gemeente Bronckhorst, 
mevrouw Booy, jeugdverpleegkun-
dige bij Yunio en mevrouw Broek-
huijsen, namens bibliotheek West-
Achterhoek. Alle bibliotheken in 
West-Achterhoek nemen deel aan 
het BoekStartproject.

boekstart nu ook in gemeente bronckhorst

hengelo - op vrijdagmorgen 31 januari heeft Mees bosma in biblio-
theek hengelo, het eerste boekstartkoffertje in ontvangst genomen.

Mees Bosma mocht het eerste BoekStartkoffertje in ontvangst nemen.

A-lijn: 1.Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 
67,92%; 2. Inge & Reint Pellenberg 60,42%; 
3. Marijke Hilderink & Miguel Mendes de 
León 55,42%. B-lijn: 1.Aartje Bernards & 
Miep Bruinsma 72,08%; 2. Silvia Schreiber 
& Paul Niks 56,67%; 3. Jan Veenhuis & Joop 
Rutten 56,25%. C-lijn: 1. Ans Knaake & Leida 
Pennekamp 60,83%; 2. Hermien Veenhuis 
& Els Westerhof 57,92% 3. Jan Willem En-
sink & Mien Vorselman 53,75%. Er waren 
bijjzonder hoge scores bij. Op woensdag 12 
februari wordt de 5e competitieavond van 
de vierde ronde gespeeld. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!), of op de 
wedstrijddag bellen naar genoemd mobiel 
nummer. Tot ziens.

toldijk - Uitslag van de 4e competitie-
avond van de vierde ronde.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k



BanenContact
vaCature-aanBod in uw regio

BanenContact
vaCature-aanBod in uw regio

Aanbod is er dus genoeg, maar 
de boeken zijn niet altijd even 
makkelijk te vinden. Liefhebbers 
moeten soms stad en land afrei-
zen. Dat is nu niet meer nodig 
met de start van Achterhoek-
seBoeken.nl.

AchterhoekseBoeken.nl is de 
enige website die alle nieuw ver-
schenen Achterhoekse boeken 
overzichtelijk bij elkaar brengt. 
Inmiddels staan de bekendste en 
nieuwste boeken, meer dan vijf-
tig in totaal, al online.

Het initiatief is ontstaan van-
uit Hengelose kroniekschrijver 
Willy Hermans en Maarten Beer-
nink van de Zelhemse uitgeve-
rij Het Boekenschap. Zij zagen 
mogelijkheden om in het woud 
van aanbod van alle boeken alle 
Achterhoekse boeken te bunde-
len. Nu is het voor mensen van 
buiten de eigen plaats boeken te 
bestellen. Daarnaast promoot de 
website Achterhoekse boeken in 
het hele land en zelfs daarbuiten. 

Dat sluit aan bij het motto, ty-
pisch Achterhoeks: “Mooi mak-
kelijk!” 

Geïnteresseerden kunnen nu al 
terecht op de site. Het adres is 
www.achterhoekseboeken.nl. 
Wie wil, wordt via e-mail op de 
hoogte gehouden van nieuwe 
Achterhoekse uitgaven. Bezoe-
kers van de site betalen de hele 
maand februari geen verzend-
kosten.

nieuw achterhoeks boekeninitiatief:
‘Mooi makkelijk’
Hengelo - Per jaar verschijnen er meer dan 50 boeken uit of 
over de achterhoek. dat is gemiddeld één achterhoeks boek 
per week. de nieuwe website achterhoekseBoeken.nl wordt 
woensdag 12 februari gelanceerd en brengt alle nieuwe ach-
terhoekse boeken voor het eerst bij elkaar.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

●  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584
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●

●  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
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● Inkoop oud goud

(bromfiets)Rijbewijs A M

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUw boekhoUding zelf online verwerken
onder begeleiding van ons kantoor 

via het door ons
gratis

verstrekte boekhoUdprogramma.
bel gerUst voor de mogelijkheden.

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



Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

SolarSmart
0314-344881
info@solarsmart.nl

WWW.SOLARSMART.NL

BEWONERS
GEMEENTE BRONCKHORST 

OPGELET!
VANAF 1 MAART 2014 IS DE AANSCHAF VAN 

ZONNEPANELEN WEL HÉÉL VOORDELIG

PROFITEER VAN HET EXCLUSIEVE 
BRONCKHORST PAKKET. VOOR U BETEKENT 

DIT TOTALE ONTZORGING, OMDAT:
• De gehele subsidie aanvraag bij de gemeente door ons wordt geregeld.
• De terugvordering van de btw door ons wordt geregeld.
• Wij melden de teruglevering bij de netwerkbeheerder.
• Wij garanderen 25 jaar opbrengst garantie.

Daarnaast bieden wij onze zonnepanelen aan tegen de beste prijs/
kwaliteitsverhouding inclusief full service. Kijk op www.solarsmart.nl voor 
meer informatie of bel ons direct op 0314-344881 voor een vrijblijvend 
advies op maat.

bijeenkomst13/02/2014

“jij komt 
 toch ook?”Vacaturepodium wordt mede mogelijk gemaakt door

14.00  Ontvangst en opening
14.30  Werk vinden via Linkedin (Inge van Erkel)
16.00 Jobmarketing 2.0 (Marieke Langenberg)
17.30  Lotto 4U, met fantastische belevenissen zoals: 
	 •	Ballonvaart	tickets
	 •	Klimbos	Achterhoek	tickets	
	 •	Sauna	Bussloo	tickets	en	vele	
  andere welkome prijzen!! 
 Infostands (14.00-18.00)
	 •	Profielfoto’s	(Mien	Profiel)
	 •	Spelen	met	talenten	(Annet	Keessen)
	 •	Pimp	je	profiel	(Communicatiestappen)
	 •	Match	4U	CV	check	–	Buddy	4U

 Locatie: Schouwburg	Lochem

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

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

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

ELECTRISCHE FIETSEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Fiets met derailleur, speciale prijs:

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

*Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia v.a. € 23.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar 
maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering 
excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering. **Totaal kredietbedrag is de vanaf consumentenprijs van het model na aftrek van 33,33% aanbetaling 
en eventuele acties, incl. de kosten van een onderhoudscontract (QASHQAI 48mnd/120.000km) én verlengde garantie (48mnd of tot 100.000km). Actie geldig t/m 31/03/2014. Rentepercentage van 
2,9% geldt alleen i.c.m. met verlengde garantie en onderhoudscontract. Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol Rijk 
(KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Edisonstraat 79 7006 RB Doetinchem** Tel. (0314) 32 72 02
Kruisbergseweg 8 7255 AE Hengelo GLD Tel. (0575) 46 22 44
Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan **Alleen onderhoud, reparatie, APK en schadeherstel

Totaal kredietbedrag** Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag Maandlast
Nissan QASHQAI € 16.263 48 2,9% 2,9% € 17.244 € 359

NU IN DE SHOWROOM!
DE NIEUWE NISSAN QASHQAI

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER
Krachtig. Voorzien van de meest innovatieve technologie en 
gemaakt om u te verbluffen. Dat is de nieuwe generatie Nissan 
QASHQAI. 

v.a.  20%  bijtelling

NISSAN FLEX DEAL

INCL. 4 JAAR
GARANTIE

INCL. 4 JAAR
ONDERHOUD

INCL. 4 JAAR
PECHHULP

NISSAN QASHQAI V.A. € 359,- /MND**
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium
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Alles-in-1 Glasvezel 
Standaard boordevol 

gratis extra’s

kpn.com/glasvezel | kpn winkel | 0800 0115
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Het CDA Bronckhorst heeft heldere plannen voor de 
samenleving van Bronckhorst. Deze plannen kunt u lezen in 
het verkiezingsprogramma ‘Samen Leven in Bronckhorst’ op 
www.cdabronckhorst.nl

De gemeente Bronckhorst heeft zich na de gemeentelijke 
herindeling in een korte tijd ontwikkeld tot een 
samenhangende bestuurlijke en ambtelijke organisatie. 
Het CDA blijft zich ervoor inzetten dat de gemeentelijke 
dienstverlening aan de burgers van Bronckhorst nog 
doeltreffender en eenvoudiger wordt.

Dat moet zeker ook gelden voor de nieuwe taken die de 
gemeente gaat uitvoeren. Jongeren die  ondersteuning nodig 
hebben van bijvoorbeeld Jeugdzorg en burgers met een 
hulpvraag, waaronder ouderen die een beroep doen op grond 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), kunnen 
daarom op het CDA rekenen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat 
iedereen gaat deelnemen op basis van de Participatiewet. 

Het CDA gaat de nieuwe taken zodanig uitvoeren dat de 
dienstverlening aan de burger aantoonbaar goed is. Dat kan 
omdat de gemeente Bronckhorst dicht bij de burgers staat. 
Daarom verzet het CDA zich nadrukkelijk tegen geluiden van 
het huidige kabinet die wijzen op een nieuwe gemeentelijke 
herindeling. 

en geen nieuwe gemeentelijke herindeling

CDA Bronckhorst wil een goede dienstverlening 

Het denken in termen als groot, groter, grootst draagt niet 
bij aan de ontwikkeling van en de dienstverlening in onze 
gemeente.
Wel staat het CDA open voor samenwerking met 
buurtgemeenten mits dat de effectiviteit van de 
dienstverlening bevordert en tot kostenbesparing leidt.

 www.cdabronckhorst.nlwebsite


