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Deze week:

Gonny en Tienus 
Maalderink 
65 jaar getrouwd

Dash Vorden 
verslaat koploper 
Set-Up’65

Prijsuitreiking 
Kranenburgs 
Carnaval 2013

Daphne 
Lindenschot 
Gelders kampioen

RTL cameraploeg 
voor opnames
HouseVision

Buurtzorg Vorden 
frisse kijk op 
thuiszorg

Dinsdag 26 februari 2013
74e jaargang no. 51

‘Grappig dat de Prins nu Koning 
wordt, leuk om deze wisseling van de 
troon straks mee te maken. Verder 
zal het weinig invloed hebben op de 
jaarlijkse Oranjefeesten in Vorden. In 
grote lijnen verandert er hier niet veel 
en kiezen we voor vrijwel dezelfde ac-
tiviteiten’, zo zegt Ab Velhorst junior, 
voorzitter van de Oranjevereniging in 
Vorden. Hij is overigens wel blij dat 
dit jaar Koninginnedag (Koningsdag) 
gewoon op dinsdag 30 april gevierd 
wordt, want in Vorden vindt altijd op 
de zaterdag voorafgaande aan Konin-
ginnedag, de Oranjeavond plaats. Dit 
keer dus op zaterdagavond 27 april. 
Dan zal het regionaal bekende caba-

retgezelschap Hoe? Zo! medewerking 
verlenen. Ab Velhorst: ‘De festivitei-
ten beginnen 30 april met de traditi-
onele aubade en vlag hijsen. Voor de 
opening hebben we het college van 
B&W uitgenodigd. Vervolgens staat 
er in het Dorpscentrum voor de kin-
deren van de basisscholen een leuk 
programma in de planning. Voor de 
‘grotere’ jeugd en volwassenen is er 
een oriënteringsrit. Verder vindt in 
het centrum van het dorp s’ mor-
gens het vogelschieten en ringsteken 
plaats. Natuurlijk is er kermis en wor-
den er op diverse plaatsen in het dorp 
springkussens geplaatst. De plaatse-
lijke horeca geeft zelf een invulling 

aan Koninginnedag. Veel live muziek 
en om de feestvierders van dienst te 
zijn worden er bij de horeca schermen 
geplaatst zodat men de abdicatie van 
Koningin Beatrix en de troonswisse-
ling kan meemaken. 
Omdat waarschijnlijk veel mensen die 
wisseling willen zien hebben wij als 
Oranjevereniging het onderdeel Kids 
Living Statues , dat tegelijkertijd zou 
worden gehouden, geschrapt. Dit on-
derdeel staat inmiddels drie jaar op de 
agenda en mag zich in een groeiende 
belangstelling verheugen. Het keert 
in het programma van 2014 beslist 
terug’, aldus Ab Velhorst. Wel zullen 
in de loop van de middag in het dorp 
demonstraties plaats vinden met radi-
ografisch bestuurbare auto’ s. Plaats 
en tijd worden nog nader bekend ge-
maakt. De festiviteiten in Vorden wor-
den (22.00 uur) afgesloten met een 
groots vuurwerk. Ab Velhorst:‘ Dit 
jaar krijgt elke kern in Bronckhorst 
van de gemeente een ‘Koningslinde’ 
aangeboden. Op welk tijdstip en waar 
de linde wordt geplant is nog niet dui-
delijk. Wanneer dit bekend is willen 
wij in ieder geval nog iets organiseren 
voor de kinderen van groep acht van 
de basisscholen’’, zo zegt hij. Het be-
stuur van de Oranjeverenging is blij 
met de hulp van vele vrijwilligers. Zo 
is er een speciale commissie die het 
vogelschieten organiseert, terwijl In 
de Reep’ n het ringsteken voor haar 
rekening neemt. Het programma voor 
de schoolkinderen, de organisatie van 
de oriënteringsritten, de hulding van 
de schutterskoning c.q. koningin, de 
prijsuitreiking e.d. is bij de Oranjever-
eniging in ‘eigen beheer’. Ab Velhorst 
tot slot: ‘Wij hopen als bestuur dat 30 
april, net als voorgaande jaren, lek-
ker en soepel verloopt en zoals altijd 
een gezellige happening voor jong en 
oud’. Het definitieve programma voor 
30 april wordt t.z.t. in weekblad Con-
tact bekend gemaakt.

Festiviteiten als vanouds

Oranjebestuur Vorden: 
Een koning, leuk om mee te maken!

Vorden - Anderhalf jaar geleden was het bestuur van de Oranjever-
eniging in Vorden in Den Haag om daar Prinsjesdag gade te slaan. En 
uiteraard zwaaien naar Koningin Beatrix die op een meter afstand 
samen met Prins Willem Alexander en Prinses Maxima in de prachtige 
gouden koets voorbij kwam rijden!

V.l.n.r.: Ab Velhorst, Mieke Polman, Robert Kater en Wilco Degenkamp.

Deze actie wordt al een aantal ja-
ren gehouden en draagt bij om 
onze kas te spekken. Van de op-
brengst worden o.a. muziekstuk-
ken aangeschaft. 

Kijk voor meer informatie over de 
actie op www.reborn.nl

Koor Reborn 
Vorden 
komt weer 
met de 
paaseitjes
Vorden - Vanaf 4 t/m 17 maart 
gaan de leden van het koor Re-
born weer de welbekende paas-
eitjes verkopen.

Oud ijzer kan ingeleverd worden tus-
sen 9.00 en 16.00 uur bij het clubge-
bouw aan de Lankhorsterstraat 3a te 
Wichmond. Geen vervoer? Mail dan 
naar: maaike1115@hotmail.com.

Oud IJzer 
actie S.V.Socii 
Wichmond
Wichmond - Zaterdag 9 Maart 
houdt Sportvereniging een oud 
ijzer actie in het kader van “Bouw 
mee aan de toekomst van Socii”.

Enkele collectanten waren ziek en konden helaas niet meedoen. Maar toch werd er 858 
euro opgehaald in Vorden en Wichmond. Een mooi bedrag. Alle gevers hartelijk dank!!

Collecte Amnesty International
Vorden - Het was koud op de 
avonden in de collecteweek.

Deze week 
in Contact

Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 12
Oplage : 33.200
Aanleveren: 8 maart 2013

Het katern verschijnt in week 12, een  
katern gericht op wat ondernemen is
in de agrarische sector. 
Maak gebruik van deze unieke 
gelegenheid om uw producten en 
diensten onder de aandacht te 
brengen.

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. 0575 55 10 10.

ALGEMEEN
3 maart

2013 

Koopzondag

Uitneembaar katern in het hart van dit blad

Burgerjaarverslag 2012



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 € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (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.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 

uur en 18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden 

afwijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, 

B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks 

van 13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care 

(ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 

19.00-19.30 uur.

Tandarts
2 - 3 maart R.C. Boersma, Vorden (0575) 55 19 08. Voor 

wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare 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.

Dierenartsen
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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. 

Coördinator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl 

Administratief medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

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) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 

zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici 

en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel 

Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 

en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. 

Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.

marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 

32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 

huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 3 maart, Voorjaar zendingszondag, 10.00 uur, Geza-

menlijke dienst in de Gereformeerde kerk, ds. B. Neppelen-

broek-Kwakkel, Zwolle.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 maart, Voorjaar zendingszondag, 10.00 uur, Geza-

menlijke dienst in de Gereformeerde kerk, ds. B. Neppelen-

broek-Kwakkel, Zwolle.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 maart geen viering.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 maart 18.30 uur, Vormselviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 maart 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 

m.m.v. Koorleden.

Zondag 3 maart 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, m.m.v. 

Herenkoor.

Weekenddiensten

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf” (stichting veiling-
commissie), gelegen aan de 
Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) 
van 09.00 tot 12.00 uur en 
daarnaast ook nog dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.  Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. 
Tevens kunt u via ons tele-
foonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl.

�

Gezocht: dames- en/of he-
renfi etsen. Mag ook onder-
delen. Wij halen het gratis
op. Tel.: 06 45 19 32 47.

�

Dagmenu’s            27 febr. t/m 5 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 27 februari
Bosuiensoep / Kipfilet americain met spek, tomaat en kaas 
gegratineerd, met frites en rauwkostsalade

Donderdag 28 februari
Varkensmédaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en groente / Tiramisu met slagroom

Vrijdag  1 maart
Knoflookroomsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade              

Zaterdag 2 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van kipfilet met pindasaus, frites en atjarsalade / IJs met 
slagroom                    

Maandag 4 maart
Groentesoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen 
en groente

Dinsdag 5 maart
Wiener schnitzel met frites en rauwkost salade / IJs met slag-
room

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Laagste prijs garantie!!!!
Bildtstar aardappelen 10 kilo  € 4.98
 zak 3 kilo  € 1.99
Kinderappeltje harde Elstar
 1,5 kilo  € 2.49
Op ons gehele assortiment gesneden 
groenten alle zakken 2+1 GRATIS
Goed gevulde fruit-tas € 5.00
Onze huisgemaakte nasi met een bakje 
rauwkost naar keuze p.p. € 4.98

Uitwaaien in Zeeland! Aan

het strand gelegen chalet  4

personen en uit te breiden tot

8. Info: 06 - 519 222 19

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

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Wilt u FRANS leren? of uw

kennis opfrissen voor de

vakantie? Neemt u contact

op met Mw. Rietman

erietman@lijbrandt.nl of 06

502 939 28

Ervaren freelance secretaresse

heeft nog een aantal uur

beschikbaar voor uw privé- of

zakelijke typewerk. Tel.

0575-556830

Te Huur in Vorden. Deels

gemeubileerde (vloer,

verlichting en gordijnen)

tussenwoning.  Huurtermijn

min. 1/2 jaar.  € 725,- excl. Info

06 285 357 60

Februari = vlaaienfeest
Alle vlaaien div. smaken 
               6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

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

1–
2



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

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

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

Alexander Kleijn 
Tuin/bosverzorging

Voor het zagen, 
snoeien van uw 

bomen en struiken
Tel. 06-51099094

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Van het concert
des levens

krijgt niemand
een program.

Na een leven van werken en zorg, voor zijn gezin, 
is rustig ingeslapen onze lieve vader, schoonvader, 
opa en overgrootvader

Gerhard Jan Rossel
Jan

sinds 26 april 2009 weduwnaar van
Bertha Rossel-Bruil

in de leeftijd van 92 jaar.

 Vorden: Gerrit Rossel
  Wilma Rossel-Kerseboom
 Hengelo Gld.: Ineke Menkveld-Rossel
  Albert Menkveld
 Laren Gld.: Anneke Harkink-Rossel
  Ap Harkink
 Veenhusen Dld.: Betsie Ruesink-Rossel
  Henk Ruesink

  Klein- en achterkleinkinderen

20 februari 2013
Deldenseweg 6a
7251 PN Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tulpen € 2,50 per bos
3 bossen voor € 5,00

Bos voorjaarshout, kers, forsythia,
katjes, bandwilg en Paastakken
 voor € 1,00
Grote pot narcis, hyacint
of blauwe druif voor € 1,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Uitvaartverzorging

Rianne van der Wal - Veenink
T. 06 - 41 83 85 00

www.entoenuitvaartverzorging.nl
Ongeacht wel of geen verzekering.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele felicitaties, kaarten, bloemen en cadeau’s 
voor ons 60-jarig huwelijksfeest.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Hendrik & Gerda Bogchelman
                                                                                                       
Ruurloseweg 121
7251 LD  Vorden Sieradenreparaties

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Tel. (0575) 55 07 25

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Verse kalfsgehaktballen

4de gratis

SPECIAL

Carpaccio van varkenshaas

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rollade + rauwe 
ham

2 x 100 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Filet 
lapjes

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Babi 
pangang

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

WOZ-waarde
te hoog?

Wij maken geheel

GRATIS
bezwaar voor u!

kijk op onze website of bel:

gerardwesselink.nl
0573-454027

puppy’s te koop!
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

Voor uw belangstelling en deelneming na het 
onverwachts overlijden van onze geliefde zus, 
schoonzus en tante

Gerda Antonia 
Walgemoet-Wesselink

Toos

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Fam. Wesselink

Vorden, februari 2013

Uit de familiekring is weggenomen onze zwager 
en oom

Jan Rossel

 Baak: H.E. Bruil-Hietbrink
  Neven en nichten

Heden bereikte ons het droevige bericht dat is 
overleden onze 

Tante Jo Dinkelman

weduwe van Albert Jan Dinkelman
eerder gehuwd geweest met Elbert Willem Bannink

Dinie en Henri Kettelerij-Bannink
Gerda en Hans Bisselink-Bannink
Janny en Wim Lenselink-Bannink
Elli en Alfred Wopereis-Bannink

De goede herinneringen blijven.

Hengelo (Gld.), 21 februari 2013



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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

RECTIFICATIE

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers

006 083 110 115 164 194

207 217 227 282 297 339

637 672 690 691 708 720

831 970 985 1085 1180 1201

Het bestuur van Kranenburgs Carnaval wil een 
ieder bedanken die zich op welke manier ook 
hebben ingezet om er weer een grandioos feest 
van te maken.

                
 
In onze COOP supermarkt hebben wij plaats voor een jonge, 
enthousiaste en flexibele 

 
Verkoopmedewerker (ster)  
Kassa / Kruidenierswaren   

 
Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding, verschillende 
plekken inzetbaar. Goede contactuele eigenschappen,  
 

25 / 32 uur per week. 
 
Een uitdaging voor iemand, die met het overige team onze supermarkt 
tot een succes wil maken. 
 
Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar  
 
Aalderink supermarkt  
Dorpsstraat 14 7221 BP Steenderen 
aalderink.supermarkt@planet.nl 
 

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

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

Voor
naaimachines
en kleinvak

CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW (BPM € 0,-), tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen 
kunnen afwijken van de standaard specifi caties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

0% BIJTELLING VEEL FISCAAL 
VOORDEEL VOOR 
 ONDERNEMERS

BRANDSTOF-
BESPAREND

STANDAARD
4WD

ACTIERADIUS
900 KM 

TREKVERMOGEN 
1500 KG

Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk.

100% SUV, 0% bijtelling.

Zakelijk rijden was nog nooit zo interessant. De Mitsubishi Outlander PHEV is standaard 

zeer riant uitgerust. Zijn hoge zit geeft goed zicht. Hij biedt de rijbeleving van een 

automaat en heeft volop laadruimte. Maar wat deze SUV écht uniek maakt? A-label, 

geen wegenbelasting en geen BPM. 100% SUV, 0% bijtelling? Nu is het mogelijk. Neem 

contact met ons op voor meer informatie over de fi scale voordelen, subsidieregelingen 

voor ondernemers (ZZP, BV, VOF of eenmanszaak) en de aantrekkelijke (lease)prijzen. 

Of bezoek de showroom om het onmogelijke mogelijk te maken.

Mitsubishi 
Outlander PHEV 
 (Plug-in Hybrid EV)

WWW.HERWERS.NL

Herwers Mitsubishi

Vanaf 

€ 43.490,-

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

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

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

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl



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

544,-

 504,-

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo  

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

MSE 140 C-Q
Electrische kettingzaag 
1400 Watt. Zaagbladlengte 30 cm

MS171 Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS 251
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.0 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS 391
Voor Land- en tuinbouw
Vermogen: 4,5 PK Zaagbladlengte: 45cm

219,-

 169,-

279,-

 249,-  879,-
799,-

 769,-

MS 211 
Ideaal voor haardhout
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS341
Specifiek voor de bosbouw
Vermogen 4.2 PK. Zaagbladlengte 40 cm

399,-

 349,-
849,-

 819,-

PELGROM, Sterk voordeel met Stihl!

accu voor al uw 
producten!1

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!



Vooraankondiging themabijeenkomst ‘Beter slapen’, 
11 april
De ouderenbonden, Sensire en de welzijnsorganisaties in de 
gemeente Bronckhorst organiseren samen een themabijeen-
komst voor alle inwoners. Het onderwerp is ‘Beter slapen’.
Niet in slaap vallen, uren liggen woelen en als je eindelijk 
wegdommelt weer wakker schrikken. En wat doe je als je 
wakker ligt? Piekeren over van alles en nog wat. Probeer dan 
maar weer eens de slaap te vatten. Herkent u deze proble-
men dan kan deze bijeenkomst voor u van belang zijn om 
informatie en advies te ontvangen.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 april om 14.30 
uur in Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo. Over twee we-
ken leest u meer over de inhoud van deze bijeenkomst en 
vindt u een antwoordstrook om u op te geven. Dit kan ook 
telefonisch voor 8 april. 
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij de coördina-
toren van de welzijnsorganisatie in uw omgeving. Welzijn 
Hengelo 0575-465281, Welzijn Steenderen, 0575-450029, 
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel 06-106 87 320, Wel-
zijn Vorden 0575-553405 of 553159, Welzijn Zelhem 0314-
622074.

Activiteiten in het woonzorg centrum De Bleijke
Dinsdag 5 maart Bingo Aanvang 14.00
  Kosten € 2.00 p.p.
Woensdag 6 maart Spelmiddag Aanvang 14.30
  Kosten € 3,00 p.p.
Dinsdag 19 maart Bingo Aanvang 14.00
  Kosten € 2.00 p.p.
Woensdag 20 maart Spelmiddag Aanvang 14.30
  Kosten € 3.00 p.p.
Dinsdag 26 maart JS mode show Aanvang 14.30
  Kosten per consumptie.

Met De Zonnebloem op reis
Dinsdag 16 april dagboottocht. De kosten zijn € 32,50. Voor 
aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met 
Truus van Rossum (0575) 462921 of Thea Giesen (0575) 
441220.
Donderdag 2 mei een bustocht door Bronckhorst van 13.00 
tot 17.30 uur. Kosten € 12,50. Voor aanmelding en informa-
tie kunt u bellen met Thea Giesen (0575) 441220 of Hermien 
Veenink (0575) 462707.

Lunch voor senioren
Ook dit jaar bieden Sensire en Stichting Welzijn Hengelo u 
een gratis lunch aan. Houdt u hiervoor dinsdag 26 maart 
alvast vrij? Een mogelijkheid voor opgave aanmelding volgt 
binnenkort.

Wilt u graag iets ondernemen, maar liever niet alleen?
In Hengelo en Keijenborg zijn diverse mensen die het leuk 
zouden vinden om samen met andere te wandelen, een spel-
letje te doen, te handwerken of .....? Als u dit ook prettig 
vindt, laat me dit dan weten, dan kan ik u met elkaar in 
contact brengen. 
Vormt u al met anderen een groepje om samen iets te onder-
nemen en kunnen meerdere mensen hieraan deelnemen, 
ook dan hoor ik dat graag om dit vervolgens door te geven 
aan belangstellende.  U kunt me bellen op 0575-465281.

Voorlichting en keuring rollator
Er gebeuren veel valincidenten met de rollator. Om dit te 
voorkomen is het noodzakelijk dat u een rollator heeft die 
goed bij u past, alles goed werkt en goed is afgesteld op uw 
lichaam.
Dinsdag 26 maart komt firma Emcart om 14.00 uur in De 
Bongerd langs met de rollatorexpress. U krijgt voorlichting 
over kwalitatief goede rollators. U kunt ze bekijken en de 
voordelen en technische mogelijkheden worden gedemon-
streerd. Tevens wordt informatie gegeven over aanschaf, 
vergoedingen en onderhoud. Na de voorlichting is er een rol-
lator  spreekuur. Technici bekijken uw rollator en ter plekke 
worden eenvoudige reparaties en aanpassingen verricht. 
Neem ook vooral uw familie mee, zodat zij ook kunnen 
zien welke mogelijkheden er zijn. Aanmelden is niet nodig. 

Welzijn Steenderen en Sensire verzorgen samen met Emcart
deze middag. De voorlichting en het eerste kopje koffie is
gratis.

Paasbloemstuk
Woensdag 27 maart is er gelegenheid een bloemstuk voor
Pasen te maken. Onder leiding van Aly Klompenhouwer
wordt er een Biedermeierbloemstuk gemaakt in Paassfeer.
Alles vindt plaats in de grote zaal van De Bongerd. Eigen
bijdrage € 8,50 inclusief koffie/thee en alle materialen. In-
formatie bij Gerrie Gal, tel. 452270 of Welzijn Steenderen,
gegevens onder aan de pagina. Opgeven uiterlijk 20 maart
bij dezelfde personen.

Fit door bewegen in het water
Vanaf donderdag 18 april elke week om 13.00 uur bewegen
in het water in het zwembad van Steenderen. Onder leiding
van een zweminstructeur. Kosten € 4,- per keer. Aanmelden
kan vanaf nu. Minimaal 10 deelnemers. Bij veel aanmeldin-
gen maken we een tweede groep voor de meer fanatieke be-
wegers. Samen oefeningen doen in het water is gezellig en
goed voor lijf en leden. U hoeft niet te kunnen zwemmen.
Informatie bij Gerrie Gal, tel. 452270 of Welzijn Steenderen,
gegevens onder aan de pagina. Opgeven uiterlijk 1 april bij
dezelfde personen.

Samen fietsen?
Wilt u de komende zomer ook lekker fietsen? Als er belang-
stellenden zijn dan zorgen wij voor het samenbrengen en
met elkaar afspraken maken. Bent u geïnteresseerd? Bel of
kom langs op het kantoor van de stichting.

Meer
Voor meer activiteiten in Steenderen en omgeving kunt
u ook kijken op de agenda van Steenderens Belang: www.
steenderensbelang.nl

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgege-
vens die genoemd zijn in de kop van deze berichten.

Verandering per 1 januari hulpmiddelenuitleen
De hulpmiddelenuitleen is per 1 januari geschrapt uit de
AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog ondergebracht in
de Zorgverzekeringswet ZVW en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning WMO. Bovendien vallen per 1 januari de een-
voudige hulpmiddelen zoals een rollator, looprek en kruk-
ken niet meer onder de aanspraak van de ZVW, AWBZ en de
WMO. Het gevolg hiervan is dat Stichting Welzijn Vorden
haar depot met hulpmiddelen overhevelt naar het Service-
huis van Sensire in Vorden.
Hulpmiddelen die in 2012 geleend zijn bij Stichting Welzijn
Vorden, dienen daar nog wel retour gebracht te worden. Dit
i.v.m. het afhandelen van de administratie.
Het Servicehuis is te bereiken: Dorpsstraat 7, 7251 BA Vorden,
tel. 0314-357419. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
14.00-17.00 uur. Website: www.sensire.nl

Iets te veel alleen!
Heerlijk een dag niets hoeven. Geen verplichtingen en af-
spraken. Tijd voor uzelf. U bepaalt wanneer u eet, naar bed
gaat en opstaat. Maar wat, als u heel vaak tijd hebt voor
uzelf. Bijna altijd de televisie aan hebt staan, omdat het an-
ders zo stil is.  Het  interesseert u niet vaak meer hoe laat u
opstaat of wanneer u eet, of zelfs wat u vandaag eet. Wan-
neer u wel anderen belt, maar zelden gebeld wordt. Dan
wordt het voordeel van alleen zijn, langzaam een nadeel.
Dan verandert  ‘alleen’ in ‘eenzaam’. “Vaak zeggen ze tegen
mij: “Trek er op uit, sluit je aan bij een vereniging!” Maar
ja het ontbreekt mij aan moed. Wie zit er nu op mijn gezel-
schap te wachten? Contact maken lijkt zo simpel, maar als
ik op het punt sta, haak ik af.”

Wat kun u er zelf aan doen?
Soms lijkt het alleen een kwestie van de stoute schoenen
aantrekken en zelf initiatieven ondernemen. Bij voorbeeld
u aansluiten bij een club of vereniging, buren uitnodigen op
de koffie of met kennissen iets gezelligs ondernemen.

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed
en het zelfvertrouwen om op anderen af te stappen?

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
27-02 SSWB/Markenh./Emcart, rollatorkeuring De Zonnekamp, Zelhem 10.00 uur
28-02 Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
28-02 KBO, kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
28-02 PCOB Vorden, jaarvergadering/lezing/ koffietafel
  Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
02-03 Zonnebloem Steenderen en omstreken,
 Zonnemiddag Den Bremer, Toldijk
05-03 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur 

06-03 Welfare Rode Kruis, handwerken De Wehme, Vorden 14.00 uur
06-03 De Bleijke, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
07-03 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
12-03 Alzheimercafé, anders kijken naar gedrag Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
13-03 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
14-03 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen
   088-2323300
15-03 ANBO Vorden, jaarvergadering Dorpscentrum Vorden 14.00 uur
19-03 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
19-03 VIT, digitale wereld (wel aanmelden) Zaal Langeler, Hengelo
   0544-820000
20-03 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-03 De Bleijke, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
20-03 Welfare Rode Kruis, handwerkverkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
20-03 ANBO Hengelo/Steenderen, schetsjes Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-03 Seniorenclub 60+, toneel met oppeppers Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
21-03 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
22-03 PCOB Vorden, gebruiken rond Pasen Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
23-03 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
 
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst. Kijkt u 
vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een leuke 
activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Anders kijken naar gedrag bij dementie
Het AlzheimerCafé Doetinchem e.o. heeft op dinsdagavond 12 maart als thema: Anders 
kijken naar gedrag bij dementie. Te gast is Pieter Wolswijk. Hij is ouderenpsycholoog 
en freelance filmmaker.
Dementie is van invloed op het gedrag en het gevoelsleven van de patiënt. Zijn of haar 
leven kan ingrijpend veranderen en het gedrag heeft gevolgen voor de mensen om de 
patiënt heen. Iedereen woont het liefst in zijn eigen huis, ook wanneer hij of zij zorg 
nodig heeft. Maar voor mensen met dementie kan het moment komen waarop dat niet 
langer mogelijk is. Een opname in een zorginstelling is dan onvermijdelijk. De over-
gang van het eigen huis naar een verpleeghuis is voor veel patiënten en hun familie een 
grote stap. Gebleken is dat deze mensen zich het meest op hun gemak voelen in een 
veilige, herkenbare en huiselijke omgeving.
Het AlzheimerCafé duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borg-
huis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. 

Mantelzorgsalon 19 maart
Tijdens de mantelzorgsalon wordt gesproken over de voordelen van de digitale wereld: 
Hoe kan de computer uw wereld verbreden?
De computer kan voor mantelzorgers een handig hulpmiddel zijn bij de zorgtaak. Via 
email en videobellen met skype kan eenvoudig contact worden gelegd met familie, 
vrienden en andere mantelzorgers. De digitale wereld biedt uitkomst om een isolement 
tegen te gaan en kan een handige informatiebron zijn.
Graag vooraf aanmelden bij VIT (0544) 820000 of te mailen naar info@vithulpbijman-
telzorg.nl De mantelzorgsalon wordt gehouden van 13.30-16.00 in het Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Valpreventie door voorlichting en keuring rollator
Samen met Zorgorganisatie Markenheem en de Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst organiseert Emcart Groep in het kader van valpreventie een rollatorvoor-
lichting en -keuring.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er praktische voorlichting gegeven. Er wordt voorge-
daan hoe om te gaan met een rollator, hoe loopt u met een rollator, het staan en zitten. 
Wat is de juiste afstelling van de handvatten? Hoe gaat u een stoep op en af? Ook wor-
den er verschillende rollators getoond. Bij aanschaf kunt u dan een betere keuze maken 
welke rollator voor u geschikt is. Na de voorlichting worden de rollators gekeurd. 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties: 27 februari De Zonnekamp, 
Magnoliaweg 34, Zelhem, 10.00 tot 14.00 uur; 26 maart De Bongerd, De Bongerd 1 
Steenderen, 14.00 tot 16.30 uur. Het eerst halfuur bestaat uit een uitgebreide voorlich-
ting.
Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent welkom op elke datum en plaats zo u het 
beste uitkomt.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.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: 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 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



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

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 maanden
november, december, januari en 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!

Deze aktie is geldig in
februari

Heeft u behoefte aan advies of hulp? Mensen in uw omgeving kun-
nen u op weg helpen. Mensen die deskundig zijn of die goed op de 
hoogte van activiteiten, steun en hulp in de buurt. Zij kunnen onder-
steuning en begeleiding bieden, zodat u niet alleen die eerste, soms 
moeilijke stap hoeft te zetten.
U kunt u terecht bij de ouderenadviseur Wilma Berns, Stichting Wel-
zijn Vorden, telefoon: 0575-553159. E-mail: w.berns@sswb.nl

Website van Stichting Welzijn Vorden.
Wij hebben onze website  www.stichtingwelzijnvorden veranderd. 
Misschien heeft u dit al ontdekt! U kunt hierop alle informatie over 
de activiteiten, dienstverlening en cursussen vinden. Ook is nieuws 
van de Stichting WelzijnVorden en de Seniorenrubriek hierop te le-
zen.

Themabijeenkomst ‘Beter slapen’
Zie onder algemeen SSWB.

Jeu de boules bij de Gravin van Vorden
Vanaf dinsdag 26 februari bent u van 14.00-17.00 uur van harte wel-
kom bij de Gravin van Vorden om met elkaar jeu de boules te spelen. 
Het is gratis, alleen koffie of thee is voor eigen rekening. U  beweegt 
in de buitenlucht en het is gezellig. Heeft u eigen jeu de boules-bal-
len, dan mag u die meenemen. 
Is dit iets voor u?  Geef u op bij Stichting Welzijn Vorden, telefoon 
0575-553405.

KunstBus
Op 13 maart gaan we weer naar de schouwburg in Zutphen. Dan is 
er een voorstelling ‘Ikusasa This is Africa!’. Een gloednieuwe muziek- 
en dansproductie uit het huidige Zuid-Afrika.
U kunt contact opnemen met één van de werkgroepleden: Antoi-
nette Timmer, 0575-552027, Lamien Nijhoff,  0575-552117, Josefine 
Meijer 0575-547930 en Nienke Slabbekoorn 0575-846368.

Computeren cursussen 
Hengelo en Vorden werken hierin samen. Bij voldoende deelname 
(minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) organiseren we onder de pa-
raplu van de Stichting Welzijn Ouderen een aantal computercursus-
sen. 
De basiscursus start vanaf 7 maart. U kunt zich nog wel opgeven 
voor:

Cursus Wegwijs in Word 2010. Dit is een tekstverwerkingscursus waar-
bij de basiskennis wordt aangeboden in 6 lessen van anderhalf uur.
Cursus Wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus van 10 lessen van an-
derhalf uur.
Deze cursussen worden gegeven in het Leercentrum van Seniorweb 
in Hengelo (Gld). De begeleiding is in handen van Lies Kelderman, 
Gerrit Terpstra en Henk Roes. 
Lesavonden: maandag- en woensdagavond van 18.30-20.00 uur. Les-
kosten: € 10,- per les inclusief koffie of thee. Bijkomende kosten: les-
boek en usb-stick (verwisselbare schijf).
Opgave: Hengelo Ans Vermeulen, coördinator Stichting Welzijn Hen-
gelo, tel. 0575-465281. Vorden: Louise van Uden, coördinator Stich-
ting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. Inlichtingen: Henk Roes, tel. 
06-21241984.

Startcursus Kennismaken met de iPad
Vanaf 17 maart start een groepje met deze cursus en vanaf 18 april 
zijn er 2 groepjes in het Dorpscentrum te Vorden. U kunt zich opge-
ven bij Stichting Welzijn Vorden en misschien kan er nog een extra 
groep worden gestart.
Kennismaken met de  iPad is een kortdurende cursus (maximaal 5 
lessen van anderhalf uur). Een groep bestaat uit 5 à 6 personen. De 
cursus zal gegeven worden door Henk Roes en Gerrit Terpstra (via 
Seniorweb). De kosten bedragen € 25,- en de bijkomende kosten voor 
een lesboek zijn € 15,-. Een kopje koffie wordt door Stichting Welzijn 
Vorden aangeboden. 
Deze cursus zal in het najaar wederom Bronckhorstbreed worden 
gestart. U kunt zich hiervoor al aanmelden bij Louise van Uden, coör-
dinator Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. Inlichtingen over 
de cursus bij Henk Roes, tel. 06-21241984.

Bridgen voor beginners
Bij voldoende belangstelling start in 2013 weer een cursus bridgen 
voor beginners. Ook kunt u zich opgeven voor een cursus voor gevor-
derden en bij voldoende belangstelling wordt deze nog een keer ge-
geven. U kunt zich voor beide cursussen aanmelden bij de Stichting 
Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Leren omgaan met een mobiele telefoon
Op 18 maart wordt er een middag of morgen georganiseerd in sa-
menwerking met het Ulenhof College. Leerlingen van de school ma-
ken u wegwijs op uw mobiele telefoon. U kunt zich hiervoor nog 

opgeven vòòr 1 maart a.s. Mocht dit iets voor u zijn, meld u aan  bij
Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Stijldansen op de woensdagmiddag
Er kan tot eind april op de woensdagmiddag gedanst worden in het
Dorpscentrum van 14.00-16.30 uur. De kosten zijn € 5,- en de  kof-
fie is voor eigen rekening. Voor meer informatie en opgave kunt
u terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Raadhuisstraat 6, tel. 0575-
553405. E-mail:  l.vanuden@sswb.nl

Oproep voor jokeren en rummi-cub
Wie wil graag komen jokeren of rummi-cub spelen op de  maan-
dagmiddag van 14.30-16.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. Wanneer er genoeg deel-
nemers zijn kan deze activiteit op de maandagmiddag doorgaan in
het Dorpscentrum te Vorden. 

Informatie over overige activiteiten, bewegingsactiviteiten en voorlichting/
thema’s kunt u vinden op onze website ( www.stichtingwelzijnvorden.nl )
en in de folders bij ons kantoor in het Dorpscentrum te Vorden.  Daar lig-
gen ook boekjes van de SSWB waarin u alle activiteiten van de Stichtingen
Welzijn in de gemeente Bronckhorst kunt vinden.
    
Hulp bij invullen van belastingbiljet
Denk aan uw belastingaangifte (1 april). Stichting Welzijn Vorden
biedt u de mogelijkheid om u te helpen bij invullen van een belas-
tingbiljet. Bel even naar 0575-553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen adviseert om tenminste 3 maan-
den voor de vervaldatum van het rijbewijs actie te ondernemen.
De keuring wordt gehouden op zaterdag 23 maart a.s. om 13.15 uur
(organisatie ANBO). Voor wie 70 jaar is of ouder dient zich voor een
verlenging van het rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belang-
stellenden voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of infor-
matie dagelijks tussen 10.00-17.00 uur bellen naar 0575 552003. De
kosten voor de rijbewijskeuring bedragen € 25,-. De keuring wordt
verricht door de keuringsarts Van Remmen die de opbrengst van
deze keuring schenkt aan een project voor ontwikkelingshulp. 
Locatie van de keuring: woonzorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32
in Vorden.

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een
massagebon!

Massagetherapie

jouw gezondheid in goede handen 

De oplossing?
Therapeutische en toch ontspannende massages

Massagetherapie werkt 
preventief en klachtenverminderend

Herken jij dit?
* pijn

* hoofdpijn
* nek/schouder en rugklachten

* maag-en darmklachten
* klachten ten gevolge van stress

Meer informatie? Bezoek de website of bel en maak een afspraak

Maandaanbieding FEBRUARI

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

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



,,Onderhoudsbeurten, reparaties en 
storingen zijn voor ons geen pro-
bleem”, zo verklaart Gerrit Rouwen-
hhorst van Rouwenhorst Bos- en 
Tuinmachines uit Barchem. ,,Ver-
toont uw machine mankementen, 
dan zijn wij bereid om langs te ko-
men en te analyseren waar het pro-

bleem ligt zodat we dit uiteindelijk 
voor u kunnen oplossen. U kunt er-
van op aan dat wij onderhoudsbeur-
ten of reparaties deskundig uitvoeren 
ongeacht het merk van de machine, 
want onze werkplaats, servicebus en 
onderdelenmagazijn zijn er voor in-
gericht en wij staan dan ook graag 

voor u klaar! Voor kleine storingen 
en reparaties hebben wij een com-
pleet ingerichte servicebus waarmee 
wij bij de klant de storing ter plekke 
proberen op te lossen.” 

VERTICUTEERMACHINE 
Voor een goede beluchting en het 
verwijderen van mos in het gazon 
is het belangrijk gras minimaal een 
maal in het maaiseizoen te verticu-
teren. Een verticuteermachine is bij 
Bos – en Tuinmachine Rouwenhorst 
te huur en te koop. 
Voor meer informatie: zie de website 
www.rouwenhorstbarchem.nl

‘Het regelmatig onderhouden is van groot belang’

Onderhoud tuinmachines 
bij Bos- en Tuinmachines 
Rouwenhorst Barchem

Barchem - Of u nu een groot of klein gazon heeft, een perfect gezaaid 
gazon vraagt om veel onderhoud, evenals de machines die bij deze 
klus gebruikt worden. De beste tijd voor een onderhoudsbeurt is ui-
teraard wannaar de machines niet in de gebruik zijn. Het regelmatig 
onderhouden is van groot belang. Daardoor gaan de machines veel 
langer mee. Ook leveren ze een beter resultaat wanneer u weer in de 
tuin aan de slag gaat.

,,Onderhoudsbeurten, reparaties en storingen zijn voor ons geen probleem”, zo verklaart Gerrit Rouwenhhorst van Rouwenhorst Bos- 
en Tuinmachines uit Barchem. ,

Op de Pasman manege te Eefde ko-
men wekelijks 120 ruiters en amazo-
nes met een lichamelijke of verstan-
delijk beperking uit de gemeentes De-
venter, Zutphen, Lochem en Bronck-
horst paardrijden. Voor deze speciale 
groep ruiters is het paardrijden een 
goede therapie: zowel lichamelijk als 
geestelijk werkt het inspannend én 
ontspannend. Daarnaast ervaren zij 
het omgaan met de paarden als zeer 
waardevol. Het verzorgen van de 11 
paarden en het onderhoud van de ge-
bouwen is echter een kostbare zaak. 
Om de kosten enigszins te drukken 
worden elk jaar nette tweedehands 
kleding en schoenen op diverse loca-

ties in de regio ingezameld. Met het
geld dat hiervoor wordt ontvangen
kunnen nieuwe materialen, zoals za-
dels en hoofdstellen, maar ook de da-
gelijkse plak hooi en schep brokken
worden betaald.
Tussen 8 en 12 maart ontvangen in-
woners in de kern van de Gemeente
Vorden een kunststof zak met het
opschrift VPGO (Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten Oost) in de
brievenbus. Hierin kunt u kleding/
schoenen verzamelen en op de ver-
melde datum, tussen 13 en 15 maart
aan de weg zetten. Mocht een kle-
dingzak niet meegenomen zijn kunt
u bellen met 0575-575464 (na. 18.00
uur). Heeft u verderop in het jaar nog
kleding, dan kan u deze afgeven op
de Pasman manege, Mettrayweg 43A
in Eefde. 

Namens onze gehandicapte ruiters
hartelijk dank want “Uw gebruikte 
kleding houdt onze gehandicapte rui-
ters in het zadel”

Kledinginzamelactie 
VGPO in de kern van 
de Gemeente Vorden
Vorden - De Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten Oost or-
ganiseert van 13 tot en met 15 
maart een kledinginzamelactie 
voor de gehandicapte ruiters. Uw 
gebruikte kleding houdt onze ge-
handicapte ruiters namelijk in 
het zadel!

Naast Jaarverslagen van secreta-
ris en penningmeester zal de heer 
G.Sterringa, voormalig huisarts, ons 
vertellen over “Hart-en vaatziekten”. 
Tevens neemt de heer G. Brummel-

man afscheid van het bestuur als 
penningmeester. Daarna wordt de 
bekende Koffietafel gehouden. Op-
gave hiervoor bij mevr. A. Meijer-van 
Schepen (tel. 0575-553246).

PCOB afdeling houdt 
Jaarvergadering
Vorden - Nu op 24 januari j.l de geslaagde 25-jarige Jubileumviering 
is gehouden, zal op donderdag 28 februari a.s de Jaarvergadering 
worden gehouden om 14.30 uur in het Stampertje Dorpscentrum).

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

“Het zou de gemeente Bronckhorst 
sieren, als zij ook voor haar vermoor-
de Joodse inwoners een gedenkteken 
wilde oprichten” , aldus Loonstein, 
voorzitter van de FJN. “In Vorden 
bestond een Joodse gemeenschap, 
die bij het uitbreken van de oorlog 
echter al verdwenen was. Wel zijn 
er Joodse mensen uit Vorden door 
de Duitsers vermoord. Naar hen ver-
wijst niets in het dorp. Steeds meer 
gemeenten werken echter mee aan 
monumenten voor hun vermoorde 

Burgemeester Henk Aalderink: ‘Invulling dodenherdenking aan 4 en 5-comité’s’

FJN pleit voor Joods gedenkteken in Vorden

Vorden - Herman Loonstein van de organisatie Federatief Joods Ne-
derland (FJN) pleit voor een Joods monument in Vorden. Hij doet deze 
suggestie nadat dinsdag 19 februari uit de uitkomst van het hoger 
beroep dat diende bij het gerechtshof in Arnhem, bleek dat burge-
meester Aalderink op 4 mei 2012 toch langs de Duitse oorlogsgraven 
had mogen lopen. De voorzieningenrechter in Zutphen had dit de 
burgervader en andere gemeentevertegenwoordigers verboden nadat 
Loonstein een kort geding had aangespannen. Volgens de FJN negeert 
Aalderink het belang van verdwenen nabestaanden van Joodse slacht-
offers. Burgemeester Henk Aalderink laat weten dat de invulling van 
dodenherdenking niet aan hem en de gemeente is, maar aan de 4 en 
5 mei-comité’s. “We hebben al wel een Joods gedenkteken in de ge-
meente Bronckhorst, dat staat in Hengelo.”

Het houten kruis ter nagedachtenis aan alle Vordense oorlogsslachtoffers staat achter de Engelse oorlogsgraven op de begraafplaats.

Joodse inwoners, zoals bijvoorbeeld 
juist ook weer in Heemstede”. Uit on-
derzoek van FJN-voorzitter blijkt dat 
acht in Vorden geboren Joden tijdens 
de oorlog in Auschwitz zijn omgeko-
men, drie overleden er in Sobibor, één 
in Sarkau en één in Ermelo.
Loonstein zegt zelf niet het initiatief 
te nemen voor een monument. “Ik 
hoop dat de burgemeester dat zelf 
doet. Vorig jaar wilde hij wel langs de 
Duitse graven lopen. Ik ben benieuwd 
of hij zich ook van de andere kant laat 
zien.”

‘Invulling dodenherdenking aan 
4 en 5 mei-comité’s’
Burgemeester Henk Aalderink stelt 
voorop dat het niet aan hem is om 
invulling te geven aan de manier 
van herdenken van oorlogslachtof-
fers. “Vorig jaar nam het Comité 4 
mei in Vorden het initiatief om langs 
de Duitse graven te lopen, als bur-
gemeester was ik daar te gast.” Met 
toestemming van de gemeenteraad, 
maar zonder dat van de Zutphense 
voorzieningenrechter. Dat het ge-
rechtshof dinsdag 19 februari bepaal-
de dat die uitspraak wordt vernietigd, 
is volgens Aalderink goed voor heel 
Nederland. “Er is nu helderheid voor 
alle gemeenten in het land over wie 
wat bepaalt.”
Het initiatief om eventueel in Vorden 
de Joodse slachtoffers te herdenken 

ligt dus ook bij het plaatselijke Comi-
té 4 mei. Aalderink laat verder weten
dat er al wel een gedenkteken voor
Joodse slachtoffers is in Hengelo. 
Voorzitter Bart Hartelman zegt niet
op de hoogte te zijn van de lijst waar-
over Loonstein beschikt. “Daarmee
wil ik absoluut niet zeggen dat het 
niet juist is.” Hij laat weten dat zijn
comité zich nu beraadt over de invul-
ling de dodenherdenking in Vorden
dit jaar. “We nemen daarbij alles mee.
Zo zijn er op 50 meter van de Duitse
graven op de begraafplaats in Vorden
ook drie graven van Jehovagetuigen
die gefusilleerd zijn door de Duitsers.
Van een nabestaande hebben we een
brief gekregen met de vraag of daar
ook aandacht aan besteed kan wor-
den”, vertelt de voorzitter. 

Hoe het programma er uiteindelijk
uit gaat zien, daar kan Hartelman
nog weinig over zeggen. “Wel staat er
tussen de Engelse oorlogsgraven een 
houten kruis ter nagedachtenis aan
alle Vordense oorlogsslachtoffers. Dat
was eerst niet goed zichtbaar door 
rhodondendrons, maar die zijn nu
bijgesnoeid. Wellicht dat iemand van
de gemeente daar op 4 mei een krans
legt.” De organisatie van de doden-
herdenking en de gemeente zijn in
nauw overleg met elkaar. Begin april
is duidelijk hoe er in Vorden herdacht
gaat worden.

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



De provincie Gelderland  voldeed 
aan de wettelijke verplichting met 
de website MijnLeefomgeving.nl. 

Op deze website kunnen burgers op
postcodeniveau informatie over hun
leefomgeving vinden. Dit Gelderse
initiatief was een inspiratiebron voor
de Landelijke Atlas Leefomgeving.
Atlasleefomgeving.nl is via postcode
toegankelijk en toont locatiespecifie-
ke informatie met toelichtende tek-
sten en kaarten. Extra functies van de
landelijke Atlas Leefomgeving zijn:
locaties vergelijken, thema’s combi-
neren, locaties bewaren en delen en
meedoen in discussiegroepen. De lan-
delijke Atlas leefomgeving sluit aan
bij de ambitie van de provincie om
geografische informatie te ontsluiten
voor een breed publiek.

Milieuinfo over buurt op 
Atlas Leefomgeving
Regio - Op 14 februari is de Gel-
derse Website Mijnleefomgeving.
nl over gegaan naar de Lande-
lijke Atlas Leefomgeving. Dat is 
acht jaar nadat het verdrag van 
Aarhus in Nederland in werking 
is getreden. Hiermee hebben bur-
gers recht op toegang tot milieu-
informatie van overheden. De At-
las Leefomgeving wordt gedragen 
door samenwerking van rijks-
overheid, provincies, gemeenten 
en enkele kennisinstituten.

De Bluesbreakers, met frontman Dik 
Korving (Mr. Brown) uit Lobith, zijn al 
ruim 15 jaar actief in het Nederland-
se Bluescircuit. Dik schreef vele eigen 
nummers en is een meester in het 
vertolken van de slow blues, waarvan 
zijn eigen nummer ‘Riverside Blues’ 
een mooi voorbeeld is. Naast eigen 
repertoire worden bekende covers 

gespeeld van o.a. Albert Collins, Eric 
Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King 
en vele anderen. In April 2012 werd 
de cd ‘Riverside’ uitgebracht met ei-
gen nummers en enkele covers. Dit 
jaar zal er een nieuw album gaan ver-
schijnen met uitsluitend eigen werk, 
geschreven door Dik Korving en Fran-
cesco Frentrop.

U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Bluesbreakers bij live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 27 februari spelen de ‘Bluesbreakers’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café 
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De Lions zijn via hun netwerk in staat 
om munten en papiergeld uit de hele 
wereld om te zetten in euro’s. Oud 
geld dat door nationale banken niet 
meer wordt ingewisseld, wordt aan 
de hoogst biedende verzamelaar ver-
kocht.
De opbrengst van de actie gaat naar 
de Lionsclubs in de derde wereld. Alle 
Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en 
bij hen blijft er dus niets aan de strijk-
stok hangen. Daarom werd de chari-
tatieve tak van de Lions tot de beste 
Niet Gouvernementele Organisatie 
(NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 
1.3 miljoen Lions in 205 landen, zijn 
zij de grootste serviceclub organisatie 
in de wereld.

Straatarme blinden in ontwikkelings-
landen worden gratis geopereerd om 
van hun blindheid verlost te worden. 
Een staaroperatie daar kost slechts 
15 euro. Dankzij het feit dat Wilde 
Ganzen onze actie 50% premie geeft, 
is er dus maar 10 euro nodig om één 
blinde weer ziende te maken.
De verzamelzuil werd door Anne Pe-
ra van de Lions Bronckhorst overhan-
digd aan de heer Henk Hollak van de 

Jumbo in Zelhem. Ook in de andere 
dorpen van de gemeente Bronkhorst 
wordt contact gelegd met de lokale 

supermarkt om een zuil te mogen 
plaatsen voor de inzameling van oud 
en vreemd geld.

Inzameling oud en vreemd geld 
door de Lions club Bronckhorst
Bronckhorst - Via een verzamel-
zuil bij Jumbo Zelhem gaan de Li-
ons Bronckhorst oud en vreemd 
geld inzamelen voor staaropera-
ties in ontwikkelingslanden. Elke 
Nederlander heeft wel oud en 
vreemd geld in de keukenla lig-
gen. Via de collecte zuil kan er 
een zinvolle bestemming aan ge-
geven worden.

Anne Pera overhandigde de oud en vreemd geld verzamelzuil aan Henk Hollak.

Het programma ziet er als volgt uit. 
In Sporthal De Kamp worden twee 
wedstrijden gespeeld: 11.00 uur 
Quintus D1-Huissen HV D1; 11.45 
uur Quintus GC2-Duiven GC2.
De overig teams spelen uit: 10.55 uur 
Gazellen, de HA1-Quintus HA1, De 
Bongerd Doetinchem; 11.15 uur Udi 
‘96 HB2-Quintus HB1, Kermisland 
Arnhem; 12.00 uur Grol H.V. GC1-

Quintus GC1, Den Elshof Groenlo;
13.10 uur DSC HS1-Quintus HS1,
Keizerslanden Deventer; 13.10 uur 
Minerva D2-Quintus D2, De Pol Gaan-
deren; 14.50 uur OBW DS4-Quintus
DS1, Lentemorgen Zevenaar; 16.00
uur Apollo ‘70 HS2-Quintus HS2,
Kon. Beatrixcentrum Wehl.
SV Quintus is op zoek naar sportieve
meiden in de leeftijd van 12 t/m 16
jaar die het leuk vinden de handbal-
sport te proberen. Zij mogen donder-
dagavond drie maal gratis komen
trainen van 18.30 tot 19.30 uur in
Sporthal De Kamp in Hengelo Gld. 
Enthousiast en nieuwsgierig? Bel
voor inlichtingen met Rob Wentink,
telefoon (06) 22973267. Meer infor-
matie over Handbalvereniging SV
Quintus staat op www.svquintus.nl

Gemengd C1 van Quintus Hengelo 
als enige team in actie
Hengelo - Op zondag 17 febru-
ari werd slechts een handbalwed-
strijd gespeeld, de uitwedstrijd 
FBC GC1 tegen Quintus GC1 in 
Sporthal De Cluse in Herwen. 
FBC was een pittige tegenstander 
en nam de voorsprong, uitslag 
13-6. Zondag 24 februari komen 
alle teams in actie.

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 kun-
nen inschrijven via www.toernooi.nl 
of via de toernooileider Rik Koolhof, 
telefoon (0575) 452132. Er worden in-
schrijfkosten gevraagd per onderdeel.

Dit tennistoernooi wordt traditioneel 
gesponsord door hoofdsponsor Regio-
Bank Steenderen van Marti Bulten. 
Ook onze overige sponsoren ontbre-
ken niet, waaronder Pepe Grillres-
taurant uit Baak, Arci en Installatie-
bedrijf Marketz uit Steenderen en 
Houx-Sport uit Zutphen. Wie nog 
een racket heeft liggen dat toe is aan 
nieuwe bespanning, kan tijdens het 
toernooi wederom het tennisracket 

in het clubgebouw laten bespannen 
door Houx-sport. Ook kan gebruik 
worden gemaakt van een massage.

De halve finales en de finales van 
dit toernooi worden gespeeld in het 
weekend van vrijdag 15 en zaterdag 
16 maart. Wie leuke en spannende 
wedstrijden wil zien, wil kennisma-
ken met de tennissport en in het bij-
zonder met het tennissen in Steende-
ren, kom dan in de week van zondag 
10 tot zaterdag 16 maart naar het 
prachtige park aan de Prins Bern-
hardlaan 5. 
Een niet te missen kans om kennis te 
maken met tennissen en de gezellige 
vereniging.

Regiobank toernooi tennisvereniging De Nieuwe Hellewei Steenderen
Steenderen - Ook dit jaar organiseert tennisvereniging De Nieuwe Hel-
lewei uit Steenderen het Regiobank Open Tennistoernooi. Dit toer-
nooi wordt gehouden van zondag 10 t/m zaterdag 16 maart en staat 
goed bekend in de ruime omgeving. Het is voor de fanatieke tennis-
sers een mooie aanloop naar de KNLTB competitie die in april weer 
van start gaat.

Wanneer pa en ma op vrijdagavond 
(koopavond) met het werk klaar wa-
ren, trakteerde ik op zelf gebakken 
cake. De vader van een vriend van mij 
was een Bourgondisch type en die was 
altijd bezig met koken. De liefde voor 
koken heb ik van hem geleerd. Koken 
is nog altijd mijn grootste hobby. Mijn 
vrouw Lisette hoeft nooit te koken, dat 
doe ik, het is mijn passie’, zo zegt de 
thans 35-jarige Vordenaar Arjan Sie-
merink. Dat hij uiteindelijk met zijn 
grote hobby zijn dagelijks brood zou 
gaan verdienen, was voor iedereen 
in zijn naaste omgeving zo klaar als 
een klontje. Arjan: ‘Na de middelbare 
school heb ik eerst de hotelschool in 
Apeldoorn bezocht en aansluitend 
een opleiding tot kok gevolgd. Tijdens 
de schoolperiode heb ik veel in de ho-
reca gewerkt. Bijvoorbeeld vier jaar 
lang bij Klaas Bakker. Daar bracht ik 
in een veel te groot pak onder meer 
tijdens bruiloften en partijen, de scha-
len met hapjes rond. Vervolgens was 
ik leerling-kok bij restaurant Kaal in 
Wolfersveen. De heer Kaal was zelf 
een ouderwetse chef-kok in de trant 
van ‘niet lullen maar poetsen’, zo 
vertelt een enthousiaste Arjan Sieme-
rink. Na nog enkele jaren als kok bij 
hotels in Zutphen te hebben gewerkt, 
vond Arjan het welletjes. Ook hij wil-
de wel eens een vrij weekend hebben 
om met vrienden te gaan stappen. 
Arjan: ‘Daar kwam nooit wat van, al-
tijd maar werken. Ik heb er trouwens 
nooit spijt van gehad, wil je wat be-
reiken in je leven dan moet je ook in 
jezelf investeren en dat heb ik met 

veel liefde gedaan’, zo zegt hij. Sinds
een aantal jaren is Arjan Siemerink 
werkzaam als culinair chef bij een 
bedrijf (Yama Products) dat zich bezig
houdt met alles omtrent de Japanse
keuken. ‘Ik heb de afgelopen jaren 
veel van de technieken en kookstij-
len geleerd van Japanse chefs en geef
ik momenteel ook masterclasses in 
sterren- restaurants en schrijf ik ook
regelmatig recepten voor vakbladen.
Overal waar een culinair oog gewenst
is, haak ik aan’, zo omschrijft Arjan
zijn beroep. De Aziatische keuken is
volgens hem de laatste jaren meer
en meer in opkomst. Daarover zegt
hij: ‘Vroeger was alleen de Chinees 
‘op de hoek‘ bekend. Tegenwoordig
bezoeken steeds meer mensen als va-
kantiebestemming landen in Azië en
daar leren ze de smaakvolle ‘keuken’
waarderen. De afgelopen jaren krijg 
ik veel verzoeken om sushiworkshops
te geven. Niet alleen het leren van een
rolletje maken, maar echt de authen-
tieke techniek van A tot Z. Ik geef al
wel workshops, maar gezien de vraag,
wil ik dit uitbreiden. Ik denk dan aan
workshops van acht tot tien personen.
Mochten mensen geïnteresseerd zijn 
dan kunnen ze bellen 06-13146410
of een mailtje naar q-taste@live.nl.
Waar de workshops gegeven worden,
hangt af van de interesse. Ik ben van
plan om bijvoorbeeld tijdens de work-
shops een aantal plaatsen te verloten.
Eén ding is zeker: Ieder mens heeft
wel iets met eten en dat maakt het ko-
ken oneindig’, aldus Arjan Siemerink.

Culinair chef van de Japanse keuken

Arjan Siemerink wil 
workshops organiseren
Vorden - Zijn ouders runden 
aan de Zutphenseweg een zaak 
(opticien-juwelier Siemerink). De 
kleine Arjan had niets met deze 
materie, zijn voorkeuren lagen 
duidelijk anders. ‘Ik denk dat 
mijn vader en moeder het best 
leuk hadden gevonden, dat ik 
hen later zou zijn opgevolgd. Ik 
had echter nooit de gedachte in 
hun vak te stappen. Als klein ke-
reltje kende ik maar één hobby: 
cake bakken.



Rob Verheul opende de middag met 
prachtige klanken op zijn hang. Hij 
legde meteen uit wat een hang is en 
waar die vandaan komt: in 2003 ver-
scheen pas de eerste hang (Schwei-
zerisch voor hand), in Zwitserland. 
Het publiek van TOM was snel in de 
ban van de prachtige klanken van 
dit bijzondere percussie-instrument. 

Kees vertelde Griekse mythen en dat 
deed hij op een heel eigen wijze. Hij 
liet hier iets weg en voegde daar iets 
toe waardoor hij de verhalen lekker 
spannend maakte. Het laatste ver-
haal voor de pauze ging over Vorden 
en Zutphen.
In de pauze mocht het publiek zelf 
even proberen hoe het is om op zo’n 

hang te spelen. Hier werd gehoor aan 
gegeven en naast het spelen werden 
ook vele vragen beantwoord. Na de 
pauze kwamen de verhalen van iets 
dichter bij huis, uit Ierland. Rob was 
wederom in staat om zijn eigen ver-
haal te vertellen op de hang. Na af-
loop werd de cd van Rob grif gekocht. 
Binnenkort staat op de webstek www.
tom-vorden.nl bij ‘Artiesten’ een im-
pressie van deze middag. Aanstaande 
vrijdag 1 maart is de reguliere vrij-
dagavond in TOM met cabaretier 
Thijs Kemperink.

In de Ban van de Hang in TOM

Vorden - Afgelopen zondagmiddag werd in Theater Onder de Molen de 
laatste Midwintervertelling van dit jaar gehouden. Deze werd verzorgd 
door verteller Kees van Wanrooij uit Breda en zijn muzikale begelei-
der Rob Verheul uit Wapserveen.

links Kees van Wanrooij, rechts Rob Verheul

INTERNE VERHUIZING
De interne verhuizing van de mas-
sagepraktijk voor kinderen, jeugd en 
vrouwen, maakt dat er ruimte vrij-
gekomen is voor verhuur en nieuwe 
plannen. Marlies Meenks legt uit: 
‘Iedereen reageert positief over de 
nieuwe ruimte: gezellig, meer kleur, 
alsof het meer besloten aanvoelt. Tij-
dens het werken met kinderen heb 
ik soms meer ruimte nodig voor oefe-
ningen, dan kan ik altijd kort de over-
stap maken naar mijn oude plek.’ De 
oude praktijkruimte is groot, fijn qua 
sfeer en een ideale ruimte om bijvoor-

beeld lezingen, cursussen, workshops
te geven. Het is dan ook een nieuwe
uitdaging om te verbreden, kennis
over te dragen en andere contacten
te leggen.
Een groot gedeelte van deze orga-
nisatie is door Ferdinand van Alen
overgenomen onder de naam: Het
Leenhuys. Zie www.het-leenhuys.nl 
‘Een zeer toepasselijke naam’, aldus
een lachende Marlies Meenks. ‘Het is
toch prachtig als meer mensen hier
een start kunnen maken en de plek
even kunnen lenen voor het geven/
delen van hun eigen passie. ’

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Naast haar massagebehandelingen, 
een uitgebreid menu van verschil-
lende massagevormen, heeft Mar-
lies Meenks voor komend voorjaar
2013 weer verschillende cursussen
en workshops ingepland. Marlies
vindt het prachtig werk om kennis
te kunnen delen, fijn om anderen
technieken te leren en te werken
met groepen,’aldus de enthousiaste
Marlies Meenks. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op www.marlies-
meenks.nl. Marlies Meenks tel: 06-
21607227.

Nieuwe uitdagingen voor Marlies Meenks
Veranderingen bij haar 
Massagepraktijk te Vorden
Vorden - Naast een naamsver-
andering voor Marlies Meenks, 
voorheen Marlies Aartsen, zijn 
er verschillende veranderingen 
gaande in haar massagepraktijk 
/ lichaamsgerichte kinder- en 
jeugdtherapie.De bedrijfsvoering 
is compleet gedigitaliseerd. Dit 
maakt het mogelijk dat de cli-
ent de rekening rechtstreeks kan 
doorsturen naar hun zorgverze-
keraar, zo ook de betaling via een 
pinautomaat. De bereikbaarheid 
is verbeterd door gebruik van al-
leen een mobiel nummer.

Sociï is een warme vereniging, die let-
terlijk en figuurlijk staat voor ‘bond-
genoten’. Veel van de leden van Sociï 
komen uit Wichmond en Vierakker. 
Daarnaast trekt de vereniging ook 
veel leden uit omliggende kernen als 
Baak, Delden en Vorden. Wie Sociï 
eenmaal in zijn hart gesloten heeft, 
laat dat niet zomaar los. Toch moet 
er ook weleens iemand afhaken, wat 
dan weer consequenties heeft voor 
onze ledenaantallen. Dit geldt ook 
voor de afdeling voetbal.

De afdeling voetbal bestaat uit vijf 
seniorenelftallen, een dameselftal en 
meerdere jeugdteams. Het eerste elf-
tal komt momenteel uit in de vijfde 
klasse D, nadat het vorig seizoen 
kampioen is geworden in de zesde 
klasse. De overige elftallen komen 
uit in de reserveklassen 5, 6 en 7. Het 
damesteam is opgericht in de zomer 
van 2012 en breidt zich zienderogen 
uit met enthousiaste meiden. De 
jeugd van Sociï speelt momenteel nog 

in een samenwerkingsverband met 
Baakse Boys onder de naam SBC’05.
Vanaf 2013/2014 houdt SBC’05 op te
bestaan, momenteel zoekt de Sociï-
jeugd naar nieuwe mogelijkheden.

Toch wordt ook Sociï, net als vele an-
dere verenigingen, langzaamaan ge-
confronteerd met de demografische
ontwikkelingen. Mede door de ver-
grijzing wordt het steeds vaker een
uitdaging om de elftallen ’s zondags
met een man of 14 op pad te sturen.
Dat is de reden dat Sociï continu uit-
kijkt naar nieuwe leden. Dit geldt
zowel voor onze jeugdelftallen, het
eerste elftal als voor de lagere elftal-
len, en ook het damesteam. Wil je 
meer informatie over de mogelijk-
heden om lid te worden? Bel of mail
dan met Nout Nijenhuis (secretaris) 
via 06-15377992 / noutnijenhuis@
hotmail.com. Specifieke vragen over 
de jeugd kunt u stellen aan jeugd-
voorzitter Arend Jan Groot Jebbink
via 06-11223587.

Sociï, altijd op zoek naar 
nieuwe leden!

Wichmond - Aan de rand van Wichmond ligt het mooie sportpark 
De Lankhorst van sportvereniging Sociï. Deze complete accommoda-
tie biedt mogelijkheden om te voetballen, volleyballen en tennissen.
Het hele jaar door is er dus wel wat te doen! Momenteel vindt er een
grootscheepse verbouwing plaats om het park toekomstbestendig te
maken.

Vanaf het dagadres in Tiel zal een be-
zoek gebracht worden aan een fruit-

teeltbedrijf, een hortensiakwekerij, 
een koikarperbedrijf en een kwekerij
waar op duurzame wijze bomen wor-
den geteeld. Verdere informatie bij
Rikie Norde, telefoon 551622, e-mail
rikienorde@hotmail.com tot uiter-
lijk maandag 4 maart kan men zich
opgeven.

PR-reis Vrouwen van Nu 
naar Rivierengebied
Vorden - De jaarlijkse PR-reis van 
de provinciale Agrarische Com-
missie van Vrouwen van Nu is op 
woensdag 24 april a.s. en gaat dit 
jaar naar het Riverengebied.

Vier jaar geleden begon Buurtzorg 
in Vorden als een klein zelfsturend 
team van hoogopgeleide wijkver-
pleegkundigen en wijkziekenverzor-
genden die verzorging en verpleging 
24 uur per dag verleend en organi-
seert. Het aantal cliënten is door de 
jaren heen sterk toegenomen. Sinds 

december 2012 kent Vorden daarom 
twee autonome Buurtzorg teams: 
team Veldzicht en team Molenblik. 

‘Vanuit kleine teams kunnen we ef-
ficiënt blijven werken en staan we 
dicht bij de cliënt. Doordat we niet 
gestuurd worden door managers ligt 

het verantwoordelijkheidgevoel hoog 
en bepalen we onze eigen koers’. Goe-
de thuiszorg vraagt een professionele 
en toegewijde belangstelling voor de 
persoonlijke situatie van de cliënt. In-
spelen op zorgvragen, samen oplos-
singen zoeken en grotere problemen 
voorkomen. Door de korte lijnen, 
met direct persoonlijk contact en mi-
nimale bureaucratie, kunnen onze 
cliënten rekenen op goed geregelde 
zorg thuis. Voor verdere informatie 
kunt u contact opnemen met: 06-
12323411.

Buurtzorg Vorden al vier jaar 
een frisse kijk op thuiszorg

Vorden - Buurtzorg levert professionele thuiszorg, regelt de zaken 
eromheen en zorgt ervoor dat de cliënt zelf kan blijven beslissen over 
wat er nodig is. Na vier jaar actief te zijn in Vorden kijkt Buurtzorg 
Vorden terug op een succesvolle periode, maar nog liever kijkt de or-
ganisatie vooruit.



De eerste prijs is gewonnen door de familie ten Have, 
tweede prijs familie Schotz, derde prijs familie Bulten en 
de 4e prijs is gewonnen door Mevrouw Stoffels. 

In het Contact van vorige week is in het Contact per abuis 
de verkeerde uitslag gepubliceerd. Bijgaand de juiste uit-
slag van de loterij 2013. 

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 006, 
083, 110, 115, 164, 194, 207, 217, 227, 282, 297, 339, 637, 
672, 690, 691, 708, 720, 831, 970, 985, 1085, 1180, 1201.

Prijsuitreiking Kranenburgs Carnaval 2013

Kranenburg – De prijsuitreiking van de verloting 
van het Kranenburgs Carnaval heeft plaatsgevon-
den. Zie de winnaars op de foto’s.

Daarom heeft de veilingcommissie 
besloten een verjaardagsfeest te hou-
den in mei a.s. en hiervoor krijgt men 
te zijner tijd een uitnodiging.
Belangrijk te vermelden is dat zij ook 
wil trakteren. Waaruit bestaat nu 
deze traktatie? De veilingcommissie 
wil de gelden die zij ontvangt uit de 

opbrengsten van de kringloopwinkel
besteden aan goede doelen en maat-
schappelijke initiatieven die gedragen
worden door de Vordense bevolking.
Het bestuur stelt daarom voor 2013
een substantieel bedrag beschikbaar
voor maatschappelijke of culturele
organisaties/verenigingen die een 
sterke binding hebben met de de
voormalige gemeente Vorden. Vor-
denaren worden in de gelegenheid 
gesteld hiervoor sponsorverzoeken in
te sturen naar de Veilingcommissie. 
De ’spelregels’ voor deze sponsorver-
zoeken worden vermeld op onze web-
site: www.veilingcommissie.nl

Wie jarig is, trakteert

Veilingcommissie Vorden 
viert feest
Vorden - De Stichting Veiling-
commissie Vorden wil het heug-
lijke feit dat zij in februari 1 jaar 
in haar nieuwe onderkomen op 
locatie ’De Werf’ aan de Enkweg 
is gevestigd niet ongemerkt voor-
bij laten gaan.

Toch is de vastentijd juist de tijd om 
wel naar de Wereld te kijken en je af 
te vragen wie is je naaste? De leus van 
de Vastenaktie dit jaar is ‘ De wereld 
groeit als we delen’! De vasten tijd is 
een periode waarin je tijd vrij maakt 
voor jezelf en voor die ander, ver weg 
of dichtbij. We willen als geloofsge-
meenschap van de 12 HH Apostelen 
een zinvolle bijdrage leveren. daar-
om vragen wij een bijdrage voor de 
Migranten in Honduras. Hoe raken 
mensen weer betrokken op dat wat 
er in de wereld gebeurt? Dit zijn vra-
gen waar mensen mee worstelen.
Vaak zoeken we excuses voor onszelf 

om er niet mee bezig te hoeven zijn.
Toch hopen we op een bijdrage. We 
vragen niet veel, maar wel een stukje 
betrokkenheid.
De Vasten periode duurt 40 dagen, 
zes weken. We hopen op een kleine 
bijdrage per week. De 2 euro actie is 
waar wij ons op hoop op richten. We 
vragen 2 euro per week om als gift te 
reserveren voor het Vastenaktie pro-
ject, door iets te laten staan, of ach-
terwege laten. Er zijn zoveel kleine 
en ludieke acties te bedenken bijvoor-
beeld elke week iemand uitnodigen 
aan je tafel. Samen delen en eten is 
gezellig en kan een brug zijn naar 
die ander. 2 euro voor een maaltijd 
vragen is niet veel en dat maakt de 
actie ook juist aantrekkelijk. Als alle 
gelovigen elke week in de vasten (6 
weken) die 2 euro kunnen opbrengen 
dan halen we een geweldig resultaat. 
In onze 12 geloofsgemeenschappen 
hebben we 20.000 parochianen. Als 
10 % zou meedoen zou dat 24.000 
euro zijn.

VASTEN GALA
Naast de persoonlijke acties organi-
seert de diaconale werkgroep MOV 
(Missie, Ontwikkeling en vrede) van 

de Parochie op zondagmiddag10 
maart in Vorden een Vasten Gala. Het 
begint om 13.30 uur met Vasten wan-
deling die bij de Christus Koning Kerk 
aan het Jebbink in Vorden van start 
gaat. De deelnemers kunnen kiezen 
uit twee afstanden 3 of 8 kilometer. 
Weer terug wordt er in de kerk een 
video over Honduras vertoond. Aan-
sluitend (15.30 uur) zullen twee Mi-
granten een verhaal vertellen. Verder 
is er om 16.00 uur een veiling, waar-
bij veilingmeester Pastoor Fred Hoge-
nelst zal proberen om goederen die 
men gratis heeft ontvangen aan een 
nieuwe eigenaar te helpen.De mid-
dag wordt om 16.30 uur afgesloten 
met een Vastenmaaltijd. En dat alles 
voor twee euro d.w.z. twee euro voor 
wandelen ( kinderen 1 euro) en twee 
euro voor de maaltijd. Ook is er voor 
twee euro een vasten bezinnings-
boekje te koop. Mochten er overigens 
nog mensen zijn die goederen voor de 
veiling beschikbaar willen stellen dan 
graag een mailtje naar
m.temorsche@12apostelen.nl

Meer info over het project op de site
http://www.12apostelen.nl/nieuws/
vastenaktie-project-honduras

Opbrengst voor hulp Migranten in Honduras

Vastengala in Christus Koning Kerk
Vorden - Zondag 10 maart vindt 
er in de Christus Koning Kerk 
in Vorden een vastengala plaats, 
waarvan de opbrengst bestemd 
is voor migranten in Honduras. 
Je kunt je afvragen of het Vasten 
nog wel aanspreekt. We leven in 
een tijd dat we zo met ons zelf en 
onze eigen crisis bezig zijn dat we 
de wereld om ons heen maar even 
laten voor wat die is. De crisis 
raakt ook hier veel mensen erg 
diep. Het zal je maar gebeuren 
dat je je baan kwijt raakt.

Er werken ongeveer 75 personen 
heel enthousiast mee aan de voor-
bereidingen, jong en oud, voor en 
achter de schermen. Alle talent zet 
zich in bij deze voorstelling! En de 
repetities zien er veelbelovend uit. 
Centraal staat de vraag wat het 

verhaal van Noach heeft betekend 
voor zijn nakomelingen. Emotie, 
oprechte humor en een eigentijdse 
knipoog wisselen elkaar af. 
Speciaal voor deze gelegenheid zijn 
een aantal nieuwe liedjes gemaakt. 
Joke Kamphuis heeft het script en 
draaiboek geschreven, Ernst ter 
Linden voert de regie en Antoon 
Wuestman biedt algemene onder-
steuning. Musical Noach wordt op 
1 en 2 maart aanvang 20.00 uur en 
3 maart aanvang 14.00 uur, opge-
voerd in de Protestantse Kerk in de 
Dorpsstraat in Wichmond. 

Toegangskaarten incl. consumptie 
zijn in de voorverkoop bij café D’n 
Olde Kriet in Wichmond, Bakkerij 
Besselink, Ludgerusgebouw en Den-
4akker in Vierakker.

Musical in Wichmond: 
‘Een verhaal over de 
nakomelingen van Noach’
Wichmond - Op 1 en 2 maart 
aanvang 20.00 uur en 3 maart 
aanvang 14.00 uur, wordt in 
Wichmond de musical ‘Een ver-
haal over de nakomelingen van 
Noach’ opgevoerd. Met muziek 
in oosterse sfeer, zang, dans, 
toneel en een prachtige dieren-
optocht. Digitale techniek, spec-
taculair decor en mooie licht- 
en geluidseffecten maken deze 
voorstelling geschikt voor een 
breed publiek.

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

In de eerste set gingen de Ootmarsumse dames sterk van 
start. De Zwart Roden begonnen gespannen aan de wed-
strijd, maar hielden de meiden van Set-up’65 goed bij tot 
halverwege de set. Er werd goed gepassed en geserveerd 
door de Vordenaren, maar dit bleek in de eerste set niet 
voldoende. De Ootmarsummers wonnen de eerste set. 
Het werd 18-25.
De tweede set zag je de druk aan Vordense kant afnemen 
en gingen de meiden lekker vrijuit spelen. Kelly Harbers 
en Janine te Walvaart sloegen de ene na de andere bal 
op de grond aan de kant van de Tukkers. Ook kregen de 
meiden van Set-Up’65 de service van de Zwart Roden niet 
goed onder controle. Wel bleef Set-Up’65 doorknokken 
tot het laatste punt was gespeeld. Met een miniem ver-
schil wisten de meiden van Dash de set naar zich toe te 
trekken. De stand op het scorebord was 25-23.

In de derde set konden de meiden van Dash deze flow 
doorzetten. Het publiek op de tribunes liet goed van zich 
horen. De keuzes in de spelverdeling door Lian Leunk 
waren perfect. Ook Maike van Mourik wist aan het net 
menig punt voor Dash binnen te slepen. Mandy Nijbroek 
deed het als libero ook in deze set weer erg goed en haalde 
veel ballen van grond. Als team werd er hard gewerkt. De 
Vordenaren wonnen deze set overtuigend met 25-16.

De vierde set speelden de Ootmarsummers ‘alles of niets’. 
Dit wierp zijn vruchten af. De servicedruk van Set-Up’65 
ging omhoog en zij kregen de pass meer onder controle. 
Dankzij deze goede pass werd het voor hun eenvoudiger 
de ballen er hard in te slaan aan Vordense kant. De da-
mes van Dash deden wat ze konden, maar dit was niet 
voldoende. De winst van de vierde set ging naar Set-Up’65. 
De eindstand van de vierde set was 19-25.

Doordat de stand 2-2 was, moesten de meiden zich opma-
ken voor de vijfde en beslissende set. In deze laatste set 
moest het gebeuren. De Zwart Roden waren erg gebrand 
de winst in eigen huis te houden. De dames van Dash 
begonnen sterk, maar de Ootmarsummers vochten zich 
terug. Er werd gewisseld van kant bij een stand van 7-8 in 
het voordeel van de Tukkers. De dames van Dash moesten 
alles geven. Met vechtvolleybal werd de beslissende set 
gewonnen met 15-11, hier had Debbie van den Vlekkert 
een groot aandeel in. 

Zaterdag gaat Dash op bezoek bij de nummer twee van de 
competitie, VV Utrecht dames 1. Dit belooft weer een zeer 
interessante wedstrijd te worden, ook omdat de dames 
Nijbroek weer tegen hun zus moeten spelen. Dit gaat al-
lemaal gebeuren op 2 maart in de Galgenwaard.

Dash Vorden verslaat koploper Set-Up’65
Vorden - Op zaterdag 23 februari speelden de dames van Dash thuis tegen dames 2 van Set-Up’65. De mei-
den uit Ootmarsum doen het goed en hebben tot nu toe de meeste punten weten te behalen. Zij zijn kop-
loper in de competitie. Dit betekende voor de meiden van Dash dat ze lekker vrijuit konden volleyballen. 
Dit was ook de opdracht die de Vordense dames van hun coach Henk Wahl en teammanager Ellen Leunk 
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NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

KIES HET BESTE ONTWERP EN STEM 
MEE VOOR DE PUBLIEKSPRIJS!

165 INZENDINGEN VOOR ONTWERPWEDSTRIJD WATERSPUWERS

De voor de ontwerpwedstrijd aangegeven functionele, 

technische en esthetische criteria vormen de basis 

voor de beoordeling. Uiteindelijk komt de vakjury per 

categorie tot de prijswinnaars 1, 2 en 3. Vervolgens 

kiest de vakjury uit de 3 nummers 1 de winnaar van 

de hoofdprijs.

Publieksprijs
Ook u kunt uw stem uitbrengen. Op alle inzendingen 

kan tot 11 maart bij de expositie of online gestemd 

worden. Per categorie wordt 1 publieksprijs toegekend 

aan het ontwerp met de meeste stemmen.

De ontwerpwedstrijd ‘Spuw je ideeën’ die Waterschap Rijn en IJssel heeft uitgeschreven, heeft maar liefst  

165 inzendingen opgeleverd. Alle inzendingen staan tentoongesteld in de hal van het waterschapskantoor  

in Doetinchem. Voor de publieksprijs kunt u uw stem uitbrengen op de expositie of u stemt online,  

www.wrij.nl/waterspuwers

Waterspuwers
Met een waterspuwer stroomt het regenwater van 

het dak niet meer de riolering in, maar wordt nuttig 

en creatief gebruikt. Het water stroomt naar de tuin, 

een vijver, een buurtfontein, een recreatieplek of een 

ondergrondse grindbak zodat het daar langzaam 

de grond in kan zakken. Voor de groepen 7 en 8 

van de basisscholen en voor de eerste klas van het 

VMBO is ook een lespakket ontwikkeld dat scholen 

ook na de wedstrijd in kunnen zetten om leerlingen 

alles te leren over het scheiden van regenwater en 

rioolwater.

Categorieën
Aan de ontwerpwedstrijd hebben zowel kinderen als 

volwassenen meegedaan. Van leerlingen uit groep 

7 van het basisonderwijs tot en met professionele 

ontwerpers en echte ‘Willie Wortels’. De deelnemers 

zijn onderverdeeld in drie categorieën: basisscholen, 

vervolgonderwijs en volwassenen.

Vakjury
De vakjury beoordeelt alle inzendingen en bestaat 

uit Els Rutting (heemraad van Waterschap Rijn 

en IJssel), Linda Huiskamp (jeugdbestuurder 

Waterschap Rijn en IJssel), Wim Maas (architect bij 

Maas Architecten Lochem), Martine van Zwieten 

(kunstenares), Gerrit Vossers (weerboer van het 

oosten, bekend van Gerrits Weerproat), Laury 

Schepers (Vereniging Klimaatverbond 

Nederland) en Guido van Haaften (industrieel 

ontwerper).  

165 inzendingen

Kom naar de expositie van alle 165 inzendingen: Liemersweg 2 Doetinchem.  
Geopend tot 11 maart tijdens kantooruren. Groepen zijn van harte welkom,  
maar moeten zich wel even vooraf aanmelden via waterspuwers@wrij.nl

PRIJSUITREIKING
TIJDENS WERELDWATERDAG

In elke categorie zijn er leuke prijzen 

te winnen voor de nummers 1, 2 en 3. 

De winnaar van de hoofdprijs krijgt 

een waardebon van A 1.500 om het 

eigen ontwerp te laten uitvoeren en 

ontvangt professioneel advies om 

het ontwerp ook daadwerkelijk te 

realiseren.

De uitreiking van de prijzen vindt 

plaats tijdens Wereldwaterdag, op 

22 maart in de DRU Cultuurfabriek 

in Ulft. Daar zal tevens de boot ‘de 

Iesselganger’ op spectaculaire wijze 

te water worden gelaten. Na de 

prijsuitreiking worden de winnaars 

uitgenodigd voor de eerste vaartocht 

van het seizoen.

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

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

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



Burgerjaarverslag 2012

Dit burgerjaarverslag is wat korter dan voorgaande jaren. Mensen zijn steeds 
visueler ingesteld en hebben minder tijd. Het leek me daarom gepast om hier 
met dit verslag op in te spelen en naar 2012 terug te kijken met vooral veel foto’s 
die een overzicht geven van diverse activiteiten waar we in het afgelopen jaar als 
gemeente met en voor u aan hebben gewerkt. Wat speelde er zoal? De doden-
herdenking in Vorden haalde het landelijke nieuws, het afvalinzamelingsysteem 
veranderde en de kap van de bomen in het centrum van Vorden en de besluitvor-
ming rond de zwembaden in de gemeente hield veel mensen bezig. 

Ik hoop u met dit burgerjaarverslag inzicht te geven in het wel en wee van onze 
unieke gemeente. Heeft u vragen of wilt u reageren, dan reken ik erop dat u mij 
benadert. Dat kan via tel. (0575) 75 02 50, e-mail: burgemeester@bronckhorst.nl 
of twitter: @henkaalderink. Veel kijk- en leesplezier.

Beste inwoners van Bronckhorst,

Henk Aalderink, burgemeester  

Dienstverlening

Enkele cijfers van producten en diensten in 2012 t.o.v. 2011

2.914 rijbewijzen afgegeven 
 (5.514 in 2011)

3.926 paspoorten (3.115 in 2011)  
 en 3.661 identiteitskaarten 
 (6.219 in 2011) verstrekt 

260 baby’s geboren (267 in 2011)
127 huwelijken (104 in 2011) en 

 10 geregistreerde partnerschap- 
 pen (16 in 2011) gesloten

496 omgevingsvergunningen 
 ingediend voor o.a. bouwen, 
 kappen en milieu (750 in 2011)  

236 APV-vergunningen voor eve- 
 nementen afgegeven (250 in 2011)
 en 144 meldingen geregistreerd  
 (150 in 2011)

Rose en Pieter Jan Achterkamp trouwden in 

februari in kasteel Vorden 

Paspoorten, ID-kaarten en 
rijbewijzen waren de meest 
gevraagde producten. In 2012 
kwamen hiervoor ca. 10.500 
klanten bij ons langs. In 2011 
waren dit er nog 14.848. 
Het was dus een stuk minder. 
Dit komt vooral door de grote 
run op paspoorten en ID-kaarten 
in 2011 doordat kinderbij-
schrijvingen in paspoorten in 
dat jaar vervielen en ID-kaarten 
voor kinderen vanaf 2012 
fors duurder werden (rijks-
besluiten). 

Hoe kreeg u verder informatie van ons?

We vinden het belangrijk om open en tijdig met u te com-
municeren. Naast de brief/e-mailwisselingen, contacten 
aan de balie, persoonlijke afspraken, telefoongesprekken en 
informatie- en discussiebijeenkomsten houdt de gemeente 
u op de hoogte via de wekelijkse gemeentepagina’s in 
Contact en www.bronckhorst.nl. De gemeentepagina’s 
wonnen een tweede prijs bij een landelijke verkiezing van 
beste gemeentepagina’s in huis-aan-huis-bladen. 
De website kreeg in 2012 nagenoeg hetzelfde aantal 

bezoekers dan in 2011 (bijna 190.000). Vaak kunt u ook 
nieuws over onze gemeente lezen, horen of zien in de ver-
schillende regionale kranten, op radio en op tv. Ook op so-
ciale media zijn we actief. Enkele wethouders, ikzelf en de 
gemeente hebben een twitteraccount waarmee we graag 
met u in contact staan. De gemeente kunt u volgen op 
twitter (@gem_bronckhorst) en sinds mei ook op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst). Voor onder-
nemers startten we in februari het twitteraccount 
@bedrijvigbhorst waarop onze bedrijvencontactfunctionaris 
twittert. Ondernemers informeren we ook via het speciale 
ondernemersblad BREEZZ.

Bezwaren

Burgers en bedrijven kunnen be-
zwaar maken tegen besluiten van de 
gemeente. We hebben een onafhan-
kelijke bezwaarschriftencommissie 
die bezwaarschriften behandelt. In 
2012 ontving de bezwaarschriften-
commissie 2.492 (waarvan 2.340 met 
name handtekeningen gericht tegen 
de bomenkap in Vorden) bezwaar-
schriften (155 in 2011). Hiervan be-
handelde de commissie er 2.436. 23 
bezwaren werden gegrond verklaard. 
Dat houdt in dat de bezwaarmaker 
gelijk krijgt en wij een nieuwe beslis-
sing op het bezwaar moeten nemen. 

In onderling overleg is voor 46 be-
zwaren via (pre)mediation (een onaf-
hankelijk bemiddelaar) een bevre-
digende oplossing gevonden, met 
intrekking van de bezwaren door 
de indieners tot gevolg. Deze zaken 
hoefden daardoor niet meer in de 
commissie behandeld te worden.

Elektronische dienstverlening uitgebreid 

We breidden onze website in 2012 
wederom uit met een aantal volledig 
digitaal te regelen producten, waar-
voor u uw huis niet meer uit hoeft. 
Nieuw zijn onder meer ‘Bijzondere 
bijstand’, ‘Langdurigheidstoeslag’ en 
‘Gevonden en verloren voorwerpen’. 
Deze laatste meldt u nu bij de ge-
meente in plaats van bij de politie en 
dit kan volledig digitaal. U kunt ca. 50 
producten geheel digitaal met ons 
regelen. In 2012 handelden we ruim 
1.700 producten met mensen af via 
onze site (in 2011 ruim 1.100). Steeds 
meer mensen weten deze handige 
weg te vinden. Via Mijn loket op de 

website kun-
nen mensen 
van een aantal 
producten de 
status van hun 
aanvraag ook 
volgen. In mei 
kwam van onze 
website een 
mobiele versie beschikbaar. Dit 
maakt het bekijken van delen van de 
site (o.a. het laatste nieuws en doen 
van een melding) via een mobiele 
telefoon (met internet) gemakkelijker. 
Als u op uw telefoon www.bronck-
horst.nl intypt komt u er direct.

In contact met b en w

Natuurlijk waren er in 2012 ook 
weer vele contacten met inwoners 
en organisaties. De wethouders en 
ik voerden in 2012 op het gemeen-
tehuis meer dan 300 persoonlijke 
gesprekken. Ook vinden we het 
belangrijk aanwezig te zijn bij acti-
viteiten die voor onze inwoners van 
belang zijn. College- en raadsleden 
waren aanwezig bij activiteiten 
zoals bijvoorbeeld oranje- en 

schuttersfeesten, 
concerten, jubilea, 
openingen, recep-
ties, herdenkings-
bijeenkomsten en 
speciale sportwed-
strijden, zoals de 
jaarlijkse motorra-
ces op het Varssel-
ring-circuit in Hen-
gelo. In Bronck-
horst zijn veel 
echtparen 50, 60 of 
65 jaar getrouwd. 
Bijzondere mijpa-
len, daarom be-

zoek ik, of de loco-burgemeester, 
als zij hier prijs op stellen echtpa-
ren die 60 of 65 jaar getrouwd zijn. 
Vorig jaar waren dat in totaal 30 
paren, waarvan 1 paar zelfs hun 
70 jarig huwelijksfeest vierde! 
De raadsleden gaan op bezoek 
bij echtparen die hun 50-jarig 
huwelijksfeest vieren. Zij felici-
teerden in 2012 96 paren met 
deze mijlpaal.

Bronckhorster kerngegevens per 31 decem-
ber 2012

37.217
28.642 ha

873 km
2 openbaar groen 800.000 m2

16.046

De gemeente werkt voor ú. Een goede 
dienstverlening vinden wij dan ook 
van groot belang. De wijze waarop wij 
u helpen en antwoord geven via 
telefoon, internet, brief/e-mail en bij 
onze publieksbalie moet goed zijn en 
heeft altijd onze aandacht. Sinds 
november maakt u ook heel 
gemakkelijk via onze website 
een afspraak om langs te komen 
op het tijdstip, binnen onze openings-
tijden, dat u schikt. Al direct maakten 
veel mensen hier gebruik van. 
U wordt bij binnenkomst dan gelijk 
geholpen en hoeft niet in de rij te 
wachten.    

Telefoon
Naast veel vragen over producten en 
diensten van de gemeente krijgen we 
veel telefonische meldingen over de 
openbare ruimte, zoals kapotte of 

losliggende stoeptegels, omgevallen 
bomen op de weg, overlast van over-
hangend groen, stank of lawaai etc. 
Hiervoor hebben we een geautomati-
seerd verwerkingssysteem. In 2012 
kwamen 1.360 van dit soort telefoni-
sche meldingen binnen (3.300 in 
2011). We nemen binnen een week 
contact op met de melder en afhanke-
lijk van het probleem lossen we de 
klacht zo snel mogelijk op (direct of 
tijdens werkzaamheden die al binnen 
afzienbare tijd gepland stonden). U 
kunt uw melding ook doorgeven via 
onze website. U deed dit in 2012 bijna 
830 keer (550 keer in 2011).

EuroNederlander van het jaar 

In juni werd ik gekozen tot Euro-
Nederlander 2012. De Europese Be-
weging in Nederland reikt de Euro-
Nederlander Award uit aan iemand 
die op bijzondere en constructieve 
wijze heeft bijgedragen aan het be-
wustzijn over Europa in Nederland. 
Eerdere winnaars van de Award wa-
ren politici Boris van de Ham en Sop-
hie in het Veld. Als burgemeester zet 
ik mij in om te weten wat er speelt in 
Europa. Dat is belangrijk omdat nieu-
we wetgeving die in de EU wordt op-
gesteld ook van toepassing is op de 
Nederlandse gemeenten. Bijvoor-

beeld op het gebied van landbouw en 
landschapsonderhoud. Dat ik de 
meeste stemmen kreeg, is ook te 
danken aan veel inwoners die hun 
stem uitbrachten. Nogmaals dank!
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Gemeenteraad

De zetelverdeling in de Bronckhorster 
gemeenteraad is tot maart 2014 als 
volgt: CDA 8, VVD 8, PvdA 4, Groen-
Links 2, D66 2 en Gemeentebelangen 
Bronckhorst 1 zetel. De raadsleden 
richtten zich met name op hun be-
langrijke rol als volksvertegenwoor-
diger. Zij gaven daarbij de richting 
aan van het beleid en controleerden 
achteraf of het college het beleid goed 
en binnen het beschikbare budget uit-
voerde. De raad vergaderde bij wijze 
van proef in 2012 op een andere ma-
nier. Naast commissievergaderingen 
waren er nu ook rondetafelgesprek-
ken, waarbij u met raadsleden om de 
tafel zit om een voorstel te bespreken 
en uw mening te geven. In beide bij-
eenkomsten, die maandelijks op de 
agenda staan, wisselen de raadsfrac-

ties van gedachten over de hoofd-
lijnen van beleid en luisteren naar 
deskundigen, burgers en portefeuille-
houders. De raad nam op grond van 
wat in de rondetafelgesprekken en 
commissievergaderingen werd 

besproken besluiten in de raadsver-
gaderingen en koos hier voor bepaal-
de beleidsrichtingen. In 2012 waren 
14 raadsvergaderingen. B en w voe-
ren het beleid vervolgens, samen met 
de ambtenaren van de gemeente, uit. 

Jongeren-debattoernooi weer 
succes
Aan de jongerendebatten die de raad 
in het voorjaar in het gemeentehuis 
organiseerde namen maar liefst 14 
teams van 11 Bronckhorster scholen 
deel. Er heerste een heerlijke drukte 
met beide keren honderden aanwezi-
gen die hun teams aanmoedigden in 
het debat! Scholen De Vordering uit 

Vorden, Bekveld uit 
Hengelo, De Garve uit 
Wichmond en De Bon-
gerd uit Hoog-Keppel 
wonnen onze finale en 
mochten door naar de 
landelijke finale van het 
basisschool debattoer-
nooi in april in Den 
Haag. De Vordering wist 
de meeste punten te 
scoren van de vier en 
behaalde daarmee een 
zesde plaats.

Toekomstbestendig Bronckhorst                                         

Om goed om te gaan met de demo-
grafische ontwikkelingen (minder in-
woners, minder jongeren en meer ou-
deren) die op ons afkomen en de te-
rugloop in onze financiële middelen 
door de veranderde economische si-
tuatie in ons land, stelden we in 2011 
samen met inwoners, organisaties, 
bedrijven en verenigingen een visie 
op voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst. Hierbij komt meer ver-
antwoordelijkheid bij inwoners te lig-
gen, wat u kansen biedt om zaken op 
te pakken die voor u belangrijk zijn. 
Het uitgangspunt van de gemeente is 
dat het, ondanks allerlei noodzakelij-
ke maatregelen, ook in de toekomst 
goed wonen, werken en recreëren is 
in Bronckhorst. Daarbij hebben en 
vragen we nadrukkelijk aandacht 
voor kwetsbare inwoners. Ook zij 

moeten mee kunnen blijven doen aan 
de maatschappij. Het maken van keu-
zes is niet gemakkelijk. In juni namen 
we een groot aantal besluiten. Zo zijn 
onze budgetten voor recreatie en toe-
risme verminderd, vormen we veel 
plantsoenen om,  worden buiten-
sportaccommodaties geprivatiseerd, 
verlagen we de exploitatiebudgetten 
voor de sporthallen, verminderen of 
vereenvoudigen we de hoeveelheid 
regelgeving, verkleinen we de ambte-
lijke organisatie waar taken wegval-
len etc. Over de zwembaden is nog 
geen besluit genomen. De gemeente 
wil de baden afstoten. Het is aan 
marktpartijen om te bekijken of zij de 
baden in Vorden, Steenderen, Zelhem 
en Hengelo kunnen exploiteren. Er 
zijn verschillende initiatieven. Zo zijn 
in Steenderen gevorderde plannen 

Dodenherdenking in Vorden deed veel stof opwaaien
In 2012 had het organiserende 4/5 
mei Comité Vorden voor het eerst in 
het programma van de Dodenher-
denking opgenomen dat de aanwezi-
gen na afloop van de traditionele 
herdenking ook langs het graf van 
tien omgekomen Duitse soldaten 
konden lopen. Uitgangspunt was 

verzoening en verbroedering. Deze 
aanpassing deed veel stof opwaaien 
en haalde de landelijke media. Veel 
mensen hadden er een mening over 
en lieten ons die soms in niet mis te 
verstane woorden weten. Een hecti-
sche week voor het comité, mijzelf 
en veel medewerkers van de ge-

meente, zoals de beheerder van de 
begraafplaats en de clusters Com-
municatie en Openbare orde, en de 
politie. Het vliegtuigje dat over Vor-
den vloog met een kwetsende tekst 
vond ik totaal ongepast. Door een 
besluit van de rechtbank Zutphen 
mochten vertegenwoordigers van de 
gemeente, waaronder ikzelf, niet 
langs de Duitse graven lopen. We 
waren blij dat de herdenking met 
ruim 400 aanwezigen rustig en 
waardig verliep. De gemeente ging 
in hoger beroep tegen het besluit 
van de rechter en gelukkig kregen 
we in februari 2013 gelijk van het 
gerechtshof in Arnhem. Het ge-
rechtshof vernietigde de eerdere 
uitspraak en gaf aan dat het aan 
lokale overheden is om te beslissen 
op welke wijze zij aan activiteiten in 
de gemeente deelnemen en niet aan 
de rechtbank. 

Bronckhorst maatschappelijk betrokken

Enkele cijfers van aangevraagde maatschappelijke voorzieningen die we 
in 2012 aan inwoners verstrekten

118 x  bijstandsuitkering (144 x in 2011)  
141 x  langdurigheidstoeslag (171 x in 2011)  
313 x  minimaregeling (308 x in 2011) 
104 x  bijzondere bijstand (90 x in 2011)

1.074 x  huishoudelijke hulp (incl. herindicaties) (1.362 x in 2011)
430 x  vervoersvoorziening (waaronder Regiotaxipas, aangepaste fiets,  

  scootmobiel, financiële vervoersvergoeding) (533 x in 2011)
233 x  woningaanpassingen (213 x in 2011) 
205 x  rolstoelen (268 x in 2011)

Kulturhus Drempt kreeg vorm 

Het bestemmingsplan om een nieuw 
Kulturhus in Drempt te bouwen voor 
de Gildeschool en St. Willibrordus-
school en het dorpshuis kwam in 
2012 klaar. Ook werd een ontwerp 
gemaakt. In het najaar tekenden de 
betrokken partijen de intentiever-

klaring met afspraken over het ont-
werp, de eigendomsverhoudingen, 
het gebruik en het beheer van de 
multifunctionele accommodatie. 
Eind 2012 startten de werkzaam-
heden voor het Kulturhus. 

Nieuwbouw Rozengaardsweide en De Pierson, Hengelo

In 2012 was het ontwerp voor het 
nieuwe schoolgebouw van beide 
scholen gereed en werd een aanne-
mer gekozen. In de zomer begonnen 
de voorbereidingen van de bouw 
met de sloop van de gymzaal aan de 
Leliestraat. In november is de linde-
boom van het schoolplein in het bij-
zijn van de kinderen verplaatst naar 
de begraafplaats in Hengelo. In die 

maand was er ook een informatie-
bijeenkomst voor de buurt. We infor-
meerden buurtbewoners en Dorps-
belang Hengelo over het bouwplan, 
de planning en de nieuwe inrichting 
van de openbare ruimte. In februari 
2013 startte de bouw. We proberen 
de overlast voor de kinderen en 
omwonenden zoveel mogelijk te 
beperken.

Opening nieuwe bibliotheek Vorden

In juli opende de nieuwe bibliotheek in 
Vorden zijn deuren. Het resultaat mag 
er zijn. De bibliotheek heeft zelfser-
vice inlever- en uitleenapparatuur en 
ruime openingstijden. Ook is er 
draadloos internet, waardoor u er 
met een laptop/tablet of smartphone 
kunt werken. In het pand bevindt zich 
ook een informatiepunt van ProWo-
nen en een vestiging van Sensire. De 
officiële opening was in september 
een feestelijke happening. 

Bronckhorst op TV in Koen Kampioen

Van maart t/m mei was Bronckhorst 
regelmatig in beeld op TV (Nederland 
3) met de sportieve en humoristische 
jeugdvoetbalserie Koen Kampioen 
die de avonturen volgt van Koen en 
z’n vrienden bij voetbalclub FC Top. 
De serie was gebaseerd op de boeken 
van Fred Diks uit Hengelo. Er werd 
onder andere gefilmd bij voetbalver-
eniging Pax, met mooi uitzicht op het 
gemeentehuis, bij voetbalvereniging 
Vorden, in het stadje Bronkhorst 
inclusief de pont over de IJssel en 
in de bosgebieden rond Hummelo. 

We stelden een subsidie beschikbaar 
om de serie mogelijk te maken.

voor een voorzieningencomplex met 
sporthal, voetbalvelden, tennisbanen, 
zwembad en één nieuw multifunctio-
neel kindcentrum voor de jeugd uit 
Steenderen en de omliggende dor-
pen. De raad besloot de betrokkenen 
tot 1 april 2013 de tijd te geven om 
met sluitende exploitatieplannen te 
komen. Dit betekent dat de baden in 
2013 nog hun jaarlijkse subsidie te-
gemoet kunnen zien en open zullen 
zijn. We willen de baden bij haalbare 
plannen een eenmalige bijdrage ver-
strekken voor een solide toekomst.

Onze financiën

De begroting voor 2013 bedraagt 
62 miljoen euro. Na het optellen en 
aftrekken van alle cijfers bleek er 
een tekort te zijn van 194.000 euro 
dat aangevuld is uit de algemene 
reserve. Het meerjarenbeeld is 
sluitend. De financiële vertaling van 
de besluiten uit het traject naar een 
Toekomstbestendig Bronckhorst 
verwerkten we in deze begroting. 
Voor het grootste deel van onze 
inwoners verandert er, als hun 
woonsituatie niet gewijzigd is, in 
2013 voor wat de kosten van de ge-
meentelijke lasten betreft, niet veel.
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Gezamenlijke aanpak veranderingen sociaal terrein 

De verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van de Jeugdzorg, begelei-
ding uit de AWBZ en de Participatie-
wet komt van het rijk/provincie naar 
de gemeenten toe. Om de nieuwe ta-
ken goed op te zetten, formuleerde de 
gemeenteraad een visie met uit-
gangspunten, waarbij het belang van 
onze inwoners centraal staat. De on-
dersteuning wordt straks zoveel mo-
gelijk lokaal (dichtbij de inwoners), in-
tegraal en laagdrempelig georgani-
seerd en gericht op het versterken 
van de eigen kracht van mensen/ge-
zinnen. Om de visie om te zetten naar 
de praktijk zijn we in oktober en no-

vember begonnen om met maat-
schappelijke organisaties in zoge-
naamde proeftuinen in onder meer 
Vorden en Zelhem van gedachten 
te wisselen.

Dienstverlening Centrum 
Jeugd en Gezin uitgebreid 

Heeft u een 
vraag of 
bent u onze-
ker over het 
opvoeden en 
opgroeien 
van uw 
kind(eren)? 
Dan is het 
CJG Bronck-

horst, waarin meerdere organisa-
ties die zich met jeugd bezighou-
den zijn vertegenwoordigd, dé plek 
waar u terecht kunt. Het CJG 
bestond voorheen alleen uit een 
website, www.cjgbronckhorst.nl, 
die in juni werd vernieuwd, en een 
telefonisch servicepunt. In 2012 is 
de dienstverlening uitgebreid en 
kunt u ook terecht bij één van de 
gratis inloopspreekuren van het 
CJG Bronckhorst in Hengelo, 
Hoog-Keppel, Steenderen, Vorden 
en Zelhem. Ook is een team op pad 
in de gemeente om ouders en op-
voeders te ontmoeten, informeren, 
inspireren en adviseren en zijn bij 
de scholen en kinderdagverblijven 
opvoeddeskundigen aanwezig om 
eventuele zorgen te bespreken.

Sneller uit bijstand in kleinere 
gemeente

Met onze op maat re-integratie tra-
jecten en regionale samenwerking bij 
het benaderen van werkgevers sla-
gen we erin mensen in de bijstand 
sneller aan een baan te helpen dan 
veel andere gemeenten in Nederland, 
zo bleek uit landelijk onderzoek. 
We scoren een 35e plek van de 
420 gemeenten. 

Steun voor welzijnswerk

De gemeente zet zich op verschillen-
de manieren in voor welzijnswerk dat 
in Bronckhorst wordt verricht. Zo 
subsidiëren we het bibliotheekwerk, 
het jongerenwerk gericht op het ple-
zierig opgroeien van jongeren in de 
gemeente en het ouderenwerk dat 
activiteiten ontplooit die zich richten 
op de deelname van ouderen en men-
sen met een beperking aan de sa-
menleving. Ook voor bijvoorbeeld na-
tuur- en milieueducatie en maat-
schappelijke stages van jongeren 
stelden we geld beschikbaar.

Nieuwbouwlocatie De Woordhof in Hummelo

Nieuwbouwplan De Woordhof 
in Hummelo ging in de verkoop. 
Er is plaats voor acht wonin-
gen. Het bestemmingsplan is 
medio 2012 aangepast, omdat 
de interesse voor rijwoningen 
klein bleek. Er kwamen ook 
mogelijkheden voor tweeon-
dereenkap-woningen en nog 
enkele vrijstaande huizen. 
Inmiddels is op zeven van de 
acht kavels een optie genomen. 

Wijzigingen in WMO-voorzieningen  

Bij een groot aantal inwoners die ge-
bruik maken van ‘hulp bij het huis-
houden’ gingen we in 2011/12 op 
huisbezoek om te bekijken of de vast-
gestelde indicatie werd voortgezet of 
wijzigde omdat nieuwe regels van 
kracht zijn. Inwoners die door een be-
perking problemen hebben om zich 
met eigen vervoer te verplaatsen, 
kunnen we een Wmo-Regiotaxipas 
aanbieden, waarmee ze tegen gere-
duceerd tarief van deur tot deur kun-
nen reizen. Ook hiervoor voerden we 
nieuwe regels in. We gaan meer uit 
van de eigen verantwoordelijkheid 
van mensen (kunnen buren of familie-
leden uitkomst bieden) en algemene 
voorzieningen, zoals een vervoers-
dienst door vrijwilligers. Ca. 500 in-
woners die minder dan 150 zones per 
jaar reizen, stuurden we een brief dat 
de pas niet meer voor hen van toe-
passing was en zij gebruik kunnen 
maken van het reguliere Regiotaxi-
vervoer dat in Bronckhorst rijdt. Ver-

schillende mensen waren hierover 
teleurgesteld en dienden een be-
zwaar in. Maar de regeling bleef van 
kracht. Begin 2012 deden we onder-
zoek naar de tevredenheid van 770 
aanvragers van WMO-voorzieningen, 
zoals huishoudelijke hulp, scootmo-
bielen, de Regiotaxi en woonvoorzie-

ningen. Ca. 400 inwoners vulden de 
vragenlijst in en gaven met gemid-
deld een 7,5 aan tevreden te zijn met 
ons aanbod en onze dienstverlening.

Buurttoezicht op Cruyff Court 

Buurtbewoners ondervonden teveel 
overlast van de activiteiten op het 
Cruyff Court in Hummelo (geluids-
overlast van voetballende jeugd en 
door ballen die tegen het hekwerk 
aankomen en overlast in tuinen door 

ballen die over het hekwerk worden 
geschoten). Omdat het niet lukte de 
klachten op te lossen, kwamen we in 
februari tot de conclusie dat ont-
manteling nodig was. Een spijtig be-
sluit, dat vooral veel jongeren te-
leurstelde. De Dorpsraad Hummelo 
besloot toen nog eens te bekijken of 
er mogelijkheden waren om het te 
voorkomen. Dit leidde ertoe dat ca. 
40 vrijwilligers sinds juni toezien op 
de openingstijden, waardoor met 
name de overlast in de avonduren 
afnam. De inzet van deze sleutel-
groep is tijdelijk. We zoeken in sa-
menwerking met de Dorpsraad naar 
een definitieve oplossing.

Wonen en economie

Bestemmingsplan nieuwbouw De Kwekerij in Hengelo aangepast 

Als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen in Bronckhorst is de 
samenwerkingsovereenkomst met 
de projectontwikkelaars voor nieuw-
bouwplan De Kwekerij in Hengelo 
aangepast. Dit betekende dat we een 
herziening van het bestemmingsplan 
in procedure moesten brengen. Dat 
loopt. In juni was een bijeenkomst om 
inwoners en belangstellenden hier-
over te informeren. In het nieuwe plan 
kunnen straks nog max. 50 woningen 
komen in plaats van ruim 200. De 
sloop van het oude pand van meubel-

fabriek Lenselink in het plangebied 
gebeurde voor de zomer. 

Voormalig HAVO-terrein in Vorden gesaneerd 

In september startte de sanering van 
het HAVO-terrein in Vorden. Aanslui-
tend zijn de riolering, verhardingen, 
kabels en leidingen aangelegd als 
voorbereiding op de nieuwbouw op 
het terrein. De eerste fase van de 
bouw van een aantal patiowoningen 
staat in 2013 op stapel.

Druk bezochte beurs ‘Woongemak Bronckhorst’

Zo lang mogelijk in uw vertrouwde 
woning en omgeving blijven wonen, 
dat wilt u toch ook? Oost west, thuis 
best! Maar is uw huis geschikt voor 
de toekomst? Om een antwoord op 
die vraag te krijgen nodigden wij in-
woners van 55 jaar en ouder uit om 
een kijkje te komen nemen tijdens 

de informatiemarkt Woongemak 
Bronckhorst, die we in mei samen 
met wooncorporatie ProWonen en 
Sité Woondiensten organiseerden. 
Ruim 250 mensen kwamen langs 
voor handige informatie en deskun-
dig advies.

Bedrijventerreinen

Samen met ondernemers zetten we 
ons in om de bedrijventerreinen in 
Bronckhorst toekomstbestendig te 
maken. We waarborgen de veiligheid 
op de terreinen met het Keurmerk 
Veilig Ondernemen. Inmiddels be-
schikken de meeste bedrijventerrei-
nen hierover. Ook maakten we een 

revitaliseringplan met acties voor de 
komende jaren, zoals het verbeteren 
van de regenafvoer en de digitale be-
reikbaarheid. Via parkmanagement 
willen we bedrijven een medeverant-
woordelijkheid geven voor het onder-
houd van de terreinen.

Avond voor nieuwe inwoners 

In november stelden b en w zich voor aan 
ca. 80 nieuwe inwoners van Bronckhorst 
en vertelden het één en ander over hoe de 
gemeente werkt en waar de gemeente zich 
mee bezig houdt. Ook was er een informa-
tiemarkt, waar de nieuwe inwoners kennis 
konden maken met vele activiteiten waar 
we ons als gemeente mee bezighouden.

Welstandsadvies voor bouwen soepeler 

Door de invoering van de omgevings-
vergunning eind 2010 werden veel 
kleine bouwwerken vergunningvrij. 
Voor grotere (ver)bouwplannen is een 
omgevingsvergunning nodig. In 2012 
besloten we de werkwijze van onze 
welstands- en monumentenbeoorde-
ling te versoepelen. Lang niet meer 
alle aanvragen voor een omgevings-
vergunning voor bouwen hoeven 
sindsdien door de commissie beoor-
deeld te worden. Dit versnelt de 
vergunningsprocedure. Voor grote 
plannen of plannen met veel impact 
voor de omgeving blijft de welstands-

commissie. Voor eigenaren van mo-
numenten is er nu een geïntegreerd 
advies van zowel architectuur/ bouw- 
als monumentendeskundigen die ook 
een efficiëncyslag oplevert.
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Nieuwe plek Hengelose TOP 

Het Toeristisch Overstap Punt (TOP) 
in Hengelo kreeg na overleg met de 
dorpsbelangenorganisatie en het 
Toeristisch Platform in januari een 
nieuwe plek in het centrum van 
het dorp op de hoek Bleekstraat/

Asterstraat en niet meer bij boerderij 
’t Riefel aan de Riefelerdijk. De nieu-
we plek is goed bereikbaar en ligt 
centraal ten opzichte van routes en 
ondernemers in Hengelo.

Goedkoop voor ondernemers 

Uit de jaarlijkse Monitor Lokale Las-
ten van VNO-NCW en MKB kwamen 
we op het gebied van gemeentelijke 
lasten ook in 2012 voor onderne-
mers weer als één van de goed-

koopste gemeenten van Centraal 
Gelderland en de Gelderse Vallei 
naar voren. 

Geen noordelijke aansluiting 
op rondweg Hummelo 

De raad besloot na verschillende 
overleggen met ondernemers, 
inwoners en de dorpsbelangen-
organisatie in juni de provincie niet 
te vragen een noordelijke aan-
sluiting op de rondweg Hummelo 
te realiseren, omdat het een ver-
keersonveilige situatie oplevert 
en de leefbaarheid in het dorp 
niet voldoende verbetert. Dit is 
overeenkomstig het voorstel 
van de provincie. 

Centrumplannen
Hengelo 

Om het centrum van Hengelo compacter en levendiger 
maken, is een centrumplan opgesteld. In 2011 vonden 

weg- en rioleringswerkzaamheden plaats en 2012 stond 
in het teken van het voorlopig ontwerp voor de bebouwing 
en openbare ruimte op de locatie van het oude gemeente-
huis in Hengelo. Samen met Klaassen Vastgoedontwikke-
ling bv, ProWonen en Wansink exploitatie bv informeerden 
we u hierover in september. We zijn nog bezig met de 
concrete invulling van het historische deel van het oude 
gemeentehuis. De aanbouw is in het najaar gesloopt. De 
sanering en sloop van het pand van de DA-Drogist startte 
in december. Het groenplan is nog gewijzigd. We passen 
de lindeboom aan de Regelinkstraat in en verplaatsen 
de Beatrixboom aan de Raadhuisstraat. Ook blijven mede 
door de inspanning van de Bomenstichting onder andere 
vijf bomen op het achterterrein behouden.

Vorden

Ook in Vorden zijn we bezig met de uitvoering van het cen-
trumplan. In februari waren de eerste graafwerkzaamheden 
om kabels en leidingen te zoeken en in kaart te brengen. 
Helaas ontstond begin 2012 onduidelijkheid over de nieuwe 
inrichting van het openbaar groen in het centrum. Ondanks 
gesprekken met de betrokken partijen, waarna we het groen-
plan aanpasten en verschillende bomen alsnog inpasten, 
kwamen we er niet helemaal uit. De rechter besloot uitein-
delijk dat het algemeen belang het zwaarst weegt en de 
overgebleven geplande bomen alsnog gekapt konden wor-
den. In september is het pand van de bibliotheek gesloopt en 
er een parkeerplaats aangelegd. In het najaar startte de aan-
bestedingsprocedure voor de werkzaamheden en in januari 
2013 werd bekend dat Oranjewoud Realisatie er het beste 
uitkwam en het werk in maart 2013 begint. Voor het pand 
Dorpsstraat 1 zochten we in 2012 een ondernemer. Begin 
2013 werd bekend dat de Vordense ondernemers D. Jansen 
en R. Jak in het pand een grand café gaan exploiteren als aan-
vulling op de bestaande horeca in het centrum van Vorden.

Herinrichting park De Bleijke in Hengelo

Het park bij zorgcentrum De Bleijke in 
Hengelo is niet duurzaam ingericht. 
Het is wel een waardevol stuk land-
schap. Door het park opnieuw in te 
richten, moet het geschikt worden 
voor meerdere doelgroepen. Samen 
met inwoners (jong en oud(er)) en 
Dorpsbelang Hengelo stelden we 
een herinrichtingsplan op met aan-
dacht voor natuurlijke ‘cool nature’ 
speelplekken voor de jeugd. In het 
najaar legden we de basis aan. In 
het voorjaar van 2013 gaan we aan 
de slag met de beplanting en het 
maken van speelonderdelen. Dorps-
belang zoekt voor een deel van de 
inrichting en het onderhoud nog 
hulp van belangstellende inwoners.

Kinderen maakten maquettes met hun 
ideeën voor het park. Wethouder Josephine 
Steffens bekeek ze aandachtig

Solarparken 

In Zelhem (op De Langenberg) en 
Hengelo (in gebied De Kwekerij) zijn 
plannen van initiatiefnemers om so-
larparken aan te leggen om groene 
energie op te wekken. In Zelhem 
gaat het om ruim 9.000 panelen en 
in oktober startte de bestemmings-
planprocedure. Voor Hengelo sloten 

we in augustus een intentieverkla-
ring met de initiatiefnemer, om een 
vrijblijvend voorstel te doen voor het 
ontwikkelen van een solarpark in 
combinatie met een natuurlijke tuin 
en educatiefunctie. Zij doen op dit 
moment onderzoek naar de moge-
lijkheden.

Omvormen groenstroken 

Om het openbaar groen op een effi-
ciëntere wijze te onderhouden, vor-
men we veel heestervakken om tot 
gazon. Inwoners kunnen ook kiezen 
om heestervakken te behouden en 
deze zelf te gaan onderhouden. In 
het voorjaar zijn heestervakken in 
Baak, Kranenburg en Wichmond 
omgevormd naar gazon. In Vorden 
gebeurde dit in het najaar. Met name 
in Kranenburg bleef veel bij het ou-
de, omdat inwoners zelf het onder-
houd oppakten.

Bewoners van Kranenburg onderhouden 
samen met plezier delen van het openbaar 
groen in hun dorp

Natuur en milieu

Succesvolle compostactie en E-goed actie

Eind maart organiseerden we voor de laatste keer 
een compostactie, waarbij inwoners gratis compost 
konden ophalen op enkele locaties in Bronckhorst. 
Hiermee wilden we hen bedanken voor hun inzet om 
het groente-, fruit- en tuinafval te scheiden maar hen 
ook stimuleren dit te blijven doen. De actie was een 
succes. Circa 2.100 inwoners kwamen langs! De ac-
tie werd georganiseerd in samenwerking met Delta. 
Ook aan de E-goed actie begin oktober deden veel in-
woners mee. Er waren die dag extra inleverpunten in 
de gemeente waar u gratis met uw E-goed terecht 
kon en tegen inlevering ervan een waardecheque 
voor de 2e LED-lamp gratis ontving. De compostactie in Hoog-Keppel

Voorbereidingen nieuw afvalinzamelingsysteem 

In 2012 informeerden we u uitge-
breid over het nieuwe afvalsysteem 
dat in 2013 inging. We gingen van het 

volumesysteem over op het volume/
frequentiesysteem. Hierbij betalen 
inwoners voor het aantal keren dat 
zij de groene en grijze container aan 
de weg zetten. We boden u onder an-
dere de mogelijkheid voor een speci-
ale container om kunststof verpak-
kingsmateriaal gratis bij u thuis op 
te halen. De heer Ilbrink uit Vorden 
kreeg de eerste container uitgereikt 
door milieuwethouder Spekschoor. 
Met het nieuwe systeem hopen we 
inwoners te stimuleren hun afval 
nog beter te scheiden en bewuster in 
te kopen, zodat de hoeveelheid rest-
afval vermindert. Wie zijn groene en 
grijze container daardoor minder 
vaak aan de weg hoeft te zetten, 
is goedkoper uit dan voorheen.

Wethouder Mul-

derije van eco-

nomische zaken: 

“VNO-NCW zegt 

ook dat van een ge-

meente mag worden 

verwacht dat zij 

belastinggelden zo 

effectief en efficiënt 

mogelijk besteden en volgens hen doen wij 

dat in Bronckhorst.” 

Samen met kinderen speeltoestellen uitzoeken 

Om kinderen veilig buiten te kunnen 
laten spelen, zijn in Bronckhorst 
speciale speelplekken ingericht. 
Jaarlijks vervangen we verschillende 
toestellen, omdat ze afgeschreven 
zijn en niet meer aan de wettelijke 
eisen voldoen of niet meer passen 
bij de leeftijd van de kinderen in een 
buurt. Ook in 2012 gebeurde dat. 
Natuurlijk in overleg met de buurt-
kinderen, zij spelen er immers! 
Onder andere in de speeltuinen op 
de Dreef in Hengelo en de Muldershof 

en Tulpstraat in Steenderen kwam 
een nieuw speeltoestel. Wij wensen 
de kinderen veel speelplezier!

Pilot kleine windturbines 

De gemeente zet zich in voor een 
duurzamer samenleving, op een 
maatschappelijk verantwoorde ma-
nier. Zo besloten we in oktober tot 
een pilot voor kleine windmolens. 
Deze nieuwe types windmolens zijn 
minder landschapvervuilend. Wat 
ons betreft krijgt windenergie een 
kans, zo lang dit niet ten koste gaat 
van ons unieke landschap. Er zijn 
vijf aanvragen ingediend voor kleine 
windmolens in het buitengebied.

Veiligheid

Politie

Samen met ons als gemeente en an-
dere partners draagt de politie bij aan 
de veiligheid in Bronckhorst. Zij doet 
dit door zichtbaar en aanspreekbaar 
te zijn, hulp te verlenen in geval van 
nood, gericht toezicht, handhaving 
van wet- en regelgeving, handhaving 
van de openbare orde en opsporing. 
Maar ook door het signaleren van vei-
ligheidsproblemen en het adviseren 
over de aanpak hiervan. Er zijn vijf 
wijkagenten actief. In 2012 stopte de 
politie extra tijd in het opsporen en 
oprollen van hennepkwekerijen. In 
2012 bleef het criminaliteitsbeeld on-
geveer gelijk. Het aantal aangehouden 
verdachten steeg ten opzichte van 

2011. Onder andere door tips van 
getuigen uit de gemeente. Sociale 
media en Burgernet hadden hierop 
een positieve invloed. Daarnaast ver-
liep de afstemming tussen gemeente, 
politie en organisatoren van evene-
menten steeds beter waardoor deze 
over het algemeen zonder problemen 
konden plaatsvinden.
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Brandweer

Onze brandweer werkt met ca. 100 
vrijwilligers, verdeeld over vier 
posten (Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem), ondersteund door een 
aantal dagdienstmedewerkers in het 
kantoor van de brandweer Achter-
hoek-West in Doetinchem. De Bronck-

horster brandweermensen staan dag 
en nacht klaar om een calamiteit te be-
strijden. In 2012 kwam de brandweer 
228 keer in actie (in 2011 was dit 238 
keer). De reden van de alarmering va-
rieerde van brandbestrijding en hulp-
verlening tot dienstverlening.

Steenderens Belang

“Sinds de herindeling in 
2005, merk je dat de af-
stand tussen het ge-
meentelijk bestuur en de 
inwoners groter is. Dat is 
logisch, maar dat vraagt 
wel om een verbindende 
schakel”, vertelt Rieks 
Eggens, voorzitter van 
Steenderens Belang. Hij 
vervolgt: “Ik ken de poli-
tiek en zet me graag in 

voor de maatschappij. Als DBO brengen we belangheb-
benden bij elkaar. Inwoners en ondernemers denken 
graag mee over onderwerpen die hen aangaan. Dat zagen 
we afgelopen jaar heel mooi bij de gesprekken rond 
sportaccommodaties en scholen in Steenderen. Een op-
roepje zorgde voor veel reacties, dat is voor ons het bewijs 
dat het leeft.”

“Leefbaarheid is van ons allen en daar gaan we samen voor” 
De gemeente betrekt u graag bij de ontwikkeling van uw 
leef- en woonomgeving. Het is echter onmogelijk om met 
alle inwoners individueel een gesprek te voeren. We 
communiceren daarom over deze onderwerpen in ieder 
geval met de dorpsbelangenorganisaties (DBO).

In Bronckhorst zijn dat er 16. Wat doet een DBO ook al 
weer? De naam zegt het eigenlijk al: de belangen beharti-
gen van een dorp/kern. Over wat het precies inhoudt en 
wat hen in 2012 zoal bezighield, vertellen de voorzitters 
van drie DBO’s. 

Dorpsraad Drempt

“Leefbaarheid is van ons 
allen”, zegt Ton Plagman, 
voorzitter van de Dorps-
raad in Drempt. “Daarom 
pakken wij zoveel mogelijk 
samen met inwoners op. 
Het is iets voor en door de 
inwoners. De Dorpsraad 
Drempt is de afgelopen tijd 
o.a. nauw betrokken ge-

weest bij de realisatie van het Kulturhus: “Het meeste is 
nu rond, onze taak zit er dan op. Wel denken we de ko-
mende tijd samen met een landschapsarchitect na over 
de inrichting van de plek waar nu nog het oude dorpshuis 
en de school in Achter-Drempt staan. Het voelt goed om 
iets te doen waar mijn omgeving iets aan heeft. Als be-
stuur kunnen we niet alles alleen. Per thema vormen we 
een werkgroep, bestaande uit één bestuurslid en een 
aantal inwoners/ondernemers. Dat werkt heel goed.”

Halle’s Belang

Ook Jos Gelauff, voorzitter van 
Halle’s Belang, benadrukt de voor-
delen: “Als DBO sta je sterker. Als je 
het goed doet, kun je samen veel be-
reiken. Zo is bij ons afgelopen jaar 
het gloednieuwe dorpshuis ge-
opend. Verder speelt er van alles 
rond de privatisering van de sport-
accommodaties en het samengaan 
van enkele basisscholen. In zo’n si-
tuatie brengen we vooral mensen bij 
elkaar. Naast de vaste taken die we 
als DBO hebben, organiseren we 

ook activiteiten voor onze leden, zoals wandel- en fietstochten. Maar 
de grote uitdaging op dit moment ligt voor ons in het weten wat er 
leeft. Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden, anders is het 
nut van onze vereniging niet zo groot. Daar werken we hard aan!”

De gemeente heeft een kerncontactfunctio-
naris, Nienke Droppers. Deze ambtenaar is 
het vaste aanspreekpunt voor de commu-
nicatie tussen DBO’s en gemeente. Nienke: 
“De DBO’s zijn de spreekbuis namens de 
inwoners richting de gemeente. Zij weten 
wat er leeft onder de inwoners in de ker-
nen. Dat is van onschatbare waarde voor 
ons.” 

Bent u benieuwd naar wat er leeft in uw 
dorp? Wilt u iets aankaarten dat u bezig-
houdt of wilt u een bijdrage leveren aan 
uw woonomgeving? Neem dan eens con-
tact op met de DBO bij u in de buurt! 
Op www.bronckhorst.nl vindt u een over-
zicht van alle DBO’s in Bronckhorst. 

Onderscheiden inwoners 
We zijn trots dat we in 2012 11 Koninklijke onderscheidingen konden uitreiken 
aan inwoners van Bronckhorst. Ik noem ze nog even:

Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer K.A. Kölzer uit Steenderen, (o.a. activiteiten voor de vrijwillige 
brandweer Steenderen en rijvereniging De Zevensteen in Steenderen)
De heer A.H. Raterink uit Hengelo (Gld), (o.a. jarenlang lid van vrijwillige 
brandweer in Hengelo en later Bronckhorst) 
De heer H.B. Lammers uit Vorden, (o.a. jarenlang lid van vrijwillige brandweer 
in Vorden en later Bronckhorst) 
De heer J.J. van Gijssel uit Hengelo (Gld), (o.a. activiteiten voor Openluchtspel 
en Trimclub in Zweeloo en ijsvereniging Dickninge in De Wijk, stichting Philadel-
phia zorg in Hengelo, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo, Oranjecomité 
Hengelo, Sinterklaasviering in Hengelo en promotor motorsport Hamove)   
De heer D.C. de Jong uit Vorden, (o.a. activiteiten voor de kerk: ouderling, 
kerkenraad, kerkrentmeester, quaestor en bezoeken zieken, en penning-
meester Stichting Welzijn Ouderen Vorden) 
De heer J. Oosterink uit Vorden, (o.a. activiteiten voor Vordense Auto- en 
Motorclub De Graafschaprijders, brandweer Vorden, Brandwondenstichting, 
Nierstichting, verzorgingshuis De Wehme in Vorden en buurtbus Vorden-Zutphen)
Mevrouw A. de Vries-Sijtsema uit Vorden, (o.a. activiteiten voor KWF Kanker-
bestrijding, Vordens Huisvrouwen Orkest, Wereldwinkel in Vorden, De Zonne-
bloem, afdeling Vorden en NH kerk in Vorden)
De heer W.H.A. Olthof uit Wichmond, (o.a. activiteiten voor bibliotheek Vier-
akker-Wichmond, kerk Wichmond, kerkkoor, buurtbus Vierakker-Wichmond 
en Vordens mannenkoor)  

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer W. Eckhardt uit Steenderen, (o.a. activiteiten die zijn dagelijkse werk 
voor de provincie Gelderland uitzonderlijk maakten, stichting Karakteristieke 
Gastenkamers, Stedenbouwkundige Raad voor Advies gemeente Heerenveen, 
stichting tot steun Vrije School Nijmegen, kunstmarkt Beek-Ubbergen en 
stichting Toegepaste Landschapsecologie)
De heer H.J. Ormel uit Hengelo, (o.a. vanwege zijn ruim 10-jarig lidmaatschap 
van de Tweede Kamer. Als kamerlid van het CDA en voormalig dierenarts hield 
hij zich namens zijn fractie vooral bezig met dierengezondheid en -welzijn, 
proefdieren en Europese zaken)
De heer W.J.C.M. Rovers uit Zelhem, (o.a. activiteiten die zijn dagelijkse werk 
voor het Ludgercollege in Doetinchem uitzonderlijk maakten, PvdA Zelhem en 
Gemeentebelang, stichting Ludgerkring Oost-Gelderland, stichting Platform 
Vluchtelingen Doetinchem, stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamen-
werking en Werkgroep Kerken, stichting Noodopvang Doetinchem en vereniging 
WORLD (Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem) 

Kampioenen 2012

In 2012 hebben de volgende sporters in hun sport een unieke prestatie neergezet. Ook zij stonden tijdens de nieuwjaars-
receptie in de schijnwerpers (in willekeurige volgorde):

Naam  Kampioenschap
Kay Arends Derde plaats NK libre, eerste 
 extra klasse
Luke Arends NK libre overgangsklasse jeugd 

tweede plaats
C1 team BV De Keu NK libre teams C1 tweede plaats 
 Kay Arends, Luke Arends, 
 Frans Arends, Jan Stapelbroek
Mariëtte ten Bokkel- Tweede plaats NK halve mara-
Ammerlaan thon Venlo
 Derde plaats NK Marathon Eind-

hoven 
Lisanne Schippers Nederlands Kampioen dressuur M2
Rick Evers Nederlands Kampioen MTB
Rieneke Terink Nederlands Kampioen zwemmen 
 400m vrije slag en 400m wissel-

slag
Schietvereniging  Patricia Satter, Esther Jacobs, 
Willem Tell Trudy van der Zalm
 Nederlands Kampioen korpsen 

dames liggend 
 12 mtr klein kaliber geweer
 Nederlands Kampioen korpsen 

dames liggend 
 50 mtr klein kaliber geweer
Benno Groot Bramel Nederlands Kampioen lucht-
 geweer 10 meter
Henri Boerman Derde plaats Nederlands Kampi-

oenschap 10 meter
Pettrik Kafoe NK Agility klasse small derde plaats

Flash Vorden Nederlands Kampioen regio 
teams derde klasse

 Niels Lijftogt, Chjehrando Gasper, 
Anne van Eeuwijk, Geeske Mank-
veld, Vera Velhorst

Walter Groot Bramel Nederlands Kampioen 100 meter 
liggend

Marian van Hilst NK Triathlon Long Distance tweede 
plaats D40

 NK Triathlon Medium distance 
derde plaats D40

VAMC1 Nederlands Kampioen Enduro 
 Mark Wassink, Ismo ten Velde, 

Bas Klein Haneveld, Amel Advocaat, 
Erwin Plekkenpol

Ramon Norde Eerste plaats NK Boksen Elite/
Nieuwelingenklasse tot 91 kg

Vrijwilliger van het jaar

Carel Kuipers uit Hengelo werd 
Vrijwilliger van jaar 2012. Daarnaast 
waren Johan Nijland uit Halle en de 
vrijwilligersgroep van de Oranjehof 
in Zelhem genomineerd. Carel is sinds 
1980 actief bij voetbalvereniging Pax 
in Hengelo. De eerste jaren was hij 
jeugdleider en -trainer bij verschillen-
de teams. In 1991 trad Carel toe tot het 
jeugdbestuur. Voor de pupillen regelt 
Carel elk jaar rond de feestdagen een 
gezellig zaalvoetbaltoernooi en de 
jaarlijkse kerstverloting om extra geld 
in het laatje te brengen voor de club, 
dat wordt besteed aan leuke activitei-
ten voor de jeugd. Ook helpt hij elke 
week mee met het klaarmaken van 
Pax Praat, het clubblad van Pax. 

Johan Nijland zette zich in voor de Ro-
de Kruisgroep Halle en was jarenlang 
vrijwilliger bij de motorcross in Halle. 
Na 50 jaar trouwe dienst is Johan nu 
gestopt. De vrijwilligersgroep van de 
Oranjehof organiseert activiteiten in 
het ontmoetingscentrum van het 
complex, die het wonen leuker maken. 
Het begon met een inloop koffieuur en 
nu is er een weekvullend programma. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 ja-
nuari 2013 zetten wij hen in het zonne-
tje. Zij staan symbool voor alle vrijwil-
ligers/mantelzorgers in Bronckhorst, 
die met hun activiteiten het cement 
zijn van de samenleving. Ik wil ook hen 
hartelijk danken voor hun inzet!

De heer W.H.A. Olthof uit Wichmond, mevrouw A. de Vries-Sijtsema, de heer J. Oosterink en 
de heer D.C. de Jong uit Vorden en de heer J.J. van Gijssel uit Hengelo kregen op 30 april 2012 
een koninklijke onderscheiding in het gemeentehuis

(Eind)redactie, productie en fotografie 
Communicatie, gemeente Bronckhorst

Drukwerk en vormgeving 
Weevers Grafimedia, Vorden 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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.

Jaargang 8
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De gemeentelijke zwembaden in 
Bronckhorst gaan weer open in 
2013. Het Burg. Kruijffbad in Steen-
deren op 13 april en Het Elderink in 
Hengelo (Gld) op 27 april. 
U kunt voor het zomerseizoen een 
abonnement bij uw basiszwembad 
bestellen die toegang geeft tot de ge-
meentelijke openluchtzwembaden 
én het Hessenbad in Hoog-Keppel 
(open 20 april) en In de Dennen in 
Vorden (open 28 april). 

Informatie Hessenbad Hoog-Keppel 
en In de Dennen in Vorden
Het Hessenbad in Hoog-Keppel en In 

-
baden in beheer van een stichting. 

-
-
-

nen.nl. 

Zwemplezier

Voorverkoop zwemabonnementen 

voordelig aanschaffen in de voorver-

-

aan te vragen en te betalen: www.
bronckhorst.nl  Infobalie 
loket -
lessen. Eventueel kunt u het aan-
vraagformulier daar ook downloa-
den, invullen en opsturen. 

Machtiging

machtigt u de gemeente het abonne-
mentsgeld eenmalig van uw rekening 

-
volledig ingevulde formulieren of for-

-
komen, niet in behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
-

nieuw abonnement aan, dan verlen-

opsturen van het formulier hoeft u 
niets meer te doen. Ook als u uw 

-
-

den van het formulier niets te doen. 

wordt verlengd en u heeft met uw 

baden.

Nieuw abonnement
Schaft u nu een abonnement aan en 

Nieuw pasje nodig?
Is uw oude pas aan vervanging toe 
dan kunt u na opening aan de kassa 

aanvragen. 

Opgave en vooruitbetaling zwem-
lessen 

de opgave vooraf worden betaald.

-
-

-

hun website.

over de ge-

vindt u op www.
bronckhorst.nl 
of scan de QR-
code.

Is uw e-mail adres gewijzigd?
-

-

Afwijkende openingstijden

-
ten. Hemelvaartsdag en 2e Pinkster-

rink de gehele dag gesloten i.v.m de 
-

indedennen.nl. 

Zwemseizoen 2013 start in april 
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Openingstijden recreatief zwemmen

Burg. Kruijffbad, Prins Bernhardlaan 3, Steenderen, tel. (0575) 75 05 83

woensdag 9.00 - 17.00 u

Het Elderink, Elderinkweg 1, Hengelo (Gld), tel. (0575) 75 05 81

Hessenbad, Monumentenweg 32, Hoog-Keppel, tel. (0314) 38 08 10 

In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden. tel. (0575) 55 12 03

dinsdag 7.00 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u

Tarieven
 Normaal  Voorverkoop

Volwassen: vanaf 18 jaar
Jeugd: 3 t/m 17 jaar
Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang



De verblijfsaccommodaties in onze 
gemeente hebben het al gemerkt: 
ROMA marktonderzoek & advies uit 
Hengelo voert in opdracht van ons 
een kwantitatief onderzoek uit onder 
alle verblijfsaccommodaties in 
Bronckhorst. Met dit onderzoek 
brengen we onder andere in kaart 
hoeveel campingplaatsen, hotelka-
mers en B&B accommodaties we in 
onze gemeente hebben en hoe de 
bezettingsgraden per seizoen zijn. 

De animo voor deelname aan het on-
derzoek is groot! Alle accommoda-
ties die telefonisch hebben aangege-
ven te willen meewerken, krijgen 
deze week per e-mail een vragenlijst 
toegestuurd door bureau ROMA. Het 
invullen hiervan duurt ca. vijf minu-
ten. Mocht u deze week niet telefo-

nisch benaderd zijn voor het onder-
zoek, maar u exploiteert of beheert 
wel een verblijfsaccommodatie 
(camping, hotel, B&B, vakantiehuisje 
of groepsaccommodatie) in onze ge-
meente, dan kunt u contact opne-
men met mevrouw B. Tuenter of
de heer L. Oonk van ROMA via
tel. (0575) 84 58 27 of e-mail:
info@roma-marktonderzoek.nl.

Onderzoek naar verblijfsaccommodaties 

gestart

Omwonenden hebben het wellicht
gezien. In park De Bleijke in Hengelo 
plaatsten we op 20 februari een eerste 
bijzonder object. Het gaat om een zo-
genaamde eco-boom voor dieren, een 
initiatief van dorpsbelang Hengelo en 
de gemeente. Medewerkers van de 
buitendienst van de gemeente maak-
ten de boom samen met een externe 
deskundige. De eiken stam is uitgehold 
en er zijn nestkasten/holtes voor
verschillende vogels, vleermuizen en 
insecten in gemaakt. Vervolgens 
plaatsten we de boomstam terug op 
een mooie plek in het park. We hopen 
natuurlijk dat veel dieren gebruik gaan 
maken van de boom!

Bijzondere dierenboom in park De Bleijke

Handige tip: sinds vorige week vindt 
u een Ecotap bij ons gemeentehuis. 
Dit is een oplaadzuil voor elektrische 
fietsen, scooters en scootmobielen. 
De oplaadzuil genereert via een zon-
nepaneel stroom die in de laadzuil 
opgeslagen wordt. Bezoekers kun-
nen hun elektrische fiets hierop gra-
tis aansluiten. Welkom! De gemeente 
zet zich op verschillende manieren 
in voor duurzame energie. Dit is hier 
een voorbeeld van.

Oplaadzuil voor elektrische fietsen en 

scooters bij gemeentehuis

Op 28 januari diende bij het ge-
rechtshof in Arnhem het hoger
beroep dat de gemeente aanspande 
tegen de uitspraak van de rechtbank 
Zutphen over de 4 mei herdenking 
2012 in Vorden. De gemeente ging in 
hoger beroep om een aantal juridi-
sche vragen helder te krijgen. De 
vraag in hoeverre een civiele rechter 
zich kan mengen in de bestuurlijke 
verhoudingen van een gemeente, is 
daarvan de kern. Mag de rechter uit-
spraak doen over het handelen van 
een burgemeester tijdens een open-
bare gelegenheid of ligt die verant-
woordelijkheid bij de gemeenteraad? 

Uitspraak
Op 19 februari stelde het gerechts-
hof de gemeente in het gelijk: het is 

aan lokale overheden om te beslis-
sen op welke wijze zij aan activiteiten 
in de gemeente deelnemen. De rech-
ter gaf aan dat vertegenwoordigers 
van de gemeente hierop op lokaal
niveau aangesproken kunnen wor-
den, met name door eigen inwoners. 
Behoudens uitzonderlijke situaties is 
het gerechtshof van mening dat het 
niet aan een rechter is om te oorde-
len over het handelen van een verte-
genwoordiger van de gemeente bij 

een openbare gelegenheid. Boven-
dien gaf de rechter in zijn uitspraak 
aan dat de gemeente met betrekking 
tot haar deelname in Vorden een 
zorgvuldige afweging heeft gemaakt. 
De deelname was vooraf besproken 
in de gemeenteraad, die heeft inge-
stemd met de aanwezigheid van de 
burgemeester bij de herdenking. 

Het belang van deze uitspraak lag er 
voor ons vooral in om duidelijkheid te 
krijgen voor de herdenkingen de
komende jaren. De gemeenteraad 
evalueert in maart hoe de herdenking 
vorig jaar is verlopen en hoe zij dit 
jaar met de herdenkingen in Bronck-
horst om zal gaan. De gemeente is 
van mening dat met de uitspraak 
recht is gedaan aan haar overtuiging.

Gerechtshof Arnhem stelt gemeente in gelijk 

in hoger beroep tegen uitspraak 4 mei

Ook dit jaar ontvangt u van ons het 
aanslagbiljet gemeentelijke belastin-
gen. Hierin vindt u de onroerende-
zaakbelastingen (OZB), de afvalstof-
fenheffing, de rioolheffing en de 
WOZ-waarde van uw woning of uw 
bedrijf. Komt u in aanmerking voor 
een aanslag reinigingsrecht (bedrijfs-
matig) of grafrechten, dan ontvangt u 
hiervoor een afzonderlijke aanslag. 
Bij de aanslag vindt u de belasting-
gids. Leest u deze goed door of kijk op 
onze website www.bronckhorst.nl.

Vernieuwde aanslag afvalstoffen-
heffing
De nieuwe afvalstoffenheffing, vanaf 
dit jaar op basis van volume/frequen-
tie, vindt u als voorschot terug op uw 
aanslagbiljet. Ieder huishouden be-
taalt dit jaar een vast bedrag van 
€ 41,00 en een variabel bedrag voor 
15 aanbiedingen per grijze container 
en 11 aanbiedingen per groene con-
tainer. Het tarief voor de aanbiedin-
gen is afhankelijk van de grootte van 
uw containers. In de aanslag van 
2014 verrekenen wij dit voorschot 
met het werkelijke aantal aanbiedin-
gen dat u in 2013 doet.

Omdat de container-omruilactie nog 
tot 1 april 2013 duurt, kan het zijn dat 
de aanslag nog is gebaseerd op de 
‘oude’ container. Hiervan ontvangt u 
automatisch een correctie op uw aan-
slag in de bus. U hoeft dus niets te 
doen!

Verzamelcontainers 
Ook bij de gebruikers van de onder-
grondse (verzamel) containers staat 

het vaste bedrag van € 41,00 op de 
aanslag. Zij ontvangen later dit jaar 
een aparte aanslag met het variabele 
bedrag, omdat een aantal onder-
grondse containers nog niet ge-
plaatst is. 

Automatische incasso
U kunt de aanslag gespreid betalen 
met een automatische incasso in tien 
termijnen. Dit kunt u aanvragen met 
het daarvoor bestemde machtigings-
kaartje achterin de belastinggids.

Bezwaar maken
Via de media wordt u nu regelmatig 
geïnformeerd over ‘bezwaar maken 
tegen de WOZ-waarde’. Ons advies: 
neemt u eerst contact met ons op 
vóórdat u bezwaar maakt! Samen 
met de taxateur kunt u dan uw grie-
ven doorspreken en misschien voor-
komen we daardoor een bezwaar-
schrift. Bel ons voor een afspraak via 
tel. (0575) 75 02 50. Zowel voor u als 
voor ons gemakkelijker! 

Bezwaar maken is gratis
U kunt uw bezwaar digitaal indienen 
via www.bronckhorst.nl onder Ge-
meentelijke belastingen  uw belas-
tingen inzien en regelen. Ook kunt u 
uw bezwaarschrift toesturen. Wij hel-
pen u er graag bij. 

No-cure-no-pay bureau’s
Er zijn bedrijven die aanbieden ‘gra-
tis’ bezwaar voor u te maken. Dit zijn 
de no-cure-no-pay bureau’s. Let op: 
dit lijkt gratis, maar het kan zijn dat 
de gemaakte kosten toch bij u in re-
kening worden gebracht! Bovendien 

komen alle bezwaarkosten voor de 
gemeente uiteindelijk ten laste van de 
gemeenschap. Wij informeren u 
graag over de mogelijkheden.

Wethouder Spekschoor van Financi-
en en belastingen: ‘We weten dat u 
niet echt zit te wachten op deze en-
velop met de aanslag gemeentelijke 
belastingen maar dit hoort er nu 
eenmaal bij in Nederland. Met het 
geld dat de gemeente hiermee bin-
nen krijgt, maken we onder meer 
scholenbouw en onderhoud aan
wegen en gebouwen mogelijk
en verstrekken we subsidies aan 
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties. 
Door het nieuwe afvalsysteem heeft 
u zelf meer invloed op de hoogte van 
uw afvalstoffenheffing: wie beter 
scheidt levert een bijdrage aan een 
beter milieu en betaalt minder’.

Aanslag gemeentelijke belastingen valt op 

28 februari bij u op de mat

Wij willen graag weten hoe jij speelt in je buurt. Zit jij nog 

op de basisschool en wil je ons helpen bij het maken van 

een goed plan over buiten spelen? Kijk dan snel op onze 

site en vul de vragenlijst in! Je maakt dan ook kans om 

één van de vier supersoakers te winnen die wij verloten 

onder de kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld. 

Hoe cool is dat!?

Speelruimteplan
Wij gaan onderzoeken hoe kinderen spelen en wat ze 

daarvoor nodig hebben. Zo kunnen wij speelplekken ma-

ken die kinderen later ook leuk vinden. Daarom vinden wij 

het belangrijk om van jou te horen wat jij vindt van het 

spelen in de buurt. We kijken ook waar later kinderen

wonen en waar dan speelplekken nodig zijn.

Informatie
Wil jij of je ouders meer weten over spelen in de buurt? 

Dan mag je een mail sturen met je vraag naar info@

bronckhorst.nl. Met ons bellen kan via (0575) 75 02 50.

Op www.bronckhorst.nl  onder Plannen en projecten  

Speelruimteplan staat ook veel te lezen over het

Speelruimteplan.

Help je mee?
Kijk op onze site en vul 

de vragenlijst in: www.

bronckhorst.nl onder 

Actueel  laatste 

nieuws. Invullen kan tot 

15 maart 2013.

Kids opgelet!
Wij willen graag weten hoe jij speelt
in de buurt

Op 16 maart organiseren wij weer 
samen met de Wild Beheers Eenhe-
den (WBE’s) en de werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden een zwerfvuilschoon-
maakactie in Bronckhorst, zowel in 
het buitengebied als in de bebouwde 
kommen. Voor de diverse kernen zijn 
wij nog op zoek naar vrijwilligers, die 
mee willen helpen om een schoon-
maakactie in eigen dorp te organise-
ren.

Informatiebijeenkomst 25 februari 
Interesse? U bent van harte welkom 
tijdens de informatiebijeenkomst 
over de zwerfvuilactie, op 25 februari 
om 17.00 uur in het gemeentehuis. U 
kunt zich voor de bijeenkomst aan-
melden via info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Schoonmaakactie buitengebied
De organisatie voor de schoonmaak-
actie in het buitengebied is in handen 
van de WBE’s en de werkgroep 
Zwerfvuildag Vorden. Wilt u hieraan 
meedoen, meldt u zich dan bij de vas-
te contactpersonen van de WBE’s en 
Zwerfvuil Vorden. Kijk op www.
bronckhorst voor de actuele gege-
vens of scan de QR-code.

Zorg voor uw eigen omgeving
Vorig jaar zijn wij gestart met het pro-
ject ‘Burgerparticipatie en zwerfvuil’. 
Door bezuinigingen en deregulering 
moeten we als gemeente steeds meer 
een beroep op inwoners doen om de 
woon- en leefomgeving schoon te 
houden. En dat werkt! Niet alleen blijft 
de openbare ruimte schoon, er ont-
staat ook directe betrokkenheid bij de 
woon- en leefomgeving. Verschillen-
de vrijwilligers hebben zich aange-
meld, maar meer vrijwilligers zijn 
welkom! Ook hiervoor kunt u contact 
met ons opne-
men via www.
bronckhorst.nl. 
Het werk moet 
gedaan worden 
en vele handen 
maken licht 
werk!

Bronckhorst buitengewoon schoon

Helpt u mee?



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.

Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 

sluit ramen en 
deuren en zet de 
radio of TV op 
omroep Gelder-
land’. Via deze 
omroep wordt u 
op de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. Op 
maandag 4 maart a.s. is de eerstvol-
gende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er
NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u ad-
vies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat 
het even wat minder gaat? Dan 
kunt u bij ROZ (Regionale Organi-
satie Zelfstandigen) terecht. Deze 
organisatie voert voor de meeste 
gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twen-
te regelingen voor ondernemers 
uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor star-
ters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ondersteuning krij-
gen van (oud)ondernemers op het 
gebied van marketing, financiën of 
netwerken om uw bedrijf verder te 
helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levenson-
derhoud te voorzien, kunnen hier 
een beroep op doen. Dit geldt ook 
voor bedrijven die moeten investe-
ren om levensvatbaar te blijven en 
de financiering niet bancair voor 
elkaar kunnen krijgen. Vanzelf-
sprekend moet wel aan de gelden-
de voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het 
Bbz de mogelijkheid voor een
tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten 
met banken om voor u te bemidde-
len bij het verstrekken van een le-
ning. Daarnaast is ze het Microfi-
nanciering-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan u 
via Qredits een krediet tot max. 

€50.000,- worden verstrekt. Ga 
naar www.rozachterhoek.nl voor 
meer informatie over de diverse 
regelingen. 

Ook als u als ondernemer schul-
den heeft die u boven het hoofd 
dreigen te groeien of bij moeilijk-
heden met uw administratie kan 
ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met het secretariaat van ROZ, tel. 
(074) 245 89 77, of mailen naar
info@rozgroep.nl. U kunt via het 
secretariaat ook een afspraak ma-
ken met een ondernemersadvi-
seur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende spreekuren zijn op 
5 maart en 2 april a.s. van 13.30 
tot 17.00 uur. Ook op www.roz-
groep.nl en www.rozachterhoek.nl 
vindt u veel informatie. Verder 
houdt ROZ u op de hoogte van on-
der meer ondernemersnieuws,
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in 
Bronckhorst?

Wij kunnen zo’n 20 jongeren uit 
Bronckhorst een handje helpen met 
het kopen van hun eerste woning 
door het aanbieden van een star-
terslening. De starterslening kan 
net dat steuntje in de rug betekenen, 
om de financiering van een woning 
bij de bank rond te krijgen. Dit laat-
ste blijkt namelijk voor jongeren 
steeds moeilijker. 

In beweging
Door de verkoop van woningen aan 
de onderkant van de woningmarkt 
te stimuleren, komt de woningmarkt 
in beweging en kan een verhuis-
stroom op gang komen. Met een 
starterslening kunt u het verschil 
overbruggen tussen de totale koop-
som van de woning en het maximale 
bedrag dat u op basis van het inko-
men bij de bank kan lenen volgens 
de normen van de Nationale Hypo-
theek Garantie (NHG). Het te lenen 
bedrag bij de starterslening mag 
niet meer zijn dan 20% van het
bedrag waarvoor de woning wordt 
gekocht. Een woning mag max.
€ 170.000 kosten, exclusief 5% bij-
komende kosten (ook volgens nor-
men NHG). Vorig jaar konden we ze-

ven startersleningen verstrekken. 
Dat we nu circa 20 leningen kunnen 
aanbieden heeft te maken met een 
extra stimulerende maatregel van-
uit het rijk.

Binding
Met de starterslening hopen wij ook 
jongeren te kunnen binden aan onze 
gemeente. Wethouder Arno Spek-
schoor van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening: “Dit is een 
mooie kans voor jonge Bronckhor-
sters om in deze moeilijke economi-
sche tijd een stap op de woning-
markt te zetten. In onze gemeente 
staan prima starterswoningen én er 

worden nog meer gebouwd. Zo 
staan er nog 16 starterswoningen 
gepland in de nieuwbouwwijk De 
Kwekerij in Hengelo. Het is zeker de 
moeite waard om nu de koopmoge-
lijkheden van je eerste huis te on-
derzoeken.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een star-
terslening, dan geldt het principe 
‘Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’. Kijk voor de voorwaarden
op www.bronckhorst.nl.
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
e-mail info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Voor het eerst een huis kopen?
In 2013 extra startersleningen beschikbaar!

De herinrichting van Vorden centrum 
heeft een aantal verkeerskundige ge-
volgen. Het centrum wordt ingericht 
als verblijfsgebied, met wandelaars, 
fietsers, auto’s en bevoorradend 
vrachtverkeer in dezelfde ruimte. Om 
de verkeersveiligheid hierop aan te 
passen breiden we de 30 km zone in 
Vorden uit met een deel van de Zut-
phenseweg en de Dorpsstraat. Een 
lagere snelheid in het centrum zorgt 
er ook voor dat de route via de rond-
weg aantrekkelijker is voor het door-
gaande verkeer. Hierdoor komt er 
minder verkeer door het centrum.

De verkeersmaatregelen worden in-
gevoerd na afronding van de herin-
richting van het centrum, naar ver-
wachting begin 2014.

Éénrichtingsverkeer aan de 
Kerkstraat
Op een deel van de Kerkstraat blijft 
na de herinrichting onvoldoende 
ruimte over voor verkeer in twee 
richtingen. Daarom stellen we hier 
éénrichtingsverkeer in. Het gaat hier 
om het gedeelte vanaf de Burge-
meester Galleestraat in de richting 
van de kerk en het gedeelte achter de 
kerk tot aan het Kruidvat.

Stopverbod op de Bleek
Aan de Bleek leggen we een parkeer-
plaats aan. Onderdeel van deze par-
keerplaats is een milieuparkje, aan 
de zijde van de weg. Om er voor te 
zorgen dat gebruikers van het milieu-
parkje de auto op de parkeerplaats 
parkeren, voeren we ter hoogte van 
het parkje een stopverbod aan de 
Bleek in. Het verkeer op de Bleek 
wordt dan niet geblokkeerd.

Verkeersmaatregelen Vorden centrum

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

20.30 tot 01.30 uur de dag daarop volgend en 17 maart van 13.00 tot 19.30 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 16 maart van 21.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend en 17 maart van 
13.00 tot 20.00 uur, afsluiten Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de Pastoriestraat, 16 
maart vanaf 20.00 uur t/m 17 maart 2013 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 16 en 17 
maart 2013, horeca combinatie Baak

-
heffing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 en 17 augustus van 20.00 uur tot 01.30 uur de dag daarop 
volgend, afsluiten Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Nijverheidsweg, 13 augustus, 
10.00 uur t/m 18 augustus, 12.00 uur, diverse locaties in Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sand-
wichborden voor het promoten van het dorpsfeest met live-muziek, 3 t/m 17 augustus 2013, 

-
teellaan 1, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, ontheffing groepskamperen, 30 augus-

2013 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, stichting Kiek Uut Toldiekers

Aanvragen

-
baltoernooi, 27 juli tot 18 augustus 2013, Wim Kuijpertoernooi

tot 01.00 uur en 29 juni van 12.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 30 juni van 12.00 tot 
17.00 uur, afsluiten Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en Boeyinkweg, 29 juni van 12.00 tot 
18.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 28, 29 en 30 juni, ontheffing art. 35 Drank- en Hore-
cawet, 28 juni van 19.30 tot 01.00 uur, 29 juni van 12.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 30 
juni van 12.00 tot 17.00 uur, verkoop loten tijdens buurtfeest, 28 juni 2013, buurtvereniging Hei-
denhoek/de Groes

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.  

Drank- en Horecavergunning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 15 februari 2013:

Ontvangen op 18 februari 2013:

Ontvangen op 19 februari 2013:

Ontvangen op 20 februari 2013:

Kerk



Openbare bekendmakingen

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 4 februari 2013: 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 

Zienswijze indienen?
-

-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

Afgewezen aanvraag

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Voorlopige voorziening 

-

Geweigerde omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

-

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/ 
Schovenweg Zelhem’

-

-

-

Zienswijze indienen?
-

Bestemmingsplannen

Beperking vaarsnelheid gaten bij Olburgen 

-

Bezwaar 

 
Voorlopige voorziening

-

-

Stopverbod i.v.m. bezoek HM de Koningin aan Toldijk

Verkeersbesluiten



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Gange
 B. Klaoskeerl
 C. Spekharst

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Hennie begon als ‘krullenjongen’ in 
een metaalfabriek en is nu eigenaar 
van talloze grote bedrijven. De prak-
tijk was voor hem dus een goede ba-

sis. Na de officiële opening gingen 
circa 1000 vmbo-leerlingen en onge-
veer 250 professionals samen op zoek 
naar hun eigen toekomstdromen. 

Van automonteur tot advocaat, ze 
stonden allemaal klaar om de jonge-
ren te vertellen over hun beroep. De 
leerlingen van het Metzo College en 
AOC Oost waren goed voorbereid en 
konden daardoor zinvolle gesprek-
ken voeren met de beroepsbeoefena-
ren. 

Er zijn zo’n 3000 matches gemaakt. 
Dat houdt in dat de leerlingen op 12 
maart, tijdens de Doe Dag, werkbe-
zoeken gaan afleggen bij de personen 
waarmee zijn een match hebben.
Tijdens Doetinchem on Stage zijn 
de eerste contacten gelegd van een 
nieuw, lokaal en professioneel net-
werk waar de jongeren in de toe-
komst een beroep op kunnen doen.

Bekijk op 
Contact.nl 
een video-
reportage 
van Doetin-
chem on 
Stage

Hennie van der Most inspireert 
vmbo’ers tijdens Doetinchem on Stage

Doetinchem - Op 20 februari was er weer een zeer succesvol beroepen-
feest voor vmbo-leerlingen in het stadion van de Graafschap. De ope-
ning werd gedaan door de bekende ondernemer Hennie van der Most.

In de Bierkaai hecht men aan de al-
oude kroegromantiek. “Bier uit een 
bierglas, stamtafel d’r uut, bandje 
middenin de kroeg, nutje op de bar 
en een sjekkie roken in de ‘Opkae-
mer’. Zelfs geraniums staan nog in de 
vensterbank!” SugarMama en Snea-
kers zijn bands die met hun muziek 
perfect in deze sfeer passen.  
Eerstgenoemde is een oud-bekende 
van De Bierkaai. De band speelde in 
het verleden al eens tijdens een le-
gendarische BluesNight. Op zondag 3 

maart spelen Bas, Kris en Marcel in
een akoestische setting. Meer info op
www.sugarmama.nl.
Ook Sneakers speelde al eerder in het
café. “Deze band heeft bier, zweet en
tranen van geluk achtergelaten bij
ons in de Bierkaai.”Ondersteund door
een exotische zangeres zorgt Snea-
kers zondag 7 april voor een gezellige
Sunday-middag. 
Kijk voor meer info op 
www.sneakersband.nl of surf naar:
www.debierkaai.nl

Acoustic Sunday-sessies in 
De Bierkaai Baak

Baak - Onder het motto ‘bier, plezier en vertier’ zijn er de komende
periode weer twee Acoustic Sunday-sessies gepland. Op 3 maart trapt
SugarMama af en op 7 april is de band Sneakers aan de beurt. De toe-
gang is gratis.

Met de komst van drummer Eric in 
mei 2010 werd de band, die Henk 
(bas) en Marcel (gitaar) voor ogen 
hadden, compleet. De drie veertigers 
vonden elkaar in hun passie voor al-
les dat rockt met als doel knallende 
optredens verzorgen met uitsluitend 
werk van eigen hand. Van pure rock 
in de stijl van AC/DC tot rockabilly, 
en van blues weer terug naar de rock, 
maar dan wel volledig Nederlandsta-
lig. Het kan en mag, zolang het maar 
rockt.
Vanaf de eerste minuut knallen de 
heren van het podium en gaat het 
dak eraf. De positieve reacties van pu-
bliek, het winnen van talentenjach-
ten en de kick van iedere maand een 
nieuw eigen nummer doen de fans, 
en de muzikanten zelf, smachten 
naar meer.
VanGotLos is volgens de juryrappor-
ten ‘Hak en Beukwerk van de boven-

ste plank’, een lekkere eigen sound 
met originele teksten en ‘een band, 
die moet je gezien hebben’.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 

Ideaal. Kijk voor het zenderoverzicht 
op www.ideaal.org/zenderoverzicht.
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.

VanGotLos bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 6 maart 
speelt de band ‘VanGotLos’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uurlive in het 
programmalive@ideaal, dat van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zel-
hem wordt uitgezonden.

TOLDIJK - Uitslag van de vijfde com-
petitieavond in de vierde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld 
op donderdag 21 februari 2013 te 
Toldijk.A-lijn: 1. Guy & Miguel Men-
des de León 65,42 %; 2. Gerrit Olden-
have & Bert Deunk 60,50 %; 3. Emmy 
Stegeman & Joop ten Holder 54,50 %. 
B-lijn: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 60,71 %; 2. Gerrit Jaspers & Jan 
Supheert 57,74 %; 3. Mien & Gerrit 
Vorselman 56,25 %. C-lijn: 1. Ans 
Knaake & Leida Pennekamp 62,50 %; 
2. Jan Veenhuis & Joop Rutten 62,08 
%; 3. Annie Hartman & Hen Rom-
bouts 57,92 %.
DONDERDAG 28 februari 2013 wordt 
de eerste competitieavond van de 
vijfde ronde gespeeld. Zij die promo-
veerden zijn Erica Schut & Marijke 
Hilderink, Bert Nijenhuis & Jan van 
der Tol en Gerda Schuurman & Gerda 
Tankink naar de A- lijn. Wil ten Hol-

der & Leni Lamers, Annie Hartman
& Hen Rombouts en Jan Veenhuis &
Joop Rutten naar de B-lijn. Gefelici-
teerd!
Mocht u aanstaande donderdag ver-
hinderd zijn, laat het dan zo snel
mogelijk weten alstublieft. Afmelden
kan met een sms, door te bellen naar
06-28633453 (inspreken lukt niet!) of
door te mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl. Graag tot ziens.

B R I D G E N

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
24 februari:Quintus D1-Huissen HV
D1: niet gespeeld; Quintus GC2 - Dui-
ven GC2: 3-7; DSC HS1 - Quintus HS1:
16-10; Apollo ‘70 HS2 - Quintus HS2:
13-22; OBW DS4 - Quintus DS1: niet
gespeeld; Gazellen, de HA1 - Quintus
HA1: 33-19; Udi ‘96 HB2 - Quintus 
HB1: niet gespeeld; Grol HV GC1 -
Quintus GC1: 6-7; Minerva D2 - Quin-
tus D2: 6-4.

H A N D B A L

Bij helder weer kunnen belangstellen-
den door één van de telescopen ster-
ren kijken vanuit het observatorium. 
Heel bijzonder is ook het Aardglobe-
stellarium. Daarbij wordt in een grote 
aardbol in twee minuten tijd een reis 
om de wereld gemaakt, alsof vanuit 
het ruimtestation ISS de aarde wordt 
bekeken. Hier draait de aarde echter 
om de bezoekers heen. Dan gaat het 
licht uit en verschijnt er een indruk-
wekkende sterrenhemel. Men maakt 
dan kennis met een aantal sterren en 
sterrenbeelden zodat iedereen voort-
aan altijd de Poolster kan vinden, of 
het mooie sterrenbeeld Orion. Na de-
ze onvergetelijke ruimtereis stappen 
de ‘reizigers’ aan het eind weer uit dit 

bijzondere ‘ruimteschip’ en staan zij 
weer met beide voeten op de aarde. 
Zelfs bij een bewolkte lucht kan in 
Toldijk dus toch sterren worden ge-
keken!
In Ruimteschip Aarde is plaats voor 
ongeveer tien volwassenen of vijftien 
kinderen. In de tuin zijn ook nog 
zeven bijzondere bouwwerken op 
schaal, waaronder de Eiffeltoren. Als 

het donker is, zijn alle torens prach-
tig verlicht. Het totale programma 
duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur 
(open vanaf 19.45 uur) en de aanbe-
volen minimumleeftijd is tien jaar.

Voor meer informatie en entreeprij-
zen zie de website www.achterhoeks-
planetarium.nl, voor een onvergete-
lijke ruimtereis…!

Publieksavond Achterhoeks 
Planetarium Toldijk vrijdag 1 maart
Toldijk - Aan de Hoogstraat 29 in 
Toldijk bevindt zich een uniek 
planetarium: “De hemel op aar-
de,” zoals de bouwer, Henk Olt-
hof (overleden in 2010) dat zelf 
noemde. Olthof bouwde hier een 
geheel eigen planetarium naar 
voorbeeld van het beroemde Ei-
singa Planetarium in Franeker. 
In dit planetarium wordt uitleg 
gegeven over het zonnestelsel 
en de manier waarop Olthof dit 
heeft gebouwd.

De tuin van het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.



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

Bronckhorst maakte voor de herin-
richting in Hengelo 12.915 euro aan 
juridische kosten en voor Vorden 
17.892 euro, exclusief BTW. Hierin 
zijn de proceskosten niet meegere-
kend die de gemeente van de rechter 
moest betalen in beide zaken. Vol-
gens Houpt gaat dat om nog eens en-
kele duizenden euro’s. 
De Bomenstichting Achterhoek zag 
zich genoodzaakt de stap naar de 
rechter te maken omdat de gemeente 
onvoldoende gehoor wilde geven aan 
hun oproep om volgens de stichting 
gezonde, waardevolle en soms mo-
numentale bomen te sparen in beide 
kernen. Wethouder Dorien Mulderije 
deed de stichting nog wel een hand-
reiking door in Vorden een aantal bo-
men te behouden en te verplaatsen, 
maar daar werd geen genoegen mee 
genomen.
Zowel in de ‘zaak Hengelo’ als in de 
‘zaak Vorden’ oordeelde de rechter 
dat de gemeente in gesprek moest 
gaan met de Bomenstichting Achter-
hoek. De twee partijen kwamen uit-
eindelijk tot een compromis over de 
Hengelose bomen. Enkele bomen blij-
ven behouden en een aantal wordt 
herplant. In de ‘zaak Vorden’ vond 
de rechter nadat het overleg geen 

uitkomst bood, dat de gemeente de 
bomen mocht kappen, maar dat zij
de procedures niet goed had gevolgd
en daarom op moet draaien voor de
proceskosten.

“Nogmaals willen wij als Bomenstich-
ting Achterhoek hierbij benadrukken
dat wij, gedurende het hele jaar in
aanloop naar beide rechtszittingen, 
vele pogingen hebben ondernomen
om in een veel eerder stadium met
de gemeente over beide projecten in
gesprek te komen”, zo schrijft Houpt
aan de fracties. “Daarbij werd overi-
gens tevens herhaaldelijk zeer duide-
lijk aangegeven dat de stichting zeker
niet tegen de herinrichtingsplannen 
van zowel Hengelo als Vorden was,
maar uitsluitend tegen de in veel
gevallen nodeloze kap van gezonde,
waardevolle en soms zelfs ook nog
monumentale bomen. Indien de 
gemeente Bronckhorst bereid was
geweest in een vroeger stadium een
opener opstelling aan te nemen, zou-
den deze aanzienlijke kosten geheel 
niet nodig zijn geweest.

Bij de gemeente Bronckhorst wordt
er anders tegenaan gekeken. “Naar
aanleiding van gesprekken met de 
bomenstichting is uitgebreid onder-
zoek gedaan naar de conditie van de
bomen en zijn er ook aanpassingen
in het plan doorgevoerd”, laat een
woordvoerster weten. Ook maandag
25 februari is de gemeente weer in 
overleg met de Bomenstichting Ach-
terhoek over de rij zuileiken aan
de Zutphenseweg. Voor die bomen
wordt een nieuwe locatie gezocht. 

De zegsvrouw legt uit dat de proces-
kosten die in het genoemde bedrag
nog niet zijn meegenomen, stan-
daard worden opgenomen in de plan-
en voorbereidingskosten. “Iedereen
mag en kan bezwaar maken tegen
gemeentelijke plannen. Zo zit de wet-
en regelgeving in elkaar en daar hou-
den wij als gemeente rekening mee.”

Tienduizenden euro’s aan 
juridische kosten voor 
Bronckhorst door bomenkwesties
Vorden - De Bomenstichting Ach-
terhoek laat in een brief aan de 
gemeenteraadsfracties weten 
dat de gemeente Bronckhorst in 
ieder geval zo’n 31.000 euro aan 
juridische kosten heeft gemaakt 
door bezwaren tegen de kap van 
bomen in Vorden en Hengelo. Se-
cretaris Marjan Houpt heeft door 
een beroep te doen op de Wet 
Openbaarheid Bestuur (WOB) in-
zage gekregen in die kosten. Ze 
stuurt de brief om duidelijk te 
maken dat deze financiële schade 
volgens haar voorkomen hadden 
kunnen worden als de gemeente 
zich in een eerder stadium bereid 
had getoond te overleggen met 
de Bomenstichting Achterhoek.

Voor het kunnen houden van het 
kindercarnavalsfeest krijgt de organi-

satie geld van mensen met een bedrijf 
in de buurt en anderen die het feest 

een warm hart toedragen. Omdat de 
organisatie deze mensen allemaal 
heel hartelijk wil bedanken, werden 
ze op de borden en op de A-viertjes 
her en der op de tafels en de bar ver-
meld. Bedankt!

Bengelbal Olburgen bedankt 
sponsoren!

Olburgen - Op zondagmiddag 3 februari vierden de kinderen van Ol-
burgen en Rha bij Kraantje Lek hun eigen Bengelbal. Verschillende 
sponsoren maakten deze editie mogelijk.

Sponsoren van het Bengelbal staan allemaal op de borden geschreven.

Al snel hielp zij mee met het organi-
seren van de dagboottochten en de 
vakantieweken. Na de eerste vakan-
tieweek was de jonge verpleegkundi-
ge meteen verkocht. “Moe, maar zo-
veel rijker, kwam ik weer terug. Dit is 
prachtig vrijwilligerswerk. Ik ben er-
van overtuigd dat het mij mede heeft 
gevormd. Na zoveel jaren kan ik nog 
steeds intens genieten en word ik nog 
elke keer weer geraakt”, aldus Carla. 
Daarbij schept de inzet van een groep 
vrijwilligers een grote saamhorigheid 
die ze nergens zo sterk heeft ervaren 
als bij de Zonnebloem. Een verrijking 
die ze iedere vrijwilliger gunt.
Dit jaar wordt de 23e keer dat ze 
meegaat; de laatste jaren steeds als 
staflid. Daarbij beseft ze dat ze als 
staflid een enorme verantwoordelijk-
heid heeft: je gaat op stap met een 
kwetsbare groep, waarbij met veel 
aspecten rekening moet worden ge-
houden. Uiteraard met alles wat de 
gasten betreft, maar ook de vrijwilli-
gers moeten kunnen terugkijken op 
een goede week. En als dat gebeurt, 
levert het voor iedereen iets moois 
op. Dat moois zit zeker niet in het 
materialistische, maar juist in dui-
zend kleine, soms erg ontroerende 
momenten: als je luistert naar de (le-
vens)verhalen van de gasten, bij het 
horen van een oprechte lach of als 
je dames weer ziet giebelen als jonge 
meisjes. Je ziet de gasten in de loop 

van de week ontspannen, los komen
van de zorgen en de omstandigheden
waarin zij normaal zitten. In deze
week besef je wat het leven neemt,
maar vooral ook wat het geeft. 
Ook al is Carla bang dat ze de va-
kantieweken enorm gaat missen, zij
vindt dat het na 23 jaar tijd is om
het stokje over te dragen. “Degene 
die mijn taken overneemt, zal er al 
snel achter komen dat het een gou-
den stokje is, een stokje dat echt ver-
rijkt en dat gun ik mijn opvolger van
harte!” aldus Carla.

Getuige zijn van duizend mooie en waardevolle momenten

Een vakantie met de 
Zonnebloem
Regio - Van 4 tot 9 maart organiseert de regio IJsselstreek weer haar
jaarlijkse vakantieweek. Voor Carla Schotman zal dit de laatste keer
zijn dat zij mee gaat als vrijwilligster in haar functie als hoofd vakan-
tieweek/ hoofdverpleegkundige. In 1987 begon ze als pas afgestudeer-
de verpleegkundige in Zutphen, naast haar gewone baan, als vrijwil-
ligster bij de Zonnebloem met bezoekwerk.

De workshop begint met een korte 
theorieles over fruitbomen, het snoei-
en, het gebruik en onderhoud van 
snoeigereedschap. Daarna gaat de be-
langstellenden zelf aan de slag in de 
boomgaard, natuurlijk met hulp van 
Horstink. Diverse soorten fruitbo-
men komen aan de orde, hoogstam 
en laagstam, appel-, peren- en even-
tueel ook pruimen- of kersenbomen.
De workshop is op zaterdag 16 maart 
van 9.30 tot 12.00 uur bij Boerderij-
winkel Fruitbedrijf Horstink in Rha/
Steenderen. Er zijn kosten aan ver-
bonden, dit is per persoon incl. koffie 
met appeltaart, appelsap of een ap-
pel. Opgeven kan per e-mail: 
info@fruitbedrijfhorstink.nl of tele-
fonisch (0575) 451643.

Workshop fruitbomen snoeien Steenderen
Steenderen - Wie ook een mooie 
oogst van eigen fruitbomen wil, 
kan van fruitteler Tom Horstink 
leren hoe een appel- of peren-
boom het beste kan worden ge-
snoeid. Op zaterdag 16 maart or-
ganiseert Fruitbedrijf Horstink 
weer een workshop fruitbomen 
snoeien.

Veel belangstellenden bij de eerder gehouden workshop fruitbomen snoeien.

Lickety-Split is een all-girl band, dat 
pop- en rocknummers combineert 
met akoestisch werk en top 40-hits. 
Hun repertoire loopt van John Mayer 
tot KT Tunstall en klassiekers van Ja-
nis Joplin, Blondie en Mothers Finest 
tot de stevige hits van Pink, Anouk en 
Beth Hart.
Het enthousiasme en de energie 
waarmee wordt gespeeld is kenmer-
kend voor de Enschedese band en het 
veelzijdig repertoire is van een verras-
send goede muzikale kwaliteit.

Lickety-Split, wat ‘vliegensvlug’ bete-
kent, is een passende naam voor de 
band; zij spelen in op de sfeer van de 

avond en maken van elk optreden 
een succes.  Kort geleden waren zij 
te gast bij Radio Ideaal en nu dus op 

het podium bij Café Heezen! Meer in-
formatie op www.hotelheezen.nl of 
www.lickety-split.nl.

Meiden van Lickety-Split op 
Podium bij Heezen Steenderen
Steenderen - Zaterdag 2 maart 
staan de meiden van Lickety-Split 
uit Enschede op het podium bij 
Café Heezen. Aanvang 21.30 uur, 
entree is gratis.

De meiden van Lickety-Split.

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



Zo as’t bi-j een goed café mot wean is 
de deure natuurlek altied lös moar 
vanaf een uurtjen of half negen 
bunt d’r de warme en vredelievende 
klanken van de achterhoekse mu-
ziekscene te heur’n. Ein Prosit der 
Gemütlichkeit! As of de klinkers 
doar nog neet van uut de stroate spat 
doew nog een extra bats grind bi-j 
in de betonmölle: Underkoffer uut 
Hengel in’t veurprogram. Vakman-
schap vanaf minuut één, zo goed as 
niks gin liefdes chansons op’t setlist-
j’n dus garantie veur lachende ge-
zicht’n op de baane én an de teeke. 
De Vordense Soppers bunt ok weer 

op scherp; ’n compleet nei-je set op 
de planken. Sommig’n rockers kunt 
doar honderd lentes wieter oaver 
doen, niks van al dat benauwde bi-j 
diss’n band want d’r wurd gewoon 
elke wekke gerepeteerd, stelletjen 

trouwe golden retrievers dat ze d’r 
bunt. Uut ’t muzikale vermogen 
eklopt: fonkel nei-je eigen nummers 
en stiekem nog een poar covers. 
Kwestie van metmaak’n dus, wi-j 
sprekt mekare doar.

Rock around The Slof 2013
Vorden - Een blik goei’n zin 
Rock&Roll geet eerdaags lös, bi-j 
alweer den derden editie van dit 
merakelse veurjoarsfuifjen van 
de Vordense Soppers. Umdat ie-
dereen wek in, wek uut an’t pee-
z’n is ewes, kan de booge weer 
wat minder strak espannen stoan 
op 2 Maart bi-j eetcafé de Slof in 
Vorden.

Om te laten zien dat onze gemeente 
uitermate geschikt is om met paarden 
te ontdekken werd contact opgeno-
men met de Tinkerstal Hof Van Ede 
in Vorden. 4 ruiters hebben met hun 
paarden meegewerkt aan de opnames 

: de eigenaren van de Hof Van Ede, Pe-
tra en Marco Broere, Petrouchka Kaas-
enbrood en Rob Teunissen. Er werden 
verschillende opnames gemaakt en in 
de versgevallen sneeuw waren die na-
tuurlijk fantastisch. HouseVision pre-

sentator Tim Immers, bekend gewor-
den door Goede Tijden, Slechte Tijden 
was aanwezig om een interview af 
te nemen en de presentatieopnames 
te maken. Regiseur, cameraman, ge-
luidsman en assistent waren enthou-
siast over de geweldige omgeving en 
de stoere paarden. Het werd een bij-
zondere ervaring. Het programma 
wordt a.s. zaterdag 2 maart uitgezon-
den om 18.30 uur, op RTL4. Zondag-
morgen is de herhaling.

RTL4 cameraploeg in Vorden 
voor opnames HouseVision

Vorden - Afgelopen zondag werden er in de omgeving van Vorden/
Ruurlo opnames gemaakt voor het RTL4 programma HouseVision. 
Het vaste productieteam van het populaire vakantieprogramma was 
naar de Achterhoek gekomen om opnames te maken van de prachtige 
omgeving.

Op zaterdagochtend 6 april start de 
korte cursus Schrijven is Vurruk-
kulluk in ’t Atrium te Zutphen. Drie 
zaterdagochtenden gaan we aan de 
slag met frisse schrijfopdrachten. Je 

ontdekt je associatieve en creatieve
vermogens. We onderzoeken hoe we
dat wat we zien, horen, ruiken en 
voelen beeldend weer kunnen geven.
We schrijven korte teksten, gedich-
ten, misschien een brief of een dag-
boekfragment. Je ondervindt wat een
rijkdom aan beeld en taal er in ieder
van ons huist. We lezen elkaar onze
teksten voor en laten ons verrassen
en ontroeren. 
Op zaterdag 6, 13 en 20 april van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor meer infor-
matie en aanmelding kijk op: www.
schrijfzicht.nl of bel: 06-55565609.

Bijzondere lente schrijfworkshops 
in Zutphen en Vierakker
Vorden - Deze lente organiseert 
Merel Bruning van Schrijfzicht 
inspirerende schrijfworkshops 
voor iedereen die eens aan het 
creatief schrijven wil proeven, 
die voor zijn of haar plezier wil 
schrijven en voor mensen die 
hun schrijven een nieuwe impuls 
willen geven.

De kinderen kwamen met de vol-
gende steekwoorden; Presentator, 
Cameraman, Regisseur, Schminken, 
Decors bouwen, Kaartverkoop, Cate-
ring, Publiek, Artiesten. Met al deze 
steekwoorden zijn de kinderen aan 
de slag gegaan. De oudste kinderen 
namen de organisatie voor hun re-
kening, de taken werden verdeeld, 
stelden een regisseur aan en een 
presentatrice. Er werden camera’s in 
elkaar geknutseld, maakten plaatsbe-
wijzen, uitnodigingen en ook hebben 
ze appelflapjes en worstenbroodjes 
gebakken. De kinderen van de 4+ 
hielden zich bezig met de kleding, de 
schmink en het oefenen van hun act.  
De voorbereiding was zo leuk om uit 
te werken dat er vergeten werd dat 
we nog meer artiesten moesten heb-
ben om het programma te vullen. De 

regisseurs moesten weer hard aan
het werk maar met al hun creativiteit
en enthousiasme werd er een leuke
gevarieerde show in elkaar gezet met
zang, dans, poppenspel, toneel, zo-
dat de cameramensen volop aan het
draaien konden met hun zelfgemaak-
te camera’s.
Alle plaatsbewijzen waren verkocht
en door een sprankelend optreden
van de kinderen werd het een gewel-
dige show. Lijkt het je ook leuk om 
eens een kijkje te nemen in ons the-
ater, kom dan gerust eens langs of 
maak een afspraak met één van de
leidsters. Het is ook mogelijk om al-
leen tijdens schoolvakanties gebruik
te maken van de opvang van kinder-
opvang Humanitas. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met ons telefoon-
nummer 0575-711322.

Theater Bij kinderopvang 
Humanitas

Vorden - Deze voorjaarsvakantie stond op Bso de Toverboom in het te-
ken van het thema theater. Samen met de kinderen hebben we bespro-
ken wat er allemaal nodig is om een theatervoorstelling te maken.

Van de collecteopbrengst is 50% 
bestemd voor deze collecterende 
jeugdorganisatie. De andere helft 
van de opbrengst gebruikt Jantje Be-
ton voor projecten die ervoor zorgen 
dat alle kinderen in Nederland weer 
vrij buiten kunnen spelen.  

Enkele jaren geleden ontving Scou-
ting Vorden van  het Nationaal 
Jeugdfonds een belangrijke bijdrage 
voor de bouw van het nieuwe club-
huis. Mede dankzij de opbrengst van 
deze collecte kan Scouting voorzien 
in de materialen en gereedschappen 

die thans nodig zijn voor het altijd 
voortdurende onderhoud dat door 
vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ook  
wordt het geld besteed aan de aan-
schaf van nieuwe spelmaterialen. Zo 
komt een groot deel van de collecte 
ten goede aan het plaatselijke jeugd-
werk.  

Geef daarom aan de Jantje Beton 
Collectant en help de kinderen uit 
uw omgeving om lekker buiten te 
kunnen spelen.

Geef aan de Jantje Beton collectant!
Samen zorgen voor meer speelplezier 
van kinderen in uw eigen buurt
Vorden/Wichmond - Van 4 t/m 9 maart wordt de jaarlijkse Jantje Be-
ton Collecte gehouden: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u 
in de buurt. In Vorden en Wichmond lopen ouders van de scouts en 
de oudere scouts van de David G. Alford groep voor de Jantje Beton 
Collecte.
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In Vorden is het al jarenlang een be-
kend verschijnsel, stevig gearmd lo-
pen Tienus en Gonny door het dorp. 
Momenteel even niet want Gonny 
(85) is herstellende van een operatie. 
Indien weer fit, pakken ze de draad 
(wandelen) gelijk weer op. Wandelen, 
daarvan hebben ze in hun langdurig 
huwelijk optimaal genoten. Tienus: ‘ 
Wij hebben heel veel jaren in Zwit-
serland gewandeld en doordat ik bij 
de spoorwegen werkte, altijd met 
de trein er naar toe’. Gonny: ‘ Ook 
hebben we landen als Oostenrijk en 
het voormalig Yoegoslavië meerdere 
malen bezocht’, zo zegt ze enthousi-
ast. Tienus, toen (20) en Gonny (16) 
hebben elkaar op jonge leeftijd in 
Emmen leren kennen. Dat was in 
juli 1944 toen Tienus in het noorden 
van het land voor de Duitsers (Ar-
beitsdienst) moest werken. Niet lang, 
want Tienus dook onder. 
Gonny werkte als jong meisje bij een 
telefooncentrale. Hun eerste kennis-
making: alleen de stemmen via de 
telefoon. Kort daarna zagen ze elkaar 
in het ‘echt’. Gonny: ‘ Ik vond Tienus 
eerst helemaal niet leuk en boven-
dien wilde ik toen absoluut nog geen 
verkering’, zo zegt ze lachend. Maar 
hoe gaat het dikwijls in het leven, de 
aanhouder wint. En dat deed Tienus 

en toen hij aan het eind van de oor-
log op de fiets met massieve banden 
vanaf Emmen weer terugreed naar 
zijn geboortedorp Vorden, was de 
verkering inmiddels een feit. In 1946 
kwam Gonny definitief naar Vorden. 
Gonny: ‘Ik heb toen eerst bij kapper 
Heersink in de huishouding gewerkt 
en vervolgens een poos op kantoor bij 
groothandel Reesink in Zutphen’, zo 
zegt ze. 

Op 5 maart 1948 traden ze in het hu-
welijk en trok het bruidspaar eerst 
een aantal jaren bij de ouders van 
Tienus in. De huwelijksdag werd bij 
het verlaten van het gemeentehuis 
in Vorden opgeluisterd door een ere-
haag van junioren van de voetbalclub 
Vorden. Tienus was aanvoerder en 
speelde in het eerste elftal van Vor-
den. Tot omstreeks zijn 28e jaar. 
Tienus: ‘Dat had een reden. Ik was 
vroeger eerst bakker maar door ‘bak-
kers- eczeem’ werd ik afgekeurd en 
moest ik uitkijken naar een andere 
baan. Dat werd uiteindelijk de spoor-
wegen waar ik op gegeven moment 
als hoofdconducteur werd aange-
steld. Onregelmatige diensten, ook 
op zondag werken, waardoor ik met 
voetballen moest stoppen. Werken in 
de trein was een geweldige tijd. Nooit 

geen problemen. Ik sta er thans dik-
wijls van versteld, soms de agressie 
in de treinen. Ook de agressie tegen 
politie en ambulancepersoneel. Ik be-
grijp er werkelijk niets van, respect-
loos’, zo zegt hij.
Het voetballen volgt hij nog zeer in-
tens, de verrichtingen van zijn club 
Vorden leest hij maar al te graag in de 
krant en geen wedstrijd op TV of Tie-
nus kijkt. ‘ Ik ben fan van PSV en ik 
begrijp werkelijk niet waarom Mark 
van Bommel zoveel gele kaarten 
krijgt. De scheidsrechters ‘zoeken’ 
hem gewoon’, zo zegt Tienus. Gonny 
kijkt graag naar haar favoriete pro-
gramma Voetbal International met 
Johan Derksen en is bovendien een 
fan van AZ- trainer Gertjan Verbeek. 
Toen Tienus vroeger nog voetbalde 
ging zij altijd met hem mee. Gonny: 
‘ Behalve dat wij samen veel wandel-
den, heb ik ook bijna 25 jaar geturnd 
bij de gymnastiekvereniging Sparta. 
Ook heb ik een aantal jaren met veel 
plezier bij het Huisvrouwenorkest in 
Vorden gespeeld’, zo zegt Gonny die 
veel breit en net als haar man ook 
graag puzzelt. Tienus gaat op maan-
dagmorgen altijd een partijtje biljar-
ten bij ‘Op Goed Geluk’, waarvan hij 
tevens de penningmeester is en hij 
zich bezig houdt met organisatori-
sche zaken. Samen beleven Gonny en 
Tienus veel plezier aan de kinderen, 
de vier kleinkinderen en de zes ach-
ter- kleinkinderen. Het 65 jarig hu-
welijk wordt in intieme familiekring 
gevierd. Gonny en Tienus wonen al 
bijna een halve eeuw aan de Bongerd 
in Vorden.

Gonny en Tienus Maalderink 
65 jaar getrouwd

Vorden - Wanneer in Vorden het internationale Wim Kuijper jeugd-
voetbaltoernooi wordt gehouden, zit hij altijd op de tribune. Inmid-
dels 88 jaar oud en intens genietend van de technische hoogstandjes 
van de voetballertjes van Feyenoord, Bayer 04 Leverkusen, PSV , Au-
stria Wien e.d. Volgende week is Tienus Maalderink 65 jaar getrouwd 
met zijn Gonny. Een hele mijlpaal, een dergelijk lange huwelijkse 
staat is niet veel echtparen gegeven.

Echtpaar Gonny en Tienus Maalderink

In Wezep reed ze een keurige proef 
welke beloond werd met een score 
van 202 en 203 punten. De tweede 
plaats had 197 en 195 punten en 
de derde plaats 2 maal 196 punten,  
waaruit bleek dat de 2 jury leden die 

afzonderlijk van elkaar jureerden
toch op één lijn zaten. Op het jury
rapport stonden de woorden overtui-
gend Gelders kampioen,  en dat is een
groot compliment op de inzet en trai-
ning van Daphne en Cicero.

Daphne Lindenschot uit Vorden 
overtuigend Gelders kampioen 
dressuur cat. E. klasse L1

Vorden - Nadat Daphne met haar pony Cicero uitkomend voor de IJs-
selruiters Brummen de selectiewedstrijden goed had doorlopen werd
ze kampioen van de kring Berkel-Ijssel en mocht ze op 16 Februari
2013 naar de Gelderse kampioenschappen in Wezep.

Dit is tevens de laatste keer dat de 
stichting CCK het terrein aan de Berg-
kappeweg hiervoor opent. Hopelijk is 
er dan genoeg hout om een flinke 
brandstapel te kunnen bouwen.  Met 
medewerking van stratenmakers-
bedrijf Frank Sessink en loonbedrijf  
Bosch zal het paasvuur worden opge-

stapeld. Dit gebeurt op zaterdag 23 
maart. Als er nog niet genoeg snoei-
hout is dan kan er op deze dag ook
nog snoeihout worden gestort.
Het terrein aan de Bergkappeweg is
open van 10.00 tot 16.00 uur. Alleen
snoeihout tot een dikte van 10 cm is
toegestaan. Het storten is gratis maar
voor een vrijwillige bijdrage is er bij
de ingang een melkbus geplaatst. De
stichting CCK ziet u graag op zater-
dag 2 maart.

Snoeihout voor Paasvuur 
Kranenburg
Kranenburg - 2 maart kan er 
weer snoeihout worden gebracht 
voor het paasvuur Kranenburg.

Deze keer eten we gerechten die men 
klaarmaakte tijdens de lange kara-
vaanroute in noord Afrika. Een ver-

rassende keuken, waar de warmte
van de woestijn ons tegemoet komt 
en de koude van de nachten in de ber-
gen. Een keuken met beperkingen, 
want de rijkdom aan producten en
kruiden is tijdens de tocht beperkt. 

Er kunnen minimaal zes en maxi-
maal tien personen aanschuiven aan
de ‘stamtafel’. Aanvang 18.30 uur. 
Reserveren en informatie: 06 - 51 11
23 90 of deburgerij-vorden.nl

Eten in de Kunstkamer met 
keuken van de karavaanroute
Vorden - Tijdens de expositie 
van Hans Scholte in ’t Hoff, Ri-
kie Radstake en Sylvia Bauw in 
Galerie De Burgerij is er op vrij-
dagavond 1 maart en 15 maart 
gelegenheid het bezoek aan de 
galerie te combineren met ‘Eten 
in de Kunstkamer’.

Deze OT is reeds geopend op zaterdag 2 en 9 maart en zon-
dag 3 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Zo kan men alvast 
vooruitblikken wat er op de diverse locaties te zien is en 
aan de hand daarvan de kunstroute van uw keuze samen-
stellen. Op KunstZondagVorden zelf is de OT geopend van 
11.00 - 17.00 uur. De sinds 2006 vier maal per jaar plaats-
vindende kunstroute biedt het publiek een grote diversiteit 
aan abstracte en figuratieve hedendaagse beeldende kunst 
en vormgeving. Dit maal worden er foto’s, schilderijen, wer-
ken op papier, objecten in diverse materialen, glaskunst, sie-
raden en tassen getoond op verrassende locaties. KunstZon-
dagVorden beoogt bruggen te slaan tussen de beschouwer 

en het kunstwerk. Daarom zijn de kunstenaars/vormgevers 
aanwezig om met u in gesprek te gaan over hun werkstuk-
ken, hun inspiratiebronnen en toegepaste technieken. Op 
deze manier biedt KunstZondagVorden de kijker handvat-
ten om intensiever naar de kunstwerken te kijken. In de 
deelnemende ateliers krijgt  u een kijkje achter de scher-
men. De plek waar de kunstenaar werkt is op KZV vaak om-
getoverd tot expositieruimte. Dit keer kunt u in de ateliers  
de kunstenaars ook aan het werk  zien. Op deze manier 
maakt u als bezoeker een deel van de tot stand koming van 
een kunstwerk, een deel van het creatieve proces mee. Nu 
eens niet alleen door er met de kunstenaar over te praten,  
maar ook door hem/haar aan het werk te zien met de daar-
bij behorende materialen en gereedschappen. Een intiem 
moment in de persoonlijke werkruimte van de kunstenaar. 
Recentelijk zijn twee van de aan KZV deelnemende galeries 
toegelaten tot de Mondriaan Kunst Koop regeling. Galeries 
worden hiervoor door het Mondriaan Fonds geselecteerd op 
basis van de professionaliteit en kwaliteit van hun tentoon-
stellingsprogramma. www.kunstzondagvorden.nl

Kijkje Achter De Schermen
26e KunstZondagVorden
Vorden - Zondag 10 maart 2013 hebben vier ateliers 
en vier galeries  in Vorden- dorp en haar buitenge-
bied en het Startpunt KZV van 11.00 tot 17.00 uur 
de KZV-vlag gehesen voor de 26ste KunstZondag-
Vorden. Op het Startpunt KZV, Dorpsstraat 9, is een 
OverzichtsTentoonstelling te zien van alle aan deze 
26ste KZV deelnemende kunstenaars/vormgevers.

Deze korte bijeenkomst wordt aangevuld met gebed, zang en lezen uit de 
bijbel.

Ont-Moeten: 
Voor GOD ben jij een VIP!
Vorden – Zondag 3 maart organiseert de werkgroep ‘Ont-Moeten’, 
om 19.00 uur in het Achterhuus van de Gereformeerde kerk Vorden 
een thema bijeenkomst: Voor GOD ben jij een VIP!.

In Vorden komen we bij elkaar op 
vrijdagavond 1 maart a.s. om 19.30 
uur in de Dorpskerk. (Voor de in-

gang) Medewerking wordt verleend
door ensemble “Ite, Missa est”. De
pianobegeleiding is in handen van
Hr.C.van Dusseldorp. Wereldwinkel 
Vorden is aanwezig met producten
en informatie. 

Op www.wereldgebedsdag.nl staat
meer informatie te lezen over de ge-
kozen projecten en het Nederlands
Comité Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag 
in Vorden
Vorden - De jaarlijkse viering van 
de Wereldgebedsdag wordt ge-
houden op vrijdag 1 maart 2013. 
Deze viering is voorbereid door 
vrouwen uit Frankrijk. Het the-
ma voor de viering is: Hoezo, een 
vreemdeling?
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De wedstrijden van Quintus D1 tegen 
Huissen HV D1 in Sporthal De Kamp 
en Udi ‘96 HB2 tegen Quintus HB1 
in Sporthal Kermisland in Arnhem 
konden niet doorgaan vanwege de 
sneeuw en de gladheid op de weg. De 
wedstrijd OBW DS4 tegen Quintus 
DS1 werd afgelast vanwege lekkage 
in Sporthal Lentemorgen Zevenaar. 
Of deze drie wedstrijden moeten wor-
den ingehaald, is nog niet bekend. 
In Sporthal De Kamp werd zodoende 
slechts de wedstrijd gespeeld tussen 
Quintus GC2 en Duiven GC2. Jam-
mer genoeg speelde het thuisteam 
zowel aanvallend als verdedigend een 
zwakke wedstrijd. Er had zeker meer 
in gezeten, uitslag 3-7.
De Quintus Heren A1 ontmoetten de 
Gazellen HA1 in Sporthal De Bongerd 
in Doetinchem. Het thuisteam had 
duidelijk profijt van de vele trainings-
uren per week en overliep het team 
uit Hengelo, uitslag 33-19.
Het Quintus Gemengd C1 team ging 
naar Groenlo voor de wedstrijd tegen 
Grol H.V. GC1 in Sporthal Den Elshof. 
Door goed samen te werken werd 
eindelijk weer gewonnen. Terwijl het 
team twee seizoenen achter elkaar 
het kampioenschap behaalde en ook 
na de eerste helft van dit seizoen bo-
venaan stond, gaat het in de winter-
competitie wat moeizaam. Er wordt 
wel goed gespeeld maar de winst kan 
steeds net niet worden afgedwongen. 
Na dit mooie resultaat lijkt het erop 
dat het team zich heeft herpakt en 
geen punten meer uit handen geeft. 
Echt top gedaan heren en dames! Uit-
slag 6–7.

De Quintus Heren Senioren 1 reisden 
af naar Deventer. In Sporthal Keizers-
landen speelden zij tegen DSC HS1. 
Het thuisteam bleek sterker, uitslag 
16-10.

De wedstrijd Minerva D2 tegen Quin-
tus D2 werd gespeeld in Sporthal De
Pol in Gaanderen. Roos wilde graag
keepen en dit heeft ze zeer goed ge-
daan. Maurits was zeer op dreef, hij
maakte flinke schijnbewegingen en 
bracht de bal goed naar voren. Door
goed samenspel, met name in de
tweede helft, kwamen de Hengeloërs
terug van 4-2 tot 4-4. Cirkelspeelster
Fleur, die goed vrij liep op de cirkel.
In de laatste twee minuten ontston-
den nog twee kleine verdedigings-
foutjes, waardoor er verloren werd 
met 6-4.

De Heren 2 van Quintus ontmoetten
de Heren 2 van Apollo ‘70 in het Kon.
Beatrixcentrum in Wehl. De teams
gingen de eerste helft gelijk op. Quin-
tus moest na een kwartier verder
zonder de geblesseerde Zep. In de ver-
dediging werd hard gewerkt en stond
als een huis. Helaas resulteerde dat
voor Apollo in een aantal 7 meters.
Apollo was iets in het voordeel. Quin-
tus speelde goed en benutte ook de
kansen. Een seconde voor het rustsig-
naal werd een ‘vliegertje’ van Apollo
op ervaring gestopt door Peter. Rust-
stand 7-9. In de tweede helft bleef de
zogenaamde Quintus dip uit. Door
het goede keeperswerk en de stabiele
verdediging kwam Apollo ondanks
de volle wisselbank nauwelijks nog 
tot scoren. De combinaties bij Quin-
tus gingen steeds beter lopen. Met 
een aantal snelle tegenaanvallen liep
Quintus gestaag uit. De eindstand 13-
22. Een Topprestatie!

Zaterdag 2 maart zijn er vier uitwed-
strijden: 10.00 uur UGHV GC1-Quin-
tus GC1, de IJsselweide Ulft; 10.45
uur UGHV GC3-Quintus GC2, de IJs-
selweide Ulft; 14.00 uur Swift A D1-
Quintus D1, Elderveld Arnhem; 15.25
uur Achilles/Unive HB2-Quintus HB1,
Matenpark Apeldoorn. Zondag 3
maart worden in Sporthal De Kamp 
vijf wedstrijden gespeeld: 11.00 uur
Quintus D2-Duiven D2; 11.45 uur
Quintus DS1-HCW DS2; 12.50 uur
Quintus HS2-Groessen HS1; 13.55
uur Quintus HS1-Udi ‘96 HS3; 15.00
uur Quintus HA1-Erix HA1.

Topprestatie Heren 2 
Quintus Hengelo
Hengelo - Zondag 24 februari 
stonden alle teams op het pro-
gramma om hun wedstrijden te 
spelen. Helaas konden door om-
standigheden drie wedstrijden 
geen doorgang vinden. De Ge-
mengd C1 en Heren Senioren 2 
behaalden winstpunten.

Koninklijk bezoek voor PJG, deel 5:

Fototentoonstelling PJG 100 
jaar gaat na 1 maart reizen
Toldijk - Tijdens een van haar laatste bezoeken als staatshoofd zal Koningin
Beatrix ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plattelands Jongeren
Gelderland (PJG) op vrijdagmiddag 1 maart Toldijk bezoeken.Hare majesteit
woont het forum bij en opent de fototentoonstelling ‘100 jaar vrijwillig jon-
gerenwerk op het Gelderse platteland’, deze middag voor genodigden te be-
zoeken. Daarna is het voor publiek geopend op verschillende plaatsen in Gel-
derland, als eerste in Bronckhorst.

De organisatie is heel blij dat zij met
de reizende tentoonstelling in het
Dorpshuis Vorden kan beginnen. Op
5 en 6 maart is de tentoonstelling de
hele dag in de grote zaal geopend, op
5 maart tot 22.00 uur en op 6 maart
tot 18.00 uur. Verder gaat de ten-
toonstelling medio april naar Jong
Gelre Borculo/Geesteren, die bestaan
dan ook 100 jaar! Daarna komt de
tentoonstelling in de zomer in ieder
geval voor langere tijd te staan bij het
Waterschap in Doetinchem. De voor-
bereidingen verlopen zeer naar wens
en de organisatie heeft er heel veel 
zin in! De tentoonstelling bestaat uit
vier periodes van elk 25 jaar. Uit deze
periodes zijn foto’s, oude program-
maboekjes etc. te vinden. Op deze 
manier zal de tentoonstelling ook zo-
veel mogelijk in de provincie te zien
zijn. Op 1 maart zelf is het echt een
reis door de tijd: de hele tent is dan
in periodes verdeeld, waardoor de 
koningin en de gasten echt het idee
zullen hebben dat ze door te tijd heen
lopen. Met dank aan alle fantastische
sponsoren en sponsoren in natura,
wordt alleen het door de tentoonstel-
ling lopen al een feest!

Ruurloër Joop Huisman zal op zater-
dag 2 maart om 15.00 uur de kunst-
expositie officieel openen waarbij hij 
iets zal vertellen over de kunstenaars. 
Men wordt van harte uitgenodigd 

voor de opening waar, onder het ge-
not van een drankje en hapje, getoost 
zal worden op het succes van de ex-
positie. Tevens kan men dan kennis-
maken met de kunstenaars. Naast 

de expositie kan men dan eveneens 
genieten van de overige attracties 
bij Familiepark Cactus Oase aan de 
Jongermanssteeg zoals een ambach-
telijke schoenmakerij, nagebouwde 
woonruimten van een historische 
boerderij, oude landbouwwerktuigen 
en -gereedschappen, modelspoorba-
nen (met o.a. de Thomastrein), een 
kindertuin, hangoorkonijnen en 
prachtig gekleurde vogels. Voor meer 
informatie, openingstijden, prijzen: 
www.cactusoase.nl.

Kunst tussen cactussen creëert pittoreske schoonheid

Groepsexpositie ‘Jong Leven’ bij 
Familiepark Cactus Oase

Ruurlo - Duizenden soorten bijzondere kleurrijke cactussen en andere 
planten vormen van 2 maart tot en met 20 april bij Familiepark Cac-
tus Oase een sfeervol decor voor een beeldende kunstexpositie met als 
thema ‘Jong Leven’. Dertien kunstenaars exposeren met schilderijen, 
drie met glaskunst en twee met keramiek. De achttien deelnemense 
kunstenaars komen uit Apeldoorn, Bronckhorst, Hengelo (G), Ruurlo, 
Ugchelen, Vorden, Zevenaar, Almelo, Bathmen, Nijverdal en Amers-
foort.

Dertien kunstenaars exposeren met schilderijen, drie met glaskunst en twee met keramiek.

Het programma van het Gala bestaat 
begint met een Vastenwandeling 
(acht of drie kilometer) die om 13.30 
uur begint. De deelname kost twee 
euro voor volwassenen en een euro 
voor kinderen. Gaat men niet wande-
len, kom dan om 15.30 uur luisteren 
naar een verhaal van twee migranten 
en kijken naar de video Migranten. 
Om 16.00 uur begint er een veiling 
Op de veiling worden goederen die de 
organiserende werkgroep gratis heeft 
ontvangen weer aan een nieuwe ei-
genaar verkocht. Pastoor Fred Hoge-
nelst zal als veilingmeester optreden. 
Heeft u nog mooie goederen voor 
de Veiling laat het dan even weten: 
m.temorsche@12apostelen.nl. Het 
Gala wordt om 16.30 uur afgesloten 
met een Vastenmaaltijd. Opgave is 
niet nodig. Men deelt wat er is. De 
opbrengst van het Gala is bestemd 
voor hulp aan migranten in Hondu-
ras, een project van de Vastenactie. 

,,Je kunt je afvragen of het Vasten 
nog wel aanspreekt. We leven in een 
tijd dat we zo met ons zelf en onze 
eigen crisis bezig zijn dat we de we-
reld om ons heen maar even laten 
voor wat die is. De crisis raakt ook 
hier veel mensen erg diep. Het zal je 
maar gebeuren dat je je baan kwijt 
raakt! Toch is de vastentijd juist de 
tijd om wel naar de Wereld te kijken 
en je af te vragen wie is ja naaste”, zo 
verklaart Margriet te Morsche van de 
Werkgroep MOV die het Gala mede 
organiseert. De leus van de Vasten-
actie dit jaar is ‘De wereld groeit als 

we delen!’ Te Morsche: ,,De vasten 
tijd is een periode waarin je tijd vrij 
maakt voor jezelf en voor die ander, 
ver weg of dichtbij. We willen als ge-
loofsgemeenschap van de Twaalf HH 
Apostelen een zinvolle bijdrage leve-
ren. daarom vragen wij een bijdrage 
voor de Migranten in Honduras. Hoe 
raken mensen weer betrokken op 
dat wat er in de wereld gebeurd? Dit 
zijn vragen waar we mee worstelen. 
Vaak zoeken we excuses voor onszelf 
om er niet mee bezig te hoeven zijn. 
Toch hopen we op een bijdrage. We 
vragen niet veel, maar wel een stukje 
betrokkenheid. De Vasten periode 
duurt veertig dagen, zes weken. We 
hopen op een kleine bijdrage per 
week. De twee euro actie is waar wij 
ons op hoop op richten. We vragen 
twee euro per week om als gift te re-
serveren voor het Vastenactie project, 
door iets te laten staan, of achterwege 
laten. Er zijn zoveel kleine en ludieke 
acties te bedenken bijvoorbeeld elke 
week iemand uitnodigen aan je ta-
fel. Samen delen en eten is gezellig 
en kan een brug zijn naar die ander. 
Twee euro voor een maaltijd vragen 
is niet veel en dat maakt de actie ook 
juist aantrekkelijk. Als alle gelovigen 
elke week in de vasten (zes weken) 
die twee euro kunnen opbrengen dan 
halen we een geweldig resultaat. 

In onze twaalf geloofsgemeenschap-
pen hebben we 20.000 parochianen. 
Als tien procent zou meedoen zou 
dat 24.000 euro zijn. Daarnaast heb-
ben een vasten bezinningsboekje met 

gedichten en gebeden ook te koop 
voor twee euro. Maar we willen met 
het Gala er vooral een gezellige ont-
moeting van maken.”

In de dienst die zondagmorgen 10 
maart in de Sint Willibrorduskerk in 
Ruurlo (9.30 uur) plaatsvindt zal ook 
aandacht worden besteed een de Vas-
ten Gala en het project Migranten in 
Honduras. Voorgangsteris Margriet 
te Morsche. 

Meer info over het project op de 
website http://www.12apostelen.nl/
nieuws/vastenaktie-project-honduras.

Vasten wandeling, -veiling, -verhaal en -maaltijd

Vasten Gala Parochie HH Twaalf 
Apostelen
Vorden - In de RK Kerk Christus Koning aan het Jebbink in Vorden 
organiseert de diaconale werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en 
Vrede) van de Parochie HH Twaalf Apostelen zondag 10 maart van 
13.30 tot 17.00 een Vasten Gala. Het programma bestaat onder meer 
uit een Vastenwandeling, -veiling, -verhaal en –maaltijd.

Jaarlijks een bijzonder thema 
- 2013: het Wilde Westen
Het hele stadje gaat dit jaar terug 
naar het leven van alledag tijdens 

het Wilde Westen. Cowboys, indi-
anen, goudzoekers, pelsjagers en 
ontdekkingsreizigers vormen het 
straatbeeld. Eén en al sensatie, 
paardenraces, mensen verkleed 
als indiaan met tooi, lange rok-
ken, cowboylaarzen, gilets, suède, 
camel kleurige accessoires.

Daarnaast zijn er veel kunstenaars 
die hun schilder- en beeldhouw-
kunst en fotografie-exposities 
met als thema het Wilde Westen 
inrichten. Verder is er in het hele 
stadje muziek en straattheater. 

Noteer de data vrijdag 27, zaterdag 
28 en  zondag 29 september alvast 
in uw agenda, of kijk op de website 
www.bredevoortschittert.nl

Bredevoort Schittert 
gaat terug naar het 

Wilde Westen!
In Bredevoort, een klein histo-
risch stadje in de Achterhoek, 
barst elk jaar in het laatste 
weekend van september een 
uniek spektakel los: Brede-
voort Schittert. De smalle mid-
deleeuwse straatjes worden 
omgetoverd tot een sprookje. 
Licht,muziek, theater en ro-
mantiek staan centraal. De 
openbare straatverlichting 
wordt gedoofd en er worden 
tienduizenden lichtjes in gla-
zen potjes ontstoken. In één 
woord: Schitterend!
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Gange: “Te gange waezen.” Bezig zijn. “Is ’t varken al 
eslach? Nae, ze bunt te gange.”

 B. Klaoskeerl: Speculaaspop. “Jan Manschot kreeg altied ne 
groten klaoskeerl van Sinterklaas, ok al was e ’t hele joor 
ondeugend ewes.”

 C. Spekharst: Stukje gebraden spek. “Hee had ne duftegen 
spekharst in de pannekoke.”

Bas Klein Haneveld was niet tevreden 
over dit resultaat. Daarover zegt hij: 
‘Ik ben zelf gewoon niet vertrouwd 
op de bevroren grond. In de eerste 
ronde maakte ik een flinke klapper 
toen ik een bevroren jeepspoor over 
het hoofd zag. Gelukkig viel het ach-
teraf mee en heb ik mij niet bezeerd. 
De proeven waren mooi met redelijk 
moeilijke obstakels zoals boomstam-
men, stenen, banden en rioolbuizen’, 
zo zegt Bas, die achter winnaar Lu-
cas Dolfing en Ismo ten Velde dus 
derde werd. Erwin Plekkenpol werd 
in de klasse E 3 vierde. Amel Advo-
caat werd eerste voor Mark Wassink. 
Erwin over de rit: ‘ Het rijden op de 
hard grond ging mij goed af en heb ik 
in het begin geen risico’ s genomen. 
De eerste proef ging over de Oirschot-
se hei en de tweede op de crossbaan 
in Veldhoven. Daar was rondom het 

circuit een mooie proef uitgezet met 
diverse ‘extreme ‘ hindernissen. Bij 
het ingaan van de laatste ronde stond 
ik op de vierde plaats en ging ik er 
nog even ‘goed voor zitten’. Echter, 
op gegeven moment viel de motor stil 
en heb ik de brandstoffilter tussen de 
leiding verwijderd. Nadien viel de 
motor nog een paar keer ‘stil’ waar-

door ik kostbare tijd verloor. Ik heb 
toen de knop om gedraaid, gelukkig 
bleef de motor nadien wel lopen zo-
dat ik toch nog de snelste proef van 
de dag op mijn naam kon schrijven. 
Helaas kwam ik wat het podium be-
treft, 0,4 seconde tekort en werd ik 
vierde’, aldus Erwin Plekkenpol.

Enduro Veldhoven: Eerste plaats 
VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Tijdens de zaterdag ge-
houden endurorit in Veldhoven 
is het eerste clubteam van VAMC 
De Graafschaprijders, bestaande 
uit Ismo ten Velde, Mark Was-
sink, Erwin Plekkenpol, Amel 
Advocaat en Bas Klein Haneveld 
eerste geworden. Individueel be-
haalde Bas Klein Haneveld in de 
klasse E 1 een fraaie derde plaats.

v.l.n.r: Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, Bas Klein Haneveld foto Henk Teerink

Marjan is al enkele jaren bezig met 
haar praktijk, maar is steeds bezig 
met nieuwe methodes. “Ik ben nu be-
zig met de opleiding ‘Trigger Point’. 
Deze behandeling is vooral geschikt 
voor spierknopen. Kramp in de spier-
buik (het midden van de spier, red.) 
zorgt ervoor dat de doorbloeding 
minder wordt en klachten ontstaan. 
Bij een behandeling geef ik richtlij-
nen mee zodat de mensen zelf wat 
aan hun klachten kunnen doen en 
ze bij mij terug komen voor contro-
les en aanvullende behandelingen. Ik 

kan heel veel voor de mensen doen, 
zeker als ze zelf ook meehelpen”, al-
dus Marjan. 

“In mijn praktijk is veel gericht op het 
‘zelf doen’ van mijn cliënten. Vooral 
bij langdurige klachten bereik je dan 
de beste resultaten. Vaak geef ik oe-
feningen mee voor thuis. Bij ‘Trigger 
Point’ is de houding erg belangrijk en 
daar let ik dan vooral op. Maar ook 
bij workshops is de houding erg be-
langrijk en hier vooral bij degene die 
de massage geeft. Staat die namelijk 

scheef tijdens de massage dan krijgt 
die persoon klachten en dat moeten 
we niet hebben”, lacht Marjan. 

Workshops
In de nieuwe praktijkruimte kan 
Marjan alle behandelingen doen, 
maar zoals gezegd ook workshops ge-
ven. Groepen vanaf 2 tot maximaal 
10 personen kunnen hier terecht 
voor een workshop hoofdmassage zo-
dat ze lichte klachten aan hoofd, nek 
en schouder kunnen behandelen en 
zo klachten wat verminderen. Groe-
pen van meer dan 10 personen wil 
Marjan liever niet omdat ze dan niet 
de aandacht kan geven die ze wil. De 
workshops kunnen trouwens ook bij 
de mensen thuis gegeven worden als 
ze dit liever hebben. 

Vergoedingen zorgverzekeraar
De meeste behandelingen worden 
door de zorgverzekeraars vergoed 
en vallen onder ‘alternatieve genees-
wijze’. Marjan: “Sommige mensen 
denken dat massage luxe is, maar 
dit geldt niet voor de massages die ik 
geef. Alle massages werken preven-
tief of verminderen klachten bij bij-
voorbeeld hoofd, rug, schouders, rug, 
rsi, tennisarm, maar eigenlijk het 
hele lichaam. Heel belangrijk is ook 
dat iemand die bij mij komt mijn vol-
ledige aandacht krijgt, rust vindt en 
vaak volledig ontspannen naar huis 
gaat. Ontspanningsmassages zijn mo-
gelijk, maar deze hebben tevens een 
therapeutisch tintje. Massage doet 
niet alleen lichamelijk, maar ook 
geestelijk goed.”
Meer informatie leest u op de site: 
www.massagetherapietewalvaart.nl

Massagetherapie Te Walvaart in Lievelde:

‘Jouw gezondheid in goede handen’

Lievelde - Sinds kort is Marjan te Walvaart van Massagetherapie te 
Walvaart te vinden in haar nieuwe praktijk aan de Lievelderweg 127a 
in Lievelde. Deze ruimte is niet alleen geschikt voor massagetherapie, 
maar ook kan ze hier workshops geven.

Zij probeert steeds een bepaalde 
stemming weer te geven, waarbij 
lichtval, kleur, zachte vormen en 
toetsen belangrijk zijn. Het werk van 
Jan Bouwsema met als voorstelling 
bloemen, dieren en landschappen, 

in losse toetsen geschilderd, zijn een
wisselwerking tussen vlakken en lij-
nen waarbij de kijker voortdurend
nieuwe vormen en kleuren ontdekt.
Edith Madou begon ooit met het ma-
ken van een vis van keramiek. Het 
ongrijpbare, snelle, glinsterende dier
vervaardigd van klei, vereeuwigt in
steen. Thans, vijftien jaar later, maakt
zij kunstwerken waarin de zee, ons
dagelijks leven en dat van een eeuw
geleden haar inspiratiebronnen zijn. 
Zij verbeeldt in begrijpelijke taal, 
heel direct, maar met ruimte voor
haar eigen verhaal. De openingstij-
den van de expositie zijn op vrijdag,
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en
op afspraak 0575- 556456 of mobiel
06- 54397579. 
Zie ook www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie Galerie A- quadraat
Vorden - Zondagmiddag 3 maart 
wordt in Galerie A-quadraat aan 
de Mosselseweg 12a de expositie 
geopend van de schilders Jan en 
Alide Bouwsema en de keramist 
Edith Nadou. De exposanten zul-
len alle drie vanaf s’ middags 
15.00 uur bij de opening aan-
wezig zijn. Alie Biuwsema schil-
dert portretten en mensfiguren. 
Meestal gebruikt zij acryl op doek 
maar werkt zij ook met olieverf, 
pastelkrijt en aquarel.

Ongeveer 40 stands zullen hun nieu-
we creaties tentoonstellen. Demon-
stratie’s  zijn er volop aanwezig.
Tevens kunnen kinderen een work-
shop cupcake’s volgen. Verder zijn 
er te zien geurzakjes, diverse kaar-
tentechnieken, warmtezakken, lui-

ertaarten, sieraden, groendecoratie, 
zeepjes, scrapbooking, houten speel-
goed, tassen en nog veel meer. De
beurs is van 10.00 tot 17.00 uur. In-
lichtingen: Tel 0544-464164. 

Zie ook advertentie elders in deze krant.

Hobby- en Kaartenbeurs

Beltrum -  Op zondag 3 maart a.s wordt er in de grote zaal van Spil-
man Nelissenstraat 21 te Beltrum een grote Hobby- en Kaartenbeurs
gehouden.

Centraal in de cursus staat het 
contact met de ander en hoe je dit 
contact kunt verbeteren. Commu-
nicatie vereist gelijke golflengten 
tussen mensen, wil je er voor zor-

gen dat je boodschap zonder ‘ruis 
op de lijn’ overkomt. Met NLP word 
je getraind om te onderkennen tot 
welke categorie je gesprekspartner 
hoort. Je kunt de wijze waarop je 
de boodschap brengt daarop af-
stemmen. Doe je dat niet, kan dit 
betekenen dat mensen zich niet 
aan afspraken houden, gewoon 
omdat ze het niet begrepen heb-
ben. Je leert in de cursus waarne-
men wat jij doet en welk effect 
dat op anderen heeft. Je leert jouw 
communicatie te sturen bij het 
overbrengen van jouw boodschap 
waardoor de ander beter begrijpt 
waar jij het over hebt. Ook leer je 

vragen te stellen waardoor je de an-
der beter gaat  begrijpen. Werk je 
met mensen, ongeacht of dit in de 
gezondheidzorg, het bedrijfsleven, 
het onderwijs is, dan kan deze cur-
sus je veel opleveren. Ook kan het 
je in je rol als ouder inzicht geven 
in de manier waarop jij met jouw 
kinderen omgaat. En als je even 
geen werk hebt kan het je helpen 
om datgene waar jij naar toe wilt, 
duidelijk voor jezelf en daardoor 
ook voor anderen te krijgen. 
Nieuwsgierig geworden of heb je 
vragen? Geef je dan op via info@
vostc.nl of zie www.vostc.nl voor 
meer informatie.

NLP cursus  in Zelhem
Zelhem - Bij eetcafé de Groes 
start op dinsdag 12 maart 
een basis communicatiecur-
sus (NLP). In 5 avonden krijg 
je praktische handvatten die 
je meteen kunt toepassen. De 
avonden worden gehouden op 
12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april. 
Hieraan voorafgaand is een 
gratis informatieavond op 5 
maart.

Bij dit toernooi staat gezelligheid en 
sportiviteit voorop. Een team bestaat 
uit minimaal 7 personen, waaron-
der maximaal 2 competitiespelers. 
Omdat het een gemengd toernooi is, 

mogen er maximaal 3 heren tegelij-
kertijd in het veld staan. Mede dank-
zij de sponsoring van Heyerman de 
bakker, Klein Westland groenten en
fruit en de inzet van de vrijwilligers
van de Stichting Sportaccommodatie
Wichmond, blijven de deelnamekos-
ten beperkt.  
Teams kunnen zich opgeven tot en
met 23 maart opgeven via e-mail vol-
leybal.develdhoek@kpnmail.nl of te-
lefonisch bij Linda Brouwer op (0575)
46 40 62 of Jan Eggink op (0573) 
46 12 83.

Volleybaltoernooi De Veldhoek 
op 7 april voor het eerst in 
Wichmond
Wichmond -  Volleybalvereniging 
De Veldhoek organiseert weer 
haar jaarlijkse toernooi voor ge-
mengde recreantenteams. Door 
de sluiting van de sporthal in 
De Veldhoek, nu voor het eerst 
in sporthal De Lankhorst in 
Wichmond.





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

(bromfiets)Rijbewijs A M

CESAR KOZIJNEN BV | VLIJTSTRAAT 11, 7005 BN DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  

WWW.CESARKOZIJN.NL  OOK OP ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 13.00 UUR

KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, ROLLUIKEN EN 
SCREENS DIRECT VANAF EIGEN PRODUCTIEAFDELING OP 
MAAT GELEVERD EN VAKKUNDIG GEMONTEERD

MOOI, DUURZAAM, ONDERHOUDSVRIJSTIJLVOL VOOR ELK WONINGTYPE INBRAAK- EN GELUIDWEREND, ENERGIEBESPAREND

nieuwe showroom: hét infocentrum voor bouwen met kunststof!

OPEN HUIS 9 +10 MAART
CESAR KOZIJNEN - VLIJTSTRAAT 11                       11.00 - 17.00 UUR  

*14% bijtelling alleen van toepassing op de Renault Mégane Energy dCi 100 Stop&Start, verkrijgbaar vanaf € 24.690,-, bijtelling vanaf € 121,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten 

rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen 

consumentenprijs vanaf 1 oktober 2012 na aftrek van eventuele ECO2-premie. De gecommuniceerde bijtellingbedragen zijn gebaseerd op de meest gunstige bijtelling van het betreffende model op basis van de 

42% belastingschijf. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn 

inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie 

informeer bij u Renault-dealer. 
Min./max. verbruik: 3,4-7,6 l/100 km. Resp. 29,4-13,2 km /l. CO2 88-175 g/km.

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

NÚ BIJ HERWERS

UNIEK IN DE MARKT!
OOK IN 2013 LAGE BIJTELLING

MÉGANE VANAF € 21.690,-
U RĲ DT AL EEN MÉGANE VANAF € 18.490,-

EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 980,-

14% BIJTELLING
BIJTELLING VANAF € 121,-*

TOT 1.500 KG TREKGEWICHT 

LEVERBAAR ALS BOSE EN GT-LINE

14% BIJTELLING ALS HATCHBACK, COUPÉ EN ESTATE

HERWERS
DOETINCHEM  NĲ VERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Per 1 februari 2013 is de 

samenwerking tussen

DutchPC Electronics en

Ronald Slotboom

(Rowi Elektro) beëindigd.

Winnares Regensburg & finisher  HAWAII

Café - Zaal

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 -  7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - Mobiel: 06-23888597 
www.mallemolen.info stapinde@mallemolen.info

I

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 - 7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - www.mallemolen.info

Feesten tot 150 pers. - diverse buffetten - vergaderingen - BBQ - verwarmde veranda - terras - 
themafeesten - wekelijks live muziek - competitie en recreatief darten - 

sportuitzendingen op groot scherm - verjaardag in de kroeg - bedrijfsborrels

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

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

Wilt u uw belastingaangifte 2012 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. Deze kortingen zijn alleen te 
ontvangen wanneer er een aangifte Inkomstenbelasting wordt ingediend.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2012, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden: 
27 februari, 6, 13 en 20 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
en op zaterdagochtend 16 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.bloemendaalwiegerinck.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Willem van Oranje met MaximaLE smaak 

Weer volop mooie Raapstelen en Spinazie 
deze week Witlof 500 gram 0.69

Heerlijke Sinaasappelen 20 voor 1.99
Harde mooie Elstar appelen 3 kilo 1.99

Nu volop div. Pootaardappelen 
div Aardappelen v.a. 10 kilo 2.50

Kado tip!!
Doe het met een streekproducten pakket!



M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 Sportback 1.6 Ambiente Ecc/metallic lak 2006 107.101 km € 12.750 
Ford Ka 1.3 8V Futura 2005 120.567 km € 3.750 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 126.035 km € 14.950
Peugeot 207 1.4 Vti 16v Sublime 2009 41.042 km € 8.950
Renault Clio 1.2 5drs. Authentique Comfort 2006 91.200 km € 5.950
Seat Leon 1.4 TSI 5-drs. sportstyle 2008 124.325 km € 11.750
Toyota Aygo 1.0 12v 5-drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 X-style 2008 90.382 km € 20.750
Toyota Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 14.950
Volkswagen Caddy 2.0 Sdi 500 kg Basis 2007 74.156 km € 8.750
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot 
508 SW 

1.6 thp 16v 
2011 25.376 km
€ 24.950

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL MERIVA 1600 MAXX-
COOL 2004   € 5.650

VW TIGUAN  1.4 TSI 110 KW 4-MOTION  2008  19950 
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM  2006  7950 
VW JETTA 1600 TRENDLINE  2006  8950 
RENAULT TWINGO 1.2 AIR  2002  2950 
PEUGEOT 307. 1.4 BREAK  2002  3650 
PEUGEOT 307. 1.6 SW PREMIUM  2006  7950 
OPEL CORSA  1200-5-DRS ELEGANCE  2002  3950 
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT   2005  7950 
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS  2007  8950 
OPEL ZAFIRA 2200-16V ELEGANCE  2001  3950 
OPEL ZAFIRA 1600-16V BUSINESS  2006  7950 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE  2005  7950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS  2007  9950 
CHEVROLET  TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT  2004  9950 
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD  2006  13950 
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT  2004  9950 
MINI COOPER 1600-16V  2004  10950 
MERCEDES  C COMBI CLASSIC  2004  9950 
MERCEDES  ML 270 CDI AUTOMAAT  2003  7950 
MERCEDES  SPRINTER 218 CDI DUBB.CAB AUTOMAAT  2007  17500 
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT  2001  5950

Peugeot 307 1,6 16v 
oxygo

01/2008 58.000 km

€ 8.950,-

Mitsubishi Space star automaat 1,6 

airco PDC 11/2003 143.000 km € 4.450,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 186.000 km € 1.950,-  

Renault megane 1,6 16v Break RXT 01/2000  142.820 km  € 2.450,-

Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!
Nu ook voor uw smartphone, iPad 
en iPhone reparaties.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs

Citroën  C2  1.4i Vtr jan-06 65.536 Grijs metallic Hatchback € 5.750

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 Grijs Hatchback € 2.000 

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs Hatchback € 1.750 

Fiat  Panda  1.2 Edizione Cool. L M Velgen apr-10 18.847 Grijs metallic Hatchback € 6.750

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs met. Hatchback € 6.250 

Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw met. Hatchback € 6.500 

Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750 

Seat  Ibiza  1.6 S jul-99 122.675 Groen metallic Hatchback € 1.600

Suzuki  SX4  1.6 Exclusive jul-07 80.635 Grijs met. SUV € 8.950 

Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs met. Hatchback € 5.600 

Volkswagen  Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 Zwart metallic Hatchback € 13.750 

Volvo  V50  2.4 Automaat R-design Navigatie, leer dec-07 100.220 Zwart met. Stationwagon € 16.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Ford  Focus  1.6 16v Trend
dec-10, 67.276 km, Grijs metallic, Hatchback

 € 12.250



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zoeken wij een:

INSTALLED BASE BEHEERDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1143235

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het correct documen-
teren en vastleggen van alle aanpassingen die betrekking hebben 
op reservedelen binnen de installatie van de klanten. Omdat de 
aanpassingen aan bestaande projecten worden uitgevoerd door 
de Business Units is er veel contact met de verantwoordelijke 
project engineers van deze Business Units. Wijzigingen kunnen 
overigens ook aangeleverd worden door binnen- en buitendienst 
medewerkers. Belangrijk is dat je over goede technische (basis) 
kennis beschikt zodat je een volwaardig gesprekspartner bent voor 
de engineers en de binnen- en buitendienst. Ook ben je verant-
woordelijk voor het up to date houden van alle gegevens. Daarnaast 
zorg je voor de juiste input aan gegevens met betrekking tot de 
technische documentatie van de betreffende projecten / installaties 
van onze klanten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO werk- en denk 
niveau waarbij je de nodige technische basis kennis hebt. Je kunt 
goed met geautomatiseerde systemen overweg. Je bent in staat 
om jezelf in korte tijd (technische) kennis van installaties eigen te 
maken. Het lezen van een technische tekening is voor jou geen pro-
bleem. Voor het verkrijgen van de juiste informatie is het belangrijk 
dat je goed kunt communiceren en makkelijk in de omgang bent. Je 
bent praktisch ingesteld en je beseft hoe belangrijk het is om goede 
service te verlenen aan klanten. Je kunt je redelijk uitdrukken in het 
Engels en Duits. Je werkt nauwkeurig en accuraat.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer 0575 - 555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MANAGEMENT SUPPORT MEDEWERKER M/V
Omgeving Deventer - Parttime - vacaturenr. VMK1142995

Werkzaamheden
Voor een internationaal technisch bedrijf zoeken wij een management sup-
port medewerker. Het betreft een parttime functie voor 20 uur (maandagmid-
dag, donderdag en vrijdag). In deze brede en uitdagende functie ben je ver-
antwoordelijk voor de ondersteuning t.b.v. vergaderingen van de directie, het 
notuleren en uitwerken van verslagen en bezoekrapporten en het verzorgen 
van de verspreiding van deze informatie aan betreffende belanghebbenden, 
de postverwerking, het bijhouden van het directie- en secretariaatsarchief, 
het bieden van secretariële en administratieve ondersteuning, het opstellen, 
uitwerken, verzenden en archiveren van faxen, notities en correspondentie in 
het Nederlands, Duits, Engels (en Frans), het bijhouden van de agenda(s) en 
het maken van afspraken, het aannemen en beoordelen van telefoongesprek-
ken, het overnemen van werkzaamheden van andere (afdeling)secretaresses, 
bijvoorbeeld het organiseren en boeken van reizen en bezoeken in binnen- en 
buitenland, het ontvangen van gasten en organiseren van in- en externe bij-
eenkomsten, het ondersteunen bij het maken van (PowerPoint) presentaties.

Functie eisen

-

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1142959

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de machinebouw zoeken wij per direct een erva-

voorbereiding als in de afwerking

Functie eisen

MANAGER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1142794

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en het optimaliseren van het on-
derhoud. Je geeft leiding aan circa vijf monteurs en twee productietechnici. 
Het uitvoeren van het preventief onderhoud en het oplossen van storingen 

kwaliteit draag je de zorg voor het borgen van zowel een kwalitatieve als een 
kwantitatieve goede productie. Voor het optimaliseren maak je gebruik van 

brede zin een cruciale rol speelt. Voor de juiste aansturing en het coachen 
van jouw medewerkers maak je gebruik van diverse personeelsinstrumenten. 
In deze functie neem je deel aan diverse werkgroepen en overlegvormen en 
heb je dagelijks contact met diverse afdelingen. Tevens participeer je in de 
samenwerking tussen de TD’s van de diverse locaties.

Functie eisen

TECHNISCH MEDEWERKER (FITTE VUT’ER) M/V
Omgeving Apeldoorn - Parttime - vacaturenr. VIA1142871

Werkzaamheden

mouwen willen steken.
Het zal gaan om licht technische werkzaamheden aan de machines bij een 
industrieel bedrijf in Apeldoorn.

Functie eisen

SOFTWARE ENGINEER M/V 
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1077292

Werkzaamheden
Als software engineer schrijf je software aan de hand van een functionele 

-
liseringen voor automatiseringsprojecten in de industrie. Je wordt begeleid 
door de toegewezen senior software engineer. In een projectteam draag je 

aangeleverd technisch ontwerp. Je maakt detailontwerpen en goed gedo-

paneelbouw voor aflevering van panelen en waar nodig inbedrijfstellen op 
locatie. Je bent betrokken bij het verder ontwikkelen en in stand houden 
van de standaardisatie op de software afdeling. Je bent bereid je verder te 
verdiepen in de ontwikkelingen die continu gaande zijn in de automatisering.

Functie eisen

 
 
De Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB) omvat 9 peuterspeelzalen in de gemeente Bronckhorst. De 
betrokken locaties werken zoveel mogelijk zelfstandig. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Een coördinator en 
een administratief medewerker ondersteunen het bestuur bij zijn werkzaamheden. De onderlinge 
verstandhouding is uitstekend. 
 
Wij zoeken kandidaten voor de functie:  
 

  
 
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorbereiden van vergaderingen, notuleren, correspondentie 
voeren namens & t.b.v. het bestuur, postbehandeling en contacten onderhouden namens het bestuur met 
diverse instanties binnen- en buiten het peuterspeelzaal werk. 
 
Bestuursleden ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoedingsregeling.  
 
Naast bestuurderskwaliteiten zijn voor deze functie gewenst: 

 bestuurlijke ervaring, liefst als secretaris 
 affiniteit met peuterspeelzaalwerk 
 enige kennis van deze materie 
 administratieve ervaring  
 accuraat werken 

 
Voor meer informatie over SPSB zie: www.spsb.nl  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Nees van Petersen, voorzitter. Tel. 0575-461576 of de huidige 
secretaris, Fred Wolsink. Tel. 0314-623195. 
  
Reacties met cv kunnen naar: 
Bestuur SPSB 
Postbus 24 
7250 AA Vorden 
Ook kunt u uw sollicitatie per e-mail aan ons sturen: secretaris@spsb.nl 
 

: 12 maart 2013 
Verdere procedure: 
Gesprekken worden zo mogelijk in week daarna gevoerd (in onderling overleg). 

 
ESVE BV richt zich met name op de ontwikkeling en productie van speciale 
trailers, aanhangwagens en machine onderstellen. Het volledig op 
klantwens produceren en onderhouden van dit getrokken materieel is 
onze core business. 

Ervaren CHEF WERKPLAATS 

www.esve.nl 

Bent u geïnteresseerd  in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. 
naar ESVE BV, postbus 42, 7130 AA Lichtenvoorde of stuur een email naar 
k.vanhouts@eeftink-rensing.nl t.a.v. Kirstin van Houts 

In deze functie ben je verantwoordelijk  voor het aansturen van een team 
van reparatie monteurs, het plannen en sturen van werkzaamheden en 
de daarbij behorende administratie. Verder zijn het bewaken van de 
kwaliteit en veiligheid van het werk en daarnaast de uitvoering en 
signalering van periodieke keuringen als APK en LPK, en Tachografen een 
deel van je werkzaamheden. 
 
Wij vragen een gedreven persoon met meerdere jaren aantoonbare 
ervaring in een soortgelijke functie in de zware bedrijfswagenbranche. 
MBO niveau richting voertuigentechniek en APK1. Daarnaast is het 
bezitten van een certificaat keurmeester LPK en Tachograaf een pré. 
 
Wij bieden een afwisselende, uitdagende baan in een goede werksfeer en 
met prima arbeidsvoorwaarden in een veilige, moderne werkomgeving 

ESVE B.V. 
Albert Schweitzerstraat 5  

Tel: 0544-392450 



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 9 van
25 t/m 2 maart

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O OPENINGSTIJDEN deze week

Wij gaan het u nog makkelijker maken!!
Ruimere openingstijden vanaf maandag 25 februari
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-20.00 uur

Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur
Zaterdag 8.00-20.00 uur


