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tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

Een werkweek van 40 uur, zo stond 
in het contract omschreven. John 
Bos: ‘De realiteit bleek in de praktijk 
duidelijk anders. Werkweken van 60 
tot 70 uur is hier heel normaal. Veel 
mensen hebben er geen weet van wat 
zo’n baan inhoudt. Beheerder zijn be-
tekent dat de deur van het Dorpscen-
trum ‘s morgens om acht uur open 
gaat en heel vaak wordt de boel s 
’avonds (heel) laat weer afgesloten. 
De bezetting van het Dorpscentrum 
is goed. Veel verenigingen, instellin-
gen huren hier een vertrek, vergader-
ruimte e.d. Verder wordt de grote zaal 
continu gebruikt voor spelmiddagen, 
uitvoeringen, repetities, noem maar 
op. Daarnaast nog het Stampertje dat 
ook voor bijeenkomsten, feestjes en 
dergelijke wordt gebruikt. 
Als beheerder ben je verantwoorde-
lijk voor het totale reilen en zeilen: 
schoonmaken, bediening, de keuken, 
onderhoud van het gebouw, te veel 
om op te noemen. Ik moet je eerlijk 
bekennen dat ik blij ben dat het er op 
zit’, zo zegt John Bos. Hillie en John 
Bos zijn geboren en getogen Gro-
ningers. Hillie komt uit Onstwedde 
(nabij Stadskanaal) en John komt uit 
Veendam. Dat ze ooit het Groningse 
land zouden verruilen voor een plek 
in de Achterhoek hadden ze in de ver-
ste verte niet kunnen dromen. John 
lachend: ‘Ik wist bij de sollicitatie niet 
eens waar Vorden lag’. Hij was in het 

‘hoge noorden ‘ in Nieuw Buinen kos-
ter van de kerk en beheerder van het 
dorpshuis.
John: ‘Op gegeven moment was er 
sprake dat het dorpshuis en de kerk 
van elkaar zouden worden ‘los gekop-
peld’. Een heleboel gedoe in het dorp, 
achteraf ging het feest niet door. Ik 
ergerde mij verschrikkelijk aan de 
hele gang van zaken en besloot te 
solliciteren. Diverse brieven geschre-
ven, zo ook naar Vorden, waar een 
beheerder voor het Dorpscentrum 
werd gevraagd. Het Dorpscentrum 
was ‘nieuw’, vlak daarvoor had het 
gebouw namelijk dienst gedaan als 
gemeentehuis. Pas drie maanden la-
ter kreeg ik een reactie vanuit Vor-
den met het verzoek om op gesprek 
te komen. Een gesprek met dominee 
Krajenbrink en Nel Sikkens, toenter-
tijd bestuurslid van het Dorpscen-
trum. Een vrouw waar ik altijd goede 
contacten mee had. Nel Sikkens was 
iemand waar je van op aan kon, zij 
kwam altijd haar afspraken na’, zo 
zegt John. 
Hillie Bos: ‘We hadden drie kinderen 
in de leeftijd van 2, 7 en 8 jaar. Die 
vonden een verhuizing naar Vorden 
prima. Spannend allemaal, je weet 
hoe dat gaat met kinderen, zij wen-
nen heel snel in een nieuwe omge-
ving. Ik vond de eerste tijd in Vorden 
maar niks, ik wilde wel op de knieën 
naar Veendam terug. Ik ben iemand 
die zegt waar het op staat en dat 
wordt je niet altijd in dank afgeno-
men. Toch maar gebleven en ik moet 
zeggen, samen met John en de kin-
deren ( en inmiddels ook kleinkinde-
ren ) hebben we hier in Vorden een 
goeie tijd gehad. Het beheren van een 
Dorpscentrum betekent trouwens 
wel, dat je in de privésfeer weinig tot 
geen contacten kunt opbouwen. Ge-
woon geen tijd om vrienden te ma-
ken, het werk slokt je helemaal op, 
dag en nacht mee bezig’, zo zegt ze.
John Bos herinnert zich met veel 
plezier de tijd dat er veel artiesten 
in het dorpscentrum optraden. John: 
‘Er was hier een commissie die dat 
met behulp van veel subsidie regelde. 
André van Duin, Piet Römer, Kitty 
Jansen, André v.d. Heuvel, Frans Hal-

sema, Jos Brink, ze kwamen in die 
tijd graag naar Vorden. Voor mij een 
prachtige tijd, meehelpen met de op-
bouw van het toneel e.d. Soms was er 
maar honderd man publiek, dat kon 
natuurlijk nooit uit. Na verloop van 
tijd was het dan ook gedaan met de 
pret. Ik heb er in ieder geval met volle 
teugen van genoten’, zo zegt hij. John 
en Hillie hebben in de loop der jaren 
van de diverse besturen (hun werk-
gever) veel vrijheid van handelen ge-
kregen. John: Goed wekelijks overleg, 
stukje democratie, het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de beheerder alles be-
slist’. 
Terugkijkend zegt John: ‘Ik vind het 
heerlijk dat ik al die jaren iets voor de 
mensen hier, heb kunnen betekenen. 
Komt waarschijnlijk ook door mijn 
christelijke achtergrond. Zo mag ik 
nog altijd op de zondagmorgen graag 
naar een preek op de radio luisteren’. 
Diep in zijn hart zou John best weer 
naar Groningen terug willen keren. 
‘Als ik soms weer in Veendam kom 
en ik ruik de geur van de aardappelfa-
brieken, dan voel ik mij meteen weer 
thuis. Wat is er mooier dan de kop 
van Groningen. Bewoners die op de 
kleigrond zijn ‘gebouwd’, stevig en 
gespierd, zo zegt een ‘nostalgische’ 
John. 

Hillie: Teruggaan? Geen sprake van, 
onze kinderen en kleinkinderen wo-
nen hier en wanneer je naar Gronin-
gen terug zou gaan, vindt je niks meer 
van vroeger’, zo zegt ze. John is het 
wel met de woorden van zijn vrouw 
eens. ‘Vorden en omgeving is inmid-
dels een stukje van ons leven gewor-
den. Komend voorjaar en zomer gaan 
we heerlijk naar onze stacaravan op 
de Veluwe. Fietsen, wandelen, lezen, 
we zullen ons geen minuut vervelen’, 

Vanaf de oprichting beheerder Dorpscentrum

John Bos gaat met pensioen
Vorden - Eind deze maand stopt 
John Bos als beheerder van het 
Dorpscentrum. Hij wordt 65 jaar 
dus genieten van een welverdiend 
pensioen. Echtgenote Hillie, steun 
en toeverlaat van John, was hem 
twee jaar voor. Het echtpaar Bos 
heeft samen 33 jaar het Dorps-
centrum beheerd. John schiet in 
de lach wanneer hij vertelt over 
de in 1978 gesloten arbeidsover-
eenkomst.

Hillie en John Bos

zo zegt John. Voor echtgenote Hillie
is er bovendien nog een andere taak,
veel (en met heel veel plezier) op de
kleindochter passen !
Vrijdag 2 maart biedt het bestuur van
het Dorpscentrum het echtpaar Bos
een afscheidsreceptie aan. Het zal bij
die gelegenheid (17.00 tot 19.00 uur)
ongetwijfeld druk worden in het
Dorpscentrum, want welke mensen
(van verenigingen of instellingen
die gebruik maken van het dorps-
centrum) je het ook vraagt, zij allen
hebben alleen maar lovende woorden
voor de wijze waarop John en Hillie
het Dorpscentrum in die 33 jaren
hebben beheerd. Het echtpaar zal
worden opgevolgd door Boudewijn 
Kortboyer, al jarenlang de assistent
van John.

Robert Pieter Alofsen, Edelsmederij

Lever nú uw oude goud en sieraden in 
voor klinkende munt

Boterstraat 7 - Bronkhorst
0575-450196

www.alofsen.com

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

Tel. (0314) 62 00 55

Naast onze à la carte kaart serveren wij:

De Weekschotels ma. t/m vr.
Spare-rib met knoflook en chilisaus

Hele zalmforel in aluminiumfolie
gegaard

Hierbij serveren wij gebakken aardappelen,
frietjes en diverse groenten op onze 

Smoks smulsteen.

 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos tulpen

 5.00

3e bos gratis



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Te Huur : Werkruimte 
met Kantine 15bij12m. 
Opslagru imte,25bi j12m. 
Geisoleerd, eigen parkeer-
plaats, grote deuren, eigen 
inrit. inl.0575-465368 06-
51959871

Voor jaars clinic’s Start to 
Run zes zaterdagen.  Wil 
jij ook beginnen met hard 
lopen; www.starttorun.nl of 
www.runnersVorden.nl in 
samen werking met de atle-
tiek Unie Ton ten Have 0575-
552827 Start; zaterdag 10-3-
2012 9:30uur

Te huur of te koop: vrij-
staande semi bungalow 
met garage in centrum 
van Barchem. Inl. tel. 06-
13636404

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Conference peren  1 kg 1,00
Bij aankoop van alle dagvers gesneden 
groenten 1 zak Frieslander aardappelen 
à 3 kg voor  1,00
Bij aankoop van 500 gram witlof
een Hollandse komkommer voor  1,00
Zoet en sappige 
Pers sinaasappelen 2 kg 2,99
Keuze uit diverse soorten huisgemaakte 
stamppotten en vleesgarnituren 
+ een GRATIS bakje compote       per persoon 5,95

te Koop: grote en kleine
balen hooi en stro. Ook
balen hooi in plastic. Knufi ng
06-20141414 Harreveld

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur 
terecht voor 2e hands meu-
bels, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken, enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artike-
len kan daar tussen 9.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. 
een telefonisch afspraak 
(06-44629049). Tevens 
kunt u via dit nummer ook 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u 
ook eens op onze website: 
ww.veilingcommissie.nl

Zondag 26 februari 2012 
winterwandeling vanaf de 
Lindesche Molen. 7, 12 of 
20 km. Start tussen 11.00-
13.30 uur. 20 km start tus-
sen 11.00-12.00. Kosten € 
3,50 p.p. info: 0575-556314 / 
www.delindeschemolen.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 febr. 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Zwolle.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. W. Stolte, Warnsveld.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26 februari 10.00 uur, ds. V.d. Brug, Zutphen, 
Heilig Avondmaal.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 februari 9.30 uur Eucharistie, Zandbelt, m.m.v. 
Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 febr. 17.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster, 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 26 februari geen viering.

Tandarts
25-26 februari G.M. Wolsink, Laren, (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achter-
hoek via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo 
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak 
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de 
huis artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ 
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij 
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 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): dage-
lijks 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
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 Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

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

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 
Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Crackers diverse soorten € 1,99
 Suikerflats  € 3,50

Aanbiedingen geldig van vr. 21 februari t/m za. 3 maart

Dagmenu’s 22 t/m 28 februari
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 22 februari  
Minestronesoep / Gehaktbal met jus, aardappelpuree en groente.

Donderdag 23 februari  
Zuurkoolschotel met gehakt en ananas, verse worst en jus / 
bavarois met slagroom.

Vrijdag 24 februari  
Chinese groentesoep / Zalmfilet met dillesaus, gebakken 
aardappelen en groente.

Zaterdag  25 februari (alleen afhalen/bezorgen)  
Italiaanse Cordon bleu met ham en kaas, gebakken aardappelen 
en rauwkost / ijs met slagroom.

Maandag 27 februari  
Uiensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkost.

Dinsdag 28 februari 
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente /      
ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

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

Bij KunstKring Ruurlo start 
2 maart BASISCURSUS 
TEKENEN. 5 middagen, 
€ 62,50 incl. koffie/thee. 
Aanmelden/info  
0573-451599 of 453090, of 
cursusadministratie@ 
kunstkringruurlo.nl



Wij zijn God dankbaar en erg blij met de geboorte 
van onze zoon

Simon Gerrit
Simon is geboren op 12 februari 2012.

René en Willemien Dijkman-Jansen

Kapelweg 10, 7251 KM Vorden
0575-470248

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

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

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

5 mei 1922 18 februari 2012

Voor ons toch nog onverwacht is overleden onze 
zeer meelevende tante

Maria Clasina de Boer-Bok
Weduwe sinds 1988 van O.G.E. de Boer

Geheel naar haar eigen wens heeft de crematie in 
familiekring plaatsgevonden.

Neven en nichten Bok

Correspondentieadres:
Fam. N.H. Bok
Putterweg 76
3886 PH  Garderen

Uitnodiging

Op 1 maart  2012 gaat 
onze beheerder

Johnny Bos
met pensioen.

Het bestuur van de Stichting Kulturhus biedt hem 
en zijn vrouw een receptie aan op vrijdag 2 maart 
van 17.00 tot 19.00 uur in het Dorpscentrum,  
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Wij nodigen u van harte uit  bij dit afscheid aan-
wezig te zijn.

Het bestuur
Info: 0575 551427

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en mijn broertje

Kay
18 februari 2012

Bert-Jan en Coby Hammers-Weenink
Anouk

Lankhorsterstraat 19
7234 ST Wichmond
Tel.: 0575 - 44 15 85

S
W

P

k
d

allen
 

Justine M
ol

Justine Mol

Ik werd overvallen
Geweldloos antwoord op geweld

De Heer is mijn Herder 
psalm: 23

Wij delen u mee dat na jaren van liefdevolle 
zorg en toewijding is ingeslapen, mijn lieve 
vriendin, onze sterke moeder en oma 
 
Annigje Cornelia Ottens – Schreuders

Annie
Echtgenote van Roel Ottens † 1988

We hebben veel van elkaar gehouden. 
Haar leven is overgegaan in herinneringen.

Hardinxveld - Giessendam,  Warnsveld, 
30 maart 1931     16 februari 2012

Appingedam: Ties Kugel
 
Vorden: Petra Anne en Gery 
 Groot Zwaaftink - Ottens
   Thomas 
Tollebeek: Ludy en Bert Bosch - Jeekel
   Ronald en Kim
   Wendy 
Zwolle: Jeannette Ottens en 
 Gerda Reinders
   Roel
   Joost en Minke 
Amersfoort: Jan en Desiree 
 Ottens - Berendsen
   Sophia 
   Luca 
Zutphen:  Christine en Eddy 
 Kemperman-Ottens 
Nijmegen:  Mirjam Ottens en 
 Martijn Emons                                                                          
   Ruben
     Maartje 
Noordhorn:  Kees en Catrien 
 Kugel - de Boer
   Hilde
   Andrea 
 en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Petra Ottens, 
Almenseweg 53, 7251 HN Vorden

Op woensdag 22 februari 2012 om 13.30 uur 
nemen wij afscheid van Annie in de Hervormde 
Kerk te Vorden. 
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op 
de Algemene begraafplaats, Kerkhoflaan te 
Vorden. 
We stellen het op prijs u na afloop te ont- 
moeten bij Hotel Bakker te Vorden.
 

0575-552959

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

32 openhartige korte 
verhalen van Vordenaar 
Harry van Rijn over 
hoe senioren leven in 
deze verwarrende tijd. 
Elke week te volgen 
via de website plus66 
column. Of lees ze 
alle 32 in Plus66. Deze 
pocket is te bestellen 
bij Boekhandel Loga 

of via de website.
Prijs € 12.--.

’n verrassend 
geschenk voor
een senior die
alles al heeft.
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KEURSLAGERKOOPJE

Oma’s sudderlapjes

4 stuks 595

SPECIAL

Crunchy rosbief

100 gram 210

VLEESWARENKOOPJE

Mortadella + Zeeuws spek

samen voor 249

MAALTIJDIDEE

Hachee kant & klaar

300 gram 249

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip
Cordon bleu

4 stuks 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

De tijd. Niets is zo uniek als de tijd.
Elk uur is eenmalig in het leven.

Gertie

Intens bedroefd, maar oprecht dankbaar voor al-
les wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en 
betekend heeft, is geheel onverwachts van ons 
heengegaan onze lieve zorgzame vader, opa en 
mijn partner

Gerhard Antoon Hissink
Gertie

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

weduwnaar van Rikie Rossel

* 29 juli 1940 † 10 februari 2012

René Hissink
Ineke Hissink-Kapper
Caroline
Irene
Martine

Elly Makkinga-Hissink
Albert Makkinga
Karlijn
Sascha

Marja Hissink
Jan Willem Jonkers
Onno
Luuk

Gon van Dijck

Klein-Graffel
Vordenseweg 1c
7231 PA Warnsveld

De begrafenis heeft op donderdag 16 februari 
plaatsgevonden te Zutphen.

Und Gott wird abwischen alle Tränen
                                    (Openbaringen 21:1)

Bedroefd geven wij u kennis dat na een kort ziekbed 
is overleden onze bijzondere vader, grootvader en 
overgrootvader

Jan Wechgelaer

voorheen dierenarts te Vorden

weduwnaar van 
Henderika Ella Boerema

op de leeftijd van 90 jaar.

Willemien Wechgelaer
John Downes
   Emma en Fran
   Zachary, Annabel
   Guy en Gill
   Mila, Cormac

Caspar Wechgelaer
Els Verhoog
   Pieter
   Maaike en Dirk Jan
   Jikke en Erik

11 februari 2012.

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene heeft de 
crematie in stilte plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
W.J. Downes-Wechgelaer
“Merrymead”, Lime Grove, West-Clandon/Guildford
Surrey GU4 7UT, Engeland.

Hartelijk dank voor het warme mede-
leven dat wij hebben ondervonden 
na het overlijden van mijn moeder en 
onze oma

Everdina Kornegoor-Kornegoor

Uw aanwezigheid, de kaarten, mooie bloemen en 
de lieve brieven, vaak geschreven met een lach en 
een traan hebben ons erg goed gedaan.

Jan en Fenneke Kornegoor
Marlon en Marco
Arjen

Vorden, februari 2012

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

Gastouder
aangeboden
in Vorden.

32-jarige gastouder
heeft weer plaatsen vrij.

Bel gerust voor
informatie en eventuele 

kennismaking.
Alle dagen beschikbaar. 

Tel. 06-13386085



Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

LAATSTE RESTANTEN 
VERKOOP

Nog 4 dagen verkoop
van wintermode.

NU: € 10,- € 20,- € 30,- € 50,-
Alle merken dames- en herenmode

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Oók deze bomen
verdwijnen...

Gemeente Bronckhorst gaat bijna alle bomen in en rondom het centrum 
van Vorden omzagen. Slechts een paar bomen blijven staan. Wie geen kaal 
dorp wil, vult hieronder naam, adres, datum en woonplaats in en levert dit 
bezwaar in bij Bewonersgroep Houdvordengroen, Molenweg 11, Vorden. 
Of bezoek onze website www.houdvordengroen.nl

Ondergetekenden maken zich zorgen over het aanzien van Vorden nu de gemeente bijna 
alle bomen langs de Zutphenseweg, Dorpsstraat en zijstraten wil gaan kappen voor 
de uitvoering van het centrumplan Vorden. Wij denken dat veel bomen eenvoudig zijn in 
te passen in het nieuwe wegprofiel. Met zelfs meer ruimte dan nu. Daarom verzoeken 
wij B&W Bronckhorst de kap van de tientallen bomen zoals mooie en gezonde platanen 
en kastanjes niet door te laten gaan. Zie onze website: www.houdvordengroen.nl

Naam  Straat  Postcode  Woonplaats   Datum

 
Dit kan niet waar zijn…   
             

  
                

WASSINK



In Zambia dus nu voor even, de zor-
gen van alledag vergeten. Het leven in 
landen in Afrika is, zoals bekend, wel 
even anders dan alleen het winnen 
van een ‘gouden cup’. Veel landen, 
waaronder ook Zambia, krijgen om 
de armoede te bestrijden, hulp van 
buitenaf (geldelijke steun) maar ook 
hulp ter plekke. Zo gaan bijvoorbeeld 
eind april 20 leerlingen en 5 docenten 
van het Isendoorn College uit Warns-
veld naar het zuiden van Zambia om 
daar in de stad Livingstone te helpen 
met de bouw van een nieuwe school. 
Eén van de scholieren is de 15 jarige 

in Vorden woonachtige Tamara van 
Mierlo. Ze zit in de 4e klas van het 
Isendoorn. Volgend jaar zit de studie 
erop en zal Tamara een vervolgoplei-
ding kiezen.
‘Ik weet op dit moment absoluut niet 
wat ik later wil worden. Binnenkort 
dus op stage naar Zambia, wie weet 
krijg ik dan wel een idee, welke stu-
dierichting ik straks zal kiezen‘, zo 
zegt ze. Vier jaar geleden kwam haar 
school in contact met de Stichting 
African Impact, die in Afrika met 
behulp van buiten- af (veelal vrijwil-
ligers) scholen bouwt. Tamara: ‘Een 

half jaar geleden begon het Isendoorn 
voor de derde keer met dit project 
in Afrika. Leerlingen die daar twee 
jaar geleden hetzelfde project heb-
ben gedaan, hebben verteld wat ons 
daar allemaal te wachten staat. De 
eerst groep leerlingen en docenten 
ging al in 2008 naar Livingstone. Zij 
begonnen daar met de bouw van een 
school. Twee jaar later (2010) ging de 
tweede groep en die heeft de school 
afgebouwd.
De groep leerlingen en docenten, 
waarvan ik deel uitmaak, gaan nu 
weer een nieuwe school bouwen. We 
zijn thans druk bezig met de voor-
bereiding van de reis. En wat heel 
erg belangrijk is, bezig met het inza-
melen van geld. In de eerste plaats 
moeten we zelf de vliegticket betalen 
(1100 euro). De meeste leerlingen 
hebben een bijbaantje om op die ma-
nier dat geld bijeen te krijgen. Som-
mige leerlingen hebben het geluk dat 
hun ouders de reis betalen. Daarnaast 

hebben we geld nodig voor de mate-
rialen (bouwstenen e.d.) om de school 
te kunnen bouwen. Onze groep moet 
daarvoor in totaal 18.000 euro bijeen 
zien te krijgen. We hebben inmiddels 
al diverse acties gehouden. 
Zo hebben we de lokalen op het Isen-

doorn leeggeruimd, zodat de vloeren 
schoongemaakt konden worden. 
Daarna moesten de tafels en stoelen 

weer terug gezet worden. Ook hebben 
leerlingen bij de ‘trekkertrek‘ in Lo-
chem verschillende klusjes verricht. 
We hebben wijn verkocht, schoenen 
gepoetst bij een schoenenzaak e.d. Er 
ontbreekt thans nog 6000 euro, dat 
bedrag hopen we de komende maan-

den via nog te bedenken acties, bij-
een te krijgen. De Stichting African
Impact zorgt in Livingstone voor eten
en onderdak’, zo zegt Tamara die zich
erg op de trip naar Zambia verheugt.
‘Ik heb intussen al veel over Afrika
gelezen. Het lijkt mij ontzettend leuk
om straks zelf te kunnen constateren
hoe de mensen daar werken en le-
ven’, zo zegt ze enthousiast.
Behalve meehelpen aan het bouwen
van een school, zullen leerlingen en
docenten in Livingstone nog andere 
taken vervullen. Tamara: ‘We gaan
ook gymles geven, onze gymleraar
Willem van Dijk heeft ons al wat 
‘kneepjes van het vak‘ bijgebracht, 
zodat we weten wat ons straks te
doen staat. Sommigen van ons zullen
ook tekenles geven, weer anderen
gaan naar een kliniek in een zieken-
huis om het verplegend personeel te
ondersteunen. Daarnaast is er in de
weekends ook gelegenheid om de 
omgeving te verkennen. Ik hoop dat
ik zelf later iets heb aan de trip naar
Afrika. Het is in ieder geval prachtig
om deze levenservaring op te doen’,
zo zegt Tamara van Mierlo. Leerlin-
gen en docenten komen half mei
weer naar Nederland terug.

Met leerlingen naar Zambia om school te bouwen

Tamara van Mierlo: ‘Geweldige uitdaging’

Vorden - De afgelopen weken werd Zambia niet alleen in Afrika, maar 
ook in Europa behoorlijk op de kaart gezet. Het nationale voetbalelftal 
slaagde er namelijk in om, door het beter benutten van strafschoppen 
dan Ivoorkust (het duel was in 0-0 geëindigd) kampioen van Afrika te 
worden. De ontlading was gigantisch, temeer daar de plek waar de 
finale werd gespeeld (Libreville) in 1993 het toenmalige voltallige Zam-
biaanse elftal door een vliegtuigongeluk om het leven kwam.

Tamara van Mierlo

Groep Isendoorn

Happy African Foundation

Al tijdens het eerste kopje koffie ging 
het gesprek over de school en over 
de mogelijkheden die Het Hoge met 
haar gebouw en onderwijsaanbod al-
lemaal kan bieden. De rondleiding 
door het gebouw bevestigde dat. In 
alle klassen werd er rustig doorge-
werkt, terwijl het college vrij uit kon 
rondkijken en vragen kon stellen aan 
leerkrachten en leerlingen. Ook de 
kinderen kregen de kans om burge-
meester Henk Aalderink en zijn ge-
volg vragen te stellen! De kinderen 
uit groep 8 maakten daarvan zelf een 

verslag: ‘De kinderen zaten in groe-
pen en mochten zelf een vraag stel-
len, bijvoorbeeld ‘Waarom mochten
onze beukenbomen blijven staan?’
Antwoord: ‘Omdat de bomen zo mooi
zijn heeft de gemeente extra geld ge-
geven om ze tijdens de bouw van de
school, te kunnen verzorgen’. 

We hadden niet zo heel veel tijd,
maar we mogen de andere vragen aan
de burgemeester mailen. De tijd ging
heel snel voorbij en het was heel in-
teressant. Wij zijn heel veel te weten
gekomen over de gemeente en al het
werk dat zij doet. Het was een leuke
middag’, zo schreven de kinderen uit
groep 8 in hun verslag ! Na de rond-
leiding werd er nog even nagepraat 
over de school en alle positieve ont-
wikkelingen die momenteel gaande 
zijn. De school bedankte de gemeente
Bronckhorst voor de fijne samenwer-
king van de afgelopen jaren. Het hele
bouwproces is daardoor heel goed 
verlopen. Burgemeester Henk Aal-
derink wenste de school veel geluk 
en beloofde om nog zeker een keertje
terug te komen op school Het Hoge.

Gemeente op bezoek bij 
basisschool Het Hoge

Vorden - Het zijn drukke dagen 
op de basisschool Het Hoge. Er 
zijn allerlei feestelijkheden ge-
pland rondom het in gebruik ne-
men van het nieuwe gebouw. Ook 
burgemeester Henk Aalderink 
kwam, o.m. vergezeld van enkele 
wethouders en de gemeentesecre-
taris een kijkje nemen. Dat ge-
beurde afgelopen woensdag. Het 
gezelschap werd ontvangen door 
directeur Harry Hendertink, het 
Management Team en enkele be-
stuursleden van de school.

De kok van tweesterrenrestaurant De Bok-
kedoorns in Overveen maakte ditmaal een 
visschotel. Die bestond uit een mabre van 
zeebaars met spinazie en pannenkoek, 
kabeljauw met peterselie in strepen van 
knolselderij en wortel, Rolleau van Noord-
zeetong met kreeft en inktvis, een taartje 
van tomaten en couscous met spitskool, ge-
konfijte aardappel met vier kleuren paprika 
en preicrème van bokbier met geroosterde 
zilverui en tot slot paddenstoelen duxelles 
met knol en eetbare aarde van zwarte olijf 
en krokante rijst. De jury onder leiding van 
Wynand Vogel gaf aan dat het niveau ook 
dit jaar weer erg hoog en de kwaliteit goed 
was, met een groeiend aantal inzendingen. 
Er worden volgens hem veel en verschillen-
de technieken toegepast en de items worden 
steeds verfijnder. Roy heeft volgens de jury 
een mooie, strakke en originele presentatie 
neergezet die goed van smaak en kleur was 
met een hoge moeilijkheidsgraad. De oud-
Vordenaar had niet zo veel tijd om zich voor 
te bereiden omdat hij kort er voor ook deel-
nam aan het NK warme keuken. “Al met 
al heb ik een zware periode achter de rug, 
maar met een fantastisch eindresultaat.”
Zowel het NK warme keuken als het NK 
koude klassen is voor Roy een trainingsmo-
ment geweest voor de Olympiade in Erfurt, 
waar hij in oktober samen met het Neder-
lands Jeugdteam gaat strijden om de podi-
umplaatsen.

Oud-Vordenaar en kooktalent pakt titel derde keer op rij
Roy Eijkelkamp wint NK koude klassen

Assen/Vorden - Roy Eijkelkamp is voor de derde keer 
op rij Nederlands kampioen in de koude klassen ge-
worden. De oud-Vordenaar won de prijs tijdens de 
vakbeurs HorecaEvenTT in Assen die van maandag 
13 tot en met woensdag 15 februari duurde.

Roy Eijkelkamp neemt zijn prijs in ontvangst.



In het afgelopen jaar stond de viering
van het 40-jarig jubileum in april cen-
traal. Uit het jaarverslag bleek dan 
ook dat het een intensief jaar is ge-
weest met veel jubileumactiviteiten.
Een ander belangrijk moment uit het
jaarverslag was, de onzekere periode
na de zomervakantie toen dirigent 
Bert Nijhof plotseling ziek werd. Eind
november is in goed overleg met Bert
Nijhof besloten een punt te zetten
achter een 44-jarigdurend dirigent-
schap bij het Hengelo’s Gemengd
Koor. Op 6 maart aanstaande neemt
het koor afscheid van Nijhof met
een korte afscheidsreceptie, aanvang
20.00 uur, in partycentrum Langeler. 

Per 1 januari 2012 is Rob Mullink de
nieuwe dirigent. Bij de bestuursver-
kiezing was penningmeester Jo van
Aken aftredend en herkiesbaar. Zij
werd met algemene stemmen herko-
zen. Wim Fransen stopt na vijf jaar
voorzitterschap. Hij werd door secre-
taris Roelof van Gijssel toegesproken
en bedankt voor zijn betrokkenheid
bij het koor. Paulien Gasseling die al
eerder bestuurlijke functies heeft ver-
vuld zorgt er door haar benoeming
voor, dat het bestuur weer op volle
sterkte is. Na deze bestuurswisseling
nam Wim Fransen weer het woord
en hij stelde de leden voor om als 
nieuwe voorzitter te benoemen Roe-
lof van Gijssel. 
Ook dit jaar heeft het koor diverse
activiteiten en optredens op het pro-
gramma staan.

Jubilarissen gehuldigd

Nieuwe voorzitter Hengelo’s 
Gemengd Koor

Hengelo - Tijdens de jaarvergadering van het Hengelo’s Gemengd Koor 
op 14 februari in partycentrum Langeler, werden twee leden gehul-
digd. Martha Bruggink was maar liefst 70 jaar lid van het koor en 
Janny Cohen 25 jaar. De jubilarissen werden in het zonnetje gezet door 
voorzitter Wim Fransen.

De jubilarissen Martha Bruggink (links) en Janny Cohen.

Dit houdt in dat er stukjes van de ge-
infecteerde nagel worden afgenomen 
en opgestuurd worden naar het UMC 
St.Radboud in Nijmegen. Daar wordt 
er in het laboratorium een kweek van 
gemaakt en bekeken of er wel of niet 

sprake is van een schimmelinfectie. 
Aan de hand van de uitslag wordt er 
door de pedicure, evt. in samenwer-
king met uw huisarts, een zorgtraject 
opgesteld. Wilt u nu eindelijk eens 
weten of er een mogelijkheid is om 
voor altijd van uw schimmelnagels af 
te komen? Maak dan een afspraak bij 
Voetverzorgingssalon Podi. Voetver-
zorgingssalon Podi is gespecialiseerd 
in diabetische en reumatische voet-
zorg, orthesetechniek, nagelbeugel-
techniek en nu ook schimmeldiag-
nostiek. 

Voor meer informatie www.podi.nl 
of bel 06 27355382.

Nieuw bij Voetverzorgingssalon Podi

Schimmeldiagnostiek 
Vorden
Vorden - Schimmelnagels, in de 
volksmond ook wel kalknagels 
genoemd, zijn een veel voorko-
mend probleem in de pedicure-
praktijk. Jacqueline Emmanouil 
– ter Huerne, gediplomeerd pe-
dicure, heeft de cursus Schim-
meldiagnostiek in Nijmegen met 
goed gevolg afgerond en is nu ge-
certificeerd.

Vorden - Wat zegt mijn kleding 
over mij? Welke invloed heeft 
de kleur van mijn kleding? 
Wat doen sprekende kleuren 
met mij? Hoe ontdek ik de bij 
mij passende stijl? 

Op deze en meer vragen gaat imag-
oconsultant kledingstijl en kleur-
advies Monique Peters tijdens deze 
workshop verder in. Deelnemers 
aan deze workshop ontvangen een 
kortingsbon t.w.v. 10. 00 euro, te 
besteden aan een kleuradvies. De 
workshop is op donderdag 8 maart 
van 9.30-12.00 uur in de biblio-
theek van Vorden. Inschrijven kan 
via de bibliotheek of via de site 
www.bibliotheekdoetinchem.nl

Voor meer informatie kunt u bel-
len met Dorine Reinders telefoon 
0575-551500.

De grammatica 
van kleding

Workshop 
in 
bibliotheek

110 KM
Wegens succes geprolongeerd: de 110 
km Lentetocht Posbank-Loenermark 
voor de echte liefhebbers. En we moe-
ten het bekennen, de dit jaar uitgezet-
te nieuwe route is nog mooier dan de 
route van vorig jaar. Wat is gebleven 
zijn de mooiste klimmetjes rond de 
Posbank. Na de (koffie)pauze/controle 
gaan we via de Loenermark en nog en 
mooi lusje over de Veluwewezoom 
via Loenen en Eerbeek weer richting 
Vorden. Deze tocht is een ideale voor-
bereiding voor de mensen die zater-
dag 31 maart de Ronde van Vlaande-
ren gaan fietsen, in april de Amstel 

Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik 
op hun programma hebben staan of 
op 22 juni de Tristan Hoffman Chal-
lenge 2012. Start en inschrijving voor 
de 110 km is van 08.00 – 10.00 uur bij 
café-restaurant De Herberg, Dorps-
straat 10 in Vorden. 

80 KM
De Lentetocht Veluwezoom-Loener-
mark volgt voor een groot deel de 
110 km route, maar de meeste klim-
metjes worden overgeslagen. Deze af-
stand is dan ook meer geschikt voor 
de mensen die pas sinds kort weer op 
de racefiets zitten en nog niet toe zijn 
aan een tocht van 110 km. Ook deze 
tocht gaat via de Loenermark terug 
naar Vorden. Zeer aan te bevelen. 
Ook de starttijd voor deze tocht is van 
08.00 -10.00 uur bij café-restaurant De 
Herberg, Dorpsstraat 10 in Vorden.

Jaarlijkse Lentetocht voor 
tourfietsers
Vorden - Op zondag 25 maart 2012 
organiseert de VRTC (Vordense 
Rijwiel- en ToerClub) de Achtkas-
telenrijders, haar jaarlijkse Len-
tetocht voor tourfietsers.

Derde plaatsen waren er ook voor 
Carlijn van Zijtveld en Rianne Mul-
der-ten Arve. Carlijn van Zijtveld be-
haalde in Wezep met haar pony Bai-
ley in de klasse M springen een hele 
mooie derde plaats. Een superpresta-
tie en een fantastisch voorbeeld voor 
de jongere kinderen van de alsmaar 
groeiende Ruurlose ponyclub. Rianne 
Mulder werd met Chelsea na een 
mooie dressuurproef zeer verrassend 
derde in de klasse L1 die verreden 
werd in Voorthuizen. Naast Carolien, 
Carlijn en Rianne werd de LR en PC 
Ruurlo vertegenwoordigt door Lison 
Gosselink in de klasse Z1 dressuur en 
Esther Penterman in de M1 dressuur, 
beide verreden in Laag-Soeren. Bij het 
springen werd Ruurlo vertegenwoor-
digt door Adrie van Rijn (B springen) 
en Gelmar Gosselink (M springen).

Carolien Reverdink wederom regiokampioen
Ruurlose successen bij 
regiokampioenschappen

Ruurlo - Tijdens regiokampioen-
schappen voor de paardensport 
van de Regio Gelderland en Fle-
voland hebben een aantal rui-
ters van de Landelijke Rijvereni-
ging en Ponyclub Ruurlo indoor 
successen behaald. Het grootste 
succes kwam op naam van Ca-
rolien Reverdink uit Warnsveld 
die met haar paard The Ritz R&B 
voor de vierde keer regiokampi-
oene werd van de Regio Gelder-
land en Flevoland. Ditmaal in 
de klasse ZZ licht dat zaterdag 
verreden werd in Brummen. 
Naast topper The Ritz had Caro-
lien met Saron nog een troef in 
dezelfde klasse. Hiermee viel ze 
net buiten de topdrie maar werd 
toch keurig vierde.

‘Er is een oud Chinees gezegde dat 
luidt: ‘We kunnen niet voorkomen 
dat gedachten als vogels boven ons 
hoofd cirkelen. Wel kunnen we voor-
komen dat ze nesten bouwen in ons 
haar.’ Aan het woord is Ilse van Dijk 
van De Mindfulness Zaak. ‘Wie kent 
het niet: zo gauw er iets gebeurd wat 
we niet prettig vinden, hebben we de 
neiging om erover te gaan piekeren. 
Allerlei gedachten nemen ons in be-
slag en we lijken er niet los van te 
kunnen komen. Is er ook een andere 
manier om met problemen om te 
gaan? Zou je ook op een andere ma-

nier in het leven kunnen staan? Met 
meer rust en meer genietend van de 
kleine dingen?  ‘Ja, dat is mogelijk’, 
zegt Ilse. ‘De cursus Mindfulness, ook 
wel aandachtscursus genoemd, staat 
steeds meer in de belangstelling als 
methode om beter met stress en ge-
pieker om te gaan. De cursus nodigt 
je uit om 8 weken lang tijd voor jezelf 
te maken en open en vriendelijk naar 
jezelf te kijken. Als je op een milde 
wijze omgaat met emoties en gedach-
ten en meer in het hier en nu leeft, 
zul je beter kunnen omgaan met pro-
blemen die je dagelijks tegenkomt. 

Je gedachten zijn nooit te stoppen,
maar je kunt wel voorkomen dat ze
een loopje met je nemen, oftewel je
kunt wel voorkomen dat ‘ze nesten
bouwen in ons haar’. Naast de Mind-
fulness cursus start De Mindfulness 
Zaak op woensdagochtend 7 maart 
een meditatiegroep in Vorden. Deze 
meditatiegroep is voor iedereen die
graag minder wil piekeren en meer 
wil genieten. ‘Ervaring met medite-
ren is niet nodig’, zegt Ilse. ‘Iedereen
is welkom. Je kunt een eerste keer
vrijblijvend mee komen doen.’ 
Voor informatie en aanmelden voor
de Mindfulness cursus of de medita-
tiegroep: 
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl,
06 44 53 88 02 
www.demindfulnesszaak.nl

Minder in je hoofd, meer genieten
Mindfulness cursus & meditatiegroep
Ruurlo/Vorden - Vrijdagochtend 9 maart start De Mindfulness Zaak 
nu ook in het Kulturhus in Ruurlo een 8-weekse Mindfulness cursus. 
Daarnaast is het mogelijk om vanaf 7 maart in Vorden deel te nemen 
aan een wekelijkse meditatiegroep.

Vanaf het dagadres Café De Groot in 
Terwolde zullen per luxe touringcar 
een hertenboerderij, een planten-

kwekerij, een fruitkwekerij en een 
aspergekwekerij worden bezocht. 
Tussendoor krijgen we bij genoemd 
dagadres een uitgebreide lunch. Voor 
meer infoen opgave kunt u terecht 
bij Rikie Norde, telefoon 551622, 
e-mail rikienorde@hotmail.com

Agrarische PR-reis o.a. naar 
hertenboerderij in Nijbroek
Vorden - De provinciale agrarische 
PR-reis van NBvP Vrouwen van Nu 
gaat dit jaar naar Terwolde e.o.

Ook de majorette B-groep, een groep 
meiden van 6 t/m 9 jaar, zal onder 
leiding van Irma te Brake en Linda 
Beusink, een spetterende show opvoe-
ren, evenals het leerlingenorkest en 
de jeugdslagwerkgroep. Deze laatste 
twee groepen staan onder leiding van 
Geert Jan Dijkerman. Sursum Corda 
beschikt ook over een blokfluitoplei-

ding. Elke woensdagmiddag leren de 
kinderen tijdens deze lessen de eerste 
beginselen van het muziek maken. 
Dit gebeurt op een speelse manier 
in een kleine groep van ongeveer 4 
leerlingen. Na twee jaar kunnen de 
kinderen kiezen welk instrument ze 
graag willen leren bespelen. De blok-
fluitgroep staat onder leiding van 
Jannie Bakker en ontbreekt natuur-
lijk niet tijdens het chocolademelk-
concert. De middag begint om 14.00 
in het Dorpscentrum en de toegang 
is uiteraard gratis. Na afloop van het 
concert is er gelegenheid om de ver-
schillende muziekinstrumenten eens 
van dichtbij te bekijken.

Chocolademelkconcert 
Sursum Corda
Vorden - Op zaterdag 25 februari 
organiseert muziekvereniging 
Sursum Corda het chocolade-
melkconcert. Tijdens dit concert 
zullen een aantal leerlingen van 
de muziekvereniging laten zien 
wat ze in hun mars hebben.



Toch puilt de agenda van het tweetal 
uit met afspraken om in het oosten 
van het land her en der voorstellin-
gen te geven. De sfeer van herken-
ning, nostalgie ontroering maar ook 
van ontzetting over het boerenleven 
blijkt gigantisch aan te slaan. Je hoeft 
niet bejaard, zelf niet van middelbare 
leeftijd te zijn om met enige weemoed 
terug te denken aan de tijd dat op het 
boerenbedrijf alles anders toeging. 
Veel van de dingen die over het voor-
oorlogse leven op het platteland zijn 
vast gelegd, vinden momenteel gretig 
aftrek. Geert Maks boek over Jorwerd 
bijvoorbeeld, prijkt al ruim een jaar 
in de boekentop 10. In het oosten van 
het land circuleert al enige jaren een 
klankbeeld onder de titel “ Alles geet 
veurbiej“. De serie van Achterhoe-
kers Graaskamp en Rouwhorst trekt 
er volle zalen. Leidraad voor de in het 
dialect gesproken serie is de opeen-
volging van de seizoenen. De serie be-
strijkt het begin van de vorige eeuw 
tot de tweede Wereldoorlog.

SPEELGOED
Gedurende anderhalf uur verplaatsen 
we ons naar vroeger tijden in Oost-Ne-
derland. Zo ongeveer alle facetten van 
het boerenleven van weleer komen 
aan bod. We zien koeien die karren 
en ploegen trekken, kinderen die- in 
de touweneggen voortzeulen. In beeld 
komt de paastijd, die gevierd wordt 
met veel eieren. Eieren, die niet zoals 
tegenwoordig in de winkel voor het 
oprapen liggen, maar die- teneinde ie-
der een behoorlijk hoeveelheid eieren 
te kunnen verschaffen gedurende lan-
ge tijd moesten worden opgespaard. 
We zien ook spelende kinderen met 

tollen,ballen,krijt knikkers en touw. 
‘De kindertijd duurde maar kort, is 
het commentaar van de samenstel-
lers. “Vanaf hun twaalfde jaar werden 
ze ingezet op de boerderij.”

ONWEER
“Alles geet veurbie’j”verhaal ook over 
de belangrijke functie van de noabers, 
de buren. “Je was zorgvuldig met je 
buren. Tegenwoordig zijn de mensen 
geneigd hun buren wat op afstand te 
houden. Vroeger kon je je dat niet 
permitteren: je had ze te veel nodig.”
Ook het hooien, zichten, poten en 
zaaien wordt belicht. En uiteraard is 
er aandacht voor de opkomst van de 
dorsmachine. Verder zijn er beelden 
over het onweer (waarvoor men groot 
respect had), de huisslacht en de ri-
tuelen rond geboorte. Huwelijk en 
dood. Uit veel blijkt de zware gelovig-
heid op het platteland van toen.

KINDERRIJK
Wat opvalt zijn de verweerde en gete-
kende gezichten op de beelden.
Het is vrijwel onmogelijk de leeftijd 
van de geportretteerden te schatten. 
Het was vroeger hard werken, zoveel 
wordt wel duidelijk. Man en vrouw 
werkten samen op het boerenbedrijf.
Bovendien moet het draaiende hou-
den van een huishouding met meest-
al veel kinderen en andere inwo-
nende familieleden geen kleinigheid 
zijn geweest.“Vrouwen waren vroeg 
versleten, er was grote schaarste aan 
vrouwen, luidt dan ook het commen-
taar bij een van de beelden.

GEMOEDELIJK
Kijkend naar ‘Alles geer veurbi’j “zal 

menigeen zich afvragen hoe de boe-
renvrouwen van vroeger het werk al-
lemaal voor elkaar kregen. Ze moes-
ten hout verzamelen en hakken voor 
de kachel en het fornuis, men stond 
urenlang kromgebogen boven het 
waswater met de hand de enorme 
was te doen. Ander werk was: het 
bijhouden van moes-en bloementuin, 
melken, slachten, karnen, spinnen, 
borduren. Kortom, ze waren nooit 
klaar en je vraagt je dan ook af hoe de 
boeren en boerinnen moed hielden. 
Toch was dat volgens samenstellers 
Graaskamp en Rouwhorst het geval. 
“Het was hard werken en armoedig, 

maar zoveel gemoedelijker en gezel-
liger dan tegenwoordig”, is een veel 
gehoord commentaar tijdens een 
van de avonden. Veel bezoekers zijn 
onder de indruk van wat ze hebben 
gezien, maar toch verlangt lang niet 
iedereen terug naar vroeger. “ Het is 
veurbie’j, alles geet wieder”.

Het publiek boeien en ontroeren. 
Dat is wat Fons Rouwhorst en Henk 
Graaskamp uit Vorden willen be-
reiken met het klankbeeld over het 
boerenleven van vroeger. Zij nemen 
de toeschouwer mee naar de tijd van 
weleer, waarbij het beeldmateriaal is 

gegroepeerd rond de vier seizoenen
die het ritme van het boerenleven al-
tijd hebben bepaald.

I.v.m het 20 jarige bestaan van “Boer’n
van Gister’n” wordt het klankbeeld in
samenwerking met “Old Zuwent” op
zaterdagavond 25 februari 19.30 uur
in het Parochiehuis in Zieuwent ver-
toond. Rouwhorst: “ We hebben voor
Zieuwent gekozen om 2 redenen: “ ik
at er mijn eerste aardappel en omdat
ik hier op mijn 25 ste interesse begon
te krijgen in de streekhistorie ”. Mede
hierdoor is het klankbeeld “Boer’n
van Gister’n” ontstaan.

Boer’n van Gister’n, alles geet veurbi’j 

20 jaar op pad met
Vorden - Fons Rouwhorst en Henk Graaskamp zullen in februari 1992 
bij het samenstellen van het klankbeeld „ Alles geet veurbie-j“ niet 
direct aan stampvolle zalen hebben gedacht. Laat staan dat ze met het 
klankbeeld over het boerenleven van ongeveer vijftig tot honderd jaar 
geleden op een heuse tournee zouden gaan.

VORDEN, WORDT WAKKER, 
HET IS 5 VOOR 12
Dorpsgenoten, hoe zou het toch 
komen, dat we allemaal inclusief 
ikzelf, hebben zitten slapen boven 
zulke rigoreuze beslissingen, die ons 
mooie, gezellige dorp aangaan. Was 
dit misschien de bedoeling van de 
bedenkers, waarvan de meesten niet 
Vordenaren? We hebben  de laatste 
dagen plotseling allemaal begrepen, 
waar het om gaat en zijn onthutst. 
We leven in een tijd van snelheid en 
vernieuwing, maar ook in een tijd 
waar  bepaalde mensen geen waarde 
meer hechten aan goede en waarde-
volle dingen, helaas.
Er is mij  altijd geleerd, dat er bij een 
eerdere beslissing, die later door om-
standigheden anders uitpakt, altijd 
een geheel of gedeeltelijke weg te-
rug is. Waar een wil is, is toch een 
weg?????
Het masterplan bevat ook goede din-
gen, die door kunnen gaan, maar de 
bomenkap, en de Blauwe Zone met 
parkeren buiten het dorp? Het slaat 
nergens op. Laten we in deze tijd van 

heel veel inleveren toch dankbaar 
zijn dat er mensen[ met fietsrek ach-
terop ] komen genieten van alles wat 
ons mooie dorp te bieden heeft. Deze 
mensen laten de nodige euro’s rollen 
!!! Deze mensen moet je in de watten 
leggen en niet het Centrum uitjagen!! 
En dan die prachtige bomen? Hier 
heb ik geen woorden voor, t’ Is om te 
huilen wanneer ze om moeten! 
Vordenaren, we kunnen ons laatste 
protest laten horen t/m 28 Februari. 
Geef Uw protest af bij de Gemeente 
Bronckhorst of zet een handtekening 
op de lijsten, die overal liggen.

DOEN !!!!!!!!!!
Ik voel het als mijn plicht om deze 
oproep te plaatsen en ik hoop 
ook mee te kunnen werken aan 
een vernieuwde maar aangepaste, 
herinrichting.

Ali Polman – Klein Selle 
76 jaar, geboren en getogen in dit 
mooie dorp.
Insulindelaan 5
7251 EJ VORDEN

Ook in Vorden gaat de viering 
plaatsvinden op vrijdag 2 maart a.s. 
in de Gereformeerde kerk om half 

acht ’s avonds. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Hr. 
C. van Dusseldorp. Wereldwinkel 
Vorden zal ook weer haar mede-
werking verlenen door producten 
tentoon te stellen en te verkopen. 
Gelijktijdig wordt de viering op “de 
Wehme”gehouden.

De collecte komt ten goede aan 3 
projecten: Kindertehuis”Eden Ser-
vice Home” in Penang Kanlungan 
project (slachtoffers van mensen-
handel) Longhouse in Menangkin 
(voor onderdak)

Wereldgebedsdag
Vorden - Op de eerste vrijdag 
in Maart gaat het gebed de we-
reld rond, ieder jaar opnieuw 
en honderdduizenden mensen 
voelen zich – in de 173 landen 
die meedoen aan de viering van 
Wereldgebedsdag – door het ge-
bed verenigd en bemoedigd. Dit 
jaar staat MALEISIË centraal en 
het thema is “GERECHTIGHEID 
VOOR ALLEN”.

Dynamo-Neede MI 1 Dash MI 2 4-6
Boemerang MI 3 Dash MI 3 2-8
S.C. GORSSEL MI 1 Dash MI 1 3-6

Programma Dash week 8 2012 
2012-02-25 09:30 VIOS Eefde MI 2
Dash MI 3 De Stuw, Eefde
2012-02-25 10:00 Boemerang MI 4 
Dash MI 5 De Pickerhal, Eibergen
2012-02-25 10:00 Boemerang MI 2 
Dash MI 1 De Pickerhal, Eibergen
2012-02-25 10:00 Boemerang MI 3 
Dash MI 2 De Pickerhal, Eibergen
2012-02-25 17:15 D.V.O. HS 3 Dash
HS 2 de Kamp, Hengelo Gld

Uitslagen 
Dash 
week 7

Maanden van voorbereiding en 
overleg hebben geleid tot prachti-
ge mensen met prachtige kledij. Er 
is zelfs een lijflied gecomponeerd 
dat te beluisteren is tijdens de op-
tocht. 

In die optocht doet de Grote Kar 
mee waarin voorbeelden van Hol-
lands Medler: kasteel, molen, koe 
en uiteraard vrijheid en blijheid 
van de mensen die er wonen; om 
dat te onderstrepen wordt tijdens 
de optocht kaas en chocolade uit-
gedeeld.  

Nieuw dit jaar zijn de borden langs 
de weg met de naam: Medler TOLL. 
En eigenlijk zegt dat genoeg.

Hollands 
Medler!
Ook dit jaar weer pakt buurt-
schap “t Medler GROOT uit. 
Gebaseerd op “ik Hou van Hol-
land” is dit omgedoopt tot “Wij 
Houden Van Hollands Medler.



Gedeputeerde Conny Bieze is blij dat 
de samenwerking wordt verlengd: 
‘De Regiotaxi is met 1,7 miljoen ritten 
per jaar, en een gemiddelde van 7.8 
voor klanttevredenheid een gewaar-
deerde vorm van openbaar vervoer 
die intensief gebruikt wordt. De Re-
giotaxi zorgt ervoor dat mensen met 
een beperking en bewoners van bui-
tengebieden actief kunnen blijven in 
de samenleving. Dat willen we de ko-
mende jaren zoveel mogelijk vasthou-
den’. Namens de regio’s benadrukte 
Patricia Withagen, wethouder van 
Zutphen en lid van de  Adviesgroep 
de waarde van de samenwerking: ’Er 

is hard en positief aan gewerkt door 
iedereen en we zijn blij met het be-
haalde resultaat’.

Uitbreiding vervoersgebied
Regiotaxi Gelderland is 1 januari 2007 
van start gegaan. De Regiotaxi heeft 
60.000 pashouders en maakt 135.000 
ritten per maand in de regio’s Achter-
hoek, De Vallei, Rivierenland, Noord 
Veluwe en IJsselstreek. De regio IJssel-
streek wordt in de nieuwe contractpe-
riode uitgebreid met Apeldoorn en de 
gemeenten Voorst en Epe (voorheen 
Noord-Veluwe). De naam van de regio 
wordt gewijzigd in “Stedendriehoek”. 

Apeldoorn is als nieuwe gemeente 
toegetreden tot Regiotaxi Gelderland. 
Gedeputeerde Bieze: “Hoewel Apel-
doorn al een goed vervoersysteem 
heeft, is toch gekozen voor samen-
werking in een herkenbaar systeem 
voor heel Gelderland. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze samenwerking 
voor beide partijen zijn vruchten zal 
afwerpen”.

WMO en OV reizigers
De provincie is verantwoordelijk voor 
de exploitatie en het beheer van de 
Regiotaxi. 20% van de klanten zijn 
OV-reizigers. De gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor reizigers met een 
Wmo-indicatie, met 80% het grootste 
deel van de reizigersgroep. De provin-
cie draagt financieel bij aan het Wmo-
vervoer. De bijdrage verschilt nu per 
regio. In de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst is een nieuwe bijdrage 
per vervoerszone vastgesteld die voor 
alle gemeenten gelijk is.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
Regiotaxi Gelderland 2013-2015

Regio - Provincie en 38 gemeenten gaan verder met Regiotaxi Gelder-
land. De bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi heeft dit feit vanmiddag 
gevierd met de direct betrokkenen. Conny Bieze en de bestuurlijke 
vertegenwoordigers van de regiogemeenten hebben tijdens deze bij-
eenkomst symbolisch de samenwerking bezegeld door hun handte-
kening te plaatsen op de kaart van Gelderland met het vervoergebied 
van Regiotaxi Gelderland. De nieuwe overeenkomst is van kracht voor 
de periode 2013-2015 met een optie tot verlenging van driemaal een 
jaar.

“Reden genoeg voor onze uitgeverij 
om dit voorjaar het eerste deel van 
Diks succesvolle boekenserie uit te 
geven als luisterboek. Beleef de avon-
turen van Koen van Loon en zijn 
vrienden Niels, Renske, Aukje, Tar-
kan en Gijs nu ook met je oren!” 
Koen Kampioen wordt voorgelezen 
door acteur Tim Murck. Hij is be-
kend van onder meer de televisiese-
ries SpangaS en Feuten en speelt de 
rol van Koens trainer in de televisie-
serie van Koen Kampioen. Tijdens de 
opnames vorig jaar in Hengelo liet de 
vertolker van trainer Sebas van der 
Broek zich al ontvallen dat hij gelooft 
in een groot succes voor de tv-serie.
De Hengelose schrijver Fred Diks 
heeft inmiddels al veel leuke reacties 
ontvangen na het voornemen van uit-
geverij Rubinstein. “Niet alleen kinde-
ren met dyslexie, maar ook degenen 
die het fijn vinden om voorgelezen te 
worden, kunnen veel plezier aan het 
luisterboek beleven. Rubinstein heeft 
van mijn boekenuitgever Kluitman 
toestemming gekregen om dit specia-
le luisterboek uit te geven. Ik vind het 
erg leuk dat Tim Murck in de studio 
in Amsterdam heeft voorgelezen. Hij 
weet als acteur alle ins en outs van 
Koen Kampioen en heeft mijn eerste 
boek Koen Kampioen op ontroerende 
en tevens humoristische wijze voor-
gelezen. Ik ben er enorm trots op.” 
Het luisterboek bestaat uit 1 cd. De 
luisterduur is circa 1 uur. Het luis-
terboek is voor € 9,95 te koop in on-
der meer boekhandel, warenhuizen, 

speelgoedzaken en Free Recordshop.
Op YouTube kun je een kijkje achter
de schermen tijdens de opnamen van
het luisterboek nemen: http://www.
youtube.com/watch?v=xV2ykDx8rfE

KOEN KAMPIOEN-SHOW
Koen Kampioen is langzamerhand
een echte hype aan het worden.
Naast de grootse plannen van de 
VVV, gemeente Bronckhorst en de
enthousiaste ondernemers uit Hen-
gelo om deze zomer van Hengelo een
Koen Kampioendorp te maken, ver-
koopt bakker Heyerman tegenwoor-
dig Koen Kampioen-lolly’s. 
Ook treedt Fred Diks regelmatig
op met zijn Koen Kampioen-show.
“Laatst had ik twee optredens in Al-
melo, waarna ik met spoed werd be-
naderd om twee dagen later op te tre-
den in het stadion van FC Twente. Op
de handtekeningensessies van de spe-
lers Luuk de Jong, Leroy Fer en Nacer
Chadli kwamen bijna tweeduizend
kinderen op af. Ook was er een ruil-
middag van voetbalplaatjes en waren
er daarnaast ook heel veel kids die 
van de show konden genieten.”
Verder was Fred Diks samen met
Kluitman-directeur Piero Stanco te 
gast op de Grafische Vakbeurs in Har-
denberg waar Canon en Océ speciale
edities van diverse Koen Kampioen-
boeken drukte voor de vele bezoekers
aan de beurs. 
“Er gebeurt heel veel rondom Koen 
Kampioen”, aldus Fred Diks, “en ik
geniet er enorm van.”

Koen Kampioen nu ook als luisterboek
Tim Murck hoofdrolspeler 
uit tv-serie leest voor
Hengelo - “De serie Koen Kampioen van auteur Fred Diks is een groot 
succes onder jonge voetballiefhebbers. Sinds 2003 verschenen er vijf-
tien boeken die gezamenlijk al meer dan 300.000 keer verkocht wer-
den. Vanaf 31 maart tot en met 19 mei van dit jaar zendt de AVRO de
achtdelige televisieserie Koen Kampioen uit, in aanloop naar het EK
voetbal”, aldus redacteur Robbert Hak van Uitgeverij Rubinstein uit
Amsterdam in een persbericht.

Fred Diks is blij met zijn luisterboek.

Zondag 5 februari vertrokken veer-
tien auto’s waaronder de ambulance 
van de Stichting Garumpa Europa en 
een heel grote touringcar in ijzige 
kou uit het Noord-Brabantse Bakel. 
In zes dagen lieten ze Europa met de 
Pyreneeën, de woelige zee bij Gibral-
tar en een groot deel van Marokko 
en het Atlasgebergte achter zich en 
wagen ze zich nu aan de Sahara. Het 
zijn verschillende clusters die elkaar 

op afgesproken plaatsen allemaal 
terugvinden. U kunt hen, uur na 
uur, volgen op www.gamrupa.org of 
www.goforafrica.nl . Druk op knop 
‘volg het voertuig’. Het team van El-
len Meulenveld en co-piloot Jan Hui-
zinga heet Gam Go. Jan Huizinga is 
leider van het konvooi en heeft GPS 
aan boord. Dagelijks staan er sms-
berichten op. Onder teamverslagen 
staan dagboekverhalen, onder andere 
van Ellen Meulenveld. Onderaan de 
voorpagina vindt u de GPS kaart. ’t Is 
even oefenen, maar dan kunt u hen 
volgen tot op de campings waar ze 
overnachten. Zo’n grote reis van 6237 
kilometer krijg je niet cadeau. Alles 
inbegrepen kost dat een euro per ki-
lometer. In feite was tot aan vertrek 
het basisbedrag en de terugreis per 
vliegtuig gedekt. Stichting Garumpa 
spaart verder! Bent u onder de indruk 
van hun reis en draagt u de stichting 
een warm hart toe, dan ontvangt de 
stichting graag een bijdrage op 1479 
64 490 t.n.v. Gamrupa Europe in Vor-
den. Voor meer informatie: Hinke de 
Klerck-Stegeman, tel. 0575 467304 of 
info@gamrupa.org

Stichting Garumpa Europa

Volg Gamrupa ambulance 
door de Sahara
Ruurlo - Particulieren en be-
drijven uit de hele Achterhoek, 
Zutphen, Arnhem, Brabant en 
het Belgische Vlaanderen maak-
ten het mogelijk dat Gamrupa 
voorzitster Ellen Meulenveld uit 
Ruurlo mee kan met het kon-
vooi van Go for Africa. Dat is een 
vrijwilligersorganisatie die zich 
toelegt op het transport naar 
Senegal, Gambia en andere Afri-
kaanse landen. Automonteurs 
in opleiding zoeken een barrel 
(tweedehands auto), knappen die 
op op hun technische school en 
brengen hem zelf naar een pro-
ject in Afrika.

De Bredevoortse was voorheen wis-
kundelerares, maar ze studeerde 
ook Engels. Ze zette haar eigen cur-
susmethode ‘Stap in’ op, compleet 
met een zelf  ingesproken cd om 
thuis af te luisteren. 

De cursus behandelt het Engels 
in  woord en in geschrift. Het doel 
is behalve lees- en schrijfvaardig-
heid, het goed Engels kunnen spre-
ken. Daarom wordt bij de wat meer 
gevorderden in de  lessen Engels 
gesproken. Daarbij luisteren de 
deelnemers kritisch naar elkaar en 

vullen elkaar aan. Door te luisteren 
naar de behoefte van de deelnemers 
hoort Mevrouw Rots om  zich heen, 
“Hoe kunnen we ons redden in de 
praktijk. Een  woordenschat is be-
langrijk, maar hoe kunnen we die 
woorden in zinsverband  begrijpen 
en toepassen in de praktijk. In ant-
woord daarop heeft Mevrouw Rots 
een boek in elkaar gezet “PRAKTI-
SCHE TOEPASSINGEN” bijv. How to 
take care in different situations. Het 
boek is  klaar en is zijn ronde begon-
nen: Het is nu zo uitgebreid dat  het 
ook indien wenselijk, zelfstandig is 

te gebruiken. Dit samengaande met 
de opleiding “STAP IN” en de bijbe-
horende  leesboeken  opbouwend in 
moeilijkheids graad met een CD om 
de uitspraak goed te kunnen beluis-
teren. Dit is voor degene die om een 
of andere rede de lessen niet kunnen 
volgen,of  te ver weg wonen. Er zijn 
ook groepen met een technisch deel 
erbij. Er wordt in overleg met de cur-
sisten weer een buitenlandse reis ge-
maakt. Waarheen wordt overlegd. 
Het boven genoemde boek “conver-
sation Manuel voor traveling” heb 
ik in moelijkheidsgraad laten mee-
lopen met mijn eerder geschreven 
boeken “ENGELS VOOR VOLWASSE-
NEN”, “STAP IN” Zo is het niet nodig 
de zinnen uit het hoofd te leren. 

Informatie over de cursussen geeft 
mevrouw Rots via telefoon 0543-
451476 e-mail  
treesrotsbeusink@gmail.com

Engels voor volwassenen
BREDEVOORT - De ex-lerares Trees Rots-Beusink geeft cursussen EN-
GELS VOOR VOLWASSENEN, omdat het voor iedereen steeds belang-
rijker wordt om de  wereldtaal te kennen, vanwege de Europese een-
wording en omdat de  maatschappij steeds mondialer wordt.’ De op-
leidingen zitten in de omgeving van Doetinchem. Terborg, Vorden,  
Zutphen, Winterswijk, Bredevoort, Lichtenvoorde, Groenlo en Eiber-
gen. Niet iedereen hoeft de volle cursus doorlopen, zegt mevrouw 
Rots. ‘Mensen kunnen  zelf beslissen hoe lang ze willen meedoen’.

Keijenborg - Zaterdagavond 25 febru-
ari zal de vijfmansformatie HIK optre-
den bij café Coen Evers. HIK brengt 

eigen gemaakte dialectnummers en 
bekend klinkende covers ten gehore. 
Het repertoire bestaat uit stevige rock 

HIK tijdens knalpottenparty bij Café Coen Evers
(’n roll) nummers, grappige acts en 
leuke feestmuziek. Publiekvermaak 
ten top! Onlangs vierde HIK zijn ko-
peren jubileum en dit met dezelfde 
bezetting als 12.5 jaar geleden! Om de 
gemeenschappelijke hobby van alle 
bandleden (bier drinken) niet zomaar 
voorbij te laten gaan zullen wij deze 
avond tegen gereduceerd tarief ouder-
wetse knalpotten serveren.



Iedereen die de school een warm 
hart toedraagt (ouders, grootouders, 
familieleden en vele anderen) lieten 
zich de kans niet ontnemen om de 
nieuwe school ‘in werking‘ te zien. 
Een school, in de pers en in een spe-
ciale schoolkrant omschreven als een 
multifunctioneel gebouw. De school 
(340 leerlingen en 30 leerkrachten) is 
ontworpen door architectenbureau 
‘Factor Architecten’ uit Duiven. Een 
entree vanaf de Schoolstraat en ook 
een eigen ingang voor de kleuters. 
De benedenverdieping van de school 
telt zes leslokalen, alsmede een BSO 
ruimte, een kinderopvang (0-4 jaar), 
een personeelskamer, een spreekka-

mer en een verzorgingsruimte voor 
gehandicapte kinderen.
In de benedenverdieping is tevens 
een grote centrale hal gesitueerd. De 
bovenbouw met in totaal negen les-
lokalen, bevindt zich op de tweede 
verdieping. Daar is ook o.m. het mu-
zieklokaal, een technische ruimte, 
keuken en de bibliotheek gevestigd. 
De schoolleiding heeft er voor geko-
zen om in een later stadium nieuwe 
stoelen en tafels in gebruik te nemen. 
De bezoekers die (vrijwel allemaal) 
het nieuwe schoolgebouw nog niet 
kenden, keken donderdagmiddag 
hun ogen uit. Een opa van midden 
zestig vond het voor zijn kleinzoon 

een prachtige school. ‘Als ik hier zo 
rond kijk, zou ik best zelf nog wel een 
keertje naar school willen’, zo sprak 
de ’krasse knar‘ lachend.
Het openingsfeest had tevens een 
‘commerciële inslag‘. Overal in het 
gebouw waren kinderen bezig om 
een centje voor de school te verdie-
nen. Verkoop van allerlei lekkernijen 
tegen een gering bedrag (één euro). 
‘Hoeveel lego stenen worden er bij 
dit bouwwerkje gebruikt?, zo lazen 
we in een lokaal. Indien goed geraden 
(tegen betaling) als prijs een zelf ge-
bakken appeltaart. Een leslokaal ver-
der waren peuters met rode koontjes 
bezig met knippen en plakken. ‘Je 
ziet het, de kinderen genieten volop. 
Voor 50 eurocent maken ze hier een 
hoedje’, zo vertelde juf Mieke. Er was 
o.m. ook een stand waar bezoekers 
voor een paar euro een boek of een 
pentekening konden kopen.
Stef Woestenenk, lid van het Manage-

ment Team van de school vervulde 
deze middag de rol van ‘opperstal-
spreekmeester’ en kondigde de ar-
tiesten (scholieren) aan die vervolgens 
met groot enthousiasme op de bühne 
de bezoekers vermaakten. Alle groe-
pen kwamen aan bod. Zoals de groe-
pen 1 en 2 met liedjes en een tapdans, 
groep 3 met een Vliegerlied. Vanaf 
groep 4 t/m 8 met o.m. dansliedjes, 
toneel en circusacts. Dat alles werd 
extra luister bijgezet door de jonge-
man achter de knoppen: D.J. Kevin. 
‘Wanneer de kinderen straks hun 
optreden achter de rug hebben, ga ik 
de aanwezigen vermaken met allerlei 
liedjes e.d. Ik denk dat iedereen dat 
wel leuk vindt’, zo sprak Kevin. (Web-
site: www.kevinmusic.mysites.nl). De 
leerkrachten van school Het Hoge 
zetten tevens hun beste beentje voor 
door het lied Teach your childeren 
ten gehore te brengen. ‘Onderweg‘ in 
de school treffen we Wendy Addink 

die de bezoekers aanspoorde om lid 
te worden van de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs te 
Vorden. Belangstellenden konden
een formulier invullen en daarop 
aangeven dat ze voor 5 euro per jaar
lid kunnen worden en zo werd erop
geattendeerd: ‘Door lid te worden
heeft u stemrecht en kunt u indien
gewenst, lid worden van het bestuur’.
Stef Woestenenk tussen de aankon-
digingen van de artiesten door: ‘Deze
bijeenkomst van vandaag is tot stand
gekomen dankzij de medewerking
van het team Het Hoge, kinderop-
vang Avonturijn, de oudercommissie
en de mensen van ‘Beweegwijs’. Het
geld dat deze dag verdiend wordt, is
bestemd voor de inrichting van het
schoolplein’, zo sprak Stef. Na dit
openingsfeest van de leerlingen van
de school, volgt op 14 maart aan-
staande (voor genodigden) de officiële
opening van school Het Hoge.

Honderden bezoekers school Het Hoge

Leerlingen lieten nieuwe school zien

Vorden - Harry Hendertink had het donderdag wel heel erg druk. Met 
een grote glimlach op zijn gelaat was het voor hem bij de ingang van 
school Het Hoge, ‘doorlopend‘ handen schudden en bezoekers wel-
kom heten. Het was een komen en gaan van honderden belangstel-
lenden op de middag die door de leerkrachten was omschreven als 
‘koekeloeren’ op de nieuwe school .

Voor slechts een euro cakepops te koop Hoedjes maken voor 50 cent

Gerda’s zus Jo woont en werkt als 
gids in Costa Rica en steunt met de 
drieweekse rondreisgroepen het kin-
dertehuis Casa Hogar in Granada/Ni-
caragua, waarvoor Gerda die middag 
ook actie wil voeren.

Seniorensoos Wichmond/
Vierakker
Vierakker - Dinsdagmiddag 28 fe-
bruari komt Gerda Klein Geltink 
in het Ludgerusgebouw in Vier-
akker vertellen en beelden laten 
zien van haar reis door Costa Ri-
ca, Nicaragua en Panama.

Two Gather is in 2007 gestart als Easy 
Listening-duo met piano en zang. In-
middels is Two Gather uitgegroeid 

tot een volledig allround akoestische 
band. De band speelt hits uit de jaren 
zeventig tot pop- en rocksongs van 

deze tijd. Het speciale geluid van Two
Gather is ontstaan doordat de muzi-
kanten jarenlange ervaring hebben
en op diverse podia in verschillende 
bands hebben gespeeld. Dus een ech-
te aanrader! 
Het begint om 17.00 uur, natuurlijk
kunt ook een hapje eten voor, tijdens
of na het optreden. 
www.two-gather.nl

Two Gather brengt ingetogen rock 
naar De Slof

Vorden -De allround akoestische band Two Gather komt zondagmid-
dag 26 februari naar eetcafé De Slof in Vorden. Two Gather weet van 
pop- en rocksongs kleine ingetogen nummers te maken, met of zon-
der opzwepende funk. Doordat de meeste covers in een nieuw jasje 
zijn gestoken, worden hun optredens altijd met veel enthousiasme 
ontvangen en als verassend beschouwd.



René Dinkelman was namens het 
Vordense bedrijf aanwezig bij de 
overhandiging van de tenues aan de 

spelers. Hij gaf aan dat Wiltink de 
voetbalvereniging een warm hart toe-
draagt, sponsoring van een team was 

dan ook een logisch gebeuren voor 
het installatiebedrijf. 

Op de foto overhandigt Johan Ver-
stege (rechts) namens de club een 
ingelijst shirt aan René Dinkelman.

Installatiebedrijf Wiltink 
shirtsponsor

Ruurlo - Het C3 team van de voetbalvereniging Vorden ontving nieuwe 
tenues van installatiebedrijf Wiltink.

Hij heeft op een Royal Enfield een 
zeer avontuurlijke reis gemaakt door 

India. Hierbij heeft hij over het berg-
massief van de Himalaya de hoogst
bereikbare bergpassen bereden, ge-
legen op de grens met Pakistan en
Tibet. 

Deze avond is voor iedereen toegan-
kelijk in het clubhuis van de VAMC 
aan de Eikenlaan 2 in Kranenburg.

Motorreis naar India
Vorden - Motorclub VAMC de 
Graafschaprijders nodigt u hier-
bij uit om op woensdag 29 Febru-
ari om 20.00 uur een foto en film 
presentatie bij te wonen van Jan 
Vruggink.

Het Groot Salonorkest, bekend van 
optredens op 8 januari in Zutphen 
in de Buitensociëteit en 5 februari in 
de Lochemse Schouwburg met het 
Lochems Mannenkoor, zal veel be-
kende muziek ten gehore brengen. 
Dit orkest met ruim 20 enthousi-
aste musici uit de weide omgeving 

van Zutphen repeteert één maal per
week en heeft het afgelopen jaar een
nieuwe dirigent, een accordeonist en
trompettist gekregen. Het doet zijn 
naam eer aan en zal ook hier in Vor-
den voor “Happy Days”gaan zorgen. 

Cultuurfond Vorden wil ieder jaar
verschillende groepen in ons dorp in
aanraking brengen met een vorm van
het cultureel erfgoed. 

De middag, die om 14.30 uur begint,
is alleen bedoeld voor de bewoners en
het personeel van de Wehme.

Groot Salonorkest HAPPY DAYS 
treedt op bij de Wehme
Hengelo - Dinsdag 28 februari 
staat de bewoners van De Wehme 
een gezellige middag te wachten. 
Cultuurfonds Vorden zorgt dat 
er naar een mooi concert geluis-
terd kan worden.

Vierakker - Bij de jeugd- vak-
wedstrijden voor bakkers voor 
de regio Oost, die in het ROC in 
Almelo werden gehouden, heeft 
Eline Abelmann uit Vierakker 

de tweede plaats behaald bij het
onderdeel brood- en banketbak-
ker niveau 2. Eline is leerling aan
het Graafschap College in Doetin-
chem.

Tweede plaats Eline Abelmann

Ook in Wichmond/Vierakker wil-
len wij hier aandacht aan besteden. 

Wij houden een viering in Zaal Wit-
hmundi. Zoals elk jaar staat er een
land centraal, dit jaar is dat Maleisie.
We beginnen met een kopje koffie of
thee om 19.30 en de viering begint
om 20.00 uur.

Wereldgebedsdag
Wichmond/ vierakker - Op vrij-
dagavond 2 maart is het weer we-
reldgebedsdag.

De in Wichmond wonende singer/
songwriter, die zich zelf liever als 
“bard” ziet, kreeg meteen een luis-
terend oor van de aanwezigen in het 
café. Hij maakte hen deelgenoot van 
zijn levensverhaal, al zingend en ver-
tellend. Hij was opvallend open over 
een aantal moeilijke periodes in zijn 
leven en ondersteunde deze met aan-
sprekende teksten en een stem, die 
een groot deel van de aanwezigen 
wist te raken. Het “Leidmotiv” van 
zijn voorstelling kwam het beste tot 
uiting in het lied “Leef je droom”. 
Hij hield - met veel plezier - de aan-
wezigen een heldere spiegel voor in 
het lied “Altijd wat te zeuren”. Het 
lied “Rijk, gelukkig en gezond” werd 
vlot gezongen maar de diepere bete-
kenis kwam goed over bij de aanwe-
zigen. Arjan Verschuur had ook nog 

wel een paar tips voor ondernemers,
waarvan hij er uiteraard zelf ook een
is. Een hele sterke was : “doe wat je
leuk vindt, dat wordt je er vanzelf
goed in en dan gaan mensen er ook
nog voor betalen”. Waar hij ook veel
belang aan hechtte was “open com-
municatie”: vertel je (directe) omge-
ving wat je bezighoudt/waar je tegen
aanloopt en dan is de kans groot dat
de oplossingen er aan gaan komen. 
Hierbij putte de Verschuur uiteraard
ook uit zijn ruime ervaring als proces-
begeleider, het werk dat hij naast zijn
optredens doet. De aanwezigen kon-
den terugkijken op een zeer boeiende
avond, waarbij Brasserie Lettink ook
deze keer erin was geslaagd een ver-
rassend menu op tafel te brengen. 
De volgende bijeenkomst van het
Ondernemerscafé is op donderdag 15
Maart. De andere data tot de zomer-
vakantie zijn 19 april, 24 mei, en 21
juni. Noteer deze data alvast in uw 
agenda ! Het café is toegankelijk voor
alle Vordense ondernemers en onder-
nemers buiten Vorden, die enige eco-
nomische binding hebben met Vor-
den Lidmaatschap van de VOV is geen
vereiste. Aanmelden is heel simpel: 
stuur een e-mail naar c.smeerdijk@
chello.nl en u bent meteen lid.

Arjan Verschuur “zweeft” 
met beide benen op de grond 
in het Ondernemerscafé
Vorden - Dat het een andere 
avond dan de voorgaande bijeen-
komsten van het Ondernemers-
café zou worden, was vooraf al 
wel ingeschat. Het was de 1e keer 
dat er een “kleinkunstenaar” op 
het Podium van Brasserie Lettink 
stond, maar dat bleek een hele 
goede greep in de persoon van 
Arjan Verschuur.

De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude / 
antieke boeken en was organisator 
van diverse boekenmarkten in den 
lande, zoals de Veluwse boeken-
markten. Verder kan advies worden 
gegeven tot verkoop of restauratie 
van oude boeken, bijbels etc. Bij-
zondere stukken komen meestal in 

aanmerking voor een veiling. Ook 
het opstellen van een taxatierapport 
voor de verzekering is mogelijk. 
Taxatie gebeurd zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalogi. 
Een nauwkeurige vaststelling van 
de waarde van boeken is afhankelijk 
van de druk en van de staat waarin 

het boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxatie-
dagen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms duiken zelfs geheel 
onbekende boeken op. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliotheken, 
kerken en op monumentendagen. 
De belangstelling is overwegend 
groot op dergelijke dagen. Inmid-
dels heeft Arie Molendijk ruim 1000 
taxatiedagen op zijn naam staan. In-
lichtingen: Antiquariaat A.C. Molen-
dijk. Tel 010 4667164 of 06 51950097 
info@molendijkboeken.nl (niet voor 
taxaties)

Taxatiemiddag van oude boeken, 
bijbels en ansichtkaarten
Vorden - Dinsdagmiddag 6 maart opent Cafe restaurant De Herberg, 
Dorpsstraat 10 in Vorden haar deuren voor taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame 
boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor het 
publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd 
in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.

DORPSKERN
Al enige tijd vraag ik in het dorp aan 
deze en geen over de op komsten 
zijnde veranderingen. Tot op heden 
heb ik maar 1 persoon gesproken die 
voorstander is van de plannen. Deze 
persoon is een Vordense onderne-
mer. Van alle andere mensen die ik 
gesproken heb, zowel jong als oud 
hoor ik het zelfde. Ik wist helemaal 
niet dat die bomen gekapt zouden 
worden, dat wordt ons mooi even 
door de strot geduwd. 

We krijgen net zo’n dood dorp als 
Hengelo en Ruurlo, geen mens op 
straat en geen ander groen te vinden 
dan het mos tussen de tegels. 20 ja-
ren plan voor jonge aanplant, wat een 
lachertje. Nog een cafe in het dorp? 
Hebben we er nog niet genoeg? De 
sloop van enkele prachtige gebouwen, 
waaronder de bibliotheek, hiervoor 
in de plaats komt parkeerplaats voor 
kortparkeerders....in Vorden, wat een 
bak! De bibliotheek moet inkrimpen 
naar een pand dat veel kleiner is, ter-
wijl het pand van de ABN leeg komt te 
staan. ( gelegenheid?), nee is te duur, 
alsof leegstand niets kost?) Als deze 
plannen daadwerkelijk uitgevoerd 
gaan worden, dan blijven er helemaal 
geen bedrijven over in de dorpskern, 
want de langparkeerders moeten ver 
buiten Vorden gaan parkeren. Dan 

nog de investering die het gaat kos-
ten tegenover de bezuinigingen die 
doorgevoerd gaan worden.????? Ook 
nog niet uitgevoerd door regionale 
bedrijven. Er wordt vast weer een blik 
mensen uit Enschede of Medemblik 
ingehuurd om deze klus te klaren, 
weg lokale belastingcenten. Deze 
dorpsmeid zal er wel geen verstand 
van hebben, want de heren die dit 
plannetje achter hun bureautje heb-
ben bedacht hebben er tenslotte voor 
geleerd. En de bestuurders van deze 
dorpskern hebben de hamer en slaan 
daar mee elk bezwaar van de tafel, 
dan hoeven we ook niet naar onze 
burgers te luisteren. 

Ik hoop van ganser harte dat het be-
sluit wordt teruggedraaid, voor zowel 
onze dorpskern alswel de prachtige 
bomen. En voor die ene Vordense 
ondernemer, ik wens je succes als 
alle plannen doorgaan. En voor onze 
bestuurders, slaap er nog eens een 
nachtje over en vraag eens rond wat 
de Vordense burger wil en laat jullie 
oordeel niet afhangen van een enkele 
(invloedrijke ?)ondernemer. Besluiten 
kunnen echt teruggedraaid worden, 
de schop staat nog niet in de grond.
 
Karin Broekman
het Hoge 43
Vorden

De lessen worden gegeven door Dhr.
en Mevr. Van der Hoofd. Opgave is 
nog mogelijk. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met:
Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-
553405.

Stijldansen in Vorden
Vorden – Woensdagmiddag 29 
februari van 14.00 tot 17.00 uur 
start de cursus Stijldansen voor 
beginners en gevorderden in het 
Dorpscentrum te Vorden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
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Wat is: A. Laeven.

 B. Deurlopen.

 C. Vlakke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De RTV Vierakker-Wichmond biedt 
deze jongeren een unieke kans om 
met deze prachtige en gezonde sport 
kennis te maken. De RTV zoekt 10 
jongeren van 13 jaar om het door hen 
opgezette plan te kunnen realiseren. 
Eerdere oproepen hebben tot nog toe 
weinig opgeleverd, daarom deze laat-
ste kans! Het lijkt de coördinator van 
dit plan een onwaarschijnlijk verhaal 
dat er in de gehele gemeente Bronck-

horst niet meer dan 2 jongeren van
13 jaar belangstellig hebben voor het
wielrennen`. Vandaar nog eenmaal 
deze oproep. Laat deze unieke kans
om in een echte wielerploeg te kun-
nen fietsen niet aan je neus voorbij
gaan. Mocht door deze oproep je in-
teresse gewekt zijn meld je dan aan
voor 28 februari. 
Begin maart krijg je dan een uitno-
diging om op de informatieavond 
te komen samen met je ouders/
verzorgers. Op deze avond zullen
wij je nader informeren over de uit-
gebreide mogelijkheden die wij als 
RTV Vierakker-Wichmond te bieden
hebben. Aanmelden kan via e-mail:
Bert.kromkamp@kick.nl of Pieterse
warnsveld@tiscali.nl

Laatste oproep
Vierakker - In het kader van het 
jeugdsport stimuleringsplan doet 
de RTV Vierakker-Wichmond een 
laatste oproep aan 13 jarige uit de 
gemeente Bronckhorst die meer 
willen weten over het beoefenen 
van de wielersport.

De briefschrijvers doen een beroep 
op de gemeente Bronckhorst om de 
plannen, wat betreft de bomen, te 
laten varen. Vrijdagmiddag werd er 
in het dorp een actie gehouden met 
opnieuw als insteek om ‘ kaalslag ‘ 
te voorkomen. Leerlingen van enkele 
klassen van de openbare dorpsschool 
en een groepje actievoerders ( ‘ Houd 
Vorden Groen ‘ ) hebben tientallen 
bomen ingewikkeld om de dorpsbe-
woners erop attent te maken ‘ Kijk 
deze bomen worden straks allemaal 
gekapt ‘. Ook werden er pamfletten 
met de tekst ‘Laat mij leven ‘ op de 
bomen geplakt. De actievoerders heb-

ben de afgelopen weken honderden 
handtekeningen en bezwaarschriften 
verzameld die aan het college zullen 
worden aangeboden. Ook is er een 

website in het leven geroepen (www.
houdvordengroen.nl), met de moge-
lijkheid om een petitie te onderteke-
nen.

Laat mij leven

Actie om kaalslag bomen te voorkomen

Vorden - De afgelopen weken 
werd de redactie van weekblad 
Contact overspoeld met ingezon-
den brieven. En al die brieven 
met vrijwel dezelfde strekking: 
verontwaardiging dat er t.b.v. 
het centrumplan in totaal zo’n 
70 bomen aan de Dorpsstraat en 
de Zutphenseweg gekapt zullen 
worden.

Kinderen dorpsschool helpen mee met het inwikkelen

Ook deze boom wordt straks omgehakt

Voor deze prestatie tekenen jaarlijks 
zo’n 6.000 goed opgeleide FNV-leden 
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met invullen van hun aangifte. 
Omdat het met de post bezorgd krij-
gen van de blauwe enveloppe voor 
de meeste FNV-leden toch weer even 
schrikken is, heeft de FNV hiervoor 
ondersteuning voor haar leden ge-
organiseerd. De FNV-leden moeten 
ons alleen alle financiële gegevens 
verstrekken. Ook in de gemeente 

Bronckhorst houdt de FNV deze
ISO-gecertificeerde service. Vanaf 27
februari tot 30 maart kunnen FNV-
leden hun aangifte volledig gratis la-
ten invullen. Gezien de grote belang-
stelling is het wel noodzakelijk eerst
even een afspraak te maken. 
Ongeacht uw woonplaats binnen de
gemeente Bronckhorst kunt u een 
afspraak maken met de volgende
personen: dhr. A. Wechgelaar, tel.
0575-460337; dhr. G. Essing, tel. 0575-
842818 of mw. D. Walgemoet, tel.
0575-556775. Ook kunt u via internet
zelf een afspraak maken. Ga hiervoor
naar www.afspraakmakenfnv.nl De 
FNV-Belastingservicegroep Hengelo
Gld. staat op het afgesproken mo-
ment voor u klaar.

FNV belastingservice actief 
in Bronckhorst
Bronckhorst - Met ruim 350.000 
aangiftes per jaar is de FNV-Belas-
tingservice niet alleen de grootste 
belastingadviseur van Nederland, 
maar ook vermaard om de kwali-
teit van deze dienstverlening.

Vanaf maandag 20 februari lag 
zijn nieuwe boek Koen Kampioen 
speelt in Italië in de winkels. “Het 
boek is heel goed ingekocht door 
de boekhandels”, heeft Diks van 
zijn uitgever Kluitman uit Alk-
maar gehoord. “Maar het blijft 
altijd afwachten of ook deze Koen 
Kampioen, net als alle andere die 
sinds 2003 verschenen zijn, een 
bestseller wordt”. 
Koen Kampioen speelt in Italië 
gaat over de bekerfinale die Koens 
team moet spelen. Maar daarnaast 
mag Renske samen met haar va-
der naar Italië waar een groot 
feest is bij de vroegere profclub 
van Renskes vader. Koen is ook 
uitgenodigd, maar wil ook dol-
graag de finale spelen. Het liefst 
wil hij allebei, maar dan moet hij 
een goede oplossing zoeken.
De Hengelose auteur staat de laat-

ste tijd veel in de spotlights. “Dat 
komt doordat de boeken goed 
worden verkocht, er vele verzoe-
ken komen voor lezingen en voor 
de Koen Kampioen-show, maar 
ook omdat de tv-serie over Koen 
Kampioen er aan zit te komen”. 

TV-SERIE KOEN KAMPIOEN 
Vanaf 31 maart is de serie te zien 
vanaf 18.55 uur op Nederland 3. 
In Zapp-live wordt al op 29 maart 
aandacht besteed aan de tv-serie 
over Koen Kampioen.
“Het is de bedoeling dat er elke 
week, zolang de serie loopt, een 
vijf minuten durend item in Zapp-
live komt. Deze wordt herhaald 
op zaterdagmiddag. Dus net voor 
de avonduitzending wordt er nog 
extra reclame gemaakt voor Koen 
kampioen om jeugdige kijkers 
nieuwsgierig te maken”, licht 
Fred Diks desgevraagd toe. In de 
herfstvakantie van 2012 wordt de 
hele serie herhaald. 
Achter de schermen is de AVRO al 
druk bezig om in samenwerking 
met producent Annemarie Moo-
ren een zogenaamde persviewing 
in Amsterdam of Hilversum te 
organiseren. Dan kunnen alle me-
dia de acteurs interviewen.

Zomerhit in Italië

Nieuwe Koen Kampioen 
nu in de winkel
Hengelo - Wordt ‘Koen Kampi-
oen speelt in Italië’ een zomer-
hit? Die vraag kan de Hengelo-
se schrijver Fred Diks pas over 
enkele maanden beantwoor-
den. Het is wel een feit dat 
alle Koen Kampioen-boeken 
die tot nu toe zijn verschenen, 
bestsellers zijn geworden.

Na de gemeentelijke herindeling heb-
ben de menverenigingen in Vorden, 
Hengelo en Zelhem gezamenlijk ge-
tracht de paardensport in hun nieuw 
gevormde gemeente Bronckhorst een 
extra impuls te geven. Hiertoe heb-
ben ze de Stichting Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse opgericht met 
als doel minimaal één keer per jaar 
een meerdaags paardensport evene-
ment te organiseren. 

 Ook in 2012 is de tocht voor zowel 
menners als ruiters. De opzet is om 
in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 
zeer gevarieerd landschap met bosge-
bieden, landerijen, kastelen en uiter-
waarden dat zich erg goed leent om 
een aantal dagen op een ontspannen 
manier met de ruiter- of mensport in 
de natuur bezig te zijn. De omgeving 
straalt nog steeds de rust uit van het 
platteland waar mens en natuur een 
eenheid vormen. De akkers, de bo-
men, het groen en de boerderijen ge-

ven je een gevoel van vervlogen tijden 
die in Bronckhorst nog tot het heden 
behoren. 

De leden van de menvereniging ken-
nen de mooiste plekjes in hun woon-
omgeving en zijn er trots op dat ze 
deze in de verschillende routes op 
mogen nemen. Er zijn weggetjes op-
genomen die normaal niet toeganke-
lijk zijn maar speciaal voor dit eve-
nement opengesteld worden door de 
Landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen waarbij vanuit Hengelo Gld. 
drie windstreken aangedaan worden. 
De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 en 12.30 uur. Het se-
cretariaat sluit om 18.00 uur. Hoewel 
het zeker de moeite waard is om alle 
3 routes te rijden kunnen de deelne-
mers ook volstaan met 1 of 2 routes 
te rijden. De afstanden zijn ongeveer 
30 kilometer per dag en er is voldoen-
de verkeersbegeleiding aanwezig. 

Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voormalige 
gemeente Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht. 
Van hieruit is door leden van ‘In Stap 
en Draf’ een route uitgezet in de om-
geving van Hengelo; door leden van 
‘In de Reep’n’ de route in de omge-
ving van Vorden en door leden van 
‘Onder de Zweppe’ de route in de om-
geving van Zelhem. 
De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen 
die er een vakantietocht van willen 
maken. De mogelijkheden voor over-
nachtingen met pensionstalling voor 
paarden in de nabijheid van de Hiet-
maat is groot. zie de site www.paar-
dentoerismebronckhorst.nl Indien u 
toch ’s avonds weer naar huis wilt, 
maar het te lastig vind de menwagen 
of het rijtuig mee te nemen, dan kan 
deze dichtbij de Hietmaat achter een 
gesloten omheining gestald worden.

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht op de website van de 
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse. www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl

Zowel voor menners als ruiters

Bronckhorster Paardenmeerdaagse
Hengelo - Op 18 mei 2012 gaat alweer voor de vierde keer de Bronck-
horster Paardenmeerdaagse van start. Deze meerdaagse wordt over 
drie dagen verreden; te weten 18, 19 en 20 mei.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



Hammers is bekend 
in de paardensport als 
tuigpaard- trainer en rij-
der van o. a rijpaarden, 
tuigpaarden, pony’s etc. 
Voor deze avond kwam 
de KWPN hengst Atleet 
(Patijn x Sintia ster van 
Waterman) en de goedge-
keurde KWPN tuigpaard 
hengst Ditisem (Roy M x 
Roswitha) mee naar Lo-
chem. Atleet is de ware 
sensatie onder de tuig-
paard –hengsten en win-
naar van de hengsten-
competitie. Tijdens deze 
clinic vertelde Henk 
Hammers uitgebreid over 
het trainen, betuigen en 
keuringsklaar maken 
van tuigpaarden. Hij liet 
dit zien aan de hand van 
eigen meegebrachte paar-
den. 
Als eerste kwam er een 
jonge, groene merrie in 
de ring. ‘ Met de merrie 
is nog niets gedaan en 
alles is nieuw voor haar’ 
, aldus Hammers die de 
jonge dieren eerst liet 
loslopen om bij eventuele 
paniek verwarring met 
de lijnen te voorkomen. 
De merrie moest nog erg 
aan het circa 300 koppige 
publiek wennen en dat 
was merkbaar. Met de 
merrie als voorbeeld leg-
de Hammers de belang-
rijke punten uit bij het 
klaarmaken en beoorde-
len van het exterieur van 
tuigpaarden, het karakter 
van tuigpaarden en wat je 
wel en niet moet doen bij 
het beleren van een jong 
dier. 
‘Het aller belangrijkste is 
rustig te blijven. Gaat het 
niet in één keer dan maar 
in twee of drie keer. Al-
les wat je doet moet wel 
goed gebeuren, bij fouten 
kan er stress en dus een 
trauma optreden. Het 
duurt veel langer om een 
opgelopen trauma te her-
stellen dan het rustig op 
te bouwen’, aldus Henk 
Hammers. Hij gaf als tip: 
‘ Zorg voor een goede 
voorbereiding en goede 
materialen’ ! Het publiek 
was zeer onder de indruk 
over de wijze hoe Henk 
Hammers met dit groene 
paard omging. De jonge 
merrie kreeg vervolgens 
weer rust .

Hammers verscheen daar-
na met een 4 jarige zwarte 
Hackney hengst in de rij-
bak. Met deze hengst liet 
hij zien hoe je een paard 
in de dubbele lijnen los 
werkt waardoor het dier 
soepel wordt van oor tot 
staart. Achtereenvolgens 
kwam de KWPN hengst 
Atleet (Patijn x Sintia ster 
van Waterman) aan de 
dubbele lijn en Ditisem 
aangespannen in de ring 
en demonstreerde Henk 
hoe het trainen van deze 
paarden te werk gaat. 
Tijdens de clinic werd 
er voortdurend gelegen-
heid geboden om vragen 
te stellen, maar door de 

goede uitleg , doorspekt 
met de nodige humor 

van Hammers en de ver-
schijning van de hengs-

ten, was het publiek bijna 
sprakeloos. 
De hengsten daarente-
gen houden wel van een 
beetje actie, zo bleek. 
Toen het publiek begon 
te klappen en te roffelen 
lieten de hengsten een 
spectaculair showtje zien. 
Tijdens de laatste rondjes 
, zittend op de bok , gaf 
Henk Hammers zijn vi-

sie op de toekomst van 
de paarden. Daarover zei 
hij: ‘ Momenteel zit de 
paardenhandel en -fokke-
rij in een dipje. Hierdoor 
wordt de onderkant van 
het bestand ‘ opgeruimd 
‘ en zal er over een tijdje 
weer meer vraag komen 
naar goede paarden. 
Als er meer vraag komt 
wordt er meer gefokt en 

dit komt uiteindelijk de 
fokkwaliteit van het tuig-
paard ten goede. Ik zie
een goede toekomst voor
het tuigpaard, want naar
kwaliteit is altijd vraag’,
zo sprak Henk Hammers.

Video’s van deze clinic 
zijn te zien op 
www.instapendraf.nl
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Tuigpaarden clinic Henk Hammers goed bezocht

Vorden - Het was vrijdagavond druk in de ma-
nege De Luchte te Lochem. Veel paarden- en met 
name tuigpaardenliefhebbers waren speciaal 
gekomen voor een tuigpaarden clinic die werd 
verzorgd door Henk Hammers. De clinic werd ge-
organiseerd door de menverenigingen ‘ Onder de 
Zweppe ‘ uit Zelhem, ‘In de Reep’ n’ uit Vorden 
en ‘ In Stap en Draf ‘ uit Hengelo.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

OP MAAT GEMAAKT

Peters

RTV Vierakker-Wichmond 
zoekt jeugdwielrenners

Oproep aan 13 jarigen in de gemeente Bronckhorst. 
Laatste kans! Meld je aan voor de info-avond begin 
maart als je belangstelling hebt voor de wielersport.

Zie voor meer informatie het artikel elders in deze krant.

VIERAKKER-WICHMOND

Sponsor RTV Vierakker-Wichmond

Jutlandsestraat 2 (bedrijventerrein “De Mars”

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

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 derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

Deze aktie is geldig in de maand februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

OUTLET STORE
Vanaf 25 februari a.s. outlet groot- en kleinhandel

Aan de Dr. Grashuisstraat 14 te Zelhem.

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Veel merkkleding voor dames en heren, werkkleding, jassen, 
overalls enz. Verdere artikelen o.a. stereosets, iPod wekker 

radio, enz.,enz..

Hier hebt u geen last van de euro crisis. Uw euro is vele malen 
meer waard.

Graag tot ziens bij ons! Emiel en Maylin
www.outleteweka.nl



Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

We zijn met spoed op zoek naar 
een vriendelijke, rustige en 

geduldige man

die enkele middagen per week onze zoon van 
22 jaar, met ernstige psychische problemen, 

van huis uit wil ophalen voor een autorit, 
een wandeling enz. Iemand die het ook als een 
uitdaging ziet om hem tot meer activiteiten te 

stimuleren, bijvoorbeeld fietsen, vissen, bowlen, enz.

U krijgt betaald vanuit het pgb.
Spreekt dit u aan en wilt u meer 

informatie? 0575-552527 / 06-45253020

Maandag 4 broden 
Wit, tarwe of volkoren   6,60
Woensdag 4 meergranenbroden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden      7,75

Deze week:

Vordense kruidkoek
van 2,95 voor   2,35
Kwarkvlaai 8 pers.   7,75

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

De gemeente zaagt óók
deze bomen om!!

Gemeente Bronckhorst gaat bijna alle bomen in en rondom het centrum 
van Vorden omzagen. Slechts een paar bomen blijven staan. Wie geen kaal 
dorp wil, vult hieronder naam, adres, datum en woonplaats in en levert dit 
bezwaar in bij Bewonersgroep Houdvordengroen, Molenweg 11, Vorden. 
Of bezoek onze website www.houdvordengroen.nl

Ondergetekenden maken zich zorgen over het aanzien van Vorden nu de gemeente bijna 
alle bomen langs de Zutphenseweg, Dorpsstraat en zijstraten wil gaan kappen voor 
de uitvoering van het centrumplan Vorden. Wij denken dat veel bomen eenvoudig zijn in 
te passen in het nieuwe wegprofiel. Met zelfs meer ruimte dan nu. Daarom verzoeken 
wij B&W Bronckhorst de kap van de tientallen bomen zoals mooie en gezonde platanen 
en kastanjes niet door te laten gaan. Zie onze website: www.houdvordengroen.nl

Naam  Straat  Postcode  Woonplaats   Datum

 
  Dit kan niet waar zijn…   
                                           
                                                                              

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

Alleen op afspraak.

WITTE
KADETJES

NU 6 VOOR     

1.99

WEITE 
BROOD

 NU VOOR

1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 t/m zaterdag 25 februari

CAPPUCCINO 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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 
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WINTER MUZIEKSEIZOEN
Woensdag 29 februari

Live muziek. Optreden: Lava 
Aanvang 21.00 uur – Gratis entree

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 551485 www.bloemendaalwiegerinck.nl
email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Wilt u uw belastingaangifte 2011 professioneel laten invullen en 
er bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan 
kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de 
 leeftijd vanaf 61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd 
voor werkende ouders met jonge kinderen.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2011 is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden: 
29 februari, 7, 14 en 21 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur. 
of op zaterdagochtend 17 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

T E

Goed onderhouden 3-kamer appartement
gelegen in de kern van het dorp aan het dorpsplein. 

Vraagprijs:  192.000,- k.k.

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Dorpsstraat 23c, Halle

* Bouwjaar 2007
* Volledig geïsoleerd
* Eigen parkeerplaats

* Bouw met GIW garantie
* ruim balkon (overdekt)
* inclusief inrichting

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De gemeente wil toezicht houden op 
de meest risicovolle onderwerpen 
om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt. De hoogste prioriteit ligt op 
het gebied van veiligheid en gezond-
heid. De gemeente heeft ook voor 
2012 weer een handhavingspro-
gramma vastgesteld. Hierin staat 
hoe we er de komende periode op 
toezien dat bedrijven en inwoners 
zich aan de regels houden, de zoge-
noemde handhaving. In het handha-
vingsbeleid geven we ook aan welke 
onderwerpen voor ons voorrang 
hebben.

Liefst geen dwangsommen
“Het gekke is: ons handhaafbeleid is 

-

sancties, het opleggen van dwang-

in goed overleg met betrokkenen uit-

aan de betrokkene over te laten wel-

treft. ‘Handhaven door niet te hand-

-

 
Prioriteiten

aan regels voor bouwen, slopen, 

brandveiligheid en milieu, waar men-

houden en de gemeente die daar toe-

-
beert spontane naleving van regels te 

-

en hoe de gemeente omgaat met be-
-

-
-

en we door de economische recessie 
maar ook de demografische ontwik-

-
aanvragen terugloopt, neemt de ur-

ook voor de benodigde controle op 

-
gels voor evenementen goed worden 
nageleefd en in principe alleen hand-
having voor grote evenementen met 
risico’s voor de veiligheid nodig is. 

bouwactiviteiten, permanente bewo-
-

mingsplan en het oplossen van aller-
hande meldingen die binnenkomen 

-

 

-

voor de risico’s die allerlei activitei-
-

-
covolle onderwerpen voorkomen dat 
u slachtoffer wordt doordat een an-

Burgemeester Aalderink: “Ons handhaafbeleid is er op gericht om zo min mogelijk 

toezicht te hoeven houden”

Handhavingsprogramma 2012 vastgesteld

van de populieren plaats op het ei-

-
heden voor de vernieuwing van het 

‘gebruiks’park worden voor vele 

eiland staan en dus slecht te berei-
-
-

pen van de bomen is een omgevings-
-

enkele bomen met holtes aangetrof-
-

daarom volgens de gedragscode Flo-

staan en pas in maart gekapt worden 

-
-

vincie subsidie ontvangen voor het 

bedoeld voor kinderen om te spelen 

bouwen, in bomen kunt klimmen of 
gewoon kunt rondhangen of voetbal-

-
nieuwing van het park voerden we de 

klankbordgroep van gebruikers van 
-

belangenvereniging Hengelo, de
-

koppelen naar hun achterbannen te-

park en maakten maquettes met hen, 

-

waarin we een conceptplan voorleg-

naar aanleiding van de gevoerde ge-

Kappen populieren park

De Bleijke in Hengelo

-

wonen en werken in een ruimte waar 
-

omgeving  willen we graag behouden. 

de slag!

die samen met ons willen werken aan 
een plan voor het betrekken van inwo-

teken van ‘Samen verantwoordelijk, 
samen doen!’

plannen toe en inventariseren we uw 

-
-

dag voor het buitengebied die ieder 

-

Startbijeenkomst
27 fe-

bruari a.s. om 19.30 uur in het ge-
meentehuis in Hengelo. Kent u ie-
mand die ook interesse heeft om mee 
te denken, neemt u hem of haar dan 

Meer informatie?

met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl, tel. (0575) 75 02 50 of 

-
gramma Nederland Schoon dat u 
wellicht kent. Hiervan maakt het 

-
ten, onderdeel uit.

Ergert u zich ook aan rommel op straat?

Denk met ons mee over het 

aanpakken van zwerfvuil!



Euregio, u hebt er wellicht wel eens 
van gehoord. De Euregio werkt al 
sinds 1958 aan de opbouw en ver-
sterking van grensoverschrijdende 
contacten in het Duits-Nederlandse 
grensgebied. Dat doet zij in een sa-
menwerkingsverband dat inmiddels 
is uitgegroeid tot ruim 130 Duitse en 
Nederlandse gemeenten en Duitse 
‘Kreise’ (Regio’s). In Nederland beho-
ren de Regio Achterhoek, evenals de 
Regio Twente en enkele gemeenten 
in de Regio Noordoost-Overijssel 
(Dalfsen, Hardenberg en Ommen) tot 
de Euregio. Ook de gemeente Coevor-
den (provincie Drenthe) is lid. Bronck-
horst werkt vanuit de Regio Achter-
hoek mee aan dit samenwerkings-
verband.

Voor wie is de Euregio
De Euregio is er voor inwoners, be-
drijven, organisaties en aangesloten 
gemeenten. Zij wil ervoor zorgen dat 
deze groepen hun mogelijkheden aan 
beide zijden van de grens optimaal 
benutten. Ook wil zij een bijdrage le-
veren aan de welvaart en het welzijn 
in het grensgebied en het bevorderen 
van wederzijds begrip tussen de 
mensen. Daarbij rekening houdend 
met mogelijke culturele verschillen 
tussen de Nederlandse en Duitse
samenleving.

Infopunt
De Duits-Nederlandse grens is nau-
welijks meer zichtbaar. Dat is een re-
sultaat van het eenwordingsproces in 
Europa. Toch sluiten de nationale sy-
stemen nog niet naadloos op elkaar 
aan. Soms bieden deze verschillen 
voordelen. Maar sommige verschillen 
staan -een nader tot elkaar toegroei-

en- in de grensregio in de weg. Ver-
schillen in wetgeving, belastingsy-
steem of sociale zekerheid bijvoor-
beeld. Op dat gebied lopen inwoners 
vaak nog tegen vragen en problemen 
aan. Voor die gevallen heeft de Eure-
gio een speciaal infopunt voor inwo-
ners ingericht. U kunt bij de Euregio 
terecht voor een persoonlijk advies 
rond wonen, werken of studeren in 
het buurland. De adviseurs helpen u 
o.a. op weg bij het solliciteren over de 
grens en kunnen meer vertellen over 
de erkenning van diploma’s of over 
toelatingseisen van opleidingen. Zij 
hebben informatie over ziektekosten 
en pensioensverzekeringen, ook ge-
ven zij toelichting bij CAO’s. Er is ook 
informatie te verkrijgen over het ko-
pen van een huis in Duitsland. Wat 
zijn de rechten en de plichten van de 
koper? Welke fiscale aspecten zijn 
van belang? Advies en voorlichting 
kunt u krijgen in de vorm van per-
soonlijke gesprekken (op afspraak), 
bijeenkomsten en spreekuren, bro-
chures, folders of via internet: www.
euregio.nl.

Euregio-activiteiten
Met steun van de Euregio zijn al 
mooie projecten en samenwerkingen 
tot stand gekomen, bijvoorbeeld via 
het Euregio Mozer-programma en het 
People to people subsidieprogram-
ma. Op gebied van cultuur werken 
muziekscholen samen of worden 
kunstenaarsontmoetingen georgani-

seerd. Ook grensoverschrijdende 
tentoonstellingen en evenementen 
zijn gesteund. De jeugd profiteert van 
uitwisselingsprogramma’s en voor 
scholen is tweetalig lesmateriaal ge-
maakt. Hogescholen wisselen kennis 
uit of werken samen. Dit gebeurt ook 
in de ouderenzorg. Ook voor deze 
groep zijn diverse ontmoetingspro-
gramma’s georganiseerd. Partner-
stadactiviteiten vinden plaats en ge-
meenten wisselen medewerkers uit. 
En niet te vergeten de vele grens-
overschrijdende sportontmoetingen! 
Over het Mozer-programma en ande-
re projecten kunt u informatie vinden 
op de website. 

Gastheer
De gemeente Bronckhorst is 16 maart 
a.s. gastheer van een grote euregiona-
le demografieconferentie. Dan wordt 
het migratieonderzoeksproject ‘EURE-
GIO Bewe(e)gt’ gepresenteerd en dis-
cussiëren aanwezigen over de Euregio 
als vestigingsplaats. Professoren uit 
Nederland en Duitsland geven hun
visie op hoe de Euregio nog aantrek-
kelijker kan worden voor wonen,
werken, opleiden, onderzoek en
ondernemen. 
De Euregio - 
met daarin een 
actieve bijdrage 
van Bronck-
horst - blijft z’n 
steentje daar-
aan bijdragen!

Bronckhorst en Euregio
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Zorgt u voor een kind met een beper-
king, een chronisch zieke partner, 
een demente ouder of iemand anders 
die uw zorg nodig heeft? Dan bent u 
mantelzorger. De zorg kan veel tijd 
en energie kosten, ook al doet u het 
met liefde. Soms is het nodig om even 
op adem te komen. Voor dat doel 
heeft VIT Steunpunt Mantelzorg res-
pijtarrangementen in het leven ge-
roepen: een aantal dagen er tussen 
uit, zodat mantelzorgers tijd voor 
zichzelf hebben, even niet hoeven te 
zorgen, regelen of piekeren. 

Respijtarrangement
Als mantelzorger uit Bronckhorst 
kunt u zich inschrijven voor een ar-
rangement op 30, 31 maart en 1 april 
a.s. bij Hampshire Hotel Avenarius in 
Ruurlo. Daarnaast wordt specifiek 
voor mantelzorgers van mensen met 
een psychische aandoening een ar-
rangement gehouden op 11, 12 en 13 
mei bij Fletcher Hotel De Schepers-

kamp in Lochem. VIT kan u deze ar-
rangementen voor een eigen bijdrage 
van € 75,- aanbieden aan, dankzij 
subsidie van de gemeente. Sommige 
ziektekostenverzekeringen vergoe-
den deze eigen bijdrage. Voor beide 
arrangementen is nog een aantal 
plaatsen beschikbaar. Voor informa-
tie en/of aanmelding neem contact op 
met VIT Oost-Gelderland, tel. (0573) 
43 84 00 of kijk op www.vitoostgel-
derland.nl.

Even de zorg uit handen geven

Uit rioolinspecties is gebleken dat op 
diverse locaties in Bronckhorst de rio-
lering aan vervanging toe is. Verschil-
lende zogenaamde rioolstrengen (lei-
dingen) zijn aangetast, lek of hebben 
ingroei van wortels. Om dit te herstel-
len, gaan we een nieuwe buis in de be-
staande buis aanbrengen. De nieuwe 
buis bestaat uit een met polyesterhars 
geïmpregneerde glasvezelkous. Deze 

glasvezelkous wordt door het riool ge-
trokken van rioolput naar rioolput. Als 
de kous op zijn plaats ligt, wordt deze 
opgeblazen en vervolgens met behulp 
van UV-licht uitgehard. Woningen die 
op de betreffende rioolbuis lozen, kun-
nen tijdelijk minder afvalwater lozen. 
Na het uitharden worden nog dezelfde 
dag de aansluitingen van binnenuit de 
buis weer open geboord, zodat de be-

woners hun afvalwater weer kunnen 
lozen. Het hoofdriool in een straat is in 
één werkdag vernieuwd. Het gaat om 
de volgende locaties:

Velswijkweg tot aan de bushalte, uit-
voering 20 februari a.s.

12 tot nr. 16, uitvoering 21 februari 
a.s.

tot nr. 77, uitvoering 22 februari a.s.

tot de Koldeweiweg, uitvoering 27 
februari a.s.

nr. 7-9 tot H. Addinkstraat, uitvoe-
ring 28 februari a.s.

-
ring 1 en 2 maart a.s.

- Deldenseweg, tussen de Nieuwstad 
en het kombord, uitvoering 29 fe-
bruari a.s.

Door te kiezen voor deze techniek kan 
het riool weer tientallen jaren mee. De 
aannemer, Roelofs Wegenbouw, infor-
meert de bewoners die lozen op bo-
vengenoemde rioolleidingen schrifte-
lijk over de werkzaamheden.

Vernieuwen diverse rioolleidingen

Bent u betrokken bij het organiseren 
van evenementen in Bronckhorst? 
Dan hebt u ook met de gemeente te 
maken. Om u wat nader te informe-
ren over onze rol, het aanvragen van 
een evenementenvergunning, het ge-
bruik van gemeentelijke materialen 
en de veiligheid tijdens evenementen 
nodigen wij u graag uit voor een bij-
eenkomst op 5 maart a.s. De avond 
vindt plaats in het gemeentehuis in 
Hengelo, begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Wilt u 
aanwezig zijn, dan verzoeken wij u 
zich aan te melden via het formulier 

op www.bronckhorst.nl → Actueel of 
te bellen naar tel. (0575) 75 02 50. 
Veel evenementenorganisatoren 
hebben we ook persoonlijk uitgeno-
digd voor de avond.

Bent u betrokken bij het organiseren van 

evenementen in Bronckhorst?

Kom 5 maart a.s. naar informatieavond

Uit verschillende reacties van inwo-
ners in media de afgelopen weken 
begrijpen wij dat er onduidelijkheid is 
over het groen in het centrum van 
Vorden. In 2011 is over de herinrich-
tingsplannen tijdens meerdere bij-
eenkomsten met vele inwoners en 
betrokken partijen, waaronder de 
Vordense Ondernemersvereniging, 
Vereniging Bomenbelang Vorden en 
werkgroep Leefbaarheid Vorden con-
structief gesproken. Dit leidde ertoe 
dat de raad in november met een 

compleet herinrichtingsplan voor 
Vorden centrum instemde, met als 
planning dat de werkzaamheden in 
2012 beginnen. De gemeente is nu 
bezig met de voorbereidingen voor de 
herinrichting van het centrum. Deze 
week (vanaf 21 februari) gaan we 
graven op een aantal plekken in het 
centrum van het dorp. Om stagnatie 
bij de herinrichting van het centrum 
te voorkomen, kijken we of de ligging 
van de kabels en leidingen klopt met 
de weergave van de nutsbedrijven en 
tekeningen die we hebben. We graven 
sleuven om de kabels en leidingen op 
te zoeken en ze vervolgens digitaal in 
te meten. Hierna maken we de sleuf 
weer dicht. Helaas geven de werk-
zaamheden enkele dagen overlast.

De locaties zijn (in volgorde van gra-
ven):

Marktstraat

-
vormde kerk 

-
weg

-
inkhof 

tussen nrs. 24 en 24A

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaam-
heden in het centrum van Vorden? 
Neemt u dan contact op met de ge-
meente, via tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail: info@bronckhorst.nl (ver-
meld svp ‘Werkzaamheden Vorden 
centrum’ in het onderwerp van uw 
mail). Voor het complete herinrich-
tingsplan zie www.bronckhorst.nl → 
plannen en projecten in uw buurt.

Graafwerkzaamheden Vorden centrum

Wethouder Arno Spekschoor is ver-
antwoordelijk voor volkshuisvesting 
en ruimtelijke ontwikkeling, financi-
en en belastingen en milieu en afval. 
Heeft u een vraag aan de wethouder 
over iets wat speelt in de gemeente 
en onder zijn verantwoordelijkheid 
valt? Bijvoorbeeld over bestem-
mingsplannen, woningbouw, ge-
meentelijke belastingen die we hef-
fen of de afvalinzameling? Dit kan 
door een afspraak met hem te ma-
ken, maar het kan ook op een mo-
dernere manier: via het twit-
terspreekuur! Iedere dinsdag (tus-
sen de middag) houden, om de 
beurt, de burgemeester en de wet-
houders een twitterspreekuur om 
vragen te beantwoorden die over 
hun vakgebied gaan. We kondigen 
dit steeds aan via onze twitterac-
count (@gem_bronckhorst), www.
bronckhorst.nl en zo nu en dan deze 
gemeentepagina’s . Nog een reden 
om ons te volgen via twitter! Het 
eerstvolgende spreekuur is met 
wethouder Spekschoor op dinsdag 
28 februari a.s. tussen 12.30 en 
13.00 uur. U kunt hem een vraag 

stellen door gebruik te maken van de 
hashtag #vraagbronckhorst. We gaan 
dan graag met u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

De twitteraccount van gemeente is 
dus @gem_bronckhorst. Volg ons 
voor het laatste nieuws van de ge-
meente. Speciaal voor ondernemers 
hebben we ook een twitteraccount 
die onze bedrijvencontactfunctiona-
ris beheert. Bent u ondernemer? 
Volg deze ook en blijf op de hoogte: 
@bedrijvigbhorst!

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!



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.

Raadsvergadering 1 maart 
2012
Op 1 maart a.s. vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

2012
 In verband met de aanscherping 

van de Wwb per 1 januari jl., wordt 
voorgesteld de Maatregelenveror-
dening Wet werk en bijstand ge-
meente Bronckhorst 2009 en de 
Maatregelenverordening IOAW en 
IOAZ in te trekken en de Maatrege-

lenverordening Wwb, Ioaw, Ioaz en 
Bbz vast te stellen. De aanpassing 
kan gevolgen hebben voor inwo-
ners met een uitkering

 Met het leerplichtverslag wordt de 
gemeenteraad jaarlijks op de hoog-
te gesteld van de uitvoering van de 
Leerplichtwet. B en w vragen de 
raad de leerplichtverslagen 2009-
2010 en 2010-2011 vast te stellen 

ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in een 
raadscommissie zijn behandeld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van 
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor 

aanvang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. De 
maximale spreektijd is vijf minuten.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, kijk 
op www.bronckhorst.nl → Bestuur
en organisatie 
→ Openbare 
vergaderingen 
→ Gemeente-
raad, of scan
de QR-code.

-
deelte Bontekoeweg, inhaalverbod en snelheidsbeperking Z-E weg tussen Baak en Baakse Beek, 
8 april 2012 van 19.00 tot 24.00 uur, stichting open jeugd- en jongerenwerk Baak

-
lijks op dinsdagen van 14.00 tot 17.00 uur, L.B. Nieuwenhuis

-

-
borden ter promotie van Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers weet het, 6 t/m 19 maart 2012, 
PromoBase media & advertising

-

-

van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten van de Dorpsstraat en de Wehlsedijk (N814) tot aan de rotonde 

op vrijdagen, J. Bleijenberg
-

afsluiten van diverse wegen in het centrum, 30 april 06.00 uur tot 1 mei 2012 06.00 uur, oranje-
vereniging Vorden.

01.00 uur en 30 april  2012 van 09.00 tot 24.00 uur, parkeerplaats aan de Dorpsstraat, tijdelijke 
gebruiksvergunning tent, van 27 april t/m 1 mei 2012, hotel/restaurant Bakker

-

16.00 tot 22.00 uur en 30 april 2012 van 08.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 29 
en 30 april 2012, bistro De Rotonde

-

Op 14 februari 2012 is onderstaande tijdelijke gebruiksvergunning per abuis vermeld onder ver-
leende vergunningen i.p.v. onder aanvragen:

-
ziek, Broek uut fuif, 14 april 2012 van 20.30 uur tot 01.30 uur, Broek uut fuif

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

Ontvangen op 7 februari 2012: 

Aanvragen

Ontvangen op 9 februari 2012:

Ontvangen op 9 februari 2012: 

Ontvangen op 12 februari 2012: 

Ontvangen op 13 februari 2012: 

Ontvangen op 14 februari 2012: 

Ontvangen op 15 februari 2012: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 

liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 23 februari t/m 4 april 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan naar keuze, schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 9 februari 2012:

Vierakker-Wichmond
Afgegeven op 13 februari 2012:

Afgegeven op 14 februari 2012:

Afgegeven op 15 februari 2012:

-

Verzonden op 14 februari 2012:

Verzonden op 15 februari 2012:

Verleende vergunningen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
Er zijn ontheffingen van het verbod voor motorvoertuigen op de Wichmondseweg, tussen de 
Meeninklaan en de Koningsweg, en de parallelweg Rondweg 316, afgegeven aan:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

bestemmingsverkeer

Uilenesterstraat afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, van 

mansstraat, tussen de Uilenesterstraat en de Keijenborgseweg

Mogelijkheden voor bezwaar

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 

Voorlopige voorziening 

Niet vaststellen bestemmingsplan ‘Landgoed Boldiek 2009’ 

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Inspraak

er binnen deze termijn geen schriftelijke reacties binnenkomen, starten de werkzaamheden 

Verkeer en vervoer

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 

0544 - 352 539
www.lage-rugpijn.nl

Bel nu of meld u aan:

Voor mensen die eindelijk weer pijnvrij door het  leven  willen gaan en willen weten wat de oorzaak is 

van hun rugklachten organiseert Rugpijn Kliniek  DorSano op  zaterdag 25 februari en 03 maart 

de rugscandagen in Zieuwent. Wegens het enorme succes van de eerdere  scandagen  vragen we u 

zich in te schrijven voor deze scandag. Dit kan  telefonisch of via www.lage-rugpijn.nl

Rugscan: Hoe werkt het?
De specialisten van DorSano kunnen met een rugscan-apparaat - de Medi Mouse - inzichtelijk  maken 

welke  factoren de oorzaak zijn van uw  rugpijn. De Medi Mouse wordt langs uw  ruggenwervels geleid, 

waarbij wordt gemeten of  wervels vastzitten of juist onderling te veel speling hebben. Die  meetgegevens 

vertaalt de computer in een animatie.

U kunt zich vervolgens door DorSano laten behandelen  indien u dat wenst. Deze kosten worden dan 

vergoed uit uw aanvullende verzekering.

SPECIALE AANBIEDING:
De Medi Mouse scan is nu extra voordelig:

(uitsluitend contante betaling)

van 89,- voor 15,- 

w
w

w
.la

g
e

-ru
g

p
ijn

.n
l

Zegendijk 3a

7136 LS  Zieuwent

zieuwent@dorsano.nl

rugscandagen bij DorSano
Meld u nu aan!

Op zaterdag 25 februari en 03 maart 2012 organiseren wij
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Zijne Koninklijke Hoogheid was deze avond 
niet alleen, hij had een aantal prachtige dames 
als assistenten (Dansmarietjes) meegebracht om 
aan de feestvreugde extra luister bij te zetten. 
De leus van de Prins: ‘Cosi, cosi KCV (Kranen-
burgs Carnavals Vereniging) hier doe je het 
maar mee’. Voorzitter Willem Schmitz nam de-

ze avond afscheid van de oude Prins Bert en zijn 
Adjudant André. Zij kregen als onderscheiding 
de Carnavalist uitgereikt. Er viel deze avond 
voor de mooist verklede carnavalsvierder een 
wisselbeker te verdienen, de zogenaamde Kran-
avalist. Die werd gewonnen door Arjan Wichers 
in zijn creatie ‘half man, half vrouw’. 
Overigens begon het carnavalsfeest in de Kra-
nenburg al op vrijdagmorgen in school De 
Kraanvogel. Met behulp van de ouders kwamen 
de leerlingen, prachtig geschminkt en gekleed 
in de sporthal aan om er een daverend feest van 
te maken, waarbij de hapjes en drankjes van-
zelfsprekend niet ontbraken. Het was tevens 
één van de laatste optredens van Prins Bert de 
Tweede en zijn Adjudant André. Het was deze 
morgen trouwens hard werken voor de Prins. 
De scholieren trokken telkens weer ‘aan de 
bel‘ om samen met hem in polonaise door de 
sporthal te lopen! Het carnavalsgebeuren in 
de Kranenburg werd zondagmiddag afgesloten 
met een mini-optocht door de buurt, een kin-
dercarnaval met Theaterfiets en een ouderwets 
carnavalsfeest in de tent.

Kranenburgs Carnaval heeft nieuwe Prins

Prins Sjoerd de Eerste en 
Adjudant Jan Willem

Kranenburg - Zaterdagavond deed de nieu-
we Prins Sjoerd de Eerste (Sjoerd te Veld-
huis) en zijn Adjudant Jan Willem (Eeuw-
ijk) met veel bombarie en motorgeronk 
zijn intrede in de feesttent die Kranen-
burg’s Carnaval nabij het sportcomplex 
van Ratti had opgezet. Het blijft vooraf in 
het dorp altijd volop gissen, welke Prins 
c.q. Prinses op de zaterdagavond uit de ho-
ge hoed wordt getoverd. Vooraf was er een 
duidelijke hint in de trant van: De nieuwe 
Prins heeft ‘iets‘ met een motor. Dat klop-
te als een bus: Prins Sjoerd is van zijn vak 
automonteur en hij doet aan karten. ‘Al-
les waar een motor in zit vind ik mooi’, zo 
legde de kersverse Prins Sjoerd uit!

Carnaval in school de Kraanvogel

Prins Sjoerd en zijn gevolg

Herbert Rutgers die samen met Richard Ooms 
het zangspektakel presenteerde genoot met 
volle teugen en zegt: ‘ Het is prachtig om met 
name de groep kinderen tot en met 12 jaar be-
zig te zien. Vooraf, achter de coulissen een ze-
nuwachtig gedoe. En als het gordijn dan einde-
lijk open gaat, wordt de knop omgedraaid, geen 
spoor van zenuwen meer te bekennen. Dan kun 
je duidelijk zien dat de jongens en meisjes de 
afgelopen weken keihard hebben gerepeteerd’, 
aldus Herbert. De (jongste) jeugd streed om de 
Kranenburg’ s Jeugdbokaal. De acts kwamen 
met veel enthousiasme in sneltreinvaart voorbij 
met playback’ s geënt op nationale en interna-
tionale artiesten. Eduard ten Have zorgde bij de 
optredens voor de muzikale omlijsting. 
Voor de jury, bestaande uit de ‘oude ‘ Prins Bert 
de Tweede, zijn Adjudant André, Gerald Tem-
pelman en Erik Reindsen, een hele klus om bij 
de drie categorieën de winnaars aan te wijzen. 
Bij de jeugd ging de groep K3 (Indy, Nikki, Sien 
en Eefje) met de eer strijken. De tweede prijs 
(Megan Nicole) ging naar Naomi, Renske, Lindy 
en Marieke. De derde prijs was met ‘Cindy Lau-
per’ voor Nomi en Janouk. De inzet voor de ca-
tegorie 12 tot 16 jaar, de Sueters Wisselbokaal, 
werd gewonnen door het duo Zonne en Daphne 
met ‘Rachel’. Op de tweede plaats Thijs en Da-

wid met ‘Bruno Mars’. De derde prijs ging naar
Evi, Mariska en Carmen met ‘Kesha’. 
Bij de volwassenen was de inzet de Kranenburg’
s Carnaval Wisselbokaal die gewonnen werd
door de Swingsisters met het nummer Candy-
man. Voor het publiek in de feesttent bekende
gezichten, want de groep maakte (toen onder
een andere naam) reeds diverse keren furore 
tijdens de playbackshow. Zo werden de mei-
den (Linde, Annick en Anouk) in het verleden
zowel winnaar bij de jeugd en in de ‘ midden-
groep ‘. Op een heel charmante wijze namen de
prachtig geklede meiden het applaus van een
dankbaar publiek in ontvangst ! De tweede prijs
werd gewonnen door een ‘ stel buurvrouwen’ 
die onder de naam Weideroosjes hun opwach-
ting maakten. De derde prijs ging naar Jan en
Silke met ‘Hanna van de slager ‘. Onder de tal-
rijke optredens ook weer een solo- optreden van
Harry Nijenhuis. Wat zijn act voorstelde wist
niemand. Maakte niets uit, de feesttent lag in
een deuk!

Swingende playbackshow 
Kranenburgs Carnaval

Kranenburg - Tijdens de playbackshow van 
Kranenburgs Carnaval, traditiegetrouw 
veel deelnemers en ‘volle bak ‘ in de feest-
tent aan de Eikenlaan in het buurtschap 
Kranenburg. In totaal 26 solisten, duo’s, 
groepen e.d. die, veelal gestoken in fleu-
rige kledij, hun beste beentje voortzetten. 
Een dergelijk aantal is volgens de organi-
satie nog goed beheersbaar. Vooral voor de 
‘kleintjes ‘ is het een lange avond, want de 
playbackshow was vrijdagavond pas rond 
het middernachtelijk uur afgelopen!

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NLWilt u een vogel voor in de kooi of volière aan-

schaffen, ook dan is er voldoende keus.
Ook kan men er terecht voor informatie over 

verzorging en het houden en kweken van ver-
schillende soorten kanaries, tropen en parkie-
ten. Tevens kan men er ook vogelbenodigdhe-
den kopen. Iedereen kan zijn vogels gratis te 
koop aanbieden, geen kwartels en pluimvee. De 
toegang tot de beurs is gratis.

Dus als het effe kan, kom dan naar Exokan!

Vogelbeurs Exokan
Keijenborg - Vogelvereniging Exokan uit 
Hengelo organiseert op zondag 4 maart 
een vogelbeurs van 9.00 tot 11.30 uur in 
dorpshuis de Horst, St. Janstraat 6 in Ke-
ijenborg.
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PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

ALTIJD
OOK

-

!!Opruiming zaterdag 25 februari!!

Bezoekadres:
www.deheesterhof.nl

Huishoudelijk 
medewerk(st)er 

Groepshulp/Huishoudelijk 
medewerk(st)er  (inval)

Voor ons kindercentrum in Vorden voor 

3 tot 5 avonden per week. Tevens inval-

werkzaamheden voor het kindercentrum 

in Wichmond. Werktijden na 18.30 uur.

Wilt u meer informatie, bel  0573 – 760 

200 en vraag naar Ans Gotink of Reza 

van Barneveld, unithoofd of stuur je brief 

naar: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo. 

Mailen mag ook: info@avonturijn.nl 

Voor schoonmaak van onze kindercentra in 

Doetinchem, Ruurlo en Vorden en ter onder-

steuning van de BSO-medewerkers binnen 

onze organisatie. Werktijden vanaf 15.00 en 

18.30 uur en/of na 18.30 uur.

Voor meer informatie kijk op: www.avonturijn.nl

Wij zoeken nieuwe collega’s...

We doen wat we zeggen en 
we zeggen wat we doen!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S
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Deze nieuwe machine is geheel sa-
mengesteld door Loonbedrijf Zwe-
verink, om zo aan de vraag van de 
klanten te kunnen voldoen. Wat is 
het doel van deze machine?
Het is soms simpel. Maak van een 
afvalproduct, een hoogwaardig pro-
duct dat een zinvolle toepassing 
kent. Vaak wordt mest als vervuilend 
gezien en moeten boeren hun best 
doen om zorgvuldig met dit product 
om te gaan. Niet in de laatste plaats 
vanwege de kosten van mestafzet. 

Een van de recente toepassingen van 
mest in de melkveesector is het ge-
bruik van de gescheiden dikke fractie 
als boxbedekking voor de ligbox van 
de koeien.
In Amerika en elders in de wereld 
wordt dit al geruime tijd toegepast. In 
Nederland begint de trend nu vorm 
aan te nemen. Een groot voordeel 
is dat wat voorheen van het bedrijf 
moest worden afgezet, de melkvee-
houder nu weer hergebruikt. Een 
mooie kringloop. Bovendien is het 

gebruik van dikke fractie goedkoper 
dan zaagsel en verbeterd het ligcom-
fort van de koe.
Deze dikke fractie werd met behulp 
van een minishovel en een verdeel-
bak in de ligboxen gestrooid. 
De vraag naar mestscheiders voor 
boxstrooisel door melkveehouders 
neemt steeds meer toe. 
De demonstratie met de nieuwe mest-
scheider werd gehouden bij de fami-
lie Regelink aan de Gompertsdijk in 
Hengelo. Er was veel belangstelling 
voor deze nieuwe machine en onder 
het genot van een kopje koffie werd 
er nog veel nagepraat.

Veel belangstelling voor nieuwe mestscheider

Maak van mest, boxstrooisel!

Hengelo - Op vrijdag 17 februari heeft Loonbedrijf Zweverink uit Hen-
gelo, in samenwerking met  mechanisatiebedrijf Jan de Winkel, een 
demonstratie gehouden met een nieuwe  mestscheider.

De vraag naar mestscheider neemt steeds meer toe.

Jose Spiek (1957) is geboren en geto-
gen in Oosterbeek en woonde later 
in Arnhem. Als jong meisje tekende 
en schilderde ze al, maar het bleef 
een hobby. Later overwoog ze toch 
serieus om naar de kunstacademie te 
gaan, maar had toen al een bepaalde 
stijl voorkeur. “En dat leer je er niet.” 
Jose en Antoine Spiek woonden eer-
der zo’n 15 jaar in de Betuwe, samen 
met de Westies, een drietal Shire´s 
(paarden) en een aantal schapen, vlak 
langs de A50. “Maar daar kon je soms 
niet buiten zitten vanwege het lawaai 
van de snelweg. We zijn toch natuur-
mensen, lekker wandelen,” vertelt 
Jose, enthousiast bezitter en fokker 
van West Highland White Terriers 
en al zeventien jaar secretaris van de 
Landelijke Rasvereniging van de West 
Highland White Terriër. Ze trimt een 
paar dagen per week Westies, die ove-
rigens vanuit heel Nederland, maar 
ook Duitsland en België komen. Zij 
houden allebei van dieren en kunnen 
zich een leven zonder honden niet 
voorstellen. 

Toen Antoine niet meer voor de paar-
den en schapen kon zorgen, gingen 
ze op zoek naar een vrijstaand huis 
in een buitengebied. Ze kwamen nog 
net geen jaar geleden terecht in Baak, 
waar ze vonden wat ze verlangden, 
rust, genieten van het buitenleven, de 
reeën die om het huis lopen. “Ik zou 
niet meer terugwillen. Het voelt heel 
fijn. En kunst en cultuur speelt hier 
een grote rol,” weet Jose. “Ook mijn 
atelier zit de afgelopen tien maanden 
in de lift. Ik heb er veel plezier in.” 

Ruim twaalf jaar geleden begon ze se-
rieuzer aan het werken met potlood 
en penseel. “Ik zocht naar docenten 
die me konden leren wat ik wilde 
leren. Ik volgde twee jaar aquarel-
les en meerdere jaren pastelles. Met 
deze ondergrond kon ik verder.” Een 
pastel wordt net als een olieverfschil-
derij laagje voor laagje opgebouwd. 
Aan een werk worden zo vele uren 
besteed. Daarom vindt Jose het ook 
belangrijk dat er een lijst van goede 
kwaliteit omheen komt. 

“Het liefst maak ik dierportretten. Ik 
vind het een kunst om iets weer te 
geven zoals het werkelijk is, zo rea-
listisch mogelijk.” Recent heeft ze 
e-mailcontact met een pastellist uit 
Australië, om ervaringen en ideeën 
uit te wisselen. “Ze reageerde op mijn 
website,” lacht Jose. “Ik ben ook altijd 
geïnteresseerd in wat anderen doen.” 
Voor het schilderen in olieverf zit ze 
in het vijfde leerjaar. “Olieverf leer je 
niet in twee of drie jaar, vooral het 
kleuren mengen is lastiger,” vertelt 
ze verder. “Sommige kleuren hebben 
een sterker pigment en kunnen je 
daardoor verrassen.” 

Jose Spiek schildert vooral ‘s nachts
in haar eigen atelier op de bovenver-
dieping. “Schilderen zie ik als een
mooi boek lezen, je zit helemaal in
het verhaal. Overdag gaat de telefoon
en ben je er weer uit, moet je het ver-
haal weer oppakken. Nu begin ik pas
om 11.00 uur ’s avonds dan zijn de
hondjes verzorgd, is er rust in huis en
kan ik ongestoord werken, soms tot
3.00 uur. Je moet af en toe stoppen
en afstand nemen.” Ze werkt aan ver-
schillende schilderijen tegelijk, met
olieverf moet rekening worden ge-
houden met droogtijd ervan. 

Sinds ze in Baak woont, geeft ze ook
les in pasteltekenen en dat doet ze 
met veel plezier. Per les is een groep-
je van vier cursisten bij haar thuis in
het lesatelier. “Dat is heel leuk om te
doen. Je bent 2,5 tot 3 uur heel inten-
sief bezig en ik probeer ook de theorie
over te dragen.” Tijdens het lesgeven
leert ze zelf ook heel veel. “Je moet
alle problemen oplossen, je moet het
allemaal weten. En dat vind ik wel
leuk.” Vraag blijft wanneer een werk
af is. “Met name met pastel, het moet
fris van kleur blijven. Ga je er te lang
mee door, of je doezelt te veel, dan
verliest het zijn frisheid. Dan is het
goed om even afstand te nemen.” 
De eerste zes lessen zijn inclusief het
materiaal en uitgebreide lesbrieven.
“Dan kunnen mensen eerst proberen
of het iets voor ze is, zonder materiaal
te hoeven aanschaffen,” legt ze uit.
Jose geeft aan dat met goed materiaal
betere resultaten worden behaald. 

“De Stichting Kunst&Cultuur is voor
mij een warme douche,” zegt Jose per-
tinent. “Ik ben helemaal nieuw hier,
maar ik heb echt het gevoel dat je met
open armen wordt verwelkomd. Dat
is echt heel fijn.“ Ze heeft waardering
voor het vele werk dat de vrijwilligers
doen. Zij spreekt ook enthousiast
over de netwerkbijeenkomst van de
Stichting Kunst&Cultuur. “Brainstor-
men over hoe je meer mensen naar
de kunstenaars trekt, de samenwer-
king tussen verschillende groepen,”
vertelt ze. “Er zijn al twee of drie
werkgroepen gevormd.” 

Jose Spiek exposeert tijdens de Kunst-
10daagse 2012 in de St. Martinus-
kerk. Daar heeft ze afgelopen zomer
goede ervaringen opgedaan, tijdens
de open donderdagen van de Vrien-
den van de Parel van Baak. “Het is 
een mooi gebouw, maar ik zoek nog
een oplossing voor de verlichting. Ik
ga er ook werken en dan heb ik goed
licht nodig.” 

Haar werken zowel in pastel als in 
olieverf, tonen verschillende onder-
werpen, zoals wildlifeportretten,
maar ook honden, katten of op ver-
zoek een berggorilla en bloemenpor-
tretten. Ze werkt veel in opdracht. 
Een aantal van deze werken mogen 
tijdens de expositie in de St. Martinu-
skerk hangen. 

Jose Spiek, telefoon (0575) 469 504 of
mail jose.spiek@planet.nl. 
Meer informatie op haar website 
www.josespiek.nl

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2012

Pastellist Jose Spiek

Baak - De zesde editie van de 
Kunst10daagse wordt gehouden 
van 11 mei t/m 20 mei 2012. Dan 
zijn de deuren van bijna 70 ate-
liers, galeries, musea en tentoon-
stellingsruimten in de gemeente 
Bronckhorst geopend. Jose Spiek 
exposeert haar werken, pastel- en 
olieverfschilderijen in de St. Mar-
tinuskerk in Baak.

Jose Spiek aan het werk in haar lesatelier.

De band wordt gevormd door drum-
mer Mark, bassist Andre, gitarist Jo-
an, Jan op keyboard en gitaar en zan-
ger Gijs, die af en toe ook gitaarwerk 

verricht. Op het repertoire staan co-
vers van beroemde bands, die op een 
eigen wijze manier gebracht worden. 
Nummers van Santana, Deep Purple, 

Bad Company, Neil Young, The Free, 
The Rolling Stones, Pink Floyd en vele 
andere bands inspireerden deze band, 
die wekelijks repeteert in een studio 
in Doetinchem.

Nadere informatie over de band vindt 
u op de website www.lavaband.nl.

Lava, een muzikale eruptie

Wittebrink - De band ‘Lava’ speelt woensdagavond 29 februari in café 
‘de Tol’ in de Wittebrink. Het concert begint om 21.00 uur en de toe-
gang is, zoals altijd, gratis.
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Er is de laatste maanden veel commotie in de Bronckhor-
ster samenleving van rond de 38.000 zielen. Een enorm 
bedrag van 12 miljoen euro schijnt te moeten worden af-
geboekt om bouwers, projectontwikkelaars te compense-
ren, noem het maar even in de volksmond ’af te kopen’. 
Je hebt hier duidelijk vraagtekens bij en ons gemeentebe-
stuur mogen we in dit geval gerust manen tot een betere 
(met name schriftelijke) communicatie met de burger. Een 
wethouder doet zijn verhaal in Contact, politieke partijen 
sluiten aan en het valt op dat men wel erg tegen elkaar 
leunt. Men doet e..e.a. af met een bericht dat deze ’zaken’ 
reeds leefden bij de voormalige gemeenten en men met 
een schone lei verder wil gaan. 
De gemeente Bronckhorst had naar het schijnt een re-
serve van 48 miljoen euro en daar is dan kennelijk nu 
12 miljoen van verdampt. Een eenvoudige rekensom leert 
dat er dus nog 36 miljoen euro in onze gemeentelijke knip 
zit, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan. Toch is het 
wel geld van onze gemeenschap en die mag er dan ook 
zijn voordeel mee hebben, lijkt me, al zou het maar van 
de rente zijn!
Je zou toch zeggen dat bestuurders voor deze verdampte 
twaalf miljoen verantwoordelijk zijn. Hebben onze voor-
malige gemeenten of… de huidige gemeente een te groot 
risico genomen? Het valt wel op dat er niet gewezen wordt 
naar die of die is verantwoordelijk voor dit soort m.i. mis-
management en men maar al te graag naar het verleden 
wijst, terwijl wij reeds 7 jaar een Bronckhorster samenle-
ving hebben. 
In Apeldoorn heeft men een breed gemeentelijk onder-
zoek uitgevoerd naar speculatieve uitingen van gemeen-
telijke bestuurders. Persoonlijk lijkt me een gemeentelijk 
raadsonderzoek alhier van het grootste belang met het 
doel ook achter de schermen van dit gegeven te kijken. 
Het zijn tenslotte onze duurverdiende centen, want alle 
burgers van deze gemeente hebben toch ook bijgedragen 
aan het bezit van de huidige gemeenten door betaalde 
WOZ belastingbijdragen, waardevermeerdering van on-
roerend goed (verkocht huurwoningbestand) etc. Laat ik 
terugkomen op een gemeentelijk fonds voor starters op 
de huizenmarkt, het Bronckhorstfonds

DE JEUGD TREKT NAAR ELDERS…
We hebben te maken gekregen met het fenomeen ’krimp’ 
in de Achterhoek. Sedert het laatste decennium zien we 
een stabilisatie van het aantal inwoners en nu kennelijk 
een bescheiden teruggang. Met het woord ’krimp’ is ken-
nelijk te scoren als je als wethouder solliciteert naar een 
burgemeestersfunctie, doch handelen ernaar? Voorko-
men van deze weggegooide investeringen was natuurlijk 
veel beter geweest! 
Laten we het maar niet meer hebben over deze twaalf mil-
joen, maar nu toch eens het paard vóór de wagen inspan-
nen. Een kersverse wethouder meldt dat de jeugd voor 
een middelbare- of hogere opleiding wegtrekt. Uiteraard is 
ten westen van de IJssel meer kans voor hun toekomstige 
werkgelegenheid aansluitend hun studie, doch hier in de 
Achterhoek zijn ook vele bedrijven, waar jonge volwas-
senen na hun opleiding eveneens terecht kunnen, zelfs 
ook met HBO- of academisch niveau. Eveneens speelt mee, 
dat jonge stellen uit onze omgeving, welke zich bij wo-
ningbouwvereniging Sité melden voor een huurwoning 
’gewoon’ in de rij mogen aanhaken. Je hoort dan verhalen 
als, te kort ingeschreven, te weinig zgn. punten en wij 
hebben een lotingbeleid. Als dan een persoon uit Gronin-
gen of Limburg een woning toegewezen krijgt, geeft dat 
vraagtekens bij hen die hier geboren zijn of langdurig wo-
nen en deel uitmaken van een hechte samenleving. 
Kortom, onze jeugd krijgt met teveel belemmeringen te 
maken om een huurwoning te krijgen. Er zijn kennelijk 
voorbeelden te over en deze wethouder gaat de organisa-
tie Sité hierover bevragen. 
Laat ik kort en krachtig zeggen… als een jong volwassene 
de poort van de gemeente Bronckhorst eenmaal heeft ver-
laten, ben je zeker 50% van de volgende generatie –wie 
weet meer- kwijt om onze regio in de toekomst te ver-
tegenwoordigen. Vergeet niet dat ieder nieuw gevormd 
gezin hier in vele gevallen ook een wiegje vult, vervolgens 
een schoolbankje, deelt uitmaakt van het verenigingsle-
ven en niet te vergeten de middenstand ook een boterham 
geeft. Blijvend leven in de brouwerij. 
We kunnen zeggen dat de grote bevolkingstoename na de 
jaren 1945 hier nu zijn keerzijde geeft en de krimp zijn 
intrede gaat doen. Dit lijkt me toch wat tekort door de 
bocht. Als gemeenschap moeten wij hier paal en perk aan 
willen stellen en de jeugd een helpende hand bieden. Niet 
iedereen heeft ouders met veel spek op de botten cq een 
suikertante, die financieel de helpende hand biedt om een 
eigen woning te kunnen kopen. Wij zullen als gemeen-
schap onze jeugd die na studie in welke vorm dan ook 
alhier op eigen benen wil staan, de (financieel) helpende 
hand moeten bieden. Inderdaad… kunnen wij een eigen 

gemeentelijk subsidiefonds opzetten? We moeten het
doen, het ’Bronckhorstfonds’!

BRONCKHORSTFONDS… 
Als jong volwassenen op eigen benen willen gaan staan 
en bij de woningbouwvereniging(en) nul op het rekest
krijgen cq nóg langer moeten wachten, kunnen wij als ge-
meenschap daadwerkelijk bijdragen onze volgende gene-
ratie te helpen met een zgn. instapregeling. Hieronder een
beknopt financieel voorbeeld en er is uiteraard een kwes-
tie van plus en min. Heeft een jong stel meer of minder
eigen geld om in een nieuwbouwwoning te spenderen?
Kunnen en willen ze gebruik maken van de regelingen
van een eventueel op te zetten Bronckhorstfonds? Laat
de gemeente nu de somma van euro 2.500.000,-- in dit
fonds stoppen. Wie weet dat er ook nog bijdragen kunnen
komen van elders. Wanneer wij 50 nieuwbouwwoningen
met een gemeentelijke starterslening tot euro 50.000,-- op
basis van 1,5% rente zouden kunnen realiseren, zou dit
fantastisch zijn. Ik ben van mening, dat hier ook een anti
speculatief beding van toepassing zou moeten zijn. Ten-
slotte is het geld van onze samenleving. 

Een rekenvoorbeeld: 
Bouwperceel en Starterswoning 
in casco v.o.n.  euro 150.000,--
Eigen werkzaamheden, afbouw en 
onvoorzien  euro 50.000,--

 ____________
Totale investeringskosten  euro 200.000,--

Eigen geld (uiteraard variabel)  euro 50.000,--
Gemeentelijke starterslening uit het 
Bronckhorstfonds (tot)  euro 50.000,--
Hypotheek bankinstelling  euro 100.000,--

 ____________
Totale financieringskosten  euro 200.000,--

Nu hadden we vroeger aantrekkelijke premieregelingen
A, B en C etc. Mocht dit gegeven ook nog eens vanuit Den
Haag een nieuw leven ingeroepen worden, dan heeft de
bankinstelling te maken met een zgn. óverzekerheid en
zal nog sneller overgaan tot het verlenen van een (hogere)
hypotheek in relatie tot (minder) eigen geld, opdat een 
nog grotere doelgroep van deze regelingen gebruik kan
maken! 
Staat tegenover dat men bij ’x’ jaren na realisatie bijv. 
meer inkomen krijgt en dan ook de verplichting op zich
neemt om meer af te lossen opdat ook anderen van dit
fonds gebruik kunnen maken. Dit allemaal tot doel een
buurtschap of dorp binnen onze gemeentegrenzen leef-
baar te houden 

WAAR DEZE WONINGEN BOUWEN?
Het lijkt me verstandig druppelsgewijs deze woningen op
vraag van de jongere doelgroep ter plaatse te realiseren.
Vooral de kleinere kernen in onze gemeenten kunnen
profiteren van aanwas voor de toekomst of lees minder
uitstroom. Noem 4 woningen in Baak, 4 in Steenderen, 4
in Toldijk, 4 in Keijenborg, 4 in Bekveld, 4 in Velswijk, 4 in
Halle en een 20-tal in nog kleinere buurtschappen, even-
tueel tweetallen. Je denkt dan aan Varssel, Wittebrink, 
Wolversveen, IJzervoorde etc. Het is natuurlijk een kwes-
tie van vraag en aanbod. Wie weet dat ook ouders/fami-
lieleden de helpende hand willen bieden om toekomstige
bouwpercelen tegen een reële prijs voor deze doelgroep 
aan te bieden. Dit met name om ook minder draagkrach-
tigen in de dorpsomgeving te helpen. Een zeer positief 
sociaal karakter in dit geval. De grond behoeft echt niet
alleen via het gemeenteloket te worden aangeboden, want
dit werkt ook nog eens prijsverhogend en is niet altijd in
belang van de doelgroep. 

Voor architecten is het een uitdaging aan een dergelijk 
project deel te nemen. Een woning te ontwerpen voor deze
doelgroep. Financieel haalbaar en ook nog een pakkende
vormgeving, waarbij de toekomstige gebruikers zelf hun
bijdrage kunnen leveren in (deels) de afbouw. 
Waarom gaat een groepje van bijv. vier gelijkgestemden
niet rond de tafel zitten en komt dan met een plan naar
de gemeente voor vier woningen vallend binnen deze op
te zetten regeling? 
Tot slot gemeente Bronckhorst en met name haar ge-
meenteraadsleden… stel een commissie in, die binnen
drie maanden een BRONCKHORSTFONDS in de steigers
zet. Vele landelijke organisaties hebben reeds met dit bijl-
tje gehakt en kunnen u de helpende hand bieden. 

SAMEN STERK… 

Paul Kok
Molenstraat 1
7226 LA Bronkhorst

’BRONCKHORSTFONDS’

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Alma Smit vertelde met veel dans en 
lef haar ‘onzinverhalen’ met een die-
pere laag, waarbij ze het publiek een 
spiegel voorhield. Op meesterlijke 
wijze bijgestaan door de pianist Hans 
Huurdeman werd deze vertelmiddag 
een genot om mee te maken. Ook Le-

on van der Meer deed een muzikale 
duit in het zakje, ingetogener, maar 
wel met een stem die klinkt als een 
klok, met gitaar en zónder micro-
foon. Prachtige nummers van Simon 
& Garfunkel en natuurlijk van John 
Denver, Leons grote voorbeeld. Daar-
naast ook een gevoelig eigen nummer 
in het Nederlands. 

Kijk voor een impressie van deze mid-
dag op www.tom-vorden.nl

Zo vrij als een vogel 
in TOM

Vorden - De laatste wintervertel-
ling op zondagmiddag 12 febru-
ari in Theater Onder de Molen te 
Vorden was zeer verrassend.

Alma Smit Leon v.d. Meer

Dit kan veel onzekerheid met zich 
meebrengen waardoor de klachten 
mogelijk juist toenemen. Soms is het 
moeilijk om hiermee naar de huisarts 
of andere hulpverleners te stappen.
Vergeetachtigheid kan veel verschil-
lende oorzaken hebben zoals som-
berheid, een lichamelijk probleem 
of overbelasting doordat u zorgt voor 
een ander. Door niet over de geheu-
genklachten te praten kunt u zich 
onnodig ongerust maken of lang 
rondlopen met een probleem dat mo-
gelijk te verhelpen is.
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u 
vragen over het geheugen of andere 
klachten als piekeren, somberheid of 
concentratieproblemen? Of maakt u 

zich zorgen om uw naaste? Bezoek 
dan gratis, zonder afspraak en ver-
wijzing van de huisarts het geheu-
genspreekuur.
In een persoonlijk gesprek beant-
woordt een deskundige uw vragen. 
De vragen kunnen over uzelf gaan 
maar ook bijvoorbeeld over uw part-
ner of één van uw ouders. Indien van 
toepassing kan een korte geheugen-
test afgenomen worden. Het gesprek 
wordt afgerond met een vrijblijvend 
advies. Op dinsdagmorgen 28 febru-
ari kunt u tussen 10.00 en 11.00 uur 
binnenlopen in de Oranjehof in Zel-
hem.
Het geheugenspreekuur in de ge-
meente Bronckhorst vindt plaats elke 
vierde dinsdag van de maand, wisse-
lend in de plaatsen: Zelhem, Vorden 
(27 maart), Hummelo (24 april), Hen-
gelo (G) (22 mei) en Steenderen (26 
juni).
Voor een folder, nadere informatie 
of een overzicht van alle (regionale) 
geheugenspreekuren kunt u contact 
opnemen met mevr. M. Bannink, tel. 
0575-582450.

Nieuwe locatie 
 geheugenspreekuur
Zelhem - Iedereen vergeet wel 
eens een naam of waar de sleutels 
zijn gebleven. Jongeren maken 
zich daarover geen zorgen, maar 
ouderen soms wel. De vraag of er 
sprake is van gewone vergeetach-
tigheid, ouderdomsvergeetach-
tigheid of dementie komt om de 
hoek kijken.

Dat wordt o.a. gevierd met een reünie 
voor oud medewerkers. 

Heeft u in deze periode bij Fatima ge-
werkt en vindt u het leuk om herinne-
ringen op te halen met oud collega’s, 
meldt u zich dan aan op het volgende  
e-mailadres: pr@fatimazorg.nl

Vijftig jarig Fatima 
zoekt oud collega’s en 
 herinneringen
Nieuw Wehl - Fatima Zorg in 
Nieuw Wehl viert in 2013 het 50 
jarig jubileum.

Hoog Keppel - Het op zondagmiddag 
12 februari gehouden volleybaltoer-
nooi was reuze gezellig. De teams van 
familieleden, vrienden, verenigingen 
en/of straten hebben met elkaar ge-
zorgd voor een geweldig gezellige 
en sportieve sfeer. Er werd fanatiek 
gevolleybald en het toernooi in deze 
opzet, is zeker voor herhaling vatbaar 
geworden. De evenementencommis-
sie van Focus gaat zich dan ook bui-
gen over een herhaling op een vaste 
datum in de komende jaren.

Dit jaar stonden bij de prestatie-teams 
de Candygirls en Speciale Aanbieding 
Kassa 3 in de finale. De Candygirls 
gingen er met de 1e plaats vandoor 
en bij de recreatieve teams stonden 
het Oranje Comité Drempt en Oud 
Dames 3 van Focus tegenover elkaar. 
Oud Dames 3 werd uiteindelijk 1e. 
Focus kan zeer tevreden terugkijken 
op dit toernooi en hoopt op nogveel 
meer teams die de volgende keren 
mee willen doen. Ze bedanken ieder-
een voor hun deelname, sponsoring 
en aanwezigheid bij de editie 2012.

Volleybalvereniging Focus

Voor herhaling vatbaar
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Terug naar die bewuste ochtend op 
22 november 2011. Om half negen 
stapte Mol het schuurtje binnen om 
haar fiets te pakken en een brief te 
posten. Daarna zou ze een wandeling 
gaan maken. “Mijn humeur was bui-
tengewoon goed”, herinnert ze zich. 
En eigenlijk kwam daar nauwelijks 
verandering in toen er ineens vanuit 
het niets een zwarte handschoen te-
gen haar mond werd geduwd. “Dit is 
een overval!”
Eerst dacht ze dat het een grapje was, 
maar toen de twee mannen met een 
buitenlands accent duidelijk maak-
ten dat ze op zoek waren naar geld 
en een auto, wist Mol dat het menens 
was. In paniek raakte ze echter niet. 
Ze verzette zich een keer flink door 
de hand van haar mond en neus te 
rukken omdat ze geen adem kreeg. 
Vanaf dat moment bleef ze in contact 
met de twee mannen. “Ik had met-
een door dat ze onervaren waren, dat 
ze rekening met me wilden houden”, 
zegt Mol. “Ze waren wanhopig en wil-
den dit land verlaten. ‘Het is niet om 
u, maar we moeten hier weg ‘, en ze 
mompelden wat over Wilders”. 
Mol onderscheidt een leider en vol-
ger in haar twee belagers. De leider 
was een opgewonden standje. Ze ver-
moedt dat hij haar met een stroom-
stootwapen heeft bewerkt. “Ik vraag 
me nog steeds af waarom dat is ge-

beurd.” De ander was meer onzeker 
en voorzichtig. 
Door in gesprek te gaan met de twee 
mannen kon ze afspraken maken 
over welke sieraden wel meegeno-
men mochten worden en welke abso-
luut niet. Ook lieten de mannen haar 
achter in het warme bed in plaats van 
op de koude grond. Ze kon uiteinde-
lijk via het raam ontsnappen en de 
politie  inlichten.

Het onderzoek heeft tot op heden 
nog niet tot een aanhouding geleid. 
Mol vindt zeker dat moet voorkomen 
worden dat ze nog meer misdaden 
plegen. Dat kan door een constructief 
leven op te bouwen in het buitenland. 
En als ze gepakt worden, door hier in 
Nederland zo begeleid te worden dat 
ze op een gezonde manier deel gaan 
uitmaken van de maatschappij.
Ze ziet de mannen – hoe misdadig 
hun actie ook is – nog steeds als men-
sen. Met het boek dat ze naar aanlei-
ding van de overval schreef, wil ze ie-
dereen ervan overtuigen dat geweld-
loos communiceren in veel gevallen 
de beste oplossing is. “Vaak hebben 
misdadigers wel een geweten en zijn 
ze door verschillende omstandighe-
den in de problemen geraakt.”
 Ze beseft dat ook geluk een rol heeft 
gespeeld. Er zijn ook overvallers die 
koelbloedig alles uit de weg ruimen 

om bij hun buit te komen. “Ik weet 
ook niet of ik in een ernstigere situ-
atie op dezelfde manier had gerea-
geerd.” Lachend zegt Mol: “Ik ben 
in ieder geval wel geslaagd voor het 
examen Geweldloos Communiceren. 
Iemand zei me ook dat het maar goed 
was dat het mij overkwam. Daar kan 
ik de humor wel van inzien.” 
Na de overval heeft de Vordense haar 
gewone leven zonder angst weer 

opgepakt. “In het begin lette ik iets 
meer op als ik bijvoorbeeld hout ging 
halen, maar een seconde later liet ik 
dat gevoel meteen weer los.”  Mol 
gaat iedere dag tegemoet zoals die 
ene ochtend op 22 november. Voor 
haar ontmoeting met de twee man-
nen las ze een uitspraak van filosoof 
Thich Nhat Hahn: “24 gloednieuwe 
uren liggen voor me. Ik neem mij 
voor ieder moment ten volle te leven 

en met mededogen naar alle levende
wezens te kijken.”

Justine Mol treedt zaterdag 25 fe-
bruari in gesprek met belangstel-
lenden in boekhandel Bruna in
Vorden. Daar zal zij tussen 11.00
en 13.00 uur haar boeken signe-
ren. Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Justine Mol ziet de mens in haar overvallers
Vorden – Ze kreeg een stroomstootwapen in haar nek geduwd, werd 
geboeid op bed gelegd en ondertussen namen twee misdadigers kost-
bare bezittingen weg uit haar huis. “Als die twee mannen in het bui-
tenland een nieuw leven zonder criminaliteit oppakken, dan heb ik 
daar vrede mee”, klinkt het mild uit de mond van slachtoffer Justine 
Mol uit Vorden. De 62-jarige dame werd overvallen bij haar huisje in 
de bossen buiten het dorp en zag  meteen de mens in haar belagers. De 
coach ‘Geweldloos Communiceren’ is ervan overtuigd dat die houding 
haar heeft gered. Om haar ervaring te verwerken, schreef ze het boek 
‘Ik werd overvallen’.

Toen Justine Mol op 22 november 2011 haar fiets uit het schuurtje pakte werd ze overvallen door twee mannen.

Zo heeft zij recent een bijzonder 
woonhuis in het nieuwe plan Vijver-
berg in Doetinchem gebouwd voor 
een particulier, ontwerpt zij een van 
de grotere appartementencomplexen 
dat in Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap wordt uitgevoerd 
in Hoofddorp. Ook won zij onlangs 
weer een belangrijke prijsvraag voor 
de herinrichting van een groot win-
kelcentrum in Krimpen aan de IJssel. 
Daarnaast zijn in januari de eerste 

energieneutrale woningen in Ulft, 
het plan Bomenbuurt, opgeleverd. 
Dit project is uniek in de Achterhoek 
en Nederland. Het is door de duurza-
me opzet een voorbeeldproject voor 
gemeenten en woningcorporaties

ARX is veelzijdig bureau dat veel nieu-
we, creatieve kansen blijft zien, ook 
bij de huidige krimp van de bouw. Zo 
zit ARX op dit moment in Shanghai 
(China) in een verzamelgebouw voor 

Nederlandse ontwerpers. Zij is hier-
voor geselecteerd door de DDFA (Dut-
ch Design Fashion and Architecture), 
een initiatief van het Ministerie van 
Economische Zaken, Innovatie en 
Landbouw. Daarnaast maakt zij deel 
uit van het Dutch Sustainable Buil-
ding Platform, een samenwerkings-
verband van Nederlandse bedrijven 
in China. Naast gerenommeerde ar-
chitectenbureaus, maken ook grote 
ingenieursbureaus en multinationals 
als Philips deel uit van dit platform. 
ARX vindt dat er, ook nu, nog meer 
dan voldoende kansen en uitdagin-
gen liggen voor architectenbureaus, 
je moet ze alleen wel zien!

Hoe een ‘klein’ architectenbureau 
groot kan zijn

Hengelo - ARX architecten is al sinds 1987 een gevestigde naam in 
Hengelo Gld. en omstreken, maar inmiddels ook ver daarbuiten. Als 
breedwerkend bureau ontwerpt zij zowel voor particulieren als voor 
professionele opdrachtgevers.

Een woning van plan Vijverberg.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Goede voeding en het goed kunnen 
opnemen van voeding is belangrijk 
voor de gezondheid en het welzijn 
van het paard. Tijdens de lezing op 29 
februari wordt aandacht besteed aan 
deze onderwerpen. Dierenarts Heleen 
van Basten-Batenburg zal tijdens de 

lezing meer vertellen over de anato-
mie van het gebit en hoe u thuis het
gebit van het paard kunt controleren.
Dierenarts Karin Hendriks, Europees
Specialist Voortplanting Paard, zal 
tijdens de lezing meer vertellen over
suikerziekte bij paarden ten gevolge
van overgewicht. 
De lezing vindt plaats op woensdag
29 februari bij Stichting Manege De
Spreng in Laag Soeren (Priesnitzlaan
17, 6957 DD). Deelname aan de lezing
is gratis. 

Voor meer informatie en aanmelden
kunt u telefonisch contact opnemen
met afdeling paard van De Graafschap
Dierenartsen: 0575-587870. U kunt
zich ook opgeven via het e-mailadres
graafschap@dgdierenartsen.nl.

Paardendierenartsen geven 
lezing over gebitsproblemen 
en overgewicht
Vorden - Bent u benieuwd hoe u 
de leeftijd van het paard kunt af-
lezen aan de hand van het gebit? 
En wilt u wel meer weten over 
suikerziekte bij het paard? Kom 
dan op woensdagavond 29 fe-
bruari naar de lezing op Manege 
de Spreng. Dierenartsen Heleen 
van Basten-Batenburg en Karin 
Hendriks van De Graafschap Die-
renartsen vertellen u hier graag 
meer over.

De training is bedoeld voor mensen 
vanaf 18 jaar die: het moeilijk vinden 
contacten te leggen en te onderhou-
den; vaak ‘ja’ zeggen terwijl men 
‘nee’ bedoelt; complimenten wegwui-
ven omdat men denkt dat de ander 
het niet echt meent; het moeilijk vin-
den om kritiek te krijgen of te geven; 
de mening van anderen belangrijker 
vinden dan de eigen mening. Men wil 
ruzie vermijden voor de lieve vrede.
Wie zich hierin kan vinden, en dit ge-
drag wil veranderen, kan deelnemen 
aan de assertiviteitsgroep. 

Tijdens de training wordt aandacht 
besteed aan: contacten leggen; nee
zeggen; omgaan met schuldgevoe-
lens; omgaan met kritiek; omgaan
met complimenten; niet meer over
zich heen te laten lopen en voor de
eigen mening uit te komen. 

De groep komt iedere donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar.
De eerste bijeenkomst is op donder-
dagmiddag 1 maart 2012 in het ge-
bouw van Sensire aan Sarinkkamp 5a
te Hengelo. Na aanmelding vindt er
een informatiegesprek plaats.

Voor informatie of aanmelding kan 
men contact opnemen met Martijn
Wesseling of Danielle Bolink, maat-
schappelijk werkers van Sensire via
telefoonnummer (0314) 35 60 34 of
(0314) 35 60 19. 
Daarnaast kunt u mailen met 
amw.bronckhorst@sensire.nl.

Voor inwoners van de gemeente Bronckhorst

Doorlopende assertiviteits-
training
Regio - Met ingang van 1 maart 
2012 organiseert Sensire alge-
meen maatschappelijk werk we-
derom een assertiviteitstraining 
voor inwoners van de gemeente 
Bronckhorst. Tijdens deze trai-
ning leert men beter voor zich-
zelf op te komen.
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De eerste rijlessen werden gegeven 
in een moeizaam bekostigd zilver-
grijze VW Golf, daarna begon lang-
zamerhand de ontwikkeling van 
hun bedrijf. Ze hadden de tijd mee, 
want het aantal aanvragen voor rij-
bewijzen groeide gestaag en iedereen 
‘wilde’ een auto. In vergelijking met 
nu waren de eisen aan de toekom-
stige bestuurders ook minder. Zowel 
instructeur als bestuurder moeten 
tegenwoordig een veel grotere pres-
tatie leveren, vindt Wim. “Kijk alleen 
maar eens na alle veranderingen in 
de wet en de daaruit voortvloeiende 
voorschriften. De overheid bedenkt 
telkens nieuwe regels, zonder daar 
eigenlijk voldoende uitleg over te 
geven. In de stroom van informatie-
voorziening in de media, missen veel 
bestuurders dus deze belangrijke ver-
anderingen. Ik kom altijd weer men-
sen tegen die niet altijd op de hoogte 

zijn van de actuele verkeersregels”. 
Rond Doesburg en Arnhem zijn veel 
mogelijkheden om kennis te maken 
met een aantal fysieke veranderingen 
op en aan de weg, zoals nieuwe belij-
ningen en moderne rotondes. Ook het 
rijden op de snelweg kan, qua ligging 
van Drempt, gemakkelijk in de prak-
tijklessen opgenomen worden. Op dit 
moment heeft rijschool Steintjes 3 
mooie VW Polo blue motion lesauto’s, 
helemaal van deze tijd, een Renault 
Clio automaat, een Yamaha lesmo-
tor en 2 AGM brommers. Zij bieden 
ook een mogelijkheid voor het lessen 
met aanhangwagen. Verder worden 
er theorielessen voor bromfiets en 
de bekende ‘theoriezaterdagen voor 
de auto’ gegeven. Echtgenote Wanda 
geeft auto- en theorielessen. Verder 
hebben herintredende bestuurders, 
al dan niet met faalangst, haar spe-
cifieke aandacht. Wim’s terrein is 

de auto, motor en bromfiets. Zoon 
Jens geeft autorijlessen en is op dit 
moment bezig om zijn instructiebe-
wijs voor de motor en bromfiets te 
behalen. Deze ontwikkeling is nodig 
omdat er inmiddels een nieuwe doel-
groep is bijgekomen; Jongeren vanaf 
16 1/2 jaar kunnen al beginnen met 
het lessen en op hun 17e levensjaar 
examen doen. Naast deze jongeren 
instroom, kreeg de rijschool wegens 
gezondheidsredenen van collega Jan 
Derksen uit Keijenborg ook leerlin-
gen uit Hengelo en omstreken in hun 
klantenbestand. Na gewerkt te heb-
ben met diverse instructeurs, is de 
rijschool nu een echt familiebedrijf 
geworden. Alleen de dochter heeft 
voor een ander beroep gekozen. Wim 
en Wanda hebben in de afgelopen 30 
jaar hun bedrijf zien groeien. Zij zijn 
inmiddels een begrip in de regio ge-
worden en ze hopen nog velen hun 
rijbewijs te laten halen volgens de 
nieuwste methodes en technieken. 
Alle huidige en nieuwe klanten van 
februari krijgen dan ook een present-
je om het 30-jarig jubileum samen 
met de familie Steintjes te vieren.

Rijschool Steintjes

30-jarig jubileum

Drempt - Wim en Wanda Steintjes begonnen in februari 1982 hun 
rijschool en sindsdien is er veel veranderd. Na de start van hun onder-
neming is er het nodige gebeurd en staat er nog veel op de planning 
van dit ondernemende gezin. Of zoals Wim zegt: “Er is veel veranderd, 
maar er staat ons nog veel te doen”.

Landelijk blijken de cijfers van wo-
ninginbraken nog steeds te stijgen, 
gelukkig niet in de Achterhoek. In 
2009 vonden er 624 woninginbraken 
plaats, in 2010 waren het er 713 en 
het afgelopen jaar 601. Wel is iedere 
inbraak er één teveel, zeker omdat 
men in het privédomein van de be-
woner komt. En wat te denken van 
de diefstal van waar je aan gehecht 
bent? 
Om een goed beeld te krijgen van 
de tijdstippen waarop inbraken en 
insluipingen plaats vinden, heeft 
het woninginbrakenteam van de po-
litie in de Achterhoek de aangiften 
van de maand januari geanalyseerd. 
Hierbij blijkt dat de trend van 2011 
zich voorzet. 75% van de inbraken en 
insluipingen vinden tussen 07.00 en 

23.00 uur plaats. Vaak wordt gedacht 
dat inbrekers in de nachtelijke uren 
op pad zijn. 
Het betekent, dat het publiek in de 
dagsituatie een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de veiligheid van de 
eigen woonomgeving. Mensen gaan 
boodschappen doen, naar het werk, 
brengen kinderen naar school of laten 
de hond uit. In de avonduren moet de 
hond weer uitgelaten worden, komt 
men thuis en staat een rit naar de 
sportclub, de vereniging of een ver-
jaardagsvisite op het programma. Op 
al die momenten kan er een inbreker 
in de buurt actief zijn. 

De politie roept daarom mensen op 
om alert te zijn bij verdachte situaties. 
Zie je verdachte personen of auto’s in 

de buurt, observeer dit eens. Maak 
eventueel foto’s en bel de politie via 
tel. 0900-8844. Bij heterdaadsitua-
ties (een inbraak die op dat moment 
plaatsvindt, dreigt plaats te vinden, of 
net is gepleegd) bel je 112. Dan kan de 
politie snel ingrijpen en op zoek gaan 
naar daders.

De meest voor de hand liggende pre-
ventietip om inbrekers en insluipers 
te weren is het goed afsluiten van ra-
men en deuren, ook als u maar heel 
even weggaat. Er zijn veel meer maat-
regelen die genomen kunnen worden 
om het risico van een inbraak te ver-
kleinen. Denk bijvoorbeeld aan het 
niet in het zicht plaatsen van waar-
devolle goederen zoals laptops, foto-
camera’s en portemonnees en goed 
hang- en sluitwerk. Wees voorzichtig 
met opmerkingen op sociale media 
over een vakantie in het zonnige zui-
den. Meer tips zijn te vinden op www.
politie-nog.nl door onder ‘Specials’ te 
klikken op woninginbraken.

Woninginbraak vaker overdag en in de avond
Regio - De politie constateert dat driekwart van de woninginbraken in 
de Achterhoek overdag en in de avonduren plaatsvinden. Deze trend 
is al vanaf medio 2011 ingezet. Daarom roept de politie het publiek op 
om alert te zijn en contact op te nemen via tel. 0900-8844 wanneer er 
vreemde personen of auto’s in de buurt gesignaleerd worden.

Toldijk - Uitslag van de derde avond 
van de vijfde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 
16 februari 2012 in Toldijk.Lijn A: 1. 
Guy & Miguel Mendes de Leon 56,67 
%; 2. Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 
56,25 %; 3. Herman Stapelbroek & Sil-
via Schreiber 55,00 %. Lijn B: 1. Gerda 
Schuurman & Gerda Tankink 65,40 
%; 2. Tiny Kleinreesink & Wim Schip-
per 61,58 %; 3. Agnes Pietersen & Bert 
Botschuyver 58,50 %. 

Lijn C: 1. Hermien Veenhuis & Els 
Westerhof 67,50 %; 2. Marietje Geurts 
& Greet Jansen 62,92 %; 3. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 62,50 %. 

LET OP LET OP LET OP: WOENSDAG 
22 februari om 19.30 uur is de vierde 

bridgeavond van de vijfde competitie-
ronde. 
Zoals besproken in de jaarlijkse le-
denvergadering zou een wisseling van
functies en personen plaats gaan vin-
den. De heer Gerrit Oldenhave geeft
de voorzittershamer over aan de heer
Theo Schut. Mevrouw Mien Vorsel-
man geeft als secretaris het stokje
door aan de heer Joop Rutten. Zij die
gaan en komen: Hartelijk Dank na-
mens alle leden. 

De spelers in de B- en C- lijn lieten
zich deze avond niet onbetuigd. Met
scores in de 60 % nemen zij revanche
op de A-lijners. Helemaal Goed! 
Een hartelijke bridgegroet, Silvia
Schreiber

B R I D G E N

De zes agrarisch natuurverenigingen 
(ANV’s) die deelnemen in VALA zijn:

Natuurbeheer (PAN) Winterwijk

Natuurbeheer (VAN) Berkel & 
Slinge

(ANV) ’t Onderholt

Natuurbeheer (VAN) Groen Goed

Landschapsbeheer (VAL) Oude 
IJssel

(SMVV)

Deze ANV’s hebben jarenlange er-
varing op het gebied van aanleg en 
beheer van natuurelementen. Het 
zijn verenigingen opgericht door en 
voor agrariërs om hen te ‘ontzorgen’ 
in het beheer van de landschapsele-
menten. Het overgrote deel van het 
Achterhoekse cultuurlandschap, bij 
elkaar 140.000 hectare, is in beheer 
bij deze agrariërs en bij hen hebben 
de ANV’s in de loop van de jaren dan 
ook een groot draagvlak verworven.

Om meer marktgericht te kunnen 
opereren naar opdrachtgevers als de 
provincie, Regio Achterhoek, de ge-
meenten, maar ook Rijkswaterstaat 
en het Waterschap Rijn en IJssel, is 
het effectiever om als één organisa-
tie naar buiten treden. Ook uit het 
oogpunt van kostenbesparing en ef-
ficiëntie is samenwerking gewenst. 

Met negen ervaren coördinatoren, die
gezamenlijk een enorme schat aan 
landschapecologische kennis inbren-
gen en 50 ervaren werkploegleden, is
VALA in staat zowel kleine als grote
groenprojecten snel en flexibel uit te
voeren. De negen coördinatoren voe-
ren de regie over de projecten vanaf
de planvorming tot de uiteindelijke
uitvoering. Met behulp van professi-
onele software vertalen zij creatieve
ideeën tot werkbare plannen, of het
nu gaat om het inrichten van een
streekeigen erf of het ontwikkelen 
van een bedrijfsnatuurplan of de aan-
leg van een poel. Tevens beschikken
zij over een groot netwerk en zijn ze
thuis in de wet- en regelgeving. Ook
hebben ze kennis en ervaring om 
eventueel subsidiegelden te verwer-
ven.

MEERWAARDE
VALA vormt een gebied dekkend sa-
menwerkingsverband voor de hele 
Achterhoek op het gebied van agra-
risch natuurbeheer. Totaal telt VALA
2000 leden, die echter lid blijven van
hun eigen vertrouwde ANV, elk met
hun eigen streekgebonden identiteit.
Deze samenwerking zal meerwaarde
gaan opleveren voor de bewoners in
het buitengebied en voor overheden
die investeren in het landschap en
voor de kwaliteit van natuur en land-
schap in de hele Achterhoek. VALA is
gevestigd aan de Enzerinckweg 10 in
Vorden, tel. 0575 200295.

Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek

Agrarische Natuurverenigingen
bundelden krachten

Vorden - Met de oprichting van VALA (Vereniging Agrarisch Land-
schap Achterhoek) hebben de zes Achterhoekse Agrarische Natuur
Verenigingen hun kennis en kunde op het terrein van landschaps-
beheer officieel gebundeld. Met een terugtrekkende overheid en een
sterke bezuiniging op natuur- en landschapsbeheer wordt samenwer-
king noodzakelijk. VALA heeft de ambitie zich op korte termijn te
ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor agrarisch landschapsbeheer
in de Achterhoek.

De ondertekening van de overeenkomst door de zes agrarisch natuurverenigingen (ANV’s)
die deelnemen in de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek.
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In de herfst zijn er in de regio voor-
lichtingsbijeenkomsten in de bibli-
otheken in samenwerking met Sen-
sire. Er is de mogelijkheid om koste-
loos een verpleegkundige uw bloed-
druk, bloedsuiker en/of cholesterol 
te laten meten. Vervolgens kunt u in 
een kort persoonlijk gesprek vragen 
stellen over de uitslagen, en kijken of 
uw leefstijl reden is om u zorgen te 
maken over uw gezondheid. Kortom: 
leven we wel zo gezond als we zou-
den willen ?

WAAR EN WANNEER ?
Bibliotheek West-Achterhoek
Dinsdagmiddag 27 september van 
14.00-16.30 uur
Bibliotheek Zelhem, Burg. Rijp-
strastraat 4, 7021 CR Zelhem.Donder-
dagmiddag 6 oktober van 14.00-16.30 
uur
Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, 
7251 BA Vorden.Maandagmiddag 24 
oktober van 14.00-16.30 uur
Bibliotheek Wehl, Kerkplein 6, 7031 
AD Wehl.
 Bibliotheek Achterhoekse Poort

Maandagmiddag 10 oktober van
14.30-17.00 uur
Gendringen. Donderdagochtend 27
oktober van 10.00-12.30 uur.Dinx-
perlo. 
Donderdagmiddag 10 november van
14.30-17.00 uur.
Varsseveld. 

Data 2012 die al afgesproken zijn:
Bibliotheek West-Achterhoek
Dinsdagmiddag 6 maart van 14.00-
16.30 uur
Hengelo.Vrijdagmiddag 16 maart van
14.00-16.30 uur
Doetinchem. Bibliotheek Montfer-
land
Donderdagmiddag 22 maart van
14.00-16.30 uur
’s-Heerenberg.Bibliotheek Achter-
hoekse Poort
Dinsdagmiddag 13 maart van 14.30-
17.00 uur.
Aalten.Dinsdagmiddag 20 maart van
14.30-17.00 uur 
Terborg. Donderdagmiddag 30 maart
van 14.30-17.00 uur.
Ulft.

Bent u net zo gezond als u denkt?

Gratis gezondheidscheck in
de Bibliotheek
Regio - Een gezonde leefstijl bevordert een goede gezondheid. We we-
ten allemaal dat roken ongezond is en dat we voldoende moeten be-
wegen. Maar er zijn veel meer aspecten die van invloed zijn op een 
(on)gezonde leefstijl. Gelukkig kun je veel doen om gezond te blijven,
als je maar weet waar je op moet letten. Het gezondheidsconsult is dé
manier om tijdig problemen te signaleren.

TRAINING “STOPPEN MET 
 PIEKEREN”
“Ik word soms zo moe van mezelf.”
“Ik zou willen dat ik in mijn hoofd 
een knop kan omzetten waardoor ik 
even stop met denken.”
Bent u ook zo aan het malen? Ligt u 
wakker, omdat u zich zorgen maakt? 
Dan is deze cursus wellicht iets voor u. 
De training “Stoppen met piekeren” 
is bedoeld voor mensen die last heb-
ben van piekerklachten. Deze korte 
training bestaat uit vier bijeenkom-
sten en een terugkombijeenkomst.

CURSUS “GEEN PANIEK! 
Leren omgaan met paniekklachten” 
“Plotseling (en ik weet nog steeds niet 
hoe dat zo kwam) begon mijn hart 
razendsnel te kloppen, voelde ik me 
draaierig en licht in mijn hoofd, het 
zweet brak me uit en ik werd ontzet-
tend bang.” 
Heeft u last van hartkloppingen, zwe-
ten, ademnood of duizeligheid? Bent 
u bang om flauw te vallen of een 
hartaanval te krijgen? Herkent u zich 
in een of meerdere van deze vragen, 
dan heeft u mogelijk last van paniek-
klachten. Het centrale kenmerk van 
paniekklachten is de paniekaanval, 
dat wil zeggen een plotselinge en 
zonder aanleiding optredende inten-
se angst of spanning. Vaak ontwikke-
len mensen met paniekklachten ook 
de angst om zich in het openbaar te 
begeven (zoals in supermarkten, bios-
copen, treinen etc.). De cursus ‘Geen 
paniek’ kan u helpen om beter met 
de klachten om te gaan. Deze cursus 

bestaat uit acht bijeenkomsten en 
een terugkombijeenkomst.

CURSUS ‘MET LEF!’ 
Zelfverzekerd in contact met anderen
“Ik zal wel niet uit mijn woorden 
kunnen komen”
“Wat zullen ze van me vinden?” 
Herkent u zich in bovenstaande
gedachten? Dan is deze cursus wel-
licht iets voor u! We hopen met de
cursus te bereiken dat mensen wat 
meer zelfvertrouwen ontwikkelen
en meer plezier in het contact met 
anderen krijgen. De cursus is be-
doeld voor mensen met lichte ver-
legenheid in de omgang met ande-
ren. Mensen die zich veelal zorgen
maken over hoe ze overkomen, die
bang zijn kritiek te krijgen, dicht te
klappen of te blozen/trillen/zweten in
gezelschap(bijvoorbeeld op het werk,
op feestjes etc.). De cursus bestaat 
uit acht bijeenkomsten en een terug-
kombijeenkomst.

INFORMATIE EN/OF 
 AANMELDING
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met:
GGNet Preventie, telefoon: 0575-
582450. E-mail: preventie@ggnet.nl 
Ook kunt u kijken op onze website
www.ggnet.nl/preventie 
Na aanmelding voor één van de cur-
sussen volgt een kennismakingsge-
sprek waarin samen wordt bekeken
of deelname voor u zinvol is. De ken-
nismakingsgesprekken vinden in fe-
bruari en maart 2012 plaats.

Start voorjaar 2012

Preventief aanbod voor 
mensen met angstklachten
Regio - In het voorjaar 2012 start GGNet Preventie weer met een aan-
bod voor mensen met lichte/matige angstklachten in Doetinchem.
Mensen die last hebben van verlegenheid, piekeren en paniekklachten
kunnen terecht voor een preventieve cursus. De cursussen zijn gericht
op het aanleren van vaardigheden om de angstklachten het hoofd te
bieden. Voorafgaand aan de cursussen vindt een kennismakingsge-
sprek plaats waarin bekeken wordt of deelname zinvol is.

Richard (Eric van Grootel), Astrid 
(Ellen Pieterse) en Jurgen (Wolfram 
Reisiger) houden zich bezig met een 
verschijnsel waarin velen zich zullen 
herkennen: de relatiecrisis. Thea Vox 
zegt zelf over de voorstelling: het gaat 
over sleur, afhankelijkheid en op je 
eigen benen staan, over verlangen, 
stout zijn en jaloezie - “Jij en ik, wat 
een verschil en toch is dat precies het-

geen ik wil” - over het verliezen en 
het terugvinden van je passie - “Een 
ding heb ik geleerd: jij bent niet van-
zelfsprekend. Schets ik jou elke dag, 
ik raak nooit uitgetekend”. 
De muziek is van Eric, aangevuld 
met enkele liedjes van Gerard van 
Maasakkers en Marcel Verheugd (Flor 
d’Luna). Voor de teksten tekenen Jas-
per Verheugd (het huis Anubis) en 

Eric. Zang en spel door Ellen, Eric en 
Wolfram met de laatste ook op de pi-
ano en de accordeon. Aanvang 20.30 
uur. Reserveren kan via de webstek 
www.tom-vorden.nl of bellen 0575- 
555783. Indien geen vervoer, dan ui-
terlijk woensdag 29 februari tot 17.00 
uur bellen met 06- 57079558. ‘Heeft 
u Vuur voor mij’ is het sluitstuk op 
‘Vrijdag uit de Kunst’, een hele dag 
kunst beleven in Vorden met work-
shop, exposities en een theaterdiner 
naast TOM. 
Zie ook www.vrijdaguitdekunst.nl

‘Heeft u vuur voor mij ? ‘

Vocaal Theater Thea Vox in TOM

Vorden - Vrijdagavond 2 maart speelt ‘Heeft u vuur voor mij’ bij The-
ater Onder de Molen in het buurtschap Linde, te Vorden: een lichtvoe-
tig muziektheater programma met diepgang.

Two Gather werd in 2007 als Easy 
Listening duo opgericht door Erik en 
Chantal. Ze begonnen, zichzelf be-
geleidend op piano, zich een naam 
te veroveren in de regio. Inmiddels 
is Two Gather uitgegroeid tot een 
allround akoestische band, die zich 
toelegt op hits uit de jaren zeventig, 
maar ook pop/rocksongs uit de hui-
dige hitlijsten op het repertoire heeft 
staan. Two Gather weet van een ste-

vig rocknummer een klein ingetogen 
nummer te maken. Door het akoes-
tische geluid wordt Two Gather vaak 
gevraagd als (achtergrond) muziek 
tijdens bruiloften, diners, recepties, 
bedrijfsfeesten, verjaardagen, cafés of 
andere speciale gelegenheden. 
De naam Two Gather komt van het 
Engelse begrip ‘to gather’ dat sa-
menkomen betekent. In Two Gather 
spelen Chantal-zang, Luuk-gitaar en 

backing vocals, Erik-piano, Vielub-
bas, Arjen-cajon en backing vocals en 
Roele-cajon
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Two Gather bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 29 februari speelt ‘Two Gather’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit café ‘de 
Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.
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Daarna volgden enkele mededelin-
gen. Het jaarverslag werd voorgele-
zen door de secretaris en het financi-
eel verslag door de penningmeester. 
De kascommissie gaf aan dat de fi-
nanciën in orde waren. Tijdens deze 

jaarvergadering is ook afscheid geno-
men van mevrouw B. Hermsen-Goris 
die 8 jaar lang zitting heeft gehad in 
het bestuur en veel heeft gedaan voor 
de K.B.O. Als nieuw bestuurslid is de 
heer A. Hendriks uit Steenderen ge-

kozen. Na de pauze werd de middag 
verzorgd door de heer G. Maalderink 
van de gelijknamige rijschool uit 
Steenderen. Hij gaf uitleg over onder 
andere nieuwe belijning, verkeersbor-
den enz. en gaf antwoord op vragen. 
Tot slot kon iedereen zichzelf testen 
door een proefexamen in te vullen. 
Heel leerzaam voor iedereen! 
Tot slot dankte de voorzitter iedereen 
voor de komst en wel thuis.

Jaarvergadering KBO IJsselsenioren

Baak - Op dinsdag 14 februari heeft de K.B.O. afd. IJsselsenioren haar 
jaarvergadering gehouden in zaal Herfkens te Baak. De voorzitter 
mevrouw Joke Jansen opende de vergadering en heette iedereen van 
harte welkom.

Voorzitter Joke Jansen (l.) verwelkomde de heer A. Hendriks en bedankte mevrouw B. Hermsen-Goris.

De 45 deelnemers werden verrast met 
het 1e samenwerkingsproject: een 
koortje van 4 personen, samengesteld 
door Josée van der Staak Van Theater 
Onder de Molen. Het 2e project werd 
aangekondigd door Bram Garretsen 
van het koor Inspiration, die voor 
13-17 jarigen een ‘Beleeffestijn’ met 
muziek wil teweeg brengen. Zelfs in 
een voetbal zit muziek! Het 3e pro-
jectidee komt uit Laag Keppel: Enny 
Verhey van Galerie Espace en Erna 
Dokter van St. KeppelCultuur zien 
mogelijkheden om ook na de Kunst-
10daagse het publiek geïnteresseerd 
te houden voor het bezoeken van de 
vele galeries in Bronckhorst. ‘Kralen 
Rijgen’: iedere galerie heeft een eigen 

kraal, die verkregen wordt middels 
een passe-partout voor de bezoeker. 
Frank Mulder, van Galerie De Witte 
Hemel presenteerde de nieuwste 
versie van de twee websites www.
kunstinbronckhorst.nl en www.
kunst10daagsebronckhorst.nl, waar-
in mogelijkheden worden opgeno-
men van alle organisaties in Kunst 
en Cultuur. De deelnemers van de 
Kunst10daagse 2012, van 11 t/m 20 
mei, krijgen zelfs ieder een eigen we-
bpagina. Begin maart komt de web-
site in de lucht. 
Daarna werd in drie groepen gedis-
cussieerd over concrete vormen van 
samenwerking: ideeën zijn volop ge-
vormd naar praktische mogelijkhe-

den. Een boek over de kunstenaars 
van Bronckhorst; Kunst in lege eta-
lages; Kunstwijn van de wijnboer-
derijen; Culturele markt voor alle 
verenigingen; Streekverhalen bun-
delen door Bibliotheken en Museum 
Smedekinck. Een werkgroep is al sa-
mengesteld over het ‘Kralen Rijgen’ 
en ‘Beleeffestijn’ is verder uitgediept 
naar samenwerking met anderen. 
Enthousiasme en een positieve instel-
ling boden aan deze enerverende, 
maar vooral inspirerende avond veel 
concrete uitvoeringsmogelijkheden. 
Het bestuur blijft graag in contact 
met allen om alle ideeën te volgen. 
Ook deze avond zal vervolgd worden. 
In de kantine van het Gemeentehuis 
werd nog nagepraat met hapje en 
drankje. 
Van wie de belangstelling ook is ge-
wekt om deel te nemen aan een ver-
volg bijeenkomst, kan zich opgeven 
bij het secretariaat, per mail 
troorda@xs4all.nl of telefonisch 0575 
– 451 726.

Netwerken met Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst

Hengelo - Dinsdagavond 14 februari heeft de tweede bijeenkomst 
plaatsgevonden in het Gemeentehuis te Hengelo voor besturen van 
organisaties die zich bezighouden met kunst- en cultuuruitingen. 
De Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst wil in het kader van ‘Toe-
komstbestendig Bronckhorst’ Bronckhorst samen laten werken in 
cultuurverrichtingen, projectideeën laten zien en met elkaar rond de 
tafel gaan om plannen te effectueren.

De tweede bijeenkomst van de Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst is goed bezocht.

Spies zal spreken over het thema be-
volkingsontwikkeling. De Achterhoek 
pakt in de ogen van het ministerie 
van BZK de gevolgen van de demogra-
fische ontwikkelingen (minder jonge-
ren, meer ouderen) vooruitstrevend 
aan. Het ministerie heeft de Achter-
hoek dan ook steun toegezegd bij de 
uitwerking van de Agenda 2020. Bui-

jink gaat in op het topsectorenbeleid
en de rol van de regio. Ook Hans Bies-
heuvel (voorzitter MKB-Nederland) en
Tineke Bakker (voorzitter VNO-NCW
Midden) geven daarop hun visie. 
Behalve minister Spies en de heer
Buijink zijn fractievoorzitters van de
Tweede Kamer en leden van de Ka-
mercommissies Binnenlandse Zaken 
en EL&I uitgenodigd voor het diner.
Ook de heer Cornielje, Commissaris
van de Koningin in Gelderland, zal
aanwezig zijn, samen met ongeveer
zestig Achterhoekse ondernemers en
bestuurders.

Het Achterhoekse Lentediner vindt 
plaats op woensdagavond 21 maart
in Nieuwspoort te Den Haag. Wouke
van Scherrenburg treedt op als mode-
rator van het diner. Jonge, talentvolle
Achterhoekers zorgen voor muzikale
intermezzo’s. Er is voor de Achter-
hoek volop gelegenheid in gesprek 
te gaan met volksvertegenwoordigers
om de Agenda 2020 onder hun aan-
dacht te brengen.

Prominenten bij Achterhoeks 
Lentediner in Den Haag
Regio - Achterhoekse bestuur-
ders en ondernemers bieden op 
21 maart een Achterhoeks Lente-
diner aan in Den Haag. De Drie 
Achterhoekse O’s: Ondernemin-
gen, Maatschappelijke Organisa-
ties en Overheden, presenteren 
die avond de Achterhoek Agenda 
2020 aan onder andere minister 
Spies van Binnenlandse Zaken en 
secretaris-generaal Buijink van 
Economische Zaken, Innovatie 
en Landbouw. Op deze agenda 
staan de plannen die de Achter-
hoek gaat uitvoeren om de regio 
duurzaam vitaal, aantrekkelijk 
en gezond te houden.

GENEZEN MET JE HANDEN
Reiki is een methode om genezende 
energie door te geven via je handen. 
De levensenergie die je doorgeeft met 
een reiki-behandeling helpt jezelf - of 
de ander - om in balans te komen. Het 
maakt daarbij niet uit welke klach-
ten je hebt: reiki werkt daar waar het 
nodig is. Tijdens het weekend leer je 
hoe je jezelf of iemand anders een be-
handeling kunt geven. Daarnaast zal 
Marc ook ingaan op de achtergronden 
van reiki. Iedereen kan reiki ontvan-
gen en iedereen die hierin interesse 
heeft kan reiki leren.

OUDER EN KINDCURSUS
Marc, al ruim 20 jaar reiki master
en inmiddels zelf vader van drie
kinderen, vertelt waarom hij reiki 
zo waardevol vindt: “Opvoeden valt 
niet altijd mee en in de drukte van
alledag is het best een uitdaging om
positieve aandacht voor jezelf en el-
kaar te houden. Met een reiki behan-
deling kun je dat stukje rust en on-
voorwaardelijke aandacht wel geven.
Want dat is immers de essentie van
reiki: leren om jezelf te accepteren
en te steunen. Daar krijgen kinderen
(en hun ouders) zelfvertrouwen van.
Kinderen ervaren de ruimte en de 
steun die ze nodig hebben om in hun
kracht te groeien. Het is heel leuk om
kinderen reiki te leren. Het zijn vaak
natuurtalenten, ze geven graag reiki
en leren met de cursus ook hoe ze 
zichzelf kunnen helpen bij grote en 
kleine pijntjes.”

WAAR EN WANNEER?
De open middag op woensdag 22 
februari duurt van 14 – 16 uur. De
cursus vindt plaats op 3 en 4 maart,
beide dagen van 10 – 15 uur. Cen-
trum Zonnehart bevindt zich aan de
Groenendaalseweg 3 in Hengelo Gld.

Reiki voor ouders en kinderen
Hengelo - Speciaal voor ouders en 
kinderen organiseert Reiki-mas-
ter Marc Ober een reiki (1) cursus. 
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 
3 en zondag 4 maart op Centrum 
Zonnehart in Hengelo. Voor wie 
eerst eens wil kennismaken, vra-
gen heeft of een proefbehande-
ling wil is er een open middag 
op woensdag 22 februari. Heb je 
interesse in de cursus en/of open 
middag, meld je dan even aan bij 
Marc via tel. 0575-461449.

Dit blijspel speelt zich af op de 
afdeling burgerzaken van de ge-
meente Hengelo in de beginjaren 
zeventig. De bode ziet zaken die 
hij eigenlijk niet had moeten zien, 
maar die hem wel de macht in 
handen geven. Iets waar hij met 
veel enthousiasme gebruik van 

maakt, tot ergernis van enkelen 
en tot opluchting van velen. Kort-
om: Be-Kiek-Ut !
Kaarten voor de voorstellingen 
zijn in de voorverkoop bij de op-
voeringslocatie beschikbaar. Voor 
16, 24 en 25 maart is dat bij Ons 
Huis in Hengelo Gld. Voor 31 
maart bij De Brink in Zelhem. U 
kunt ook kaarten reserveren bij 
Evelien Takkenkamp via tel. 0314-
621914, of op de website van de 
vereniging: www.be-kiek-ut.nl

Kaarten Be-Kiek-Ut nu in 
de voorverkoop
Hengelo - Toneelgroep Be-Kiek-
Ut speelt dit jaar het blijspel 
‘Graag U en Meneer’, geschre-
ven door Harm Dijkstra.

De bekende columniste en sociologe 
Iteke Weeda is deze middag de gast. 
Het muzikale gedeelte van deze vrou-

wenmiddag is voor rekening van het
vrouwenkoor AmaZing uit Drempt.
Tevens vragen zij aandacht voor 
S.W.A.A. in Kameroen, voor vrouwen
die lijden aan Hiv. 
Na het succes van de voorgaande ja-
ren heeft de werkgroep er alle ver-
trouwen in, dat er weer veel vrouwen
op weg gaan naar Toldijk. De middag
begint om 13.30 uur, inloop vanaf
13.00 uur.

Wereld Vrouwendag in de 
gemeente Bronckhorst
Toldijk - De vrouwenwerkgroep 
Bronckhorst organiseert voor de 
vijfde keer, dus een lustrum, op 
10 maart een middag voor ALLE 
vrouwen van jong en oud in Café 
Restaurant Den Bremer. Iteke 
Weeda is gastspreekster.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

Wat is: A. Laeven
  Het gevoelige, vlezige deel van het lichaam. 
  “Zich in ‘t laeven snienn”.(= bij zichzelf, bijv. met een mes)
  een pijnlijke vleeswond veroorzaken.

 B. Deurlopen
  “’t Löp ‘m der deur”.
  Hij is geestelijk gestoord, hij is in de war. 

 C. Vlakke
  1. Vlek “Ne vlakke in ‘t kleed”.
  2. Ontstoken plek. “Hee hef ‘t gezichte vol vlakken”.

Antwoorden
We’j nog van too?

De potgrond, koemest en kunstmest 
is eenvoudig te bestellen via een be-
stelformulier dat tussen half februari 
en eind februari in de bus valt. Deze 
bestelformulieren worden donder-
dagavond 1 maart door de leden van 
SV Quintus huis-aan-huis opgehaald. 
Op zaterdag 24 maart 2012 worden 

de bestellingen gratis thuisbezorgd. 
Bewoners in het buitengebied die 
geen bestelformulier thuis krijgen 
of andere geïnteresseerden, kunnen 
hun bestelling doorgeven aan Pau-
lien Eulink, telefoon (0575) 464044, 
inleveren bij Vloed 8 in Hengelo Gld. 
of per mail insturen naar: bestuur@

svquintus.nl. Het bestelformulier 
is eveneens te vinden op de website 
www.svquintus.nl
“Door potgrond, koemest en kunst-
mest te bestellen bij SV Quintus, 
steunt u onze vereniging en daar-
voor willen we u alvast hartelijk be-
danken.” Wie het spelletje handbal 
leuk lijkt, kan vrijblijvend een keer 
meetrainen op donderdagavond of 
vrijdagmiddag (jeugd tot 10 jaar) in 
Sporthal de Kamp. Kijk voor meer   
informatie op www.svquintus.nl, 
want Handbal is Fun!

Potgrond-, kunstmest- en koemestactie

Handbalvereniging SV Quintus

Hengelo - Na een mooie winterse schaatsperiode is het voorjaar weer 
in aantocht. Tijd om aan de tuin te denken. Handbalvereniging SV 
Quintus uit Hengelo Gld. is al druk in de weer met de voorbereidingen 
van hun jaarlijkse potgrond-, kunstmest- en koemestactie, dat zeker 
een bijdrage kan leveren aan een mooi en fleurig 2012.

Potgrond-, kunstmest- en koemestactie van Handbalvereniging SV Quintus.

Inschrijven staat open voor spelers 
met de speelsterktes 5, 6, 7 en 8, 
leeftijd 25+ en voor dames-, heren-, 
en mixdubbels. Er wordt gespeeld in 
een poulesysteem, zodat deelnemers 
altijd twee of meer wedstrijden kun-
nen spelen. Geïnteresseerden kunnen 
inschrijven via toernooiklapper.nl of 
via de toernooileider Rik Koolhof, te-
lefoon (0575) 452132. De inschrijfkos-
ten bedragen 9 euro per onderdeel. 
Dit tennistoernooi wordt traditioneel 
gesponsord door hoofdsponsor Regio-

Bank Steenderen van Marti Bulten.
Ook onze overige sponsoren ontbre-
ken niet, waaronder Pepe Grillrestau-
rant uit Baak, Romas Grondwerken
uit Hummelo, Marketz Installatiebe-
drijf uit Steenderen en Houx Sport uit
Zutphen. Wie nog een racket heeft 
liggen dat toe is aan nieuwe bespan-
ning, kan deze tijdens het toernooi 
wederom in het clubgebouw laten
bespannen door Houx-sport. 
De halve finales en de finales van
dit toernooi worden gespeeld in het
weekend van 17 en 18 maart. Wie
leuke en spannende wedstrijden wil
zien en kennismaken met de tennis-
sport en in het bijzonder met het ten-
nissen in Steenderen, is welkom in 
de week van 11 tot 18 maart op het
prachtige tennispark aan de Prins 
Bernhardlaan 5. Een niet te missen
kans om kennis te maken met ten-
nissen en deze gezellige vereniging. 
Graag tot ziens! Namens de wedstrijd-
commissie en bestuur van Tennisver-
eniging De Nieuwe Hellewei.

Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei Steenderen
Regiobank Open Tennistoernooi
Steenderen - Ook dit jaar organi-
seert tennisvereniging De Nieuwe 
Hellewei uit Steenderen het Re-
giobank Open Tennistoernooi. 
Dit toernooi wordt gehouden 
van 11 t/m 18 maart 2012. Het 
toernooi staat inmiddels goed be-
kend in de ruime omgeving en is 
voor de fanatieke tennissers een 
mooie aanloop naar de KNLTB 
competitie die in april weer van 
start gaat.

De Kunst10daagse Bronckhorst, een 
prachtige combinatie tussen cultuur 
en natuur. Dat wordt genieten van al-
le gevarieerde kunst en van de mooie 
natuur in het hart van de Achterhoek. 
Alle ingrediënten om mooie ervarin-
gen en veel inspiratie op te doen zijn 
aanwezig. Inmiddels hebben zich een 
record aantal deelnemers opgegeven: 

65 maar liefst! Er zijn een 5-tal mooie 
routes, van elk ca. 25 km, te fietsen 
of per auto af te leggen. Alle ateliers 
en bijna alle galeries zijn gratis te be-
zoeken. Er is een gevarieerd aanbod 
van kunst. 

De kunstenaars zijn veelal zelf aan-
wezig, zodat met hen kennisgemaakt 
kan worden. Naast het ‘reguliere’ pro-
gramma vinden er een aantal neven-
activiteiten plaats, zoals workshops, 
muziek en poëzie. De drie Achter-
hoekse wijngaarden in de gemeente 
Bronckhorsthebben een speciale 
Kunstwijn op de markt gebracht! Dit 
is slechts een klein deel van wat er 

allemaal te zien en te 
horen zal zijn tijdens 
de Kunst10daagse 
Bronckhorst van vrij-
dag 11 mei t/m zon-
dag 20 mei, inclusief 
Hemelvaartdag op 
17 mei. De brochure 
2012 is in voorberei-
ding en zal in april 
gereed zijn in een op-
lage van maar liefst 
10.000 exemplaren! 
Dit boekje is prachtig 
uitgevoerd en heeft 
de afgelopen 5 jaren 
al grote bekendheid 
verworven. Op veel lo-
caties zullen er gratis 
exemplaren beschik-
baar zijn. Ook op 
andere momenten is 
dit boekje zeer bruik-
baar. Inmiddels wordt 
ook hard gewerkt aan 
de prachtige website 
www.kunst10daagse-
bronckhorst.nl

Kunst10daagse Bronckhorst
11 mei t/m 20 mei 2012
Bronckhorst - De zesde editie van 
de Kunst10daagse wordt gehou-
den van 11 mei t/m 20 mei 2012. 
Dan zijn de deuren van bijna 70 
ateliers, galeries, musea en ten-
toonstellingsruimten in de ge-
meente Bronckhorst geopend.

Voor het kunnen houden van het 
kindercarnavalsfeest heeft de orga-

nisatie wel geld nodig. En die krijgt 
zij van mensen met een bedrijf in de 

buurt en anderen die het feest een
warm hart toedragen. Omdat de or-
ganisatie deze mensen allemaal heel
hartelijk wil bedanken, werden ze op
de borden en op de briefjes her en der
op de tafels en de bar vermeld.

Bengelbal Olburgen

Sponsoren bedankt!

Olburgen - Op zondagmiddag 12 februari vierden de kinderen in Ol-
burgen hun eigen Bengelbal. Deze editie was mogelijk gemaakt door 
verschillende sponsoren.

De sponsoren van het Bengelbal staan allemaal op de borden geschreven.
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BIRGIT PEDERSEN
(schilderijen) kleurt de stemmingen 
die zij voelt in de omgang met men-
sen en in het contact met de natuur. 
Met grote gedrevenheid portretteert 
zij niet de personen en de landschap-
pen zelf, maar de gevoelens die deze 
bij haar oproepen. Zij zoekt daarbij 
geen gelijkenis met bestaande perso-
nen of landschappen.
Birgit volgde de Academie voor Toe-
gepaste Kunst in Kopenhagen en deed 
de Kunstacademie in Arnhem. 
Zij werkt met verschillende materia-
len, olieverf, acrylverf, textiel, papier 
en zelfs een enkele keer brons. Zij is 
sterk in gemengde technieken. Het 
liefst werkt Birgit aan thematische 
projecten. Als zij met een onderwerp 
aan de slag gaat schept zij een hele 

serie schilderijen. Zo zijn de zeven
broers ontstaan, maar ook de Tibe-
taanse monniken, de hommage aan
de moeder en de Deense koolzaadvel-
den.
Het werk van Gea Hosper (keramiek)
is een zoektocht naar balans. Zoals het
gebied tussen staan en vallen; over-
drijven en minimalistisch; vederlicht
tegenover loodzwaar; strakke porse-
leinen vormpjes in gelid tegenover 
een open gescheurde aarde schaal.
Ogenschijnlijk hebben ze niets met
elkaar. Onvolmaaktheid, tederheid
en confrontatie. Altijd op zoek naar
de essentie, op zoek naar de ultieme
vorm. In haar bijzondere schalen en
verrassende objecten is de suggestie 
en impressie van groot belang. 

Soms is het repeterende effect sterk
uitvergroot in een beladen sfeer, dan
weer speelt humor zijn rol. In haar
zucht naar perfectie is elke dag een
uitdaging, met een eigen signatuur
in een gewaagd handschrift. Galerie
De Burgerij is vanaf 26 februari t/m
1 april tijdens de expositie ‘Weer-
spiegeling in kleur en zoektocht naar
balans’ van Birgit Pedersen en Gea 
Hosper 2012 iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 13.00 uur tot 
17.00 uur geopend, de toegang is vrij
(www.deburgerij-vorden.nl).

Ben Joosten opent expositie 
in Galerij De Burgerij

Vorden - Zaterdagmiddag 25 fe-
bruari ( 16.30 uur ) opent Ben 
Joosten in Galerie De Burgerij 
de tentoonstelling ‘Weerspiege-
ling in kleur en zoektocht naar 
balans’ van Birgit Pedersen en 
Gea Hosper. Hij is gepassioneerd 
kunstorganisator en bekend gra-
fisch kunstenaar wiens werk deel 
uitmaakt van tal van museale col-
lecties. De geëxposeerde werken 
van Birgit en Gea zijn zorgvuldig 
op elkaar afgestemd.

Bezoekers kunnen , via een uitgezet-
te route , genieten van grote velden 
akonieten en verschillende soorten 
sneeuwklokjes. Nu de winter defini-
tief lijkt verdreven, is het tijd om de-

ze voorjaarsboden te komen bewon-
deren. De tuinen zijn open van 11.00
-15.00 uur. De toegang is gratis. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage voor
het onderhoud zeer op prijs gesteld.
In het koetshuis is een kopje koffie/
thee verkrijgbaar. Buitenplaats de
Wildenborch is gelegen aan de Wil-
denborchseweg 20, Vorden. Zie ook 
www.wildenborch.nl

Sneeuwklokjes op de 
Wildenborch
Vorden - Op zondag 26 februari 
en zondag 4 maart zullen de tui-
nen van de Wildenborch worden 
opengesteld voor het publiek.

Aan wie (gemeente, VOV , particu-
lieren e.d.) en onder welke condities 
bleef vooralsnog een open vraag. 
Marcel Leferink: ‘ De insteek is dat 
Barendsen er 20 zal bouwen, natuur-
lijk afhankelijk van de prijs van de 
tribunes. Onze gedachten gaan uit 

om sponsors voor deze tribunes te 
zoeken. Ook wordt bekeken welke rol 
de gemeente Bronckhorst hierbij kan 
spelen . De tribunes zouden bij eve-
nementen in Bronckhorst dan tegen 
een bepaalde prijs verhuurd kunnen 
worden’ aldus Marcel Leferink. . Afge-

lopen dinsdag was een delegatie van 
het college van B&W, VOV, voetbal-
club Vorden, bij Barendsen B.V. aan-
wezig om het prototype te bekijken. 
Iedereen toonde zich zeer enthousi-
ast over de tribune, waarvoor Natuur-
monumenten het hout beschikbaar 
stelde en Schildersbedrijf Peters voor 
(gratis) schilderwerk zorgde. 

Volgende maand komen verenigin-
gen en instellingen samen met de ge-
meente Bronckhorst bijeen om te be-
spreken of de plannen haalbaar zijn.

College bekeek prototype tribune

Vorden - Tijdens het stratenvoetbaltoernooi dat afgelopen zomer door 
de voetbalclub Vorden, in samenwerking met de VOV werd georgani-
seerd, stond er op het marktplein een ‘echte ‘ tribune, die de onder-
nemersvereniging uit Haaksberken had laten komen. Barendsen B.V. 
heeft de VOV vervolgens aangeboden een prototype van een dergelijke 
tribune te willen bouwen om er vervolgens een aantal te willen verko-
pen.

De midwinterhoorn bouw- en blaas-
cursus zal plaatsvinden in de herfst 
van 2012. Omdat het nu de goede 
snoei- en kaptijd is en de stammetjes 
minstens een half jaar moeten dro-
gen, moesten belangstellenden zich 
al zo vroeg aanmelden. Eind februari/
begin maart vindt een eerste bijeen-
komst plaats en medio september 
start de bouwcursus. De twintig cur-

sisten gaan in het najaar aan de slag 
in Boerderijmuseum Smedekinck in 
Zelhem. Stef Niessink, Wim Jansen 
en Henk Wentink verzamelden al 
berken- en wilgenhout, bijvoorbeeld 
tijdens werkochtenden van Het Steen-
ders Landschap. De stammen van 
het Staatsbosbeheerbos De Vree zijn 
elzenhout. Alle drie de houtsoorten 
zijn geschikt voor het vervaardigen 

van midwinterhoorns. De stammen 
zijn geselecteerd op juiste dikte en 
geschikte kromming. 
De midwinterhoorngroep d’Olde 
Roop in Zelhem is een werkgroep van 
de Oudheidkundige Vereniging Sale-
hem. Midwinterhoornblazen vindt 
plaats in de Achterhoek vanaf de eer-
ste Adventszondag tot en met Drie-
koningen op 6 januari. Bij winters 
weer en harde bodem zijn kilometers 
ver de natuurtonen van de hoorn te 
horen: een mooi, laag en verdragend 
geluid. 
Meer informatie over d’Olde Roop 
staat op www.salehem.nl

Midwinterhoorngroep d’Olde Roop

Cursus midwinterhoorns bouwen en blazen

Zelhem - In het Staatsbosbeheerbos De Vree werden afgelopen weekend 
de laatste bomen gezaagd die zeer geschikt zijn voor het vervaardigen 
van midwinterhoorns. Stef Niessink, Wim Jansen en Henk Wentink, 
leden van de midwinterhoorngroep d’Olde Roop in Zelhem namen 
deze taak op zich.

Stef Niessink, Henk Wentink en Wim Jansen (v.l.n.r.) kiezen stammetjes elzenhout voor het maken van midwinterhoorns.
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ESVE Spuiterij B.V. in Lichtenvoorde is op zoek naar een spuiter en een straler 
om het team te versterken. 

Spuiter (full-time)

Als spuiter ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig spuiten van kleine tot 
grote bedrijfswagens. 
Je hebt enige jaren werkervaring op dit gebied en werkt nauwkeurig.

Straler (full-time)

Als straler ben je verantwoordelijk voor het stralen en schooperen van stalen 
delen. Je hebt technisch inzicht en weet van aanpakken. Enige ervaring op het 
werkgebied is gewenst en je hebt bij voorkeur een heftruckcertificaat.

Wij werken in een klein, enthousiast en gezellig team. Wij bieden een afwis-
selende baan in een veilige en moderne werkomgeving, goede werksfeer en 
prima arbeidsvoorwaarden.

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies, stuur dan een sollicitatiebrief naar 
ESVE Spuiterij B.V., Postbus 42, 7130 AA Lichtenvoorde of 
k.vanhouts@eeftink-rensing.nl, t.a.v. Kirstin van Houts. 

ESVE Spuiterij B.V., Postbus 42, 7130 AA  Lichtenvoorde, Tel: 0544-392450.www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een opdrachtgever in de agrarische sector zijn wij op zoek 
naar een:

PROJECT COÖRDINATOR M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO910538

De project coördinator maakt in samenspraak met de produc-
tieplanning en het Installatie- en Serviceteam een planning voor 
het betreffende project. Je neemt het project over van de ver-
koper na het tekenen van het contract en bent verantwoordelijk 
voor het doorsturen van de projectgegevens met data naar het 
installatie team. Tevens word je (mede)verantwoordelijk voor 
het maken van de offerte van het project. Je bewaakt de plan-
ning, voert overleg met installatiebedrijven, het installatie team 
en de leveranciers. Je bezoekt regelmatig de opdrachtgever als 
deze aan het bouwen of verbouwen is. Tevens ben je contact-
persoon tijdens bouwvergaderingen. De project coördinator 
bewaakt de voortgang conform de installatieprocedure en in-
stallatievoorschriften van de opdrachtgever. Als het project 
geleverd is, bezoek je de opdrachtgever voor de laatste check 
ups en controles zodat de opstart soepel verloopt. Uiteindelijk 
wordt het project door de project coördinator opgeleverd. 

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde MAS 
(Middelbaar Agrarische School) of HAS (Hogere Agrarische 
School) Je hebt ervaring in de agrarische sector en hebt er af-
finiteit mee. Je kunt goed prioriteiten stellen en bent communi-
catief vaardig In deze functie werk je 3 dagen in de buitendienst 
en 2 dagen in de binnendienst.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LAY-OUT ENGINEER M/V  
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenr. VIO910528
 
Werkzaamheden
Voor de functie van lay-out engineer ben je verantwoordelijk voor 
het vervaardigen van verkoop lay-outs op basis van klant specifi-
caties. In het offerte traject denk je actief mee over hoe de wensen 
van de klant kunnen worden vertaald naar logistieke-/technische 
systemen en processen. Je krijgt een uitgebreid inwerktraject waarbij 
je kennis maakt met de producten en de manier van werken.

Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding richting Werktuigbouwkunde;
-  Kennis van 3D Solidworks;
-  Proactieve instelling;
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

SPUITER M/V  
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VIO910024 
 
Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor zowel de voorbereidende werkzaam-
heden als schuren, plamuren en in de grondverf zetten van grote 
producten, als het spuiten (2-componenten) in meerdere kleuren 
van de producten.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding in relevante richting;
-  Ervaring als spuiter in de metaalsector;
-  Zelfstandig kunnen werken.

SALES ENGINEER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP909970

Werkzaamheden 
Je werkzaamheden bestaan uit het adviseren en verstrekken van 
informatie. Het maken van offertes en prijsaanvragen. Correcte 
afhandeling van correspondentie. Je neemt deel aan beurzen en 
andere verkoopondersteunende activiteiten.

Functie eisen
-  Afgeronde HBO opleiding;
-  Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.

MANUFACTURING/PROCESS ENGINEER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime – vacaturenr. VCP909701

Werkzaamheden
Als manufacturing/process engineer werk je aan meerdere multi-
disciplinaire projecten. Gericht op technische verbeteringen aan 
producten en processen. Je adviseert over toe te passen productie-
technieken tijdens ontwikkeltrajecten. Je ontwerpt en analyseert 
productieprocessen. Je bent spin in het web tussen de diverse 
productieafdelingen.

Functie eisen
- HBO opleiding richting WTB/Technische Natuurkunde;
-  Min. over 10 jaar ervaring als process engineer in de productie/

automotive of procesindustrie;
-  Ervaring met Lean;
-  Kennis van de Engelse en Duitse taal.

 

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK908892
 
Werkzaamheden  
Na een intensieve inwerkperiode word je medeverantwoordelijk 
voor het plannen van de transporten. Voor het overige zijn de 
vrachten uitbesteed aan ongeveer tien vervoerders. Jij coördineert 
deze goederenstromen tussen de magazijnen (intern transport) 
en vanuit de magazijnen naar het Distributiecentrum. Daarvoor 
onderhoud je dagelijks contacten met de diverse vervoerders over 
de vervoerstromen. Je meldt zendingen aan, je verzorgt zelfstandig 
de noodzakelijke (export)documenten en bereidt tot op het detail 
de vrachten voor. Tot slot lever je een concrete bijdrage aan de 
klachtenafhandeling en het verder verbeteren van het totale logis-
tieke proces.

Functie eisen
-  Je hebt recent een HBO opleiding afgerond of een MBO diploma 

met enkele jaren logistieke werkervaring;
-  Je hebt ervaring met het MS-Office pakket;
-  Nauwkeurig, administratief zeer bedreven en je werkt efficiënt en 

gestructureerd; 
-  Stressbestendig, to the point en krachtig in je optreden.

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV
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FYSIOTHERAPIE
met of zonder verwijsbrief

dinsdag 28 februari 
dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart 
van 18.00 uur tot 20.00 uur
belastingspreekuur

Zelfstandig ondernemer of particulier?

Vragen over uw aangifte inkomstenbelasting 

2011?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij 

dan u denkt. Loop daarom binnen bij ons 

belastingspreekuur!

Hengelosestraat 28, Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

...voor de juiste balans  

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”



gbbfractie@bronckhorst.nl

Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Het is niet gemakkelijk om een beroep te doen 
op je omgeving omdat je hulp nodig hebt. 
Het wordt nog veel lastiger als je een beroep 
moet doen op de gemeente omdat je een 
hulpmiddel moet aanschaffen of, betaalde, 
hulp in de huishouding nodig hebt. Als je 
een beroep doet op de gemeente komt er een 
ambtenaar, een participatieconsulent, bij je 
langs om, samen met jou, te beoordelen wat 
het beste is. Dit alles past binnen de WMO, 
de wet maatschappelijke ondersteuning. 
De bedoeling van die wet is om er voor te 
zorgen dat alle burgers zolang mogelijk in de 
maatschappij mee kunnen doen. 

Begin vorig jaar is in de gemeenteraad over 
nieuw beleid betreffende de WMO gesproken. 
Er is afgesproken dat er zoveel mogelijk gezocht 
moet worden in eigen verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheid. Ook is er stilgestaan bij 
het feit dat de gemeente niet alles kan omdat 
er een financieel tekort ontstond. Maar niet 
alleen de financiën zijn leidend soms zijn 
andere oplossingen beter. Er is nieuw beleid 
vorm gegeven en afgesproken is dat we de 
praktijk goed moeten volgen en dat er, zo 
nodig, moet worden bijgestuurd.

We zijn al 
weer bijna een 
jaar verder 
en wat is nu de ervaring? Een punt van 
onduidelijkheid blijkt te zijn: hoe bepaal je 
wanneer iemand zelfredzaam is en dus geen, 
of minder, financiële ondersteuning van de 
gemeente nodig heeft? De wet blijkt toch 
niet volledig duidelijk te zijn. Gelukkig komt 
er steeds meer duidelijkheid omdat er door 
rechters voorbeelden worden uitgewerkt. Het 
lijkt er op dat ook de gemeente Bronckhorst 
haar beleid moet aanpassen. Als dat zo is gaat 
dat natuurlijk ook gebeuren en dan zal er 
ook gekeken worden of er bepaalde situaties 
met terug werkende kracht moeten worden 
bijgestuurd.

De CDA-fractie houdt de vinger aan de pols en 
zal er altijd voor strijden dat de zwakkeren in 
de samenleving kunnen blijven participeren 
in de maatschappij, dus zeker ook in 
Bronckhorst.

de CDA-fractie

Uitvoering WMO

Verenigingen

Oproep aan alle verenigingen 
in Bronckhorst.
De fractie van de PvdA Bronckhorst gaat de 
ideeën van B & W om te bezuinigen nader 
bestuderen. Veel verenigingen krijgen te 
maken met deze mogelijke bezuinigingen. 
Sommige accomodaties sluiten, zoals 
zwembaden en buurtcentra. 

Lidmaatschapsgelden gaan wellicht stijgen 
met mogelijk minder leden tot gevolg. 
En allerlei potjes voor activiteiten gaan 
verdwijnen. Hoe lossen verenigingen dit op? 

Worden besturen en leden voldoende 
betrokken bij alle veranderingen? En wordt 
er geluisterd? En wat betekent dit voor 
inwoners die lid zijn, kan iedereen wel mee 
blijven doen? 

Laat het ons weten. Deel uw zorgen. 
Stel uw vragen. En kom met ideeën! 
Mail naar pvdafractie@bronckhorst.nl

VVD Bronckhorst is enthousiast over het 
initiatief wat in Steenderen en omgeving  
wordt getoond. Het is een positieve ontwikke-
ling dat inwoners, ondernemers, verenigingen 
en professionele- en vrijwilligersorganisaties 
het voortouw nemen bij het waarborgen en 
versterken van de leefbaarheid van hun werk- 
en leefomgeving. De proef van Sensire om via 
internet met een nieuw sociaal netwerk de 
strijd aan te gaan met vereenzaming van 
ouderen, is een goed voorbeeld hoe zorg-
verleners op innovatieve wijze een bijdrage 
willen leveren aan de leefbaarheid van 
dorpen. De VVD prijst dit soort initiatieven 
en wenst deze proef van digitaal naoberschap, 
Achterhoek Connect, veel succes toe.

Ook de samenwerking tussen de school-
besturen van Pro8, Gelderveste en IJsselgraaf 
om kwalitatief onderwijs in Steenderen en 
omgeving voor de toekomst te waarborgen is 
een mooi voorbeeld. Door over levens-
beschouwelijke visies heen te stappen en 
gezamenlijk naar de toekomst te kijken, 
komen nu unieke en innovatieve oplossingen 
in zicht. Door samenwerking met verschil-                        
lende partijen zoals dorpsbelangenorgani-
saties, sportverenigingen en ondernemers is 

het straks mogelijk om 
een duurzame keuze te 
maken voor het onder-
wijs.

Dit is dan niet alleen keuze 
voor kwalitatief betaalbaar 
onderwijs, maar ook een keuze voor een 
unieke combinatie tussen school, sport, 
cultuur en zorg. Een nieuw schoolgebouw 
waar werkende ouders de mogelijkheid 
hebben om ’s ochtends hun kind(eren) te 
brengen en einde van de dag weer op te halen. 
Waar kinderen naast de lessen zoals rekenen 
en taal, ook kunnen sporten (zwemmen, 
gymmen en meer). En een gebouw dat 
verwarmd wordt door de warmte van de 
Aviko en met zonne-energie elektriciteit 
opwekt. Maar ook een multifunctioneel 
gebouw waar verenigingen ’s avonds en in 
het weekend terecht kunnen voor bijvoorbeeld 
repetities en andere activiteiten. En een plek 
waar zorgverleners hun zorgdiensten kunnen 
uitvoeren.

Werken aan leefbaarheid is niet iets alleen 
voor de gemeente, maar iets wat je samen 
doet!

Initiatiefnemers dragen een steentje bij

Ja ook voor Gemeente Belangen Bronckhorst 
duurt het proces TBB veel te lang. Velen van u 
zullen zich afvragen waar heeft hij het over. TBB 
staat voor Toekomst Bestendig Bronckhorst. 
Maar als je eerlijk bent is het eigenlijk 
Toekomstige Bezuinigingen Bronckhorst. 
Want daar gaat het om. Bezuinigingen van 
ca. 6 miljoen op een begroting van ongeveer 
60 miljoen, dus zo’n 10%. Het college is op 
onderdelen al vooruit gelopen op het proces 
en tot uitvoering overgegaan (bijvoorbeeld 
de verkoop van een zwembad). Daardoor 

is het niet 
mogelijk een 
i n t e g r a l e 
afweging te 
maken. 
Ook worden 
onderdelen 
buiten het 
proces gela-
ten, zoals de 
Masterplan-
nen Vorden 
en Hengelo. 
Lastig om 
straks een 
goede afwe-

ging te kunnen ma-
ken. 

We wachten al lang 
op voorstellen om 
de keuzes te kunnen maken. Daarmee laten 
we dan werkelijk zien welke richting we op 
willen met Bronckhorst en zijn inwoners. 
Dat die keuzes pijn gaan doen is zeker en 
samenlevingen binnen Bronckhorst zullen 
naar mijn mening worden aangetast. Er 
wordt meer verwacht van ieders eigen 
verantwoordelijkheid om bij te dragen. GBB 
heeft daarvoor zeker begrip maar let op. We 
praten hier over de echte samenleving. Dus 
mensen van vlees en bloed en niet de virtuele 
samenleving, waarachter we ons steeds meer 
verschuilen (Social Media, zoals Twitter, 
Pingen, Hyves en Facebook). Bij het maken 
van keuzes, die binnenkort op ons afkomen, 
zal onze fractie daarmee zeker rekening 
houden. Want GBB is een lokale partij, met 
als doelstelling: “de belangenbehartiging 
van de leefgemeenschappen in de gemeente 
Bronckhorst.” Onze fractie staat voor u klaar 
v.l.n.r. Dennis van Elk, Marcel Westerink en 
Evert Blaauw. Neem gerust contact met ons 
op: GBBfractie@bronckhorst.nl

TBB; TBB; Effe Wachte; Effe Wachte; Effe Wachte;

Actief en solidair
De groep ouderen in de samenleving groeit, 
ook in Bronckhorst. In 2012 is ouder worden 
een Europees thema. Dat gaat over meedoen, 
wonen, zorg en solidariteit. Wat doen ouderen 
zelf en wat doet de overheid voor hen? We 
vertalen het naar Bronckhorst. 
“Actief ouder worden”, hoe je dat doet 
maken ouderen vooral zelf uit. Je bepaalt 
of je wilt blijven meedoen in de vereniging, 
als vrijwilliger, met een parttime baan. De 
gemeente helpt een handje met een steunpunt 
vrijwilligerswerk. Voor mantelzorgers heeft 
de gemeente adviezen.
Iedereen wil het, zelf zo lang mogelijk de regie 
voeren over je leven en zelfstandig blijven 
wonen. Er is steeds meer mogelijk met een 
combinatie van zorg thuis, zorg op afstand en 
handige hulpmiddelen.
De mobiele telefoon en internet maken 
communicatie tussen familie, verzorgenden 
en ouderen makkelijker. Bij het opknappen 
van woningen is het verstandig om rekening 
houden met voorzieningen die nog niet 
nodig zijn maar die later 
lastig zijn aan te leggen. 
Woningbouwcorporaties 
en de gemeente pakken dat 
inmiddels op.

D66 wacht op een uit-
werking van plannen 
voor woonzorg-zones. 
Een zorgcentrum on-
dersteunt dan ouderen 
die in de omgeving wonen. In een ‘zorgbuurt’ 
komt het aan op solidariteit, op acceptatie 
tussen de verschillende leeftijds-groepen. 
Misschien verplaatsen sommigen zich met 
een rollator. Rollators, rolstoelen en kinder-
wagens horen op straat goed vooruit te kun-
nen. Losliggende stenen en ander ongemak 
zijn onoverkomelijke obstakels.
In de Achterhoek zijn we gewend aan naober-
schap. Dat moeten we zo houden, ook met 
nieuwkomers in de buurt. Dat is wat ze in 
Europa solidariteit noemen.
In Bronckhorst is voor zover wij weten (nog) 
geen speciale actie op gang gekomen die 
aansluit bij het Europese thema voor dit jaar. 
Wie heeft een idee?

Anneke Hacquebard, D66 raadslid

Gevreesd moet worden dat in de komende 
jaren o.a. door de schaalvergroting in de 
melkveehouderij ons prachtige agrarische 
cultuurlandschap verwordt tot een kaal en 
ééntonig polderlandschap. Een monocultuur 
van koeienschuren, Engels raaigras en maïs 
met een dramatisch verlies in landschap-
schoon en biodiversiteit en geen koe meer in 
de wei! Het ontbreken van bloeiende planten 
en bomen heeft tot gevolg dat insecten en 
vogels verdwijnen, dat weer leidt tot … enz.
De vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid 
van ons landschap wordt geofferd aan een 
niet duurzame economische ontwikkeling. 
Dit moeten we niet laten gebeuren: ons mooie 
landschap verdient bescherming. Gelukkig 
beseffen steeds meer mensen de noodzaak 
van verandering naar duurzaamheid en 
kopen regionaal en biologisch geproduceerd 
voedsel. Steeds meer boeren beseffen dat 
telkens meer produceren geen garantie is 
voor het voortbestaan van hun bedrijf en dat 
duurzaam produceren dat wél is. Overigens is 
in Nederland een tekort aan biologische zuivel. 
Zoveel tekort dat er plaats is voor nog 50 grote 
biologisch producerende melkveehouderijen! 

Landschap en natuur duurzaam
in onze gemeente?

En zoals een bestuurder zijn gemeentelijke 
financiën niet op orde krijgt door in de 
dorpen de heesters uit de grond te rukken, zo 
krijgt een agrariër zijn bedrijf niet rendabel 
door de laatste 10 knotwilgen of struikenrij 
van zijn land te verwijderen, om daarmee zijn 
productie met één promille te verhogen.
Kortom, Burgers, Boeren en Bestuurders: laten 
we ons gezonde boerenverstand gebruiken en 
samen staan voor ons prachtige landschap, 
duurzaam beheerd door toekomstbestendige 
boeren.

Theo Wentink, GroenLinks Bronckhorst
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