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Deze week:

Nieuw in Vorden:
Avia Xpress

Prijswinnaars
ballonnen-
wedstrijd

Sparta haalt
goud, zilver en 
brons in Laren

Jan Bosch tot
ridder geslagen

Kraskaartactie
Super de Boer

Jochem van Gelder:
‘Kinderen geven
mij energie’

Dinsdag 30 november 2010
72e jaargang no. 39

Koken is kunde, kunst en vooral pas-
sie en gedrevenheid. Een expressie van 
emotie, vakmanschap en creativiteit.
De culinaire kunst krijgt zijn hoogte-
punten in Internationale wedstrijden 
waar topkoks in teamverband zich 
wereldwijd meten op het scherpst 
van het koksmes. Onder toezicht van 
de World Assocation of Chefs Socie-
ties (WACS), vond van 20 tot en met 
24 november de Culinary World Cup 
in Luxemburg plaats, waar 26 landen 
streden om het vel begeerde goud.
Het Jeugdteam deed mee in de koude 
klasse, wat als voordeel had, dat de 
koks al enige voorbereidingen in Ne-
derland hadden getroffen. Onder lei-

Roy Eijkelkamp dubbel goud op 
wereldkampioenschap in Luxemburg

Vorden - Na een jaar intensieve voorbereiding, deed voor het eerst na 
een lange tijd het Koksgilde Nationaal Jeugdteam bestaande uit Roy 
Eijkelkamp, Geoffrey van Mellich, Simon Groeneveld, Tjitze van der 
Dam, Robin Hoedjes en Ronald Belaart, weer mee aan één van de be-
langrijkste internationale wedstrijden, de Culinaire World Cup.

Maartje Epema (36) studeerde twee 
jaar geleden af aan de Popacademie in 
Enschede. Op dat moment gaf ze al vijf 
jaar zanglessen, onder andere aan de 
muziekschool en besloot ze haar eigen 
zangschool Muziek op Venhorst op te 
richten, vernoemd naar de boerderij 
waar ze samen met haar vriend Frank 
de Haan (gitarist) en hun kinderen 
wonen. Daarnaast geeft Epema ook 
zangles aan de muziekschool ‘Oost 
Gelderland’ in Doetinchem. “Zingen 
heeft alles te maken met passie”, legt 
Maartje Epema uit. “Door middel van 
dit concert wil ik mijn leerlingen de 
kans geven om podiumervaring op te 
doen maar ook om zichzelf aan het 

publiek te presenteren. De nacht zal 
worden ingewijd met een swingend 
optreden van de band ‘To Venhorst’. 
Het concert begint met een primeur 
voor de twintig kinderen van het 
Bronckhorster kinderkoor (mede op-
gericht door cultuurfonds Vorden). 

Vervolgens zullen de zangleerlingen
akoestisch of met band optreden. Een
hele afwisselende avond overgoten
met een lichte kerstsaus!  Leerlingen
die optreden zijn onder andere Tim-
my van Lingen (Popstars), Arjan Knoef
(zanger Woodstar), Cleo Vlogman
(winnares Vordens songfestival) en op
gitaar Owen Lichtenberg (winnaar Ta-
lentvol Zutphen).De avond is bedoeld
voor iedereen die van muziek houdt!
Natuurlijk is het een uitgelezen kans
om te kijken of het volgen van zangles
of zingen in een kinderkoor wat voor
jou is! Voor meer informatie zie ook
www.muziekopvenhorst.nl

Zangleerlingen, ‘Bronckhorster 
kinderkoor’ en band ‘To Venhorst’

Vorden - De zangleerlingen en het kinderkoor van de Vordense zang-
docente Maartje Epema geven onder begeleiding van de band ‘To Ven-
horst’ bestaande uit Marieke Besselink (zang, sax), Frank de Haan (gi-
taar), Daniël Winkeler (toetsen) en Peter Besselink (drums, percussie) 
Eelke van Ark (bas) en Maartje Epema (zang, viool) op zaterdagavond 
11 december een concert in Brasserie Lettink in Vorden. Ze zullen 
allemaal een of meerdere nummers zingen. Daarnaast zijn er gitaar 
optredens van leerlingen van Frank de Haan.

Publiek Muziek op Venhorst bij Brasserie Lettink.

ding van chef d’equipe Bert van Ma-
nen werden in Luxemburg de messen 
geslepen om de bekende puntjes op 

de “i”te zetten. Op dinsdag 23 novem-
ber was het dan zover, het Jeugdteam 
moest aantreden voor hun wedstrijd. 
In alle vroegte werd er afgereisd naar 
de Expohal, om daar de gerechten op 
hun showtafel te presenteren, deze 
bestonden uit een koude schotel, fin-
gerfoods, vijf gangen menu en een 
dessert.Nadat alle tafels waren opge-
maakt, was het de tijd aan de interna-
tionale jury voor het beoordelen van 
de verschillende gerechten. 

Aan het einde van de dag bleek de 
tafel van het Jeugdteam goed voor 
Goud te zijn. Tijdens de afsluiting 
op donderdag 23 november was de 
verrassing helemaal compleet toen 
werd medegedeeld dat ze in de regi-
onale klasse wereldkampioen waren 
geworden, de Tsjechische Republiek 
werd 2e en Bulgarije werd 3e.

Veel rust zullen de kersverse wereld-
kampioenen niet krijgen, want over 
enige tijd zal de voorbereiding weer 
beginnen voor het wereldkampioen-
schap in Roemenië en de Olympiade 
te Erfurt.

Ook dit jaar geeft drukkerij Weevers 
weer de KERSTKRANT uit. 
Deze krant wordt verspreid 
vanaf 10 december in de  
gemeente Bronckhorst, Ruurlo en 
 Warnsveld.

Aanleveren kopij en advertenties 
voor de Kerstkrant 2010 
voor 3 december 2010.

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Deze week
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

• Slager zoekt oude vleessnijma-
chine met handwiel. Prijs notk.Tel 
0544 352476

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

• Heeft u ze al, de IJSBAAN-ABON-
NEMENTEN. U heeft nog 1 kans 
op woensdag 1 december 2010 
van 14.00 uur t/m 16.00 uur.

• Kerstbomen te koop, diverse 
soorten en maten. Bertus Waarle, 
Hamsveldseweg 2, Kranenburg 
Vorden. tel. 0575 - 55 68 65, 06 
51148066

• Bert van Genderen koopt en haalt 
uw boeken en betaalt a contant. 
Tel. (0543) 45 13 11

• TE HUUR in Zelhem. Ruim en 
modern appartement op 2 woon-
lagen, bj. 2000. Grote woonkamer, 
3 slaapkamers, keuken, bijkeuken, 
toilet, douche, 2 balkons, berging, 
eigen parkeerplaats. Aanvaarding 
op korte termijn mogelijk. Huur-
prijs  717,60 (excl.) per maand. 
Telefoonnummer: 0314-621333 
(ma-vr: 8.00-17.00).

• Elke 1e zaterdag v.d. maand 
van 10.00-12.00 uur openstelling 
Lindesche Molen, Lindeseweg 29. 
Toegang gratis. Tevens verkoop 
ambachtelijke brood- en koek-
mixen en o.a. pannenkoekmeel, 
oliebollenmix. Informatie: 0575-
556631.

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 5 december 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen 
2de advent 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur dhr. S. Kuijt uit Lichten-
voorde, 2de Advent

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 december 10.00 uur ds. Marianne Benard 2de 
advent. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 december 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 5 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
4/5 december J.H.H. de Lange, Lochem tel. 0573-25 43 57. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

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

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

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai 
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbiedingen

Mini soesjes 10 stuks € 2,00
Brokken speculaas

per brok € 1,00

Aanbiedingen geldig van di 23 nov. t/m za 4 dec.

Vol smaak
Nieuwe oogst Zespri kiwi’s 6 voor 1,99
Compleet erwtensoep pakket  4,95
Of kant en klaar uit eigen keuken liter 4,95

Vaste lage prijs
Turbana bananen 1 kilo 0,99
Hollandse witlof 500 gram 0,69
Nieuwe oogst Clementine mandarijnen
zoet, zonder pit, vol sap 18 voor 2,99

Uit eigen keuken
Keuze uit diverse soorten stamppotten + 
keuze uit vlees garnituur p.p. 5,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 december. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Dagmenu’s
1 t/m 7 december

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur. 
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 1 december
Tomatensoep / Thaise kipfilet met rijst en groente.

Donderdag 2 december
Hutspot  met hachee en zuurgarnituur / Bavarois met bes-
sensap.

Vrijdag 3 december
Erwtensoep / Italiaanse vispot met pasta en groente.

Zaterdag 4 december (alleen afhalen/bezorgen)
Spare Ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom.

Maandag 6 december
Runderbouillon met flensjes / Boeuf Bourgignon met 
aardappelpuree en groente.

Dinsdag 7 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even 

 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Alleen op afspraak.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

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

Openingstijden

winkels

in VORDEN:

Sinterklaaskoopavonden:
Donderdag 2 en vrijdag 3 december

Kerstkoopavond:
Van vrijdag 24 december naar donderdag 23 
december

Vrijdag 24 december en vrijdag 31 decem-
ber zullen de winkels om 16.00 uur gesloten 
zijn.

Op zondag 19 december zal er een koopzon-
dag voor de meubelbranche zijn, maar zul-
len ook een aantal van de overige winkels 
geopend zijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn lieve man en onze dierbare 
vader

Joop Bleumink
Johannes Antonius Maria 

echtgenoot van Anneke Bleumink-Geurts 

op de leeftijd van 73 jaar.

Anneke Bleumink-Geurts 

Johan en Sigrid
Marcel

Onze welgemeende dank gaat uit naar de me-
dewerkers van woonzorgcentrum de Wehme te 
Vorden, dr. Tanis en de medewerkers van fysiothe-
rapiepraktijk Jansen van den Berg; in het bijzonder 
Eefje, voor de liefdevolle zorg en begeleiding.

Vorden, 26 november 2010

Correspondentieadres:
Insulindelaan 187251 EK  Vorden 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Joop 
en de familie te condoleren op woensdag 1 de-
cember van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum 
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden. 

Overeenkomstig zijn wens zal de crematieplechtig-
heid in besloten kring plaatsvinden.

Je wilde nog zoveel…

Na een leven van liefde en zorg voor allen die haar 
dierbaar waren, hebben wij toch nog onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en 
trotse oma

Gezina Everdina Hulstijn-Jolink
Sienie

sinds 8 januari 1995
weduwe van Arnold Hulstijn

* 15 december 1933 † 28 november 2010

 Gerrit en Maria
  Riëlle
  Nicole en Mark

 Bert en Emmy
  Marije
  Frank

 Arnold en Ingrid
  Bart     ✩
  Rens
  Sjoerd

Hengelo Gld., Middenweg 23

Correspondentieadres:
Banninkstraat 32
7255 KE Hengelo Gld.

Ma is thuis, alwaar gelegenheid is tot afscheid ne-
men en condoleren op donderdag 2 december van 
19.00 tot 20.00 uur.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 3 december 
om 11.00 uur in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te 
Hengelo Gld.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om 
afscheid te nemen van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we ma naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Hen-
gelo Gld.

Condoleren na de begrafenis in “Ons Huis”.

All in Shape Zutphen
Industrieterrein de Mars
Zweedsestraat 1 (oude LTS gebouw) Bij geen gehoor:
Tel. 0575-542010 Mob. 06-51981150 

Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd in onze harten zal blijven.

Na een moedig gedragen ziekte is overleden onze 
lieve zus, schoonzus en tante

Sienie Hulstijn-Jolink
weduwe van A. Hulstijn

 Ruurlo:  Alie en Henk Weenk 
 Hengelo Gld.:  Jan en Leis Jolink 
 Hengelo Gld.:  Appie en Ellie Jolink   
 Haren (DE):  Bert en Miep Jolink  
  neven en nichten

Hengelo Gld., 28 november 2010

Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl



De consument kreeg bij aankoop 
van € 10,00 of meer en bij diverse 
wekelijkse aanbiedingen kraskaar-
ten. Deze kon men ter plaatse los-
maken en direct verzilveren. Direct 
prijs kon meteen gepakt worden en 
mee naar huis genomen worden. 
De grotere prijzen zaten ook bij de 
kraskaartjes en daarvan zijn er ook 

veel uitgegaan. Kortom: duizenden 
producten en maar liefst 11 grote 
prijzen zijn bij Super de Boer Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys gevallen, 
t.w.: 1 Sandbon Hotelcheque t.w.v. 
€ 450,00; 1 Sieradencheque t.w.v. 
€ 125,00; 1 cheque voor 4 personen 
naar ‘Snowworld’; 1 Haarset; 2 Ac-
cuboormachines; Cheque voor 2 

personen in ‘Thermen Bussloo’; 2 
spellen ‘Kolonisten van Amerika’; 1 
Zitzak en 1 Gourmetset.

Feestelijk werden de hoofdprijswin-
naars ontvangen en gefeliciteerd. 
Onder het genot van een kop koffie 
en iets lekkers erbij en een bos bloe-
men konden deze hoofdprijswin-
naars terugzien op een prachtige 
morgen bij Super de Boer Yvonne 
en Wilbert Grotenhuys.

Kraskaartactie SuperDeBoer

Vorden – In de periode van maandag 18 oktober t/m zaterdag 27 
november kon er bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
weer ouderwets gekrast worden voor gratis artikelen en mooie 
prijzen.

Misschien hebben ze nog iets lekkers 
voor jullie meegenomen. Dus heb jij bij 
Super de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys een mooie knutselschoen op-

gehaald, geknutseld en ingeleverd? Dan
zijn Zwarte Piet en zijn maat a.s. zater-
dag er om jou te belonen. Tot zaterdag!

Twee Pieten komen bij 
SuperDeBoer!

Vorden – Zaterdag 4 december komen twee zwarte pieten tussen 14.00 en
16.00 uur alle geknutselde, geplakte, gekleurde schoentjes bekijken. En wie
weet ...

Op woensdag 8 december van 14.00 
tot 16.00 uur is er een voetbalplaats-

jes ruilmiddag bij Super de Boer 
Yvonne en Wilbert Grotenhuys.

Voetbalplaatjes ruilmiddag

Bij besteding van iedere € 10,- en 
wekelijks wisselende actiepro-
ducten ontvangen klanten van 29 
november 2010 tot en met 30 ja-
nuari 2011 een gratis zegel. Met 
45 zegels is de spaarkaart vol en 
kunnen ze een gratis Mooi Meege-
nomen Pakket ophalen gevuld met 
verschillende gezinsartikelen zoals 
schoonmaakartikelen, lekkernijen 
en cosmetica. De eerste twee zegels 
krijgen alle klanten cadeau van 
Super de Boer Yvonne en Wilbert 
Grotenhuys.

Wilbert Grotenhuys, zelfstandig 
ondernemer van Super de Boer: “Ie-
der jaar wordt weer bevestigd dat 
het Mooi Meegenomen pakket zeer 
gewaardeerd wordt door onze klan-
ten. Vooral in de over het algemeen 
wat duurdere decembermaand is 
het voor onze klanten mooi meege-
nomen dat ze kunnen sparen voor 
gratis boodschappen. Omdat de ac-
tie tot eind januari doorloopt is het 
ook nog eens een zeer voordelig be-
gin van het nieuwe jaar. Bovendien 
zorgt de gevarieerde samenstelling 
van het pakket ervoor dat er voor 

elk wat wils inzit”. Korting op ui-
tjes, sieraden en merkproducten

Het Mooi meegenomen pakket be-
staat uit 16 gratis a-merk produc-
ten, zoals Lipton thee, Dreft vaat-
wastabletten, Lu ontbijtcrackers 
en Gillette deospray. Naast deze 
producten is er ook een kortings-
bonnenboekje toegevoegd. De bon-
nen zijn goed voor flinke kortingen 
bij elf Nederlandse attractieparken 
en musea, waaronder Duinrell, 
Snowworld, Hellendoorn en Madu-
rodam. Daarnaast krijgt de klant 
korting op unieke sieraden van 
het merk Shenza en vakantiepark 
Sunparks. En ook ruim na de feest-
dagen kunnen klanten van Super 
de Boer nog genieten van het Mooi 
meegenomen pakket. In het pakket 
zitten 15 kortingsbonnen die goed 
zijn voor productkortingen op aan-
trekkelijke A-merk producten. 
Allemaal veel spaarplezier.

Vorden - Vanaf maandag 29 november kan iedereen weer profite-
ren van gratis boodschappen bij Super de Boer Yvonne en Wilbert 
Grotenhuys. Klanten kunnen voor het vijfde opeenvolgende jaar 
sparen voor het gratis Mooi Meegenomen Pakket. Het pakket met 
een waarde van ruim 40 euro zit ook dit jaar weer vol met lekkere, 
nuttige en leuke producten. Daarnaast krijgen klanten met de bij-
gesloten waardebonnen ruim 300 euro korting op uitjes, sieraden 
en merkproducten. Kortom, een feestelijke maand met zeer veel 
voordeel.

Sparen voor gratis boodschappen bij Super 
de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Voordelige feestdagen 
met Mooi Meegenomen 
Pakket

Zie BanenContact!

Spaar alle Vordense helden
Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.

Hoe werkt de aktie: Bij iedere € 10,– krijgt de consument 1 zak voetbalplaatjes gratis. Alle 
spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en  bestuur van de Voetbalvereniging Vorden 
zijn afgelopen maanden  gefotografeerd en hiervoor is een prachtig album gemaakt.  Ook 
krijgt de consument wekelijks extra zakjes plaatjes bij 2 verschillende artikelen. 

DEZE WEEK: Best for your Friend Mezenvetbollen
pak 6 stuks van  1.98 voor  € 1.79
Bij 1 pak mezenvetbollen 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Koppejan Verse nootjes
keuze uit 4 soorten 3 zakken van 5.97 voor  € 5.00
Bij 3 zakken naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekent: GRATIS EEN TAS MET BOODSCHAPPEN

Op woensdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een 
RUILMIDDAG bij Super de Boer Grotenhuys
aan de Dorpstraat 18

Woensdag 22 december van 18.30 t/m 20.00 uur is de 
algehele feestelijke afsluiting van de VOETBALPLAATJES-
ACTIE en tevens de uitreiking van de 10 voetballen, 
de boodschappentassen en de 1 minuut gratis winkelen.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Deze aktie loopt van maandag 29 november t/m zaterdag 4 december 2010.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

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

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32 www.schroder-mode.nl

Nieuw in de Achterhoek:
Bronckhorst Zonwering

Uw adres voor:
 • Zonwering
 • Raamdecoratie
 • Verandaoverkappingen
 • Garagedeuren

Wij informeren u graag over onze 
mogelijkheden. Ter introductie ont-
vangt u bij installatie van een rolluik 
een gratis motor.

Eelco Pierik: 06 48 23 36 66
Gerjan Rietman: 06 12 07 22 00

www.bzwzonwering.nl

MIDWINTERCONCERT
21 december 20.15 uur

PIANOTRIO ARTONIS

Met werken van o.a. L. von Beethoven
en I. Tschaikowsky

Alvast kaarten reserveren?
0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

MSE 140 C-Q

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 189

Alle acties zijn geldig tot einde december 2010.

ER IS EEN STIHL 
VOOR ELKE JOB

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden
Tel.: (0575) 55 2080
Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878

KWALITEIT BETAALT ZICH ALTIJD TERUG...

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen,
eigen wegen, enz.

Wij werken met professionele machines
voor zoutstrooien en sneeuwschuiven.

Voor de veiligheid van u

en uw bezoekers!

Voor informatie en prijsopgave:

Bosman Groenspecialist
Kervelseweg 23

7255 BE  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

De Elzentuin

Open Dagen Kerst
Zaterdag   4 december  10.00 - 17.00 uur.
Zondag   5 december  10.00 - 17.00 uur.
Maandag   6 december  10.00 - 17.00 uur.

Ideetjes voor Kerstdecoraties die uzelf thuis kunt maken. 
Hierbij maken wij bij voorkeur gebruik van natuurlijke 
materialen die in uw tuin of op het erf te vinden zijn.

/

Ruurloseweg 116, 7251 LZ  Vorden 
(naast rest. ‘t Wapen van Medler)
Info/tel. (0575) 55 68 04
E-mail: medler4@hetnet.nl

Graag tot ziens!
Gerda en Johan Kamperman

Zaterdag 4 december

Pakjes-
avond
Party

Zutphen Emmerikseweg 89                  Vraagprijs  225.000,- k.k.

BAAK

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066



De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens,  zoals 
 namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding     
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22, 
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen 
worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  
De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 59 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Kampvuur Kerstmarkt

1. Visboer Witvoet, klant Wil Klok.

3. Eerste exemplaar van de LP van het Vordens 
Mannenkoor aangeboden aan de Gemeente Vorden. 
Vlnr. Weth. Mw. van Aartsen, Burg. E. Kamerling, 
Weth. Slingenberg, Secr. T. van Vleuten.

1

 

3

2



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

Zondagmorgen was hij al vroeg voor 
de stichting Energy 4 All op pad. 
Eerst vanuit zijn woonplaats Bene-
den Leeuwen naar een veiling in Vee-
nendaal, vervolgens pijlsnel richting 
Vorden naar zaal De Herberg, voor 
de opening van het benefiet dart-
toernooi voor genoemde stichting en 
daarna weer vliegensvlug naar Leuth, 
voor de derde klus op deze voor hem 
‘vrije’ zondag. Jochem van Gelder is 
ambassadeur van de Stichting Energy 
4 All. In Nederland worden per week 
één tot twee kinderen geboren met 
een stoornis in de energiestofwisse-
ling. Hun batterij is halfvol, laadt niet 
op en loopt snel leeg. Er is geen medi-
cijn voor deze ernstige ziekte. Energy 
4 All zamelt geld in ten behoeve van 
onderzoek om geneeswijzen te ont-
wikkelen.
In Vorden is de 6-jarige Marit zo’n 
kind dat aan deze stofwisselings-
ziekte lijdt. Haar vader Paul van der 
Bijl is een fanatiek beoefenaar van de 
dartsport. Na overleg met Harry Oos-
terink en Werner Rakitow besloot hij 
om samen met echtgenote Mirjam 
t.b.v. de Stichting Energy 4 All zon-
dagmiddag in zaal de Herberg een 

benefiet darttoernooi te organiseren. 
Marit vond al die aandacht prach-
tig. Toen zij samen met Jochem van 
Gelder de eerste pijltjes had gegooid, 
klapte ze spontaan in de handen en 
riep ze: ‘applaus’, hetgeen natuurlijk 
niet aan dovemansoren werd gezegd. 
Vooral ook applaus voor Jochem toen 
hij bij de derde worp een ‘tripel 20 
‘ gooide en dat wisten de kenners 
van het dartspel natuurlijk wel naar 
waarde in te schatten !
Jochem van Gelder is sinds drie jaar 
ambassadeur van genoemde Stich-
ting en zegt daarover: ‘ Vanwege 
mijn T.V. werk word ik heel vaak 
gevraagd om aan goede doelen mee 
te werken. Zo was ik bijvoorbeeld al 
jaren ambassadeur van de Stichting 
voor het Gehandicapte Kind. Op ge-
geven moment vertelde mijn goede 
vriend Jos van Wamel mij over de 
Stichting Energy 4 All. Jos is daar zeer 
nauw bij betrokken en coördineert 
hij de vele activiteiten die overal in 
het land worden ontwikkeld. Toen ik 
zijn verhaal aanhoorde was ik gelijk 
verkocht en besloot ik op de vraag, of 
ik ambassadeur wilde worden, posi-
tief te reageren. Ik ben toen gestopt 

bij de Stichting voor het Gehandi-
capte Kind. Natuurlijk eveneens een 
prachtige Stichting, maar ik vond dat 
Energy 4 All mij harder nodig had. 
Ik ben nu ‘ exclusief ambassadeur’, 
samen met cabaretier Jochem Myer’, 
zo zegt hij.
Jochem is jaarlijks tien tot 15 keer bij 
een evenement aanwezig, om daar te 
vertellen over Energy 4 All. Tot op he-
den zijn er nog steeds geen medicij-
nen tegen deze stofwisselingsziekte 
voorhanden. Jochem van Gelder: ‘ 
Het is toch te bizar voor woorden dat 
de geneesmiddelenindustrie het nog 
steeds niet interessant vindt om daar 
gelden in te steken. Maar er gloeit 
hoop aan de horizon. Inmiddels heeft 
onze Stichting zo’n 850.000 euro op-
gehaald. We hebben in de persoon 
van professor Jan Smeitink ( arts in 
het Radboud ziekenhuis in Nijmegen 
) iemand gevonden die zich zeer sterk 
maakt voor deze groep kinderen. Hij 
ziet het als zijn levenstaak om deze 
kinderen niet in de kou te laten staan. 
Jan Smeitink en zijn team is inmid-
dels zover dat in 2012 begonnen kan 
worden met de behandeling van de 
eerste patiënten.
Volgend jaar bestaat de Stichting 
Energy 4 All vijf jaar. Ik heb goede 
hoop dat, door de inzet van vele men-
sen en met name de inzet van pro-
fessor Jan Smeitink en zijn team, de 
Stichting het tienjarig bestaan niet zal 
halen. Daarmee bedoel ik dat er te-
gen die tijd kinderen met een stofwis-
selingsziekte wel behandeld kunnen 

worden en dat voor deze kinderen 
de batterij wel weer opgeladen kan 
worden’, zo zegt Jochem van Gelder. 
Voor de aanvang van het toernooi 
was er nog een verrassing voor Marit. 
Zij kreeg namelijk van Carla en Harry 
Oosterink en Annie en Werner Raki-
tow een prachtige beer overhandigd. 
Vader Paul van der Bijl keek zondag-
avond met een goed gevoel op het 
benefiet darttoernooi terug. ‘ We 
hebben in totaal middels deelnemers 
en sponsoren circa 3500 euro voor de 

Stichting Energy 4 All bijeengebracht.
Dat bedrag heeft zeker mijn verwach-
tingen overtroffen. In ben enorm
trots en blij dat het toernooi zo goed
is verlopen. Ik bedank hierbij ieder-
een die er aan heeft meegewerkt’,
aldus Paul van der Bijl. Overigens is
het toernooi gewonnen door Chris
Bosvelt uit Warnsveld. Hij versloeg
in de finale Michel Top uit Vorden.
In de ‘kleine finale‘ (verliezersronde)
won Rob Immink uit Vorden van zijn
plaatsgenoot Reza van Houte.

Darttoernooi in Vorden voor Energy 4 All

Jochem van Gelder: ‘Kinderen geven mij energie’

Vorden - ‘Marit, kom maar even bij mij zitten. Ken je deze mevrouw 
? Ze wil een foto van ons beiden maken. O, Teun moet er ook bij, dat 
is jouw vriendje begrijp ik ? En daar zijn ook oma en opa’ ? Marit 
van der Bijl (6) knikt en voelt zich al direct bij Jochem van Gelder op 
haar gemak. Samen met hem op de foto, natuurlijk dolle pret. Het 
is duidelijk, Jochem van Gelder heeft meteen spontaan contact met 
kinderen.

Marit van der Bijl en Jochem van Gelder Opperste concentratie bij Jochem

Marit ontvangt cadeau van Annie Rakitow

PEKLO LOCHEM
Hoenders: Hollands Hoen: B. Ties-
sink 2xZG, 4xG. Twents Hoen: D.J. 
Lijftogt 1xZG, 1xG, Marans: F. Bettink 
1xF, 2xZG, 4xG, Minorca: F. Bettink 
2xF, 3xZG, Wyandotte: H. Berenpas 
3xZG, 2xG.
Dwerghoenders: Hollandse Kriel: 
H.J. Pardijs 2xZG, 2xG, Barnevelder 
Kriel: H.J. Nijenhuis 1xF, 5xZG, 2xG, 
Amrock Kriel: H.J. Pardijs 2xF, 3xZG, 
3xG, Sebright Kriel: H.J. Pardijs 1xZG, 
1xG, Orpington Kriel: B. van Dijke 
5xF, 11xZG, 3xG , Wyandotte Kriel: 
H. Berenpas 1xZG, 2xG, H.G. Nijhof 
1xF, 4xZG, 4xG.
Oorspronkelijke Duiven: Lachduif: 
H.J. Pardijs 2xZG, 1xG, H.G. Nijhof 
3xF, 1xZG, 1xG .
Sierduiven: Altenburger Trommel-
duif: M.J.A. Jansen 1x96, 1x94, 1x93, 
2x91 punten, Vinkduif: J. Pardijs 
1x96, 1x95, 3x94, 2x93, 2x92 punten
Konijnen: Vlaamse Reus: A.H.N. 
Hammink 2xF, 10xZG, 1xG, Franse 

Hangoor: D. Kuiper 3xZG, Gele van 
Bourgondie: W. Boersma 3xF, 3xZG, 
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 7xZG, 1xG, 
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
3xF, 4xZG, Hollander: K. Hietbrink 
4xZG, Kleurdwerg: J.Grobben 2xZG, 
2xG, Lars Pardijs 1xZG, 1xG, H. Par-
dijs 2xG, Pool: J. Grobben 3xZG, H.G. 
Nijhof 3xF, 3xZG.

BORCULO
Hoenders: Wyandotte: B. Wassink 
1xF, 2xZG, H. Berenpas 2xZG.
Dwerghoenders: Barnervelder Kriel: 
H.J. Nijenhuis 1xF, 3xZG, Orpington 
Kriel: B. van Dijke 1xF, 2xZG, 2xG, 
Wyandotte Kriel: B. Wassink 2xZG, 
1xG, H. Berenpas 3xZG.
Konijnen: Franse Hangoor: R. 
Bruinsma 1xF, 2xZG, Jelle Bruinsma 
1xZG, Bram Bruinsma 1xZG, Wener: 
H.J. Nijenhuis 2xF, 2xZG, Rode Nieuw 
Zeelander: J. Bakering 3xZG, 1xG, 
Alaska: J. Bakering 1xF, 1xZG, Hulst-
lander: A. Dijkstra 4xZG.

P.K.V. Nieuws

De eerste wedstrijden werden op 
deze koude zondagochtend om 9.30 
gestart. In dit eerste blok werden Bas-
tian Schumaker uit Zelhem , Lucas 
van Velden uit Eibergen en Ryan en 
Alexander Rijksen uit Borculo allen 
1ste .
Een 3e plaats werd behaald door Iwan 
van Velden uit Eiberen en een 4e 
plaats voor Floris Salomons uit Hen-
gelo gld. Het tweede blok wat werd 
gestart om 11.15 had ook de nodige 
judoka’s die prijzen pakten .

1e plaats: Hannah Wormgoor uit 
Eibergen , 2e plaatsen voor Naomi 
Overkamp uit Eibergen , Annemijn 
Salomons uit Hengelo gld, Nadia Ka-
mel uit Beltrum en Lianne Wolsink 
uit Zelhem. 3e plaats voor Aniek Rei-
mes uit Eibergen , en een 4e plaats 
voor Jeanne van Hal uit Hengelo gld. 
Het derde en tevens laatste blok werd 
begonnen om 13.30. Hierin werd Fer-
dinand Ansah uit Laren gld 1ste en 
2e plaatsen waren er voor Ricardo 
Chirco en Fabian Schuurmans de vol-
gende judoka’s de 3e prijs te pakken, 
Luc van Hal uit hengelo gld, Bas Tim-
men uit Groenlo en Dennis Buunk uit 
Zelhem. 

Zaterdag 4 december zullen er weer 
een aantal judoka’s van Buitink deel-
nemen aan het Districts Sinterklaas-
toernooi in Markelo.

Action weekend succes 
voor judoka’s Leo Buitink
Ruurlo - Afgelopen weekend werd 
het jaarlijks terugkerende evene-
ment gehouden in Wijchen. Met 
op zondag judo, deelnemers uit 
europa kunnen hierop inschrij-
ven. Leo Buitink deed mee met 
24 judoka’s waarvan er 20 op het 
podium kwamen.

Daar is Ilse Lindenschot met haar po-
ny Nikita in de klasse B cat. C, 2e ge-
worden met 49 stijlpunten. In Bath-
men werd er een dressuur wedstrijd
verreden voor de paarden. Lisette
Bijenhof reed hier in de klasse Z1. Ze
behaalde met haar paard Rolexus een
3de prijs met 219 punten.

L.R. en P.C. de 
Graafschap
Vorden - Op zaterdag 27 novem-
ber is de 2e selectie springwed-
strijd voor de pony´s in Gorssel
gereden.



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

Wat is: A. Hispel.

 B. Pet-eume/pettemeuje.

 C. Ummemaken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

De samenwerking dit jaar met het 
Beltrums mannenkoor is een bewuste 
keuze van Henriëtte van Lith. Daar-
over zegt ze: ‘Ik heb vorig jaar al eens 
een keer met het koor opgetreden. 
Het is een prachtig koor met in de 
persoon van Hans Kienhuis een uit-
stekende dirigent’. Tanja: ‘Tijdens het 
gezamenlijk optreden was de sfeer 
uitstekend, rondom de kerk vuur-
korven en optredens van midwinter 
hoornblazers. Helaas waren er door 
de slechte weersomstandigheden te 
weinig bezoekers in de kerk. Dan or-
ganiseren we toch dit jaar in Vorden 
een kerstconcert met de mannen uit 
Beltrum’, zo adviseerde Tanja haar 
moeder. Aldus werd besloten ! In dit 
geval dus geen ‘moeders wil is wet’, 
maar geldt ‘de wet‘ van de dochter!
Het repertoire op zaterdag 11 de-
cember omvat niet alleen kerstlie-
deren zoals Stille Nacht en dat soort 
liederen, maar zingen Henriëtte en 
Tanja bijvoorbeeld ook een duet uit 
de Messiah van Händel. Eigenlijk een 
muziekstuk in twee delen. Ook zal 
het Pie- Jesu niet ontbreken. Daar-
naast zingen moeder en dochter sa-
men met het Beltrums Mannenkoor 
nog een vijftal nummers . Ook treedt 
Henriëtte van Lith nog een paar keer 
apart met het koor op. Intussen heb-
ben de zangeressen en het koor al 
twee keer in Beltrum gerepeteerd. 
‘Om het echte kerstgevoel te krijgen, 
moeten de mensen ons concert be-

slist bezoeken’, zo zegt een lachende 
Tanja van Lith.
Inmiddels hebben de dames van Lith 
al een kerstconcert (in combinatie 
met een arrangement) in de kerk in 
het Duitse Oeding achter de rug. De 
agenda van Henriette van Lith ver-
meldt in de maand december nog een 
aantal kerstconcerten. Verder staat er 
op 6 februari in de Hanzehof in Zut-
phen een concert met Ernst Daniël 
Smit en de Ysselzangers gepland. Af-
gelopen zomer was er een tour over 
de Donau, samen met het Dutch Tra-
vel Choir. Henriëtte van Lith: ‘In 2011 
werk ik mee aan een concertreis naar 
Rome en Napels. Een achtdaagse tour 
met wederom een Nederlands pro-
jectkoor’. Tanja van Lith heeft voor 
deze muzikale rondreis de contacten 
in Italië gelegd. Tanja heeft zeven jaar 
in Italië gewoond en muziek gestu-
deerd en spreekt de Italiaanse taal ‘ 
uit de kunst‘. 
Intussen heeft het leven van Tanja 
van Lith een andere wending geno-
men. Behalve zangeres is Tanja ook 
musicoloog en dat laatste houdt in, 
mensen enthousiast maken voor klas-
sieke muziek, opera, operette, ballet 
e.d. Tan ja: ‘Echter door de bezuini-
gingen is er op dit moment te weinig 
werk, dus ging ik op zoek naar een 
andere job. Ik heb sinds kort een hele 
leuke baan bij een internationaal be-
drijf in Aalten dat zich bezig houdt 
met seizoensdecoraties. Ik doe daar 

de sales, waarbij mijn Italiaans prima 
van pas komt. Inmiddels woon ik in 
Emmerich en zing ik bij een opera-
koor in Zevenaar en bij Luscinia, het 
‘volwassen koor’ van de Ulftse Nach-
tegalen . En dan zijn er verder nog de 
optredens met mijn moeder’, zo zegt 
ze.
Henriëtte en Tanja maken samen 
elke twee weken een uitstapje naar 
zangpedagoge Thea van der Putten 
in Amsterdam. Henriëtte: ‘Dat is ge-
woon goed voor je stem, die moet 
natuurlijk bij elk optreden goed zijn. 
Thea houdt mij daarbij ‘wakker’. Op 
mijn beurt breng ik mijn ervaring 
op Tanja over’, zo zegt ze. Aan het 
slot van het gesprek met moeder en 
dochter van Lith verandert de toon 
een beetje in mineur of beter gezegd 
in verontwaardiging. Zowel Tanja als 
Henriëtte maken zich kwaad over 
de aanstaande BTW verhoging van 6 
naar 19 procent voor onder meer mu-
ziek. Tanja: ‘Muziekgezelschappen 
hebben door deze maatregel straks 
geen werk meer en dat is toch triest. 
Henriëtte: ‘Wanneer de mensen in de 
toekomst minder naar concerten e.d. 
kunnen gaan, is dat een grote verar-
ming. Wat weg is komt nooit meer te-
rug, het leidt tot sociale en geestelijke 
armoede’, zo zegt ze. De dames zijn 
zwaar teleurgesteld in de overheid, 
zo blijkt. Uiteindelijk toch nog een 
stralende lach, want het wordt zon-
dag 11 december (aanvang 20.00 uur) 
in de Antoniuskerk een prachtig con-
cert’, zo klinkt het als uit één mond! 
De kerk is reeds om 19.15 uur open. 
Kaarten (10 euro) zijn bij de volgende 
adressen verkrijgbaar: Foto Wille-
mien in Vorden, Boek en Co Warns-
veld, Music All In te Zutphen en bij 
Copyshop Aquarius in Zutphen.

Kerstconcert samen met Beltrums Mannenkoor

Moeder en dochter van Lith 
in Antoniuskerk Kranenburg

Vorden - Henriëtte van Lith verheugt zich samen met haar dochter 
Tanja op het Kerstconcert dat de dames zaterdagavond 11 december 
in de Antonius van Paduakerk in de Kranenburg geven. Het is het 
vijfde achtereenvolgende jaar dat zij hier samen een Kerstconcert ver-
zorgen. De afgelopen jaren in samenwerking met het Vordens Man-
nenkoor, het Warnsvelds Mannenkoor, de Ysselzangers uit Zutphen 
en de Ulftse Nachtegalen.

De schoolstrijd in Hengelo (soap)

De senioren woningen daar moeten 
worden afgebroken en daar komt de 
nieuwe school. Geen vuiltje aan de 
lucht, zo leek het. De tijd verstrijkt. 
Waar blijven de bewoners van die 
seniorwoningen? Die worden ge-
huisvest in een nieuw te bouwen” 
torenflat” aan de Raadhuisstraat, nu 
Meindershof geheten. Alles koek en 
ei. Voor de meesten wel. Maar dan:
De seniorwoningen worden dus ont-
ruimd en met de sloop kan worden 
begonnen. (dacht men)
Dan werkt de natuur een handje te-
gen. Wat blijkt? Er zitten vleermui-
zen in de daken van die seniorwonin-
gen ... Niemand heeft daar ooit een 
vleermuis gezien, maar echt hoor er 
zitten vleermuizen. Alles wordt afge-
schermd met gaas en grote hekken. 
Niemand mag die beestjes verjagen 
en er mag niet gesloopt worden. Punt 
uit !. Uiteindelijk blijkt er iets veel 
ernstigers aan de hand te zijn. Moet 
je nagaan: De verantwoordelijke wet-
houder had verzuimd een wijziging 
van het bestemmingsplan te regelen. 
Die had het te druk gehad. Naar die 
wethouder zal wel nooit meer een 
straat worden vernoemd? Of wel? 
In ieder geval dus voorlopig geen 
nieuwe Ds Piersonschool.! Dan ko-
men er andere geluiden of meningen 
en misschien hebben die meningen 
al veel langer ergens onder in een 
lade gelegen? Aan het Karspel moet 
die school niet komen. Er moet een 
nieuwe school komen aan de Rozen-
straat. Daar is ruimte, als de daar 
staande gymlokaal wordt afgebro-
ken. Aan kapitaalvernietiging wordt 
niet gedacht. Dat daar erg weinig 
parkeergelegenheid is, is ook niet zo 
erg. Aan de omwonenden wordt niet 

gedacht. Wie komt op dat idee? Het
schoolbestuur ! Maar is dat wel het
school bestuur van de Piersonschool?
Dat denkt er n.l. veel anders over,
samen met de leerkrachten, ouders
van leerlingen en allen die er maar
iets over kunnen oordelen. Die me-
nen, dat de nieuwbouw beslist aan
het Karspel moet plaats vinden. Felle
inspraakavonden worden gehouden;
de raadsvergaderingen worden be-
zocht, maar de democratie in Hen-
gelo (Bronckhorst) viert hoogtij. Er
wordt beleefd geluisterd en daar blijft
het bij. Even was er nog een sprankje
hoop toen er een iets ander gekleurde
gemeentebestuur aantrad, maar die
veranderde ook niets. Het besluit van
de gemeente was genomen en daar
komt men niet op terug. Inmiddels
heeft de eigenaar van de bouwgrond
bouwplannen voor nieuwe wonin-
gen ontwikkeld. Begrijpelijk, als de
school er toch niet komt, dan maar
nieuwe woningen. De nooit geziene
vleermuizen lijken vertrokken en
een sloopvergunning wordt verleend.
Hoe lang de omwonenden nog naar
die puinhopen moeten aankijken, is
nog niet bekend. Een fraai uitzicht
is dat niet. Dit duurt nu al een paar
jaar.Het schoolbestuur blijft bij haar
besluit, dat de nieuwbouw aan de Ro-
zenstraat moet komen. Daar valt niet
vanaf te wijken. Zij wordt gesteund
door het gemeentebestuur. Waarom
toch zo star? Maar dan komt de me-
dezeggenschapsraad in actie, die voor
nieuwbouw aan het Karspel is en eist
dit, met steun van school, omwonen-
den, ouders van leerlingen en andere
actiegroepen. Deze raad dreigt via een
advocaat naar de Rechter te stappen
en dan...... trekt zowel het gemeen-
tebestuur als het schoolbestuur haar
besluit in.
Waarom? Bevreesd, dat er een beer-
put open gaat? Wie heeft er welke
fouten gemaakt en waarom? Komt er
nu helemaal geen nieuwe school? De
toekomst zal het leren. Of ik dat nog
mee maak? Ik ben geen belangheb-
bende en heb ook geen(achter-klein)
kinderen die nog leerplichtig zijn.

H.Speulman, Snethlageweg 17, 7255
CE Hengelo Gld. Tel. 0575-463131.
h.speulman@upcmail.nl

Hengelo - Zo langzamerhand gaat 
er geen week meer voorbij of er 
wordt wel iets over de al of niet te 
bouwen Ds Piersonschool gemeld. 
Die school zou al heel lang ergens 
nieuw gebouwd worden. Was te 
klein/verouderd. Er werd een unit 
bijgeplaatst als tijdelijke oplos-
sing. Maar dan werd er een plaats 
gekozen. Aan HET KARSPEL een 
fantastische plaats. Alles bij de 
hand een nieuwe woonwijk vlak 
in de buurt. Prachtig toch?

Tijdens deze cross, krijgen alle lo-
pers nog eenmaal de kans om in 
het oudejaar de loopschoenen aan 
te trekken en te genieten van de 
prachtige bossen in het “Grote Veld” 
tussen Vorden en Lochem. Sinds de 
stichting “Oude Jaars Crossloop Vor-

den” in 2005 de organisatie heeft 
overgenomen is het aantal deelne-
mers geleidelijk aan toegenomen. 
Ondanks het slechte weer namen 
in 2009 ruim 300 atleten deel aan 
deze recreatieve wedstrijd. Ook dit 
jaar wordt weer een grote deelname 
van lopers uit de regio en van daar-
buiten verwacht.
Sinds enkele jaren bestaat het par-
cours voor alle afstanden uit één 
grote ronde. Het parcours is gelegen 
in de nabijheid van voetbalvereni-
ging Vorden gaat over fraaie bos- en 
zandpaden en is grotendeels onver-

hard (>95%).Na afloop van de cross 
kan er worden nagepraat onder het 
genot van een gratis kopje koffie of 
thee en een heerlijke oliebol. Henk 
Landkroon zal zoals gebruikelijk 
zorgen voor live accordeon muziek. 
Tevens kunnen de supporters zich 
warmen aan de vuurkorven. Er kan 
op drie afstanden worden gestart: de 
5 kilometer ( 1 ronde ) om 13.50 uur, 
de 10 kilometer ( 1 ronde ) om 13.40 
uur en de 15 kilometer ( 1 ronde ) 
om 13.30 uur. De kosten bedragen 
5 euro bij voorinschrijving t/m 24 
december via www.oudejaarscros-

sloop.nl en 7 Euro bij inschrijven 
op de dag zelf vanaf 12.00 uur. Bij 
voorinschrijven en ook tijdens het 
inschrijven op de dag zelf bestaat – 
geheel vrijblijvend - de mogelijkheid 
om 2 euro te doneren aan de stich-
ting Spieren voor Spieren
Ook dit jaar heeft de organisatie 
besloten om de opbrengst van de 
Oudejaars Crossloop te doneren aan 
de stichting Spieren voor Spieren 
(zie www.spierenvoorspieren.nl). De 
Stichting Spieren voor Spieren zet 
zich in voor kinderen met een spier-
ziekte. Onder het motto ‘Gezonde 

spieren zetten zich in voor zieke 
spieren’ ondersteunen de deelne-
mers en de sponsors van de Oude-
jaars Crossloop het onderzoek naar 
spierziekten en de verbetering van 
het diagnosetraject. Start en finish 
zijn op de velden van de voetbal-
vereniging Vorden, oude Zutphen-
seweg 11, 7251 JX Vorden. Douche 
en kleed gelegenheid is aanwezig. 
(zie www.vvvorden.nl). Voor nadere 
informatie kan men contact opne-
men met Theo Lam op 06 20133037 
of een mailtje sturen naar 
info@runners-vorden.nl

Donderdag 30 december

Oudejaars Crossloop Vorden
Vorden - Donderdag 30 decem-
ber 2010 wordt voor de 31e keer 
de Oudejaars Crossloop Vorden 
georganiseerd. De start vindt, 
als vanouds, plaats op het ter-
rein van de voetbalvereniging 
Vorden.



Vorden - Van 30 november t/m eind 
februari hangt er een nieuwe exposi-
tie in De Wehme, Nieuwstad 32 van 

Gerda Oonk en Elli Bakker-Dekker uit
Ruurlo. De expositie hangt in de gang
van De Delle 1 t/m De Delle 21.

Expositie in de Wehme

DECEMBER
1 Lindese vrouwengroep Sinter-

klaasavond
2  Bejaardenkring Vorden
8  Kerstcontactmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme
10,11,12 Kerst op de Kranenburg 

Kerstgroepententoonstelling
11 Kerstconcert Henriette van Lith 

en dochter Tanja Antoniuskerk 
Kranenburg

16 Bejaardenkring Vorden Kerstvie-
ring in het Dorpscentrum

17 t/m 31 Kerst op de Kranenburg
Kerstgroepententoonstelling, be-
halve 25 december

17 PCOB Kerstbijeenkomst in het
Stampertje

22 Don Kosakenkoor in Antonius-
kerk Kranenburg

22 Lindese vrouwengroep Kerstvie-
ring

KUNSTAGENDAVORDEN t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilde-
rijen en tekeningen Edith Meijering.

Als het aan ons ligt is het dat al. Maar 
om daadwerkelijk naar deze prestigi-
euze prijs mee te dingen,moeten we 
zoveel mogelijk stemmen krijgen via 
www.zwembadvanhetjaar.nl.
Misschien heeft u het al gelezen in 
Het Contact van afgelopen week: 
zwembad In de Dennen kan zwem-
bad van het jaar 2010 worden. Via 
www.zwembadvanhetjaar.nl wordt 
een waarderingscijfer gevraagd voor 
prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid 
en hygiëne. Per provincie dingt ver-
volgens het zwembad met de hoogste 
score mee naar de titel “zwembad 
van het jaar”. En dus doen wij een be-
roep op al onze zwemmers: breng uw 
stem uit op In de Dennen. Dat kan 
tot woensdag 8 december. En iedere 

stem telt!

Zeker nu binnen onze gemeente er
bezuinigd moet worden en de zo be-
langrijke subsidiegelden ter discussie
staan, zou het behalen van zo’n titel
extra belangrijk kunnen zijn. Boven-
dien zou het een mooie afsluiting zijn
van ons jubileumjaar 75 jaar Zwem-
bad In de Dennen. Dus daarom: STEM
voor 8 december via www.zwembad-
vanhetjaar.nl op IN DE DENNEN als
Zwembad van het jaar 2010! En stuur
deze mail door naar al uw vrienden
en bekenden. Want nogmaals: iedere
stem telt! Deze verkiezing is een initi-
atief van Ikzwem.nl in samenwerking
met onder andere Recron en KNZB.

Namens alle medewerkers van Zwem-
bad In de Dennen en het bestuur har-
telijke dank voor uw steun!

Beste zwemmers
Vorden - Zwembad In de Dennen 
zwembad van het jaar 2010!?

Kom dan naar Wereldwinkel Vorden 
want daar is een rijk assortiment aan 
unieke handgemaakte kerstengelen, 
kandelaars en andere feestelijke de-
cembermaandgeschenken die Sint 
met veel genoegen als cadeau aan uw 
geliefden kan geven. Allemaal eer-
lijke fairtrade producten staan uitge-

stald in onze winkel. 
Kom binnen bij ons aan de Kerkstraat
en u hoeft niet verder te shoppen
voor al uw Sintcadeaus want voor ie-
dere portemonnee en voor iedere leef-
tijd hebben wij het ultieme cadeau.
Bovendien worden uw cadeautjes
smaakvol ingepakt door onze vrijwil-
ligers. Mocht u niet kunnen kiezen
uit ons grote assortiment van food en
non-food, verras de ander dan eens
met een Wereldwinkel-cadeaubon.

Engelen bestaan!
Vorden - Nog steeds op zoek naar 
een origineel en eerlijk Sintca-
deau voor uw geliefde?

1 Anne Sarink (Helm Duitsland) 149,4 
kilometer; 2 Scott Visser (Lüdinghau-
sen Duitsland) 149, 2 kilometer; 3 
Benjamin Kappert (Haltern Duits-

land) 134 kilometer; 4 Jan Bemmel
(Bocholt); 5 Luuk Franke (‘s Heeren-
berg); 6 Ilse Hissink (Baak).

Prijswinnaars 
ballonnenwedstrijd

Wichmond - De ballonnenwedstrijd die de Oranjevereniging Vierak-
ker- Wichmond tijdens de feestweek organiseerde, heeft de volgende
winnaars opgeleverd.

Toen het moment supreme aanbrak, 
ontstond er een gewijde stilte en 
werd Jan Bosch meer dan verdiend 
tot Ridder in de Orde der Veteranen 
geslagen. Deze ridderorde wordt al-
leen toegekend aan hen die de hard-
loopsport  gedurende lange tijd beoe-
fenen of hieraan leiding geven in zwa-
re omstandigheden. Tevens werd Jan 

Bosch benoemd tot Ere voorzitter,-Se-
cretaris en - Penningmeester van deze 
trimclub. Een prachtige oorkonde 
door mevr. Nel Stijd ontworpen, werd 
als blijvend aandenken overhandigd, 
evenals een bouquet bloemen voor 
mevr. Bosch. De mede trimgenoten 
en aanhang onderstreepten deze 
belangrijke waardering met een ver-

diend applaus. Verder werd een quiz 
van jeugdfoto’s op het scherm gepro-
jecteerd, samengesteld door trainer 
Jaap Harmsen. 
Trainer Jo de Koning zong met zijn 
vrouw een geweldig clublied. Ieder 
lid van de Trimclub, zowel dames als 
heren kreeg een ingelijste foto mee 
als herinnering aan deze bijzondere 
club. Het was een bijzondere feeste-
lijke en geslaagde jubileumavond. 
Ieder die zich geroepen voelt om za-
terdagsmorgens  in het Grote Veld in 
ontspannen sfeer te trainen, onder 
leiding van één van de vier trainers, 
is welkom; aanmelden bij Jan Bosch 
(tel. 551299).

Jan Bosch tot ridder geslagen

Vorden - Zaterdagavond 27 november j.l. werd in Restaurant “ De Wil-
denborcher Hof” het 40-jarig jubileum van Trimclub “Jan Rap” feeste-
lijk gevierd. Tijdens dit feestelijke samenzijn kwam trainer Jan Stijd, 
geassisteerd door Carolien Brouwer, met een echt klewang zwaard 
naar voren om Leider Jan Bosch te Vorden, die 40 jaar deze trimclub 
leidt in al zijn facetten, als voorzitter, secretaris en penningmeester, 
extra in het zonnetje te zetten.

UITSLAGEN 
Dash week 47 2010 
Za 27-11-2010 Dash MC 1 - BVC’73 MC 1 3-1
Za 27-11-2010 S.C. GORSS... MB 1 - Dash MB 1 1-3
Za 27-11-2010 Dash MI 2 - Boemerang MI 1 6-4

Za 27-11-2010 Dash MI 4 - Tornado La... MI 5 2-6
Za 27-11-2010 Dash MI 3 - Tornado La... MI 3 2-6
Za 27-11-2010 Halley MC 2 - Dash MC 2 2-3
Do 25-11-2010 Dash BM 1 - WSV BM 1 0-3
Do 25-11-2010 Dash BD 1 - D.V.O. BD 1 0-3
Wo 24-11-2010 S.C. GORSS... DY 4 - Dash DY 2 3-0

PROGRAMMA 
Dash week 48 2010 
Wo 1-12-2010 21:00 D.V.O. DS 6 - Dash DS 4 De Kamp
Vr 3-12-2010 19:30 Dash DY 1 - RVO DY 1 ‘t Jebbink
Vr 3-12-2010 21:00 Dash DY 2 - Sv SOCII DY 1 ‘t Jebbink
Za 4-12-2010 11:15 WSV MI 4 - Dash MI 3 De Kei
Za 4-12-2010 11:30 Dash MI 1 - WSV MI 2 ‘t Jebbink
Za 4-12-2010 12:00 Boemerang MI 1 - Dash MI 2 De Pic-
kerhal
Za 4-12-2010 12:15 Tornax MB 1 - Dash MB 2 Rikkenhage
Za 4-12-2010 13:00 KSV MC 1 - Dash MC 2 De Bult
Za 4-12-2010 13:30 Dash MB 1 - Revoc MB 1 ‘t Jebbink
Za 4-12-2010 14:00 Avanti HS 2 - Dash HS 3 Sporthal De 
Beemd
Za 4-12-2010 15:00 WIVOC DS 3 - Dash DS 5 De Pelkwijk
Za 4-12-2010 15:30 Dash DS 2 - VIOS Eefde DS 1 ‘t Jeb-
bink
Za 4-12-2010 15:30 Dash HS 2 - V.C.V. HS 1 ‘t Jebbink
Za 4-12-2010 15:45 Labyellov DS 2 - Dash DS 3 Lentemor-
gen
Za 4-12-2010 17:30 Dash HS 1 - Dynamo-Neede HS 1 ‘t Jeb-
bink
Za 4-12-2010 17:30 Dash DS 6 - Victoria DS 3 ‘t Jebbink
Za 4-12-2010 19:00 Ledub DS 1 - Dash DS 1 Zuiderpoort

Dash

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 20,00 incl. p/m
2

Wial Parket

VERKOOP VAN

ALLE SOORTEN VLOEREN

HARDE 
BROODJES 

WIT OF TARWE

3  VOOR  1.00

HOLLANDSCH 
GROF

NU VOOR

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 30 nov. t/m zaterdag 4 dec.

PEPERNOTENVLAAI
EN

SPECULAASVLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



Er zijn allerlei hapjes en drankjes ver-
krijgbaar, de Welfare hoopt haar kas 
een beetje te kunnen spekken met 
de verkoop van  haar  lekker warme 
zelfgebreide sokken en Lied de Man 

uit Wichmond verrast een ieder met
het nieuwste kunstwerk, een enorm
doek met haar kerstimpressie voor
het toneel.  Het Ludgerusgebouw wil
die dag een genoeglijke trekpleister
zijn, waar het goed toeven is en waar
men zo vlak voor de kerst warmte en
gezelligheid kan vinden. Om half vier
komt het damesgezelschap No Nuts
kerstliederen zingen en om half ze-
ven wordt ten tonele het Paradijsspel
gespeeld door onze buren van de Klei-
ne Koning. Kortom, genoeg redenen
om op zondag 12 december naar het
Ludgerusgebouw te komen.

Kerstherberg Vierakker
Vierakker - Ter promotie van de 
producten uit de buurt organi-
seert het Ludgerusgebouw op 
zondagmiddag 12 december een 
kerstherberg. Buren en buitenlui 
worden uitgenodigd om naar het 
Ludgerusgebouw te komen en te 
genieten van de gezellige sfeer in 
de prachtige zaal.

Volgens de samenstellers van de 
Slimm collectie is het kiezen van 
nieuwe gordijnen minstens zo be-
langrijk als de keuze van een nieuwe 
jas: die moet niet alleen goed passen, 
maar hij moet ook leuk staan bij wat 
je verder draagt en last-but-not-least 
lekker lang meegaan. Juist dat laatste 
hebben ze bij Slimm heel slim beke-
ken: door de stoffen rechtstreeks in te 
kopen bij de fabrikant betaal je zelfs 
voor de mooiste gordijnen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Duurzaam hoeft 
zo helemaal niet duur te zijn en met 
een ruime keuze uit exclusieve uni-
stoffen, weefstoffen, jacquard weef-
stoffen, inbetweens en vitrages biedt 
de Slimm collectie altijd een ‘jas’ die 
jouw interieur geweldig staat. De 
gordijnen van je keuze uit de Slimm 

collectie worden bovendien vakkun-
dig door ons op maat gemaakt. Duur-
zaam genieten van voordelige gordij-
nen dus. Dat is Slimm bekeken! 

De nieuwe Slimm collectie is nu ver-
krijgbaar bij Lammers woonadvies.

KIJKEN, KIEZEN & KLEUREN
Welke gordijnen mogen jouw inte-
rieur straks mooier maken? Laat je
vrijblijvend inspireren op www.kij-
kenkiezen.nl. Op deze website vind
je binnenkort niet alleen de complete
nieuwe Slimm collectie, ook geeft
onze interieurstyliste handige tips bij
het inrichten van je huis en vertellen
we je alles over de laatste interieur-
trends. Slimm bekeken dus, ook op
kijkenkiezen.nl 

De Slimm gordijnencollectie is onder-
deel van de Kijken, Kiezen & Kleuren
Collectie. De combinatie van een uit-
stekende kwaliteit en een aantrek-
kelijke prijs maken deze collectie
anders dan andere. Vandaar dat de
Slimm collectie exclusief verkrijgbaar
is bij 140 woonwinkels door heel Ne-
derland, waar persoonlijk advies en
uitmuntende kwaliteit hoog in het
vaandel staan.

Slimm bekeken
Je lievelingsgordijnen 
voor ‘n allerliefst prijsje
Met gordijnen uit de nieuwe 
Slimm collectie geef je je interieur 
een nieuw gezicht. Van ingetogen 
tot uitbundig, van rustgevend 
tot lekker vrolijk: zeg het maar. 
Doordat Slimm de kwaliteitsstof-
fen rechtstreeks inkoopt, is de 
prijs opvallend laag. En je nieuwe 
gordijnen uit de Slimm collectie 
worden nog kosteloos op maat 
gemaakt ook.

Harm Edens kennende... zal dat 
een spetterende opname worden in 
het Dorpscentrum te Vorden met 

mooie, vrolijke en aparte verhalen.
Harm zal er, denken ze, niet on-
deruit komen om ook even mee te 
doen, de dirigent verheugt zich er 
nu al op.
En na de opnames gaat het orkest 
aan tafel voor een heerlijke uitge-
breide koffietafel en aansluitend 
een leuke sinterklaasavond.
De tv-opname is op maandag 6 de-
cember, TV Gelderland zend het uit 
op zaterdag 18 december om 18.20 
uur en het wordt elk uur herhaald.

TV Gelderland met Harm Edens 
op bezoek bij het 
Vordens Huisvrouwen Orkest
Vorden - TV Gelderland met 
Harm Edens, die met zijn mini 
de provincie Gelderland door-
kruist op zoek naar bijzondere 
verhalen en momenten, komt 
met het programma “Gelderse 
Koppen” op bezoek bij de dames 
van het Vordens Huisvrouwen 
orkest!

Op de maandagavond is in de A-lijn;
1e Nel Hendriks & Jose Walter Kilian 
62,58%; 2e Wil Matser & Ans den El-
zen 56,43%; 3e Gerti Hissink & Peter 
den Elzen 55,59% 

in de B-lijn:
1e Kitty en Ab Vruggink 64,10%; 
2e José v.d.Staak en Jan W.Drijver 
58.70%; 3e Leni Lamers en Sophie de 
Vries 56,55% 
 

OP DE WOENSDAGMIDDAG IS 
IN DE A-LIJN:
1e Hertog Enthoven en Ab Vruggink 
56,95%; 2e Dinie Hoftijzer en Kitty 
Vruggink 56,56%; 3e Gerrit Olden-
have en Dick Wijers 53,04%

in de B-lijn: 
1e Marijke en Jan Koekkoek 59,08%; 
2e Diny en Dick Rikxoort 54,79%; 3e 
Rie de Bruin en Gerry ter Scheggert 
50,39%
 
Mocht U ook interesse hebben om een 
keer te komen spelen dan kunt U con-
tact opnemen met onze wedstrijdleiders; 
van de maandagavond de heer H.Kip, 
tel. 552997. Voor de woensdagmiddag 
de heer J.Koekkoek, tel. 441970.

Bridgen
Vorden - BridgeclubVorden heeft 
alweer de 2e periode van het 
bridgeseizoen 2010/2011 afge-
sloten. De periode bestaat uit 5 
speelavonden. Dit gebeurt zowel 
op de maandagavond als op de 
woensdagmiddag.

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

Terwijl de telefoon onophoudelijk 
rinkelt en er afspraken worden ge-
maakt, vertelt Appie Klein Brinke 
hoe hij 44 jaar geleden bij toenma-
lig eigenaar Arie Tragter aan de slag 
ging. Daarover zegt hij: ‘ Ik had toen 
juist met goed gevolg de Ulo school 
in Lochem bezocht en kon ik vrij kort 
daarna bij mijn oom Arie als admini-
strateur beginnen. Ook hielp ik in het 
magazijn. Het werk beviel mij prima 
waardoor ik ook de avondcursus Au-
totechniek ben gaan volgen, zodat 
mijn werkzaamheden ook werden 
uitgebreid’, zo zegt hij. Toen Appie 
Klein Brinke elf jaar bij zijn oom had 
gewerkt, informeerde Arie Tragter of 
hij interesse had om de zaak over te 
nemen. 
Appie Klein Brinke: ‘ Arie Tragter had 
twee dochters, één was werkzaam in 
de verpleging, de andere in het onder-
wijs. Ze hadden beiden geen interesse 
in de zaak. Ik heb het toen eerst een 
jaar gehuurd, om te kijken hoe het 
ging, waarna ik het in 1979 heb ge-

kocht. Inmiddels was er in beperkte 
mate taxiverhuur, auto en fiets repa-
raties , verkoop en het tankstation. 
Om één en ander te kunnen financie-
ren heb ik een lening afgesloten. Dat 
was in die tijd niet goedkoop, de ban-
ken rekenden maar liefst 11 procent 
rente’, zo kijkt Appie terug. Toch een 
goede investering zo bleek al snel. 
De garage plus stalling werd uitge-
bouwd en ook werd de werkplaats 
vernieuwd .
Toen werden ook de eerste contac-
ten met de OGZO in Goor gelegd; zit-
tend ziekenvervoer naar vrijwel alle 
bekende ziekenhuizen in Nederland. 
Het taxivervoer groeide steeds ver-
der. Vijf jaar geleden werden de op-
brengsten uit het taxivervoer minder. 
Appie: ‘ Dat kwam doordat de zorg-
verzekeraars besloten om niet alles 
meer te vergoeden. Thans hebben we 
15 taxi’s in gebruik en brengen we in 
opdracht ( op contractbasis ) de men-
sen naar de ziekenhuizen voor be-
straling, chemo- kuren, nierdialyses 

en veel gehandicaptenvervoer voor 
de Stichting Zozijn. Ook doen we veel 
rouwvervoer voor de Monuta. Daar-
naast ook vervoer bij trouwerijen e.d. 
‘, zo zegt Appie Klein Brinke. Echtge-
note Jo verzorgt al jaren de admini-
stratie en ook wordt zij bij het taxi-
vervoer ingezet.
Eddy Klein Brinke heeft na de Mavo- 
opleiding, de MTS Autotechniek en 
de opleiding bedrijfsmanagement 
gevolgd. Vervolgens heeft hij enkele 
jaren bij collega- bedrijven ervaring 
opgedaan. Eddy : ‘ Ik hou mij onder 
meer bezig met de verkoop en repa-
ratie van fietsen en auto’ s. Door de 
crisis merk je toch wel dat de verkoop 
van auto’ s wat terugloopt, soms wor-
den er zelfs ‘beurten ‘ uitgesteld. Niet 
zo handig, want achterstallig onder-
houd kost uiteindelijk toch geld. Wat 
de auto’ s betreft verkopen wij het 
merk Peugeot, maar verrichten wij 
onderhoud aan alle merken auto’s. 
Met de verkoop van fietsen gaat het 
uitstekend. Van ons totaalpakket ( 
Gazelle en Bikkel ) wordt ongeveer 
60 procent van de fietsen met trapon-
dersteuning ( E- Bike ) verkocht. Ook 
het verhuur van fietsen loopt goed’, 
zo zegt Eddy die over een paar jaar 
het directie- stokje van zijn vader zal 
overnemen. Inclusief de directie wer-
ken er bij Klein Brinke B.V. in totaal 
14 personen.

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf Klein Brinke B.V.

Nieuw in vorden: Avia Xpress

Vorden -Sinds kort prijkt op het tankstation bij Auto- Rijwiel en Taxi-
bedrijf Klein Brinke B.V. een andere naam op de gevel namelijk ‘ Avia 
Xpress Vorden ‘. Van oorsprong een Zwitsers merk. ‘Ons contract met 
Total liep af, waarna we vervolgens voor Avia Xpress hebben gekozen 
‘, zo vertelt Appie Klein Brinke, eigenaar van het bedrijf aan de Zut-
phenseweg. De consument kan er thans dag en nacht onbemand tan-
ken. Wil men toch ‘bediend’ worden ? Ook dat kan, vanaf 8.00 uur tot 
18.00 uur, gelijk met de openstelling van de winkel en werkplaats.

Eddy, Appie en Jo Klein Brinke

Avia Xpress



Daarna kon de eerste wedstrijdronde 
beginnen. Voor Sparta turnden deze 
ronde 4 meisjes. Te weten Bente, 
Coco, Fien en Yanelle. Helaas vielen 
er een aantal Sparta-turnsters van de 
balk. Hierdoor zijn de punten voor de 
balk wat lager. De turnsters gaan hier 
de komende weken hard op trainen. 
Op de andere onderdelen werd heel 
netjes gescoord. In dit sterke deelne-
mersveld kan een krom been, of een 
kromme teen, het verschil al maken. 
Zo eindigde Coco op een 4e plaats 
met 0,050 achter de nummer drie. 
Bente eindigde op een 12e plaats, Ya-
nelle op een 10e plaats en Fien op een 
5e plaats. In januari is de volgende 
wedstrijd. Daar proberen we onszelf 
te verbeteren. De tweede wedstrijd-
ronde was Esmée aan de beurt. Ze 
begon met sprong. Deze ging super-
goed. De onderdelen daarna gingen 
ook goed. Dit leverde uiteindelijk een 
zilveren medaille op. De derde ronde 
waren Renske, Demi en Merith aan 
de beurt. Het beste onderdeel van 
Renske en Demi was de vloer. Merith 
presteerde bij de brug erg goed. Ook 
hier bleek de balk een lastig onder-
deel. Ondanks dit was het uiteinde-
lijke resultaat goed. Merith werd 5e, 
Demi kreeg de bronzen medaille om-
gehangen. Renske kreeg goud.
Dit is een prima resultaat waar de 
turnsters en leiding trots op mogen 
zijn. De volgende wedstrijd voor de-
ze groep is op 29 januari in Ruurlo. 
Voor de puntenuitslagen en een uit-
gebreid verslag verwijzen wij u naar 
onze website www.spartavorden.nl. 
Hierop is nog meer te lezen over onze 
vereniging.

Sparta haalt goud, zilver en brons in Laren

Laren - Zaterdag 27 november was de eerste voorwedstrijd in de 6e en 
7e divisie. De wedstrijd werd gehouden in Laren (GLD). In de zaal was 
het vrij koud. Er werd dan ook begonnen met een goede warming-up 
in trainingspak.

0-3 JAAR
Faylinn Klein Brinke Vorden
Ilse Harmsen Vorden
Jochem Klein Brinke Vorden

3-6 JAAR
Silke Slomp Vorden

Yvette schuurman Wichmond
Sjoerd Besselink Vorden

6-8 JAAR
Julia Siemes Vorden
Janneke ter Maat Vorden
Jasmijn van Gijtenbeek Vorden

De Prijsjes zijn 4 december om 
16.00 uur af te halen 
bij Hotel Bakker.

Prijsuitreiking 
Sinterklaastekeningen VOV
Vorden - Tijdens de intocht van 
de Sint organiseerde de VOV 
een kleurwedstrijd, de prijswin-
naars zijn:

Maar om een groot paasvuur te bou-
wen is er wel weer een flinke hoeveel-
heid snoeihout nodig. Om iedereen in 
de gelegenheid te stellen gratis snoei-
hout te storten is het terrein aan de 
Bergkappeweg weer een aantal keren 

geopend. De eerste keer is nu aan-
staande zaterdag 4 december. Alleen
snoeihout tot een dikte van 10 centi-
meter is toegestaan. Het storten van
snoeihout kost niets maar een vrijwil-
lige bijdrage is altijd welkom. 

Hiervoor is er een melkbus bij de
uitgang geplaatst. De volgende open-
stellingsdata zijn zaterdag 8 januari,
12 februari en 12 maart.

De stichting CCK ziet u graag komen
as zaterdag 4 december.

Paasvuur Kranenburg
Kranenburg - Net als voorgaande 
jaren zal de stichting CCK ook in 
2011 weer een paasvuur organise-
ren. Het tentfeest vindt dan weer 
plaats in de weide aan de Eiken-
laan en het paasvuur weer aan de 
Bergkappeweg.

In de persoon van Ton Huijgen is een 
nieuwe trainer gevonden. Ton is af-
komstig uit Beekbergen en sinds zijn 
20e actief als badmintonner. Vanaf 
1981 is hij ook trainer en heeft di-
verse verenigingen, ook op landelijk 

niveau, onder zijn hoede gehad. In
1994 was Ton ook al eens een jaar
trainer van de Vordense jeugd. Met
ingang van 1 december traint Ton zo-
wel de senioren op donderdagavond
als de jeugd op zaterdagmorgen. 
Uit een aantal gegeven proeftrainin-
gen is af te lezen dat Ton een zeer
actieve aanpak heeft en dat hij ge-
dreven is om de Vordense badmin-
tonvereniging op een hoger niveau te
brengen.

Nieuwe trainer 
voor Flash
Vorden - Na twaalf jaar trainer-
schap heeft badmintonvereni-
ging Flash Vorden afgelopen 
week afscheid genomen van trai-
ner Johannes Muljokarno.

UITSLAGEN
Warnsveldse Boys 4 - Vorden 3 4-4
Bon Boys B2 - Vorden B1 1-5
Schalkhaar B7 - Vorden B2D 0-7 
OBW C4G - Vorden C3 4-2 
AZC E2 - Vorden E2 2 -3
Keijenburgse Boys E1 - Vorden E3D 
3-3 
Eefde E3 - Vorden E6 2 -6
Steenderen F2 - Vorden F5 1-2

PROGRAMMA 
zaterdag 4 december
Vorden E1 - Zelhem E1 11:00 
Vorden E4 - Hoven De E2 11:00
Vorden D1D - Eefde SP D1 11:00 

Oeken E3G - Vorden E6 11:00 
Pax E3 - Vorden E3D 11:00 
Vorden C1 - Victoria ‘28 C2 13:00 
Vorden C3 - Warnsveldse Boys C5
13:00 
Epse/Gorssel B1 - Vorden B2D 14:00 
Grol B2 - Vorden B1 14:15 
Vorden A1 - Glanerbrug A1 14:30 

Zondag 5 december 
Neede 1 - Vorden 1 14:00 
Longa ‘30 5 - Vorden 2 09:30 
Baakse Boys 2 - Vorden 3 09:30 
Vorden 4 - AZC 3 09:30 
Gorssel 4 - Vorden 5 10:30 
Vorden 6 - HC ‘03 4 09:30

VV Vorden

UITSLAGEN 
Flash 2 - Spees Sjuttel 1: 8-0

Eefde  3 - Flash 3: 6-2
Flash jeugd 4 - Euro jeugd 2: 7-1

Badminton Flash

PROGRAMMA  Thuis
4 dec, 11:30 Zat Ratti E2 - Zelos E5     
5 dec, 13:00 Zon Ratti DA2 (zon)  -  DEO DA1 (zon)
5 dec, 10:00 Zon Ratti 4 (zon) - Socii 4 (zon)
5 dec, 13:00 Zon Ratti DA1 (zon) -  Reunie DA1 (zon)
5 dec, 10:00 Zon Ratti 2 (zon) - Witkampers 5 (zon)

Uit
4 dec, 14:30 Zat Witkampers B3 - Ratti B1GD
4 dec, 15:00 Zat VVG ‘25 2 (zat) - Ratti 2 (zat)
4 dec, 12:45 Zat DVV C6 - Ratti C1G
5 dec, 10:00 Zon Klein Dochteren 3G (zon) - Ratti 3 (zon)
5 dec, 14:00 Zon SVBV 1 (zon) - Ratti 1 (zon)

Ratti

Toe aan een nieuwe look?

Complete behandeling:

KNIPPEN
        & KLEUREN

nu met 15% korting!
Geldig van 30-11-2010 t/m 8-12-2010
Wij zijn woensdagavond tot 20.00 uur open!

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

RODE GOUDREINETTEN 4 kilo   2,50
GIESER WILDEMAN PEREN (rood stovers)  3 kilo  2,50
GOUDVINK NAVELS  20 stuks  5,00
PRACHT WITLOF 1 kilo  1,50



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

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Aanbieding van de maanden november en december:

Winterviolen grootbloemig en bosviolen 

pot 9 cm, per stuk 0,35
 

Of 10 stuks + 1 gratis voor 2,95
Bij elke 10 stuks krijgt u er 1 gratis, of bij 
50 stuks krijgt u er 10 stuks gratis bij!
U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag 
garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b Tel. (0314) 36 04 21
7021 JA Zelhem Mobiel 06-10130222

Voor een school in Vorden zijn wij op 
zoek naar gemotiveerd

schoonmaakpersoneel

Bel tijdens kantoortijden voor informatie 
en sollicitatie met 0572-352255 of meld 
u aan via www.djmbedrijfsdiensten.nl

Durf jij het beste uit jezelf te halen?
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Voor verzorgd wonen zijn wij op zoek naar:

bij woonzorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem.

Zieken-/contact- 
verzorgenden (flex) 

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%



Loonwerk   Grondverzet   Verticaal transport

WINTERWERK:

Tel. 0575-467227 / 06-29518568
info@boschhengelo.nl

Scharfdijk 2, HENGELO G.

Wanneer?
De actie loopt van 15 november tot en met 11 december 2010.

Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding van  10,00 of meer 
(2 bonnen van 5,00 gelden ook) kan men meedoen. 
Men vermeldt naam, adres, POSTCODE en telefoonnummer op de bon 
en vervolgens deponeert men deze in de daarvoor bestemde bussen.

Alleen de kassabonnen van de deelnemende 
 ondernemers doen mee in deze aktie. Deze 
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters 
op de winkeldeur.

Waar staan de bussen?
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden
Visser Mode
Den 4Akker te Vierakker
Bruna Vorden

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket 
t.w.v.  100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in 
de prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelnemende 
Vordense ondernemers.

De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend gemaakt.

De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om samen met 
de buren de prijzen in ontvangst te nemen op de Kerstmarkt 

18 december om 13.00 uur.

Doe mee en 
WIN SAMEN 

MET JE BUREN!!!

“Win samen met je 
buren”
Eindejaarsactie Vordense 
 Ondernemersvereniging 2010

Evenals de voorgaande jaren organiseert 
de V.O.V. ook dit jaar weer de bekende 
 Eindejaarsactie.

Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010

Abn Amro Hotel Restaurant Bakker
Administratiekantoor Oudenampsen Hotel Restaurant Gravin v. Vorden
Ami kappers Kapsalon Marianne
Anthony’s Country Store Kettelerij Bloembinderij
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. Keurslagerij Vlogman
Autobedrijf Shell Groot Jebbink Ludgerusgebouw Vierakker -
Autobedrijf Robert Nijenhuis voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Barends Administratie & Belastingen Meeks meubelen
Barendsen Fixet Mitra Slijterij Sander Pardijs
Bistro De Rotonde Notariskantoor Hulleman
Boerstoel Schildersbedrijf PraKtima 
Brasserie Lettink Profile Bleumink
Bruna Vorden Boek en Kantoor Rabobank 
Bulten Techniek Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Cafe Feestzaal De Herberg Roosenstein Quality Wear
Chineesrestaurant Fan Sheng Sandberg Vaillant Advocaten
Da Vinci for Hair Schildersbedrijf Peters
De Vordense Tuin Siemerink Opticien Juwelier
Den 4 Akker te Vierakker Sueters speelgoed
Drukkerij Weevers Super de Boer Grotenhuys
Dutch PC Electronics Tiny Koning Travel Counselers
Echte Bakker Van Asselt Tuunte Fashion B.V.
Elanova Wijnhoeve Van Zeeburg, 
Etos Barendsen B.V.    Luimes & Lebbink Makelaars
Euro Planit B.V. Visser Mode
Fa. Martens Vordense Apotheek
Fashion Corner VVV Bronckhorst
Giesen Schoenmode Welkoop Vorden
Helmink B.V Weulen Kranenbarg en zn.
Hema warenhuis Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
 Wijngoed Kranenburg

De uitslag van de tweede trekking

1. Hoofdprijswinnaar mevr. J.J. Bakker, Hoetinkhof 30, 

7251 WG  Vorden

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 26 t/m 74

2. Hoofdprijswinnaar H. Peters, Dr. Staringstraat 16, 

7251 AL  Vorden

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 1 t/m 25 en 2 t/m 18

Dit zijn in totaal 50 prijswinnaars !!!

Ook in Hengelo

Benzine  12 cent* 
Diesel    10 cent*

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht

AVIA Xpress Hengelo
Tarwestraat 2 Hengelo

Snel en Voordelig

Hier vindt u ons

�

Snel & 
Voordelig
Onbemand tanken

7 dagen per 
week

07.00 - 21.00 
uur

Nieuw in Vorden

AVIA Xpress Vorden
Zutphenseweg 85 Vorden

Benzine 12 cent*
Diesel    10 cent*

SNEL &
VOORDELIG

Onbemand tanken

7 DAGEN
PER WEEK

24 uur
PER DAG BIJ

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht.

Kerst(B)Engeltjesmenu  17,50
Vooraf: Mosterdsoep

******
Hoofd: Varkensmedallions met een

gorgonzola-spinaziesaus
of

Vis trio met een tomaten-pestosaus
of

Vegetarische bolognesesaus met tagiatella
en parmezaanse kaas

******
Dessert: Apfelstrudel met vanillesaus

en slagroom
Zie onze website voor de nieuwe wildkaart en informatie 

 poffertjessalon!

Ook voor cadeaubonnen, dinercheques,  catering, lunchkaart, ijssa-
lon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkin-

gen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Bistro de Rotonde’s
Poffertjessalon

Verbouwingsmenu 
december 2010:



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 48
van 29 november t/m

4 december 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN
Schoentje of laarsje bij ons gezet?

 

Gratis met Sinterklaas

op de foto!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website 

vindt u de belangrijkste informatie over 

de gemeente.
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Roer om
Op dit moment weten we qua financi-
en nog niet precies waar we als 
Bronckhorst de komende jaren aan 
toe zijn. We verwachten dat eind 2010 
duidelijk is op welke bijdragen van 
bijvoorbeeld het rijk we kunnen reke-
nen. De burgemeester: “Maar we we-
ten dat het fors minder wordt. Naar 
verwachting in totaal 6 miljoen min-
der op een begroting van 60 miljoen 
en daarom zijn we inmiddels aan de 
slag gegaan met een ombuigings-
traject, waarin met name ook de de-
mografische ontwikkelingen waar we 
mee te maken krijgen een grote rol 
spelen.” 

Om op een zo logisch mogelijke ma-
nier anders te gaan werken, moeten 
we goed in beeld krijgen wat voor ge-
meente we als Bronckhorst willen 
zijn, benoemen wat onze prioriteiten 
zijn en waar we ons voor de langere 
termijn voor in willen blijven en (fi-
nancieel) kunnen zetten. Daarmee 
wordt dan ook duidelijk welke zaken 
we niet meer, of op een andere ma-
nier zullen oppakken. Henk Aalder-
ink: “We zoeken daarbij naar een 
nieuwe balans van minder overheid 
en meer eigen verantwoordelijkheid 
(intiatieven) bij de samenleving. Over 
de mogelijkheden hiervoor willen we 
de komende tijd graag met inwoners 
en organisaties in onze gemeente in 
gesprek. Voor ons staat voorop dat 
diensten en voorzieningen moeten 
passen bij onze (toekomstige) inwo-
ners en dat we samen bekijken wie ze 
uitvoert. Het kan goed zijn dat we als 
gemeente nu activiteiten uitvoeren, 
die u als inwoners of organisatie net 
zo goed of zelfs beter zelf kunt rege-
len. We willen meer een beroep doen 
op de eigen kracht van inwoners en 
organisaties en als gemeente een 

vangnet bieden voor mensen die het 
zelf niet redden. We proberen ook 
steeds meer in combinaties te den-
ken; kunnen voorzieningen door 
meerdere partijen gebruikt en geëx-
ploiteerd worden etc. Een bekend 
voorbeeld is natuurlijk de school die 
‘s avonds ook door verenigingen 
wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld 
een voetbalkantine kan ook dienst 
doen als ouderensoos. Een voorzie-
ning kan dan verder weg komen te 
zitten dan u misschien gewend bent. 
Maar als de bereikbaarheid goed ge-
regeld is, kan dat.”

Eerste stap in Steenderen 

Draagvlak en medewerking van be-
trokkenen is essentieel. In Steende-
ren en omliggende dorpen starten 
we binnenkort een proef om samen 
met inwoners en organisaties hel-
der en duidelijk te krijgen welke be-
hoeften op maatschappelijk, onder-
wijs, cultureel, wonen, economie en 
zorg terrein de (toekomstige) inwo-
ners van het gebied hebben. Wat 
zoeken zij wel en wat niet (meer) in 
Steenderen en kunnen instellingen, 
verenigingen en inwoners dit ook 
zelf (samen) organiseren. Deze 
werkwijze hopen we in een later 
stadium ook op te kunnen pakken 
in andere gebieden. 

Samen de schouders eronder 
Om in te spelen op verandering bevolkingssamenstelling en inwoneraantal in Bronckhorst

“Veel mensen hebben er inmiddels al wel wat over gehoord. In Bronckhorst 
hebben we te maken met twee grote ontwikkelingen die op ons afkomen. Ons 
inwoneraantal neemt af en de samenstelling van onze inwoners verandert 
door vergrijzing en ontgroening (meer ouderen en minder geboorten). De ver-
wachting is dat deze demografische ontwikkelingen leiden tot ruim 12% min-
der inwoners in 2030 ten opzichte van 2008 en dat in 2025 1 op de 3 Bronck-
horsters 65 jaar en ouder is. Daarnaast moeten overheden in Nederland door 
de economische recessie de komende tijd flink bezuinigen. Dat betekent dat 
er voor verschillende zaken geen geld meer zal zijn of veel minder dan we ge-
wend waren. Dit heeft behoorlijke gevolgen en treft ook onze gemeente. De 
combinatie van deze twee ontwikkelingen maakt dat wij heel kritisch moet kij-
ken naar wat in Bronckhorst de komende jaren nodig is. Immers hoe minder 
mensen bijvoorbeeld van een voorziening gebruik maken, hoe duurder deze 
in verhouding is, terwijl we als gemeente steeds minder geld ontvangen om 
voorzieningen in stand te houden. We moeten de komende tijd dus (nog) 
scherper in beeld gaan krijgen wat de belangrijkste behoeften van onze (toe-
komstige) bewoners zijn en hoe we die waar mogelijk sámen met betrokke-
nen kunnen organiseren”, zegt burgemeester Henk Aalderink.  

Toekomstbestendig Bronckhorst 
“De gemeente brengt deze processen 
graag op gang. Zo krijgen we straks 
in nauw overleg met de gemeente-
raad, u als inwoners en de vele orga-
nisaties in Bronckhorst een Toe-
komstbestendig Bronckhorst. Een 
gemeente waar het in de dorpen voor 
de inwoners prettig wonen, werken 
en recreëren blijft. Ook al doen we 
dingen anders en minder dan nu en 
kan dat per dorp verschillen. Het is 
duidelijk wat de (toekomstige) be-
hoeften van de inwoners zijn en hoe 
daarmee wordt omgegaan. Hoe we 
Bronckhorst toekomstbestendig wil-
len maken? Onder andere door met 
de betrokken partijen bijeenkomsten 
te houden en ook via internet menin-
gen en ideeën te peilen. Nadat we 
hierover in december in de gemeen-
teraad hebben gesproken, komen we 
er begin volgend jaar graag bij u op 
terug”, zo geeft de burgemeester aan.

Enkele voorbeelden van wat de ge-
meente inmiddels doet om zich voor 
te bereiden op de ontwikkelingen 
die op ons afkomen:
• Vacatures in de eigen organisatie 

worden in principe niet ingevuld. 
De werkzaamheden worden ver-
deeld onder de huidige medewer-
kers, maar het kan ook zijn dat ta-
ken (voorlopig) stil worden gelegd 
of worden uitgesteld

• Enkele geplande investeringen zijn 
voorlopig stopgezet. Het zou 
vreemd zijn om te investeren in bij-
voorbeeld nieuwbouwwijken als 
straks blijkt dat de markt op ter-
mijn zo verandert dat er geen gega-
digden voor zijn. In de Achterhoek 
hebben we daarom onlangs een re-
gionale Woonvisie gemaakt waarin 
staat hoeveel woningen iedere ge-
meente nog mag bouwen de ko-
mende jaren. Voor Bronckhorst zijn 
de aantallen stevig naar beneden 
bijgesteld, in lijn met de verwachte 
bevolkingsdaling. Daarnaast bekij-
ken we door de verwachte demo-
grafische en financiële ontwikke-

In Bronckhorst zien we voor de komende jaren een flinke krimp, maar in Limburg, Groningen en
Zeeland zijn de gevolgen al langere tijd zichtbaar. Deze prognoses zijn van de provincie Gelderland.  

lingen bij nieuwbouw van scholen 
nu steeds nadrukkelijk of combina-
ties mogelijk zijn, met andere scho-
len of instanties. 

“We moeten als gemeente, college en 
raad, inwoners en organisaties nu 
samen de schouders eronder gaan 
zetten”, zegt Henk Aalderink, “om tij-
dens het proces naar een Toekomst-
bestendig Bronckhorst gezamenlijk 
tot besluiten te komen die draagvlak 
hebben bij de meeste betrokkenen en 
een passend voorzieningenniveau 
bieden voor de komende jaren. Door 
dit vanaf het begin met alle betrokke-
nen te doen kan iedereen meedenken 
over wat in onze gemeente noodza-
kelijk is. Het wordt daarmee voor een 
ieder duidelijk waarom we bepaalde 
besluiten nemen en veranderingen 
doorvoeren. De uitkomsten verwer-
ken we vervolgens in de begrotingen 
voor 2012 en 2013.”

Eerste voorstel naar de raad
Inmiddels hebben b en w alle ge-
meentelijke taken op een rij gezet. 
Daarbij is aangegeven welke ver-
plichte taken we als gemeente heb-
ben en wat vrije taken zijn. “Ver-
plichte taken zijn bijvoorbeeld het 
verstrekken van paspoorten, rijbe-
wijzen, uitkeringen, zorgen voor 
adequate riolering en afvalinzame-
ling, maar hierbij kun je nadrukke-
lijk wel kijken op welke wijze je ze 
uitvoert. Vrije taken zijn ons wel-
zijnsbeleid, sportaccommodaties, 
subsidies aan verenigingen en orga-
nisaties en onze inzet op het gebied 
van plattelandsontwikkeling. We 
vragen de raad nu welke gemeente-
lijke taken ter discussie komen te 
staan en welke moeten blijven ge-
beuren zoals we ze nu doen. Over 
alle taken die ter discussie te staan, 
gaan we dan samen met u als inwo-
ners en organisaties in gesprek om 
uw visie hierop helder in beeld te 
krijgen en de juiste keuzes te kun-
nen maken.



Raadsvergadering 
25 november 2010
Op 25 november vergaderde de ge-
meenteraad. Tijdens het vragen-
kwartier vroegen de fracties van D66 
en VVD o.a. om een toelichting op de 
ontwikkelingen en toekomstplannen 
van de Piersonschool en Rozen-
gaardsweide in Hengelo. Wethouder 
Steffens gaf aan dat de gemeente 
weer in gesprek is met het bestuur 
van stichting Gelderveste om zich 
samen te beraden op de toekomst. 
Verder is o.a. gesproken over:

• Bestemmingsplan Buitengebied 
2009; Boshuisweg 8/
Koekoekstraat 10/Stellingweg 2

 De raad stelde dit bestemmings-
plan gewijzigd vast, waarmee het 
agrarische bedrijf aan de Koe-
koekstraat 10 in Vierakker een 
woonbestemming krijgt, het agra-
risch bedrijf aan de Boshuisweg 8 
in Vierakker gewijzigd wordt in een 
recreatiebedrijf en tegelijkertijd de 
legalisering van de niet-agrarische 
bedrijfsfunctie van het voormalige 
agrarische bedrijf aan de Stelling-
weg 2 in Hengelo plaatsvindt. Met 
de koppeling van de drie locaties 
ontstaat kwaliteitswinst in het bui-
tengebied; door het beëindigen van 
drie agrarische bestemmingen, 
het slopen van 6.100 m2 stallen 
aan de Koekoekstraat 10 en de 
nieuwe functies van de percelen 

• Toeristisch-recreatief marke-
tingplan 

 Het Toeristisch-recreatief marke-
tingplan is een praktische, over-
koepelende handleiding waarin is 
aangegeven hoe alle betrokkenen 
bij het toerisme in Bronckhorst 
(toeristische ondernemers, VVV, 
gemeente etc.) Bronckhorst zou-
den moeten promoten in de Ach-
terhoek en binnen Nederland. We 
willen in 2015 uitblinken door ver-

rassend en onderscheidend te zijn 
met ons aanbod, waarbij routes de 
rode draad vormen. De raad was 
enthousiast over het voorstel en 
ziet duidelijk voordelen in het feit 
dat ondernemers zelf ook een be-
langrijke inbreng hebben. De raad 
stelde het plan unaniem vast

• Evaluatie nieuwbouw gemeente-
huis   

 De raad stemde met algemene 
stemmen in met de evaluatie van 
de nieuwbouw van het gemeente-
huis. Het nieuwe gemeentehuis is 

binnen de geplande tijd van in to-
taal drie jaar gebouwd. Ook qua fi-
nanciën is het voorspoedig gegaan, 
uiteindelijk viel de nieuwbouw, 
waarvoor ruim 22 miljoen euro 
was begroot 400.000 euro goedko-
per uit. Dit komt onder andere 
doordat een strakke regie is ge-
voerd op het bouwproces. Daar-
naast heeft de opdracht om een 
duurzaam gebouw te ontwerpen 
goed uitgepakt. Het pand is met 
nog maar 36% energieverbruik 
voorlopig het meest duurzame ge-
meentehuis van ons land. De raad 
complimenteerde de wethouder 
met het behaalde resultaat.

• Verordening Gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgege-
vens Bronckhorst 2010

• Bemensing nieuwe audit-
 commissie
 De raad stemde in met de benoe-

ming van de heren Glasbergen, 
Wijngaard, Voltman en Noordhoek 
als leden van de auditcommissie. 
Deze commissie is belast met het 
afstemmen van de onderzoeken 
van de accountant, de Reken-

 kamercommissie en de gemeente-
lijke organisatie

Tijdens de vergadering zijn ook een 
amendement (tbv agendapunt Be-
stemmingsplan buitengebied 2009 
door GBB) en een motie (tbv agen-
dapunt Bemensing auditcommissie 
door CDA) ingediend, die later wer-
den ingetrokken. 

Voor alle informatie over de be-
sproken onderwerpen verwijzen 
wij u naar de website van de ge-
meente (onder Bestuur en organi-
satie → Vergaderstukken → 
Gemeenteraad). De eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering is op 
16 december a.s. 

Raadsvergadering terugkijken
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen, 
maar ook alle onderwerpen terug-
kijken. Neem eens een kijkje. 

Commissievergaderingen
Vergadering commissie Evaluatie 
en controle 
Op 8 december a.s. vergadert de 
raadscommissie Evaluatie en con-
trole in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering be-
gint om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Privatisering sportpark 

Doornslag in Drempt
 B en w vragen de raad bij de over-

dracht van het eigendom en het 
beheer van de kantine/kleedkamer 
aan voetbalvereniging Hessen-
combinatie 2003 € 147.000 be-
schikbaar te stellen voor groot on-
derhoud danwel nieuwbouw 

• Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2011-2014

 De raad wordt gevraagd het Inte-
graal Huisvestingsplan voor het 
Onderwijs in Bronckhorst in de 

 periode 2011-2014 en het bijbeho-
rende meerjareninvesteringsplan 
vast te stellen. In het plan zijn de 
demografische ontwikkelingen en 
financiële situatie van de gemeen-
te meegenomen

• Verordening voorzieningen 
 huisvesting onderwijs 2011
• Overdracht kerktorens en kapel 

in Bronckhorst
 Voor de overdracht van vijf kerkto-

rens en de kapel in Bronkhorst 
naar de Stichting Oude Gelderse 
Kerken verzoeken b en w de raad 
een ‘bruidschat’ beschikbaar te 
stellen van € 421.000,- als vergoe-
ding voor de onderhoudskosten 
voor de komende vijf jaar

• Diverse belastingverordeningen
 B en w vragen de raad de tarieven 

voor de gemeentelijke belastingen 
en heffingen voor het komende 
jaar vast te leggen. Na de bespre-
king van de raad informeren wij u 
op deze gemeentepagina’s over de 
tarieven voor 2011 voor o.a. de 
OZB, riool- en afvalstoffenheffing 

• Verordening naamgeving en 
nummering (adressen)

• Onderwerpen onderzoeksplan 
2011-2012 Rekenkamer-
commissie

• Wijziging Samenwerkings-
regeling Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland

• Actieve informatievoorziening
 B en w informeert de raad over de 

stand van zaken met betrekking 
 tot o.a.:

-  ontwikkeling Dorpsstraat/Molen-
weg Vorden

-  verzoek om garantstelling van 
het bestuur zwembad In de Den-
nen in Vorden

-  ontwikkeling onderwijscluster 
Rozenstraat in Hengelo

Vergadering commissie 
Beleidsontwikkeling  
Op 9 december a.s. vergadert de 
raadscommissie Beleidsontwikke-
ling in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Ook deze openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur en kunt u 
bijwonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Discussienotitie: grootte van 

agrarische bouwblokken
 De raad bespreekt dit onderwerp 

om kaders te kunnen stellen om 
verzoeken voor grote agrarisch 
bouwblokken te kunnen beoor-

 delen 
• Overzicht ‘Opties herziening 

Wmo en Wwb’
 De afname van de rijksbudgetten 

en het toenemend aantal aanvra-
gen vraagt om een herziening van 
het huidige Wmo en Wwb beleid 
van onze gemeente. Bij de vast-
stelling van de begroting 2011 is 
afgesproken dat de Wmo en Wwb 
uitgaven worden heroverwogen en 
de beleidskaders worden herzien. 
Het voorstel aan de raad is goed-
keuring te verlenen aan de voorge-
stelde haalbare opties.

• Kaders Toekomstbestendig 
Bronckhorst

 Om richting te geven aan de visie-
ontwikkeling naar een Toekomst-
bestendig Bronckhorst vragen b en 
w de raad om kaders voor dit tra-
ject vast te stellen. Meer informa-
tie over dit traject leest u elders op 
deze gemeentepagina’s in een in-
terview met de burgemeester.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl.

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

Uit de raad

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 Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 6 decem-
ber a.s. is de eerstvolgende sirene-
test.

Sirenetest

Zoals we vorige week al kort meld-
den, ontving de gemeente onlangs 
van het bestuur van scholengroep 
Gelderveste de teleurstellende me-
dedeling dat zij zich terugtrekken bij 
de ontwikkeling van een gecombi-
neerd schoolgebouw (samen met 
obs Rozengaardsweide) aan de Ro-
zenstraat in Hengelo. Door de ge-
meente en de besturen van beide 
scholen is de laatste tijd veel energie 
gestoken om zo’n onderwijscluster 
in het dorp van de grond te krijgen. 

Begin 2010 is na overleg met de 
schoolbesturen van Gelderveste en 
IJsselgraaf gekozen voor de locatie 
aan de Rozenstraat. Op de voor-
avond van een presentatie van ont-
werpen van de architecten trok het 
bestuur van scholengroep Gelder-

veste zich echter terug. B en w be-
sloten afgelopen week zo spoedig 
mogelijk in overleg te gaan met het 
schoolbestuur over de consequen-
ties van hun besluit en te blijven zoe-
ken naar de beste oplossing voor 
een duurzame onderwijshuisvesting 
in Hengelo. De gemeente is van me-
ning dat investeren in nieuwbouw 
van scholen alleen kan plaatsvinden 
als er sprake is van clustering (com-
bineren van voorzieningen) gezien 
de toekomstige demografische ont-
wikkelingen in onze gemeente. 
Nieuwbouw van zelfstandige scholen 
op de locaties Schoolstraat en Ro-
zenstraat past hier niet bij. Gelder-
veste geeft, net zoals de gemeente, 
aan nog steeds te vinden dat de loca-
tie aan de Rozenstraat de best haal-
bare optie is, maar besloot zich van-

wege een gebrek aan intern draag-
vlak toch terug te trekken. 

Intentieverklaring 
In april 2010 is een intentieverkla-
ring getekend om te komen tot 
nieuwbouw aan 
de Rozenstraat. 
Met de betrok-
ken partijen is 
gezamenlijk 
gewerkt om te 
komen tot een 
voorspoedige 
nieuwbouw. 
De gemeente 
Bronckhorst 
heeft hiervoor al 
kosten gemaakt 
en de komende 
periode brengen 

we de omvang in beeld. De gemeente 
vindt het enorm jammer dat deze 
unieke kans voor een gecombineerd 
nieuw schoolgebouw voor de kinde-
ren van Hengelo door de terugtrek-
king niet door kan gaan. 

Gemeente bekijkt consequenties terugtrekking schoolbestuur Gelderveste 
uit onderwijscluster op Rozenstraat in Hengelo



De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ ver-
dienen? Stuur dan vandaag nog het 
aanmeldformulier in! Het formulier 
is ook verkrijgbaar bij de receptie 
van het gemeentehuis, of u kunt het 
op de website www.bronckhorst.nl 
digitaal invullen. Aanmelden kan tot 
10 december a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 
van het jaar gebeurt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 5 januari 2011 in het 
gemeentehuis. Een commissie be-
staande uit: voormalig burgemeester 
H. van der Wende, wethouder P. See-
sing en de heer J. Glandrup van de 
afdeling Ontwikkeling van de ge-
meente selecteert op basis van uw 
inzendingen drie genomineerden. De 
commissie let daarbij op onder meer 
de specifieke werkzaamheden die 
zijn verricht, het belang van de activi-
teiten en het aantal keren dat iemand 
is aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’ ont-
vangt natuurlijk de eretitel, maar 
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt
deze een geldbedrag van € 500,-.
De andere twee genomineerden 
krijgen een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laten b en w hun enorme 
waardering blijken voor het vrijwil-
ligerswerk. Het vrijwilligerswerk is 

namelijk van groot belang voor grote 
groepen in onze gemeente of voor de 
hele gemeenschap. De benoeming is 
een symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger representeert alle vrijwil-
ligers. 

Voorwaarden voor nominatie
• vrijwilligers moeten actief zijn in ge-

organiseerd verband, bijvoorbeeld 
bij stichtingen of verenigingen, of bij 
professionele organisaties 

• individueel vrijwilligerswerk (zoals 
mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende

 organisaties (die zich bijvoorbeeld 
inzetten voor mantelzorgers) wel 

• vrijwilligerswerk op het gebied van 
politiek en religie komt niet in aan-
merking 

• personen die in het verleden een 
Koninklijke onderscheiding of het 
ereburgerschap hebben ontvangen, 
kunnen niet meedingen naar de titel

• ook kunnen inwoners van andere 
gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld 
worden

Vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar j.glandrup@bronckhorst.nl of 
bellen met de gemeente, tel. (0575) 
75 02 50.

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2009 is de 
heer Henk Samberg uit Baak. Hij is 
gekozen vanwege zijn vrijwilligers-
activiteiten voor vele verenigingen en 
stichtingen. De twee andere genomi-
neerden van 2009 waren de heer Arie 
Makkink uit Drempt en de vrijwil-
ligerscommissie van De Bleijke in 
Hengelo (Gld).

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is

Naam (persoon of groep): 

...........................................................................................................................................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 

Straat:  ......................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats:  .................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij: .............................................................................................................................................

Doet (n) dit sinds (s.v.p. aanvangsjaar vermelden):  ...........................................................................

Gemiddeld aantal uren per week/maand:  ....................................................................................................

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij:  ......................................................................................................

Gedurende de periode: van .....................................................  tot en met ...........................................................

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor): 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Afzender

Naam: .......................................................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

Indien van toepassing

Naam organisatie:  .....................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................................................................................................... 

Dit aanmeldingsformulier vóór 10 december a.s. 

• inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis

•  opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst, t.a.v. Jeroen Glandrup,

 afdeling Ontwikkeling, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld) 

• of gegevens mailen naar: j.glandrup@bronckhorst.nl

Het formulier is ook digitaal in te vullen via www.bronckhorst.nl.

Aanmelding verkiezing
‘Vrijwilliger van het jaar 2010’

✂

In Halle is enige tijd geleden on-
derzocht of het haalbaar was om 
een kulturhus te realiseren. Dit is 
niet gelukt, maar er is wel behoef-
te aan een verenigingsgebouw, 
waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten en activiteiten kunnen 
houden. Ook wil de plaatselijke 
huisarts graag zijn huisvesting 
combineren met een dorpshuis. In 
complex De Korenaar in het dorp 
zou dit goed samen kunnen gaan. 
Dit gebouw is nog van de protes-
tantse gemeente Halle die het voor 
een symbolisch bedrag wil over-
dragen aan stichting dorpshuis De 
Korenaar, waarna dan een verbou-
wing plaats moet vinden. Dorps-
huizen zijn belangrijk voor de leef-
baarheid van een dorp als ontmoe-
tingsplaats voor inwoners en 
ruimte voor verenigingen om acti-
viteiten te houden. Daarnaast kan 
door de voorgestelde combinatie 
met de huisartsenpraktijk ook de-
ze voorziening behouden blijven 
voor Halle. 

B en w besloten vorige week 
25.000 euro subsidie te verstrek-
ken als bijdrage voor de benodigde 
uitbreidingswerkzaamheden. De 
subsidie komt uit het budget dat de 
gemeente beschikbaar heeft voor 
het ontwikkelen van dorpshuizen 
en kuturhusen. De gemeente stelt 
de subsidie beschikbaar onder de 
voorwaarde dat ook de provincie 
Gelderland een subsidie toekent. 
Vanzelfsprekend bekostigt de 
stichting zelf ook een groot deel 
van de verbouwingskosten.

Subsidie voor uitbrei-
ding dorpshuis 
De Korenaar in Halle

Door het winterweer hebben wij de 
planning van de werkzaamheden in 
het centrum van Hengelo gewijzigd.

Kervelseweg
De Kervelseweg zou vorige week op-
gebroken worden. Dit hebben wij 
naar januari 2011 doorgeschoven. 
Wel wordt de komende weken de wa-
terleiding verlegd. Na afronding van 
deze werkzaamheden starten wij met 
de herinrichting van de Kervelseweg. 
Zodra wij de precieze planning weten 
van deze werkzaamheden, informe-
ren wij u daarover.

Ruurloseweg
U hebt misschien al gezien dat er 
oranje kabels zijn gelegd in de Ruur-
loseweg en de Kervelseweg. Deze 
zijn bestemd voor het glasvezelnet-
werk. Wij zijn blij dat dit voor de her-
inrichtingwerkzaamheden is gelukt. 
Op dit moment zijn we bezig om de 
Ruurloseweg weer te bestraten. Ook 
zullen we dit jaar nog starten met de 
Synagogestraat en het parkeerter-
rein bij de Synagogestraat. 

Inlichtingen
Voor vragen kunt u mailen via 
info@bronckhorst.nl (svp herinrich-
ting centrum Hengelo vermelden) of 
met ons bellen, tel. (0575) 75 02 50.

U kunt ook elke woensdag van 15.30 
tot 16.30 uur tijdens het inloopuur 
vragen stellen over de werkzaam-
heden. U kunt hiervoor terecht in 
het infocentrum in het voormalige 
gemeentehuis. De ingang van het 
infocentrum is aan de kant van de 
Regelinkstraat.

Voor de actuele planning van de 
werkzaamheden, kijk op onze 
website www.bronckhorst.nl!

Aanpassing planning 
herinrichting 
centrum Hengelo

Het Mantelzorgcompliment is een 
wettelijke regeling die bij veel 
mensen nog onbekend is. Als blijk 
van waardering kunnen mensen 
die zorg krijgen het familielid of 
de bekende die hen zorg geeft, 
voordragen voor een zogenaamd 
‘Mantelzorgcompliment’ van maar 
liefst 250 euro! 

Een familielid, partner, vriend of 
kennis die vrijwillig zorgt verleent 
aan iemand die dat nodig heeft, noe-
men we een mantelzorger. Heeft u 
als ouder extra zorg voor uw zieke 
kind? Ook dan bent u mantelzorger. 
Als mantelzorger kunt u het Mantel-
zorgcompliment krijgen. 

Wie komen in aanmerking ?
Alle mantelzorgers die zorgen voor 
iemand met een langdurige, extra-
murale (buiten een instelling plaats-
vindend) AWBZ-indicatie kunnen in 
aanmerking komen voor het Mantel-
zorgcompliment. Ook meerdere 
aaneengesloten indicaties die optel-
len naar meer dan 371 dagen tellen 
mee. De tijdsduur tussen de ver-
schillende indicaties mag niet meer 
dan 42 dagen zijn. 
 
Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-
indicatie heeft? Maar doet u wel ta-
ken waarvoor een indicatie mogelijk 
is? Dan kunt u in aanmerking komen 
voor een Mantelzorgcompliment als 
degene voor wie u zorgt een zoge-
naamde nulurenindicatie aanvraagt. 
Daarbij moet diegene aangeven dat 
de mantelzorger alle zorg verleent. 
Degene voor wie u zorgt krijgt dan 
een indicatiebesluit voor nuluren 
professionele zorg. In het besluit 
staat welke zorg in totaal nodig is en 

dat een mantelzorger deze taken op 
zich neemt.

Hoe vraag ik een mantelzorg-
compliment aan?
Als u zorg nodig heeft en krijgt en de 
juiste indicatie heeft van het Cen-
trum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of 
Bureau Jeugdzorg, hoeft u niets te 
doen. U ontvangt automatisch een 
aanvraagformulier van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Met dit 
aanvraagformulier kunt u een man-
telzorger voordragen voor het Man-
telzorgcompliment. U bepaalt welke 
mantelzorger het compliment krijgt. 
Daarom moet zelf (of uw wettelijke 
vertegenwoordiger) het aanvraag-
formulier ondertekenen. Het com-
pliment heeft geen gevolgen voor 
belasting, uitkering, persoonsge-
bonden budget of toeslagen.

Mantelzorgcheque
Het Mantelzorgcompliment is iets 
anders dan de mantelzorgcheque 
van de gemeente. De cheque verte-
genwoordigt een zekere financiële 
waarde, waarmee u zelf bepaalt op 
welke wijze u zich laat ondersteu-
nen. U kunt denken aan een verwen-
activiteit, zoals een bloemetje of een 
etentje, maar op termijn ook aan 
een activiteit ter ontlasting van uw 
taken als mantelzorger. De mantel-
zorgcheque is niet aan te vragen, 
maar kan door medewerkers van de 
gemeente worden verstrekt tijdens 
een gesprek.

Wilt u meer weten over het Mantel-
zorgcompliment? Kijk dan op de 
website van de SVB. Of neem con-
tact op met SVB, via tel. (030) 264 84 
44 of e-mail: mantelzorg@svb.nl

Meld degene die u zorg verleent nu aan 
voor het Mantelzorgcompliment

Werkzaamheden in Hengelo centrum

De vrijwilligers die we in 2009 in het zonnetje zetten



De gemeente gaat de openbare ruim-
te rondom het sportpark aan de Prins 
Bernhardlaan in Steenderen opnieuw 
inrichten. De gebruikers van het 
sportpark hebben aangegeven dat de 
huidige inrichting een onbehaaglijk 
gevoel geeft. Daarnaast zijn de sport-
kantines de laatste maanden het 
doelwit geworden van vernieling en 
inbraken. Ook willen wij de parkeer-
problemen aanpakken.

Groeninrichting
Het sportpark willen wij overzichtelij-
ker maken door de groenrichting aan 
te pakken en meer openheid te creë-
ren. Het uitgangspunt voor de herin-
richting is het gemeentelijke Groen-
structuurplan. Een groot deel van de 
onderbeplanting in de groenstrook 
aan beide zijde van de beek gaan wij 
verwijderen en met gras inzaaien. De 
bomen willen we laten staan, zodat er 
een parkachtige strook ontstaat. Om 
de aanleg van de parkeerplaats voor 
de sporthal mogelijk te maken, ver-
wijderen we het groen aan de voorzij-
de van de sporthal. 

Parkeren
Een ander probleem is het tekort aan 
parkeerplaatsen. In het najaar van 
2009 hebben wij een deel van de par-
keerplaatsen heringericht en daar-
mee het aantal parkeermogelijkhe-
den verruimd. Het aantal extra par-

keerplaatsen bleek op hoogtijdagen 
nog steeds niet voldoende. Daarom 
willen we het terrein voor de sporthal 
nu ook inrichten als parkeerterrein 
op dezelfde wijze als de herinrichting 
van het parkeerterrein bij het zwem-
bad. Ook creëren we extra parkeer-
mogelijkheid op het grasveld tussen 
de tennis- en voetbalclub. Deze par-
keerplaatsen worden alleen ingezet 
bij extreme drukte en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de tennis- 
en voetbalclub.  

Overige inrichting
De skatebaan die nu verscholen ligt 
in een hoek nabij de tennisbaan wil-
len we centraal in het plan plaatsen. 
Hierdoor is er meer toezicht op de 
skatebaan. Ook de ruimte rondom de 
JOP (jongeren ontmoetingsplek) 
wordt aangepakt. We werken dit nog 
verder uit. De brug achter de JOP ver-
keert in slechte staat en wordt ver-
wijderd. In het nieuwe plan komt de 
brug niet meer terug. 

Inspraak 
U kunt het reconstructieplan van 8 
december t/m 5 januari 2011 inzien 
bij de publieksbalie in het gemeen-
tehuis. U kunt dan ook een reactie 
indienen bij b en w, schriftelijk 
(zie postadres), of mondeling bij 
één van onze medewerkers, 
via tel. (0575) 75 02 50. 

Reconstructie sportpark 
Prins Bernhardlaan Steenderen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 5 januari 2011 in het ge-
meentehuis, worden de kampioenen 
van 2010 gehuldigd. Kent u een per-
soon of club die het afgelopen jaar 
kampioen geworden is op sportief 
of cultureel gebied? Geef dit dan 
vóór 24 december a.s. door aan 
de gemeente.

De huldiging van de kampioenen is 
een blijk van waardering van de ge-
meente en haar inwoners voor hun 
bijzondere prestatie. Om geen kampi-
oenen over te slaan, vragen wij uw 
medewerking. U kunt personen of 
clubs aanmelden als zij voldoen aan 
de volgende voorwaarden:
• de persoon of club is afkomstig uit 

de gemeente Bronckhorst
• de persoon of club heeft een eerste 

prijs behaald tijdens een nationaal 
kampioenschap of

• de persoon of club heeft een eerste, 
tweede of derde prijs behaald tij-
dens een Europees- of wereldkam-
pioenschap

• het kampioenschap dient erkend te 
zijn door een (landelijke) bond

• de prestatie moet door de persoon 
of club zelf verricht zijn, de eige-
naar van bijvoorbeeld een rashond 
of bijzondere vogel komt niet in 
aanmerking

Bij de aanmelding graag filmbeelden 
of (digitale) foto’s voegen van de per-
soon of club tijdens beoefening van 
de sport of discipline. Dit beeldmate-
riaal gebruiken we bij de huldiging op 
de nieuwjaarsreceptie. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen met 
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Een kampioenen-aanmeldingsformu-
lier kunt u online invullen en opsturen 
via www.bronckhorst.nl. Het formu-
lier is ook verkrijgbaar bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis. 
Het ingevulde formulier met bijlagen 
kunt u opsturen naar de gemeente 
(geen postzegel nodig) of persoonlijk 
afgeven bij de publieksbalie. Doet u 
dit voor 24 december! 

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

De kampioenen van 2009

OPGAVEFORMULIER KAMPIOENEN OP HET GEBIED VAN SPORT OF CULTUUR

Ik wil de volgende kampioenen van 2010 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ............................................................................................................................................... 

Adres:  ................................................................................................................................................................................................... . 

Postcode en woonplaats: ...................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

Gegevens van de afzender:
(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

Naam: .....................................................................................................................................................................................................

Evt. naam organisatie: ........................................................................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: .............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .................................................................................................................................................................................................................

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefening 
van de discipline. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

Dit formulier vóór 24 december afgeven bij de publieksbalie van het gemeentehuis, mailen naar 
j. glandrup@bronckhorst.nl, of opsturen naar:
Gemeente Bronckhorst, afdeling Ontwikkeling, Jeroen Glandrup, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX  Hengelo (Gld)
U kunt het formulier ook digitaal invullen via de website www.bronckhorst.nl

De gemeente heeft van het ministerie 
van Economische zaken, Landbouw 
en Innovatie een bijdrage ontvangen 

om het project ‘Dorpen in het land-
schap’ uit te voeren. Het project komt 
voort uit ons Landschapsontwikke-
lingsplan en sluit aan bij het Gebieds-
proces Keppel en omgeving. Met 

‘Dorpen in het landschap’ kunnen we 
de landschappelijke kwaliteit van een 
gebied verbeteren door aan te sluiten 
bij de karakteristieken van het land-
schap en daarmee de belevingswaar-
den en uitstraling van de natuur ver-
groten. In samenwerking met bewo-
ners en dorpsbelangenverenigingen 
in het gebied Keppel en omgeving is 
een start gemaakt met de invulling 
van het project. In oktober 2010 zijn 
informatieavonden gehouden in 
Drempt en Olburgen. Alle hieruit ge-
komen ideeën en wensen zijn vervol-
gens, in samenwerking met agrari-
sche natuurvereniging ‘t Onderholt, 
geïnventariseerd. Nu dit is afgerond 
en de opdrachten concreet zijn, kun-
nen we officieel beginnen met de uit-
voering. Een symbolische handeling 

vindt plaats op 6 december a.s. We 
beginnen om 13.30 uur bij 
café Kraantje Lek in Olburgen, waarna 
we op een werklocatie het startsein 
geven. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn! Werkzaamheden die we in de-
cember gaan uitvoeren, zijn bijvoor-
beeld het aanleggen van struweelha-
gen en singels, het planten van popu-
lieren, fruitbomen en knotwilgen, 
maar ook het herstellen van poelen. 
Dit alles gebeurt op diverse locaties 
in het gebied Keppel en omgeving. We 
voeren de werkzaamheden samen 
met agrarische natuurvereniging ‘t 
Onderholt en Natuur- en Landschaps-
vereniging Het Steenders Landschap 
uit. De verwachting is dat de werk-
zaamheden eind 2010 klaar zijn.

Uitvoering landschapsproject ‘Dorpen in het landschap’ van start

Plannen ontwikkeling De Pol-Pluijmerskamp in Zelhem opgeschort

De gemeente heeft het haalbaar-
heidsonderzoek naar de ontwikkeling 
van woningbouw op de locatie De Pol 
waar momenteel vereniging VV Zel-
hem is gehuisvestigd, opgeschort. 
Datzelfde geldt voorlopig ook voor 
het haalbaarheidsonderzoek naar de 
realisatie van een nieuw sportpark 
op de Pluijmerskamp op het huidige 
complex van Zelos en SEV in Zelhem.

Aanleiding voor het haalbaarheidson-
derzoek voor locatie De Pol was de 
voorgenomen woningbouw op het 
complex van VV Zelhem. Deze wo-
ningbouw is opgenomen in de ge-
meentelijke structuurvisie. Inmiddels 
moeten de Achterhoekse gemeenten 
anticiperen op de aankomende krimp 
van de bevolking in de Achterhoek. 
Hiervoor is de regionale Woonvisie 
opgesteld. Deze visie leidt tot een bij-

stelling van het regionale woning-
bouwprogramma. In Bronckhorst 
mogen de komende jaren veel minder 
nieuwe woningen worden gebouwd. 
Woningbouw op het complex De Pol 
gaat daardoor voorlopig niet door. 
Hiermee vervalt ook de aanleiding 
van het haalbaarheidsonderzoek 
naar de concentratie van de sport-
voorzieningen in Zelhem. VV Zelhem 
blijft voorlopig op De Pol gehuisvest. 

Trend

De gemeente staat in de nabije toe-
komst voor flinke bezuinigingen. De-
ze bezuinigingen zullen ook gevolgen 
hebben voor de diverse sportaccom-
modaties in Bronckhorst. Landelijke 
trend is dat verenigingen steeds 
meer eigen verantwoordelijkheid 
krijgen. De gemeente wil deze ont-
wikkeling gaan verkennen met de 
sportverenigingen. De sportvereni-
gingen ontvangen hiervoor in het 
eerste kwartaal van 2011 een 
uitnodiging van ons.



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerplaats bij Herfkens, standplaats voor de verkoop van groenten, fruit en aardappelen 

t/m 31 december 2010, B. de Korte
• Bronkhorst, kerstfair, 18 en 19 december 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, ondernemersgilde Bronk-

horst
• Hengelo (Gld), verkopen van loten, 18 december 2010, Pax
• Steenderen, Emmerweg 12, carbidschieten met live muziek, 31 december 2010 van 13.00 tot 

18.00 uur, A.J. Breukink
• Toldijk, Hoogstraat 15, ontheffing sluitingstijd 1 januari 2011 van 02.00 tot 06.00 uur, stichting 

ontmoetingscentrum Toldijk (Flophouse)
• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, A.J.W. Branderhorst

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.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 18 november 2010:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 28, kappen acacia
• Steenderen, Wehmestraat 1, slopen schuurtje
• Vorden, Nieuwstad 1, kappen kastanjeboom.
Ontvangen op 19 november 2010:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 18, kappen beuk
• Hummelo, Loenhorsterweg 1, slopen varkensstal, hooiberg en kippenschuur
Ontvangen op 20 november 2010:
• Drempt, Bronksestraat 2, verbouwen woning 
Ontvangen op 22 november 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 64, kappen kastanjeboom
• Keijenborg, Hengelosestraat 24, kappen van een boom
• Vorden, Ruurloseweg 99, aanleggen uitrit
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19, verwijderen dakplaten schuur
Ontvangen op 23 november 2010:
• Olburgen, Olburgseweg 8, slopen binnenmuur
• Zelhem, Brinkweg 54, brandveilig gebruiken gebouw
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen binnen 

de bebouwde kom. De desbetreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. Een overzicht van de te 
vellen en her te planten bomen kunt u op de volgende manieren inzien: 

 • op papier tijdens kantooruren bij de publieksbalie in het gemeentehuis
 • via www.bronckhorst.nl → Actueel → Actuele informatie → Gemeentepagina’s
Ontvangen op 24 november 2010:
• Vorden, Decanijeweg 8, plaatsen overkapping 
• Vorden, Dokter C. Lulofsweg, kappen bomen 
• Vorden, Molenweg 20 t/m 28, bouwen vijf woningen
• Vorden, De Voornekamp 6, verbreden uitrit  
• Vorden, Zutphenseweg 32, verplaatsen in- en uitrit
Ontvangen op 25 november 2010:
• Drempt, Kerkstraat 3, slopen dakbeschot
• Drempt, Kerkstraat 44, bouwen erker 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 19 november 2010:
• Halle, hoek Kerkstraat/Dorpsstraat, kerstmarkt, 11 december 2010 van 16.00 tot 19.30 uur, 

kerstmarkt Halle
• Hengelo (Gld), De Veldhoek BV, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, J.H. Buchter
Afgegeven op 24 november 2010:
• Halle, perceel hoek Halseweg/Halle-Heideweg, feestmiddag op 19 december en carbidschieten 

met feest op 31 december, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank, 19 december en 31 
december 2010, stichting Knalbal

Afgegeven op 25 november 2010:
• Hummelo, Van Heeckerenweg, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten, 

wekelijks op vrijdagmiddagen van 13.00 tot 18.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2011, F.J. 
Ruizendaal

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van Chinese maaltijden, wekelijks 
op vrijdagmiddagen van 13.00 tot 18.30 uur, 1 januari t/m 31 december 2011, T.C. Chan

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten, 
 wekelijks op vrijdagmiddagen van 12.00 tot 17.30 uur van 1 januari t/m 31 december 2011, F. Ruizendaal
• Vorden, Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten, wekelijk op 

dinsdagen van 09.30 tot 17.30 uur, M. van de Groep
• Vorden, Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, wekelijks op 

zaterdagen van 08.30 tot 17.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2011, F. Ruizendaal

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 november 2010:
• Toldijk, Hardsteestraat 12, bouwen woning

Gehandicaptenparkeerplaats
• Zelhem, gehandicaptenparkeerplaats aan de Geer 12, R. Vonk 

Gemeentelijke monumentenvergunningen 
Verzonden op 29 november 2010:
• Drempt, Veldweg 24A, voor de verbouw en restauratie van het achterhuis

Kapvergunningen
• Hengelo (Gld), Rijnweg/Venneweg, 8 inlandse eiken, herplant: vindt plaats volgens een door de 

gemeente Bronckhorst opgesteld plan 
• Zelhem, Priesterinkdijk 9, 10 Amerikaanse eiken, 2 berken en 1 den, herplant: krent, sleedoorn, 

meidoorn, vuilboom, lijsterbes, Gelderse roos

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 24 november 2010:
• Vorden, Enkweg 17, slopen kantoorgedeelte bedrijfspand

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de midwinterwandeling op 2 januari 2011 geldt van 08.00 tot 16.00 uur een 
 stopverbod op de Kapelweg aan de rechterzijde (gezien vanaf de Wildenborchseweg)

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

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

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

Voorbereiding bestemmingsplannen
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:
• ‘Keijenborg dorp; St. Janstraat 69 Keijenborg’. Het plan heeft betrekking op sloop van de bestaan-

de bebouwing en de realisatie van drie vrijstaande woningen
• ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1 Hengelo’. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging 

van sport en recreatie (manege) naar wonen. De bouw van een vrijstaande woning wordt mogelijk 
gemaakt in ruil voor de sloop van voormalige bedrijfsbebouwing

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van reacties. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedures, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
reacties.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Koekoekstraat 17 Vierakker’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Koekoekstraat 17 Vierakker’ en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 2 december 2010 t/m 12 januari 2011 tijdens openingstijden 
voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een voormalig agrarisch bedrijf in een be-
drijfsbestemming (bemiddelingsbureau voor personeelsdiensten in combinatie met een bedrijf 
voor beheer van onroerend goed).

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het 
ontwerpwijzigings/uitwerkingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling 
naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Horstweg 9 Hummelo’
B en w van Bronckhorst hebben op 23 november 2010 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Horstweg 9 Hummelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 
naar Wonen aan de Horstweg 9 in het buitengebied van Hummelo.

Het wijzigingsplan ligt van 2 december 2010 t/m 12 januari 2011 tijdens openingstijden voor een 
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de 
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Hoogstraat 46/
Beekstraat 13 Toldijk’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Hoogstraat 46/Beekstraat 13 Toldijk’ is onherroepelijk 
geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een zorg- en recreatieboerderij op het perceel 
Hoogstraat 46/Beekstraat 13 Toldijk.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00928-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00928-/NL.IMRO.1876.BP00928-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 14, voor het veranderen en vergroten van een woning en bouwen 
 bijgebouwen, ontheffing in verband met het overschrijden van de maximale toegestane goothoogte, 

geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’

Het plan ligt van 2 december 2010 t/m 12 januari 2011 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan 
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. 
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
Verzonden op 30 november 2010:
• Hummelo, Horstweg 9, voor het verplaatsen van de woning naar achteren op het perceel (zelfde 

rooilijn als nummer 11), geldend bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, integrale 
herziening’ van voormalige gemeente Hummelo en Keppel

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 december 2010 t/m 
12 januari 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende 
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voornemen tot afvoeren van objecten van de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een object af te voeren van de gemeentelijke monumen-
tenlijst:
• Vorden, Ruurloseweg 90-92

Voornemen tot het afvoeren van een deel van objecten van de gemeentelijke 
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een deel van een object af te voeren van de gemeentelijke 
monumentenlijst:
• Vorden, Strodijk 19, afvoeren van de voormalige bijschuur

De voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 23 november jl. en liggen van 2 december 
2010 t/m 12 januari 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Monumenten

Gewijzigd Stopverbod Het Wiemelink in Vorden 
Op 19 oktober jl. hebben b en w besloten een stopverbod in te stellen langs de noordoostzijde van 
Het Wiemelink in Vorden voor de periode t/m december 2011. Doel van het stopverbod is een 
overzichtelijke en verkeersveilige situatie te creëren bij basisschool Het Hoge die daar tijdelijk 
gehuisvest is. 

De situatie
B en w hebben op 23 november 2010 ingestemd met een wijziging op het stopverbod aan Het Wiemelink 
in Vorden. De wijziging betreft het aanbrengen van een specifieke tijdsaanduiding waarop het stop-
verbod geldt. Het stopverbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Inspraak
De maatregel ligt ter inzage van 30 november 2010 t/m 12 januari 2011. Indien er binnen deze 
periode geen schriftelijke zienswijzen worden ingediend, voeren we de maatregel daarna uit.

Verkeer en vervoer

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 1 december 2010 t/m 12 januari 2011 tijdens de 
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het veranderen van een akkerbouw en vleesvarkenshouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van 
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning 
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de 
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 13 januari 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 
75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 1 december 2010 t/m 12 januari 2011 tijdens 
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Menkhorsterweg 6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 3, voor het volledig intrekken van de milieuvergunning
• Steenderen, Wolfsstraat 5, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Ruurloseweg 85, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Roessinkweg 9, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen     
 in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 13 januari 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van een 
beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-
genoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond 
van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Meldingen (art. 10.52 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf  30 november 2010 t/m 11 januari 2011 tijdens 
de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Petersdijk 7A, voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval afkomstig van het slopen 

bijgebouwen en woning waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer van 
toepassing is

Tijdens de werkzaamheden moet voldaan worden aan de algemene voorschriften, die aan bovenge-
noemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA
De gemeente heeft geconstateerd dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. 
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. We hebben betrokkenen schriftelijk op de 
hoogte gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. 
Omdat de GBA met ingang van 1 januari 2010 is aangewezen als Basisregistratie Personen heeft 
deze uitschrijving ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de 
gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming 
stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze 
publicatie, informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen 
nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. 

Het gaat om de volgende personen:
- Radde, Kathrin, 23-05-1976
- Cornelissen, Wilhelmina Maria Antonia, 26-09-1959 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

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

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

Wie is de tweemiljoenste?

Meld je aan op onze website

www.gelderland.nl/2miljoenste



           

NOG 56 STUKS - OP = OP!

De complete Nissan Pixo is uitgerust met:

PixoDe N issan

Herwers Edition
Nu

 9.799,-*
rijklaar!

Geen
wegenbelasting!

3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

A-label

DOETINCHEM

Edisonstraat 79

Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD

Kruisbergseweg 8

Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR

Kelvinstraat 2

Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

 deurvergrendeling

Kredietsom Looptijd
in maanden

Effectieve rente
op jaarbasis

Totale prijs
krediet

Maandlast

24 0%

24 0%

24

24

0%
rente
actie
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“De reconstructie is prima geslaagd, 
maar niet in de Achterhoek en de 
Liemers.” Zo begon Ben Lichtenberg, 
voorzitter van LTO Noord Gelder-
land, woensdag zijn inleiding op de 
discussieavond van LTO Noord afde-
ling Bronckhorst e.o. De nieuwe in-
tensieve bedrijven verrijzen niet in 
de Achterhoek, maar over de grens 
in Duitsland, in het Eemsland, Bor-
ken of Münster. Daar ziet hij talloze 
bedrijven ontstaan die men hier zo 
graag zou willen: een veebedrijf met 
een windmolen ervoor, biogasinstal-
latie er achter en zonnepanelen op 
het dak. En in de Achterhoek en Lie-
mers? Enkele biogasinstallaties en 
na veel jaren voorbereiding - tot aan 
de Raad van State toe - een achttal 
windmolens. Lichtenberg schertst 
dat de biogasvereniging Achterhoek 
haar tienjarig jubileum gaat vieren, 
omdat ze al zo lang bezig is met een 
locatie zoeken. Volgens Lichtenberg 
hebben (Oost-Nederlandse) gemeen-
ten de boot gemist. Ze hebben niet 
ingespeeld op de ontwikkelingen, 
maar is er een desastreus platte-
landsbeleid gevoerd. Ze waren bezig 
met wat ze niet wilden: geen inten-
sieve veehouderij, geen boomteelt, 
geen (glas) tuinbouw en ook geen 
windmolens of biogasinstallaties. 
Hiermee zijn 15000 arbeidsplaatsen 
verdwenen naar net over de grens! 
Volgens gedeputeerde Harry Keere-

weer gaat Lichtenberg te kort door 
de bocht. Volgens hem hebben boe-
ren zelf ook een rol in het geheel. 
Boeren moeten niet te veel afwach-
ten en zelf initiatief nemen. Ook is 
de landbouw te weinig gericht op 
de markt. Verder betwijfelt hij of de 
ecologische hoofdstructuur, EHS is 
afgerond in 2018, in verband met 
het regelen van de kaderrichtlijn 
water. 
Lichtenberg wijst op de slechte ver-
kaveling, die verder achteruit is ge-
gaan. Het aantal kavels per bedrijf 
nam toe (door schaalvergroting); de 
oppervlakte per kavel af. Volgens 
Keereweer hebben boeren hierbij 
ook een rol, door mee te werken 
aan kavelruil. Onteigening moet wel 
plaats vinden. Niet elke onderne-
mer ziet dit zitten, bang dat er weer 
grond verdwijnt naar natuur en wa-
ter. Lichtenberg oppert om het dan 
maar zelf te betalen. “Geef ons het 
instrumentarium maar.” Ook wees 
hij erop dat grondbezitters in het 
buitengebied geen belang hebben 
om te ruilen. Volgens Lichtenberg 
kost een slechte verkaveling 3 tot 4 
cent per kilo melk. 
Lichtenberg denkt bovendien dat 
na 2013 minder budget van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbe-
leid bij de agrarische ondernemers 
terecht zal komen, door de omvor-
ming. Volgens hem wordt het geld 

herverdeeld over meerdere landen 
binnen Europa en herverdeeld tus-
sen sectoren en regio’s. “Het geld 
gaat naar overgangsbeleid en niet 
naar de groen/blauwe diensten.” 
Henk Wubbels van het Waterschap 
Rijn en IJssel verwacht niet dat 

Brussel de gestelde doelen in de Ka-
derrichtlijn Water zal wijzigen als 
gevolg van de economische situatie. 
Hij pleit er voor om samen met de 
landbouw actief te kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn. Verder 
geeft hij aan dat het onafhankelijke 

onderzoek naar de werkwijze van 
het waterschap van voor, tijdens en 
na de grote hoeveelheid regen in 
augustus, in december zal zijn afge-
rond. Vervolgens startte de discus-
sie over wat er mis is gegaan.

Om tafel voor toekomst Achterhoek
Toldijk - LTO Noord, het waterschap Rijn en IJssel en de provin-
cie Gelderland gaan praten over de toekomst van het platteland 
en landbouw in de Achterhoek en De Liemers. In tien jaar tijd is er 
qua bedrijfsontwikkeling vrijwel niets van de grond gekomen. LTO 
trekt ook bij de gemeenten aan de bel.

Een goedbezochte discussieavond over de toekomst van het platteland en landbouw in de Achterhoek en De Liemers.

Zorgboer Willem Beekman liet weten 
dat hij trots en blij was met de eerste 
Bronckhorsterkaas. “Het is een puur 
streekproduct gemaakt van melk van 
onze koeien, die grazen en verzorgd 
worden op het Grote Veld. Een mooie 

natuurlijke omgeving die past bij on-
ze bedrijfsvoering”, aldus Beekman. 
Namens De Vijfsprong werd door 
zorgboer Willem Beekman en zorg-
medewerkster kaasmakerij Charlotte 
du Croo de Jongh, het eerste exem-

plaar van de Bronckhorsterkaas over-
handigd aan burgmeester Aalderink. 
Hierna was er voor alle aanwezigen 
in de kantine van het gemeentehuis 
de gelegenheid om deze streekeigen 
biologische kaas te proeven. 

Zorgboerderij De Vijfsprong is geves-
tigd aan de Reeoordweg 2a, 7251JJ in 
Vorden. Tel. 0575-553459. 

Voor meer informatie: 
www.urticadevijfsprong.nl

Puur streekproduct geproduceerd in Vorden

Bronckhorsterkaas voor 
 burgemeester Aalderink

Hengelo - Voorafgaande aan de openbare raadsvergadering van de ge-
meente Bronckhorst op donderdag 25 november, heeft burgemees-
ter Henk Aalderink de eerste ‘Bronckhorsterkaas’ in ontvangst geno-
men. De Bronckhorsterkaas wordt geproduceerd door De Vijfsprong. 
Een biologisch-dynamische zorgboerderij uit Vorden in de gemeente 
Bronckhorst.

Willem Beekman (midden) overhandigde samen met Charlotte du Croo de Jongh de eerste Bronckhorsterkaas aan burgemeester Aalder-
ink.

Tevens maakt ze op bestelling bloem-
werk voor diverse gelegenheden zoals 
bruids- en rouwbloemwerk Daarbij 
zijn persoonlijke wensen van de klant 
een steeds weer nieuwe uitdaging. De 
bloemschiklessen begonnen met 4 
groepen, inmiddels zijn dat er 26, die 
8 x per seizoen een schikking maken 
die past bij het seizoen, waarbij tech-
niek en plantenkennis een belangrijk 
onderdeel van de les zijn.Gemoede-
lijk samen van koffie of thee genieten 
hoort daar natuurlijk bij, de dames 
en heren komen ook voor ontspan-
ning.  Samen met collega Marien van 
Doorn van de Noest uit Lochem geeft 
Gerda demonstratie’s bloemschikken 
met natuurlijke materialen. Ze doen 
dat op diverse locatie’s.

Op uitnodiging van Landleven waren
ze op de Castle Fair in Vorden, Land-
goedfair op Marienwaerdt, Spirit of
Winter in Apeldoorn, Tuinidee Den
Bosch enz enz.  “Het is heel leuk.
dat bezoekers ons herkennen aan
het bloemwerk dat we maken zegt
Gerda, puur natuur, geen geverfde
takken e.d . Dat is en blijft onze stijl”.
Door deze uitstapjes komen de cur-
sisten niet alleen uit de regio, maar
ook van ver daar buiten. Plezier in
het werk, de liefde voor bloemen en
al het moois wat de natuur te bieden
heeft inspireren Gerda steeds weer
om iets moois te maken met tak-
ken, schors, snoeihout grassen groen
uit tuin of erf.. Het zit in de genen,
haar nichtjes zijn ook werkzaam in
de bloemen. Twee maal per jaar is er
bij De Elzentuin open huis, Kerst en
Pasen.

Men is nu van harte welkom op 4 - 5
en 6 december. Locatie; Ruurloseweg
116 Vorden( naast restaurant Wapen
van Medler.) Onder het genot van een
gratis kop koffie of warme chocolade-
melk doet U ideen op om thuis zelf
aan de slag te gaan. De kerstwork-
shops zijn inmiddels al volgeboekt.
Er zijn diverse bloemschikartikelen
te koop, leuke kerstversiering, kado’s
enz enz.

Koperen jubileum Elzentuin
Medler - Cursuscentrum en 
bloembinderij De Elzentuin viert 
deze maand haar koperen jubile-
um. Eigenaresse Gerda Kamper-
man volgde haar hart en maakte 
van haar hobby haar beroep. .Na 
haar opleiding aan het Groen-
horst College in Velp ( vakbe-
kwaam bloembindster en ADFA 
) startte ze in 1998 met het geven 
van bloemschiklessen in haar ate-
lier bij haar thuis aan de Ruurlo-
seweg in Vorden. In buurtschap 
t’Medler

Op diverse plaatsen op de route zul-
len de blazers de prachtige tonen la-
ten horen. 

De routes zijn met zorg gekozen en
gaan door de bossen en langs hout-
wallen. De afstanden zijn 6,12 en 18
kilometer. 
Op elke afstand is er gelegenheid om
te rusten. 

De start is tussen 10.00 en 13.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij het secretariaat, tel. 0314-641531
of tel. 0575-463013. 
Zie verder: www.wsvdeploeg.tk

Winterwandeling met 
hoornblazers in 
De Veldhoek
Veldhoek - Zondag 12 december 
organiseert wandelsportvereni-
ging de Ploeg een winterwande-
ling. De start is vanaf Sportcom-
plex de Veldhoek in Veldhoek, 
halverwege Zelhem-Ruurlo. Mid-
winterhoorn blaasgroep d’ Olden 
Roop verleent medewerking.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

BERENDSEN

Dealer van WEIJER en IFOR WILLIAMS

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop en plaatsing van 
alle soorten omheiningen

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Herberg
DE GOUDEN LEEUW

Wild eten in de Achterhoek
3 gangen wilddiner:

38.50

Wij zijn geopend tussen 28 en
31 december en 2 januari.

Van 3t/m 13 januari zijn wij gesloten.

Kerst in Bronkhorst

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S
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Wat is: A. Hispel: mager persoon. 
   “Foi wat is Jan noa toch mager e wordenen, wat ne hispel.”

 B. Pet-eume/pettemeuje: Pet-eume: peetoom. 
   “Van zien pet-eume kreeg e ‘n golden halozie.”
   Pettemeuje: peettante.

 C. Ummemaken: (Land) omspitten. 
   “Vader is in den hof an ‘t ummemaken.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De woning is ingericht in landelijke 
stijl en aangekleed met sfeervolle 
woonaccessoires uit de webwinkel 
van Logeer & Sfeer. In de tuin be-
vindt zich een houtgestookte hottub, 
waarin het elk moment van het jaar 

heerlijk ontspannen is in het warme 
water. In de hottub genieten gasten 
met een goed glas wijn van een mooie 
sterrenhemel, of nemen een verfris-
sende duik in de zomer. Vanuit de wo-
ning en vanaf het ruime terras is een 

prachtig uitzicht over de weilanden, 
waar ‘s zomers de koeien grazen. Op 
zaterdag 11 december zijn belangstel-
lenden van 10.00 tot 16.00 uur van 
harte welkom om de vakantiewoning 
en de boerderij met melkrobots te be-
kijken. Ook zullen de artikelen uit de 
webwinkel van Logeer & Sfeer dan 
getoond worden.
Meer informatie is te vinden op de 
website www.logeerensfeer.nl

Nieuw!

Vakantiewoning ‘Logeer & Sfeer’

Steenderen - Op zaterdag 11 december is de opening van de nieuwe va-
kantiewoning ‘Logeer & Sfeer’. De luxe vakantiewoning is gelegen op 
het erf van het melkveebedrijf van de familie Garritsen aan de Does-
burgseweg 2 in Steenderen.

In het warme water van de houtgestookte hottub is het elk moment van het jaar genieten.

Voorzitter Fred Midden verwelkom-
de een groot aantal aanwezigen. Hij 
hield een overdenking met het oog 
op Advent, n.a.v. Marcus 13: 28 over 
de vijgeboom met nieuwe bladeren. 
Hierna ging hij voor in gebed. 

Voor de as. Kerstviering op 17 decem-
ber ‘s middags werden een viertal 
vrijwilligers gezocht voor het maken 
van kerststukjes, die zich ter plekke 
aanmelden. Ook werden enquete-
formulieren van de SBOG uitgereikt 
over de eerstelijnszorg in onze omge-
ving.

Hierna was de invulling van het pro-
gramma aan het driemanschap DUO 
Plus uit Neede. Dit gezelschap be-
stond uit Greetje Agterhuis, sopraan, 
Luppo Nobbe, bariton en Tijs de Groot 
met accordeon. Zij zongen voor ons 
Nederlandse, Duitse en Engelse Eve-
greens, waarvan de bekende liederen 
naar hartelust door de aanwezigen 

werden meegezongen. De opbrengst
van hun optreden wordt besteed aan
goede doelen in de gemeente Berkel-
land. Begonnen werd met liedjes als
Tweereebruine ogen, kleine Greetje
uit de Polder enz. Tussendoor wer-
den verhalen voorgedragen over het
Scheppingsverhaal in het Twents en
spreekwoorden op een lagere school
in het Gronings. Verder werden lie-
deren over Wenen etc. ten beste gege-
ven. Ook werden de liederen afgewis-
seld met conferences. 

Het geheel gebeurde in een ontspan-
nen sfeer en bevorderde de zangkwa-
liteiten van de aanwezigen tot een
groot meezingkoor. Na de pauze werd
begonnen met meezingnummers als
“een karretje op de zandweg reed,
Klein vogelein en in een blauw ge-
ruite kiel enz.”Aan het eind volgden
liedjes uit Amsterdam, over de grach-
ten, tulpen uit Amsterdam en Geef
mij maar Amsterdam”. De voorzitter
sprak als tolk van de aanwezigen dit
DUO PLUS een hartelijk dankwoord
toe, dat met een welgemeend applaus
werd ondersteund. 

De “geslaagde bijeenkomst werd met
het gezamenlijk zingen adventslied
Gezang 121 “God lof!Nu is gekomen...
afgesloten.

Enthousiast optreden 
DUO PLUS voor PCOB
Vorden - Donderdagmiddag vond 
de maandelijkse bijeenkomst 
plaats van de PCOB met een fees-
telijk karakter, nl. het 50-jarig 
bestaan van de landelijke PCOB 
en een gouden bruidspaar Rou-
wenhorst, die voor de tractatie 
zorgde.

DE OPBRENGSTEN WAREN ALS 
VOLGT VERDEELD: 
Achterdrempt 75 kg
Baak 400 kg
Hengelo 1.300 kg
Hummelo 125 kg
Olburgen 150 kg

Ruurlo 370 kg
Steenderen 75 kg
Toldijk 75 kg
Vorden 525 kg
Wichmond 315 kg

De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat naar de projecten van
Cordaid Mensen in Nood.  

Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskleding-
actie.nl of bellen naar 073 - 6871060.

Opbrengst Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 9 oktober heeft 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood in de Achterhoek een 
kledinginzameling gehouden. In 
totaal werd er 11.690 kg kleding 
ingezameld.

De roots van Normaal en de Jovinx 
wordt verrast door deze 8-mans for-

matie die het BabyBiggenMealBal in 
Kranenburg op 7 Augustus al verras-
ten met hun Achterhoekse repertoire. 
Naast werk van de eerder genoemde 
helden bestaat’t repertoire uit num-
mers van bijvoorbeeld Boh Foi Toch, 
De Motorband, Kas Bendjen én sinds 
kort ook een eigen nummers! Regel 
een taxi of haal de bierfiets weer uit’t 
vet en zorg dat je 3 December niet 
mist, met om 21.00 ‘t startschot in de 
wereldse tent: Flophouse!

Vordense Soppers 
rocken in Flophouse!

Toldijk - Vrijdag 3 December, als de 
Kloas in’t land het druk begint te 
krijgen, als heel de achterhoek be-
dekt is onder een dik pak sneeuw 
en als Henk Angenent al druk is 
met’t regelen van een licentie voor 
de enige echte elf stedentocht trap-
pen de Vordense Soppers hem aan 
richting Toldijk.

Op dit toernooi spelen verschillende 
teams uit de dorpen van de gemeen-
te tegen elkaar. Uit elk dorp mogen 
uiteraard meerdere teams zich in-
schrijven. 

Er wordt gestreden om de Bronck-
horst bokaal en natuurlijk een jaar 
lang de titel, “het beste zaalvoetbal-
team van Bronckhorst”. Het toer-
nooi wordt gehouden in sporthal ‘t 
Jebbink. Heb jij zin om een dag te 

zaalvoetballen in de kerstvakantie 
met je eigen vriend(inn)enteam te-
gen andere teams uit de gemeente, 
twijfel dan niet maar geef je snel 
op! 

Voor meidenteams wordt bij vol-
doende aanmeldingen een aparte 
poule gemaakt.Teamleden moeten 
tussen de 12 en 21 jaar oud zijn. Een 
team moet bestaan uit minimaal 4 
veldspelers en 1 keeper.Er wordt ge-
speeld volgens de spelregels van het 
zaalvoetbal.

Bedenk een naam voor je team 
en geef je op door te mailen naar: 
p.muileman@carion.nl

Zaalvoetbaltoernooi voor 
jongeren uit de gemeente
Vorden - 28 december organi-
seert het jongerenwerk team 
van de gemeente Bronckhorst 
een jaarlijks terugkomend zaal-
voetbaltoernooi voor jongeren.

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

MVO Projecten biedt twee kortings-
mogelijkheden. Kopers kunnen kie-
zen voor een onvoorwaardelijke kor-
ting van € 10.000,- of een korting van 
maar liefst € 25.000,-. In dit laatste 
geval zal de ontwikkelaar delen in 
de opbrengst van de woning bij een 
toekomstige doorverkoop. Beide kor-
tingsmogelijkheden zijn van toepas-
sing op de laatste woning die nog te 
koop is, een eindwoning met aange-
bouwde en binnendoor te bereiken 
berging. De woning kan afgebouwd 
worden met een slaapkamer en bad-
kamer op de begane grond of een vol-
ledige gezinsindeling. Casco opleve-
ring is ook mogelijk. Met toepassing 
van de Koopstimuleringskorting is 
deze laatste woning al te koop vanaf 
€ 174.000,- vrij op naam met een cas-
co oplevering. 

Kijk voor meer informatie, mogelijk-
heden en voorwaarden op www.mvo-
projecten.nl of neem contact op met 
Van Zeeburg Luimes & Lebbink, tele-
foonnummer 0314–624215 of Klein 
Hesselink Makelaars 0314–625113.

Tot 25.000 euro korting
Nieuwbouwwoning 
Keijenborg
Keijenborg - Door het inzetten 
van Koopstimuleringskorting 
kan ontwikkelaar MVO Projec-
ten de laatste woning van nieuw-
bouwplan De Smidshof te Keijen-
borg aanbieden met een korting 
van  € 25.000,- op de koopsom. 
Hierdoor komt het kopen van een 
betaalbare woning binnen het be-
reik van meer kandidaten op de 
woningmarkt. Kopers profiteren 
hierdoor van lagere woonlasten.
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Martin van de Vrugt uit Deventer (geboren in 
1963) is meer dan een singer-songwriteralleen. 
Sinds 1980 schrijft en speelt hij zijn eigen num-
mers, zichzelf begeleidend op de akoestische 
gitaar, banjo, mandoline en harmonica. In zijn 
jeugd werd hij geïnspireerd door muzikanten 
als Boudewijn de Groot, Bob Dylan, Joni Mit-
chell en Neil Young, maar later ook de traditio-
nele (Amerikaanse) folk,country, jazz en blues. 
Op 17-jarige leeftijd begon hij zijn carrière als 
straatmuzikant en werkte hij zich op naar vele 
kleine en grotere podia in Nederland en daar-
buiten. Zijn shows zijn afwisselend dynamisch 
en verstild, zijn liedjes ontroeren, niet inde al-
lerlaatste plaats omdat Martin feilloos zijn visie 
op gevoelens over de wereld en zichzelf weet te 
vangen en weet om te zetten in mooie teksten 
en tijdloze muziek.

Ron Lindeman schrijft zelf liedjes, speelt gitaar 
en zingt. Muziek is zijn gevoel. Zijn persoonlij-
ke gedachten over muziek maken zijn emoties. 
Zijn passie is om liedjes te spelen met mooie 
klinkende melodieën en goede teksten. Recen-
telijk schreef hij ‘Father, I never thought of you 
a hero’, opgedragen aan zijn vader die tijdens 
de Tweede Wereld Oorlog als krijgsgevangene 
in de kolenmijnen van Kyushu te Japan moest 
werken.

Voor Jacques Mees begon de carrière al op zijn 
negende jaar. Hij werd betoverd door de stem 
van Bob Dylan en ging op zoek naar zijn eer-
ste gitaar. Het werd een levenslange zoektocht 
in de wereld van folk, blues en country. Het 
leverde hem tot nu toe meer dan 1000 liedjes 
op in zijn repertoire. Ontdekkingen als Stephen 
Stills, Townes van Zandt en Guy Clark brachten 
hem ook tot schrijven. Zo nam hij in 1996 de cd 
‘Drive them all crazy’ op met tal van gastmuzi-
kanten. Jacques trok spelend heel Europa door 
en de muziek bracht hem al in Rio de Janeiro 
en New York.

U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwo-
nen (er wordt geen entreegeld gevraagd) 
of beluisteren via Radio Ideaal en de 
livestream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

Singer-Songwriter Special 
bij Live@ideaal.org

Zelhem - De uitzending van het live-ra-
dioprogramma live@ideaal.org staat op 
woensdag 8 december geheel in het teken 
van de singer-songwriter muzikant. Een 
singer-songwriter schrijft en zingt zijn of 
haar eigen liedjes, en begeleidt vaak zich-
zelf daarbij op een gitaar of een piano. De 
uitzending, die u kunt bijwonen in de zaal 
van café ‘de Mallemolen’, wordt van 20.00 
tot 22.00 uur uitgezonden via de frequen-
ties van Radio Ideaal.
Dennis Buitink won in 2009 een manifesta-
tie voor dichters in Zutphen in de catego-
rie ‘singer-songwriter’. Hij heeft daar zo de 
smaak van te pakken gekregen dat hij al 
zijn liedjes heeft aangepast en nu solo op 
podia staat als singer/songwriter.

Jacques Mees (links) en Martin van de Vrugt.

De bezoeker wordt verrast met een grote di-
versiteit aan beeldende kunst en vormgeving: 
van schilderijen en tekeningen tot beelden in 
porselein, brons en steen, van sieraden tot ke-
ramiek en organische kunst, van fotografie tot 
glaskunst. Het Info-blad met het programma en 
de plattegrond van de route is vanaf heden tot 
en met 12 december te verkrijgen bij Galerie-
BibliotheekVorden en de VVV, beiden aan de 
Dorpsstraat te Vorden. 

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KunstZondagVorden staat één deelnemer 
in de schijnwerper. In de donkere dagen tussen 
Sinterklaas en Kerst schijnt dit stralend licht 
op het Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 
101, Kranenburg. Dit museum is gevestigd in 
de oudste kerk van architect Cuijpers: de St. 
Antonius van Paduakerk, de perfecte ambiance 
om het unieke Kerstdiorama van Fred van der 
Zwet en Roel den Dulk uit Ferwert ten toon 
te stellen. Meer dan 1200 figuren zijn in een 
prachtig oriëntaals landschap tot in detail te 
bewonderen. En ook een unieke gelegenheid 
om de bijzondere architectuur van Cuypers te 
bekijken. Ton de Vaal uit Houten vult met een 
groot aantal van zijn kerstgroepen de verlichte 

vitrines. Een aantal grotere kerstgroepen van
het Heiligenbeeldenmuseum zelf vult de overi-
ge ruimtes. Hiertoe behoort de grote door Pierre
Cuypers zelf vervaardigde kerstgroep! Tijdens
deze KunstZondagVorden kan het publiek Fons
Rouwhorst en Ineke Heinen aan het werk zien
met het restaureren en schilderen van beelden
en kerstgroepen.

TWEE NIEUWE DEELNEMERS
Rob du Rieu, Hamminkweg 9a, laat in zijn ate-
lier tekeningen en acrylschilderijen met als the-
ma “natuur” zien. Du Rieu’s motto is:”energie
uit de natuur inspireert” en hij helpt de be-
zoeker graag op weg om deze verbinding met
de elementen van de natuur te ervaren. In de
“ Ezelstal”, Zomervreugdweg 2 is de expositie
“De ondeugden van Ben Haggeman” te zien,
waarmee de meer dan dertig jarige vriendschap
met deze kunstenaar gevierd wordt. De geschil-
derde tekeningen van gotische kerken en de ze-
ven hoofdzonden (ondeugden) zijn een bezoekje
meer dan waard! Bovendien is Ben Haggeman
zelf aanwezig om de bezoekers te verwelkomen
en uitleg te geven.

LAATSTE KEER
GalerieBibliotheekVorden neemt op 12 decem-
ber voor de laatste keer deel aan KunstZondag-
Vorden. De galerie houdt per 1 januari 2011
helaas op te bestaan. De galerie was deelnemer
vanaf de start van KZV in 2006. KunstZondag-
Vorden nodigt hierbij het publiek van harte uit
voor een kunsttocht langs ateliers en galeries op
12 december a.s.. 

Aan de hand van het infoblad kan de bezoeker
een eigen route naar keuze samenstellen. Kun-
stenaars en galeries geven graag informatie en
advies. De tentoongestelde werken zijn bijna
allemaal voor verkoop beschikbaar. Meer infor-
matie op:  www.kunstzondagvorden.nl

Aantrekkelijk voor breed publiek

KunstZondagVorden 12 december

Vorden - In een tijd van dreigende bezuini-
gingen op het gebied van kunst en cultuur 
is de organisatie van KunstZondagVorden 
er voor de zeventiende maal in geslaagd om 
een toegankelijke en aantrekkelijke kuns-
troute langs galeries en ateliers in Vorden 
-dorp en buitengebied te organiseren. Bij 
maar liefst 15 deelnemers zal op zondag 
12 december van 11.00 tot 17.00 uur de 
bekende KZV-vlag vrolijk wapperen. Op 
de meeste locaties zullen de kunstenaars / 
vormgevers aanwezig zijn om met het pu-
bliek in gesprek te gaan over het getoonde 
werk.

Deze avond zal het koor haar kerstrepertoire 
ten gehore brengen, wat bestaat uit zowel En-
gelse Christmas Carols als Nederlandstalige 
kerstliederen. In afwisseling met deze koorzang 
komt ook samenzang aan bod. De samenzang 
van kerstliederen zal worden begeleid op het or-
gel door organist Herman Lubbers uit Hengelo 
en trompettist Dick Boerstoel uit Vorden. Dit 
alles in een zeer sfeervol versierde kerk, want 
daar besteedt de bloemschikgroep Steenderen 

veel aandacht aan. Een Kerst Sing-in dus met 
veel afwisseling. Er zal deze avond onder andere 
veel a capella werk door het koor Enjoy worden 
neergezet. Het koor, onder zeer enthousiaste 
leiding van Piet Piersma uit Vorden, wil zich 
-samen met de aanwezigen- van haar beste kant 
laten horen. 
Enjoy is een fris koor dat gospel in de ruimste 
zin van het woord laat horen en uitdraagt. ‘En-
joy’ betekent ‘Genieten’ en de koorleden hopen 
van harte dat men dat ook zal doen op 19 de-
cember aanstaande om 20.00 uur in de Remigi-
uskerk te Steenderen. 

Na afloop van de Kerst Sing-in is er gelegenheid 
tot napraten onder genot van een warme Glüh-
wein. Enjoy nodigt iedereen van harte uit!

‘Kerst sing-in’ met Enjoy

Steenderen - Wie ook altijd zo van koor-
zang en van zelf zingen geniet, wordt uitge-
nodigd om naar de Remigiuskerk te Steen-
deren te komen. Het koor Enjoy geeft daar 
op zondagavond 19 december een ‘Kerst 
Sing-in’. Aanvang 20.00 uur.

Het koor Enjoy brengt Engelse Christmas Carols en Nederlandstalige kerstliederen.

Johannes De Wit is helend medium en Parag-
nost. Hij is geboren in 1952 te Gent (België). Hij 
was ongeveer 20 jaar toen hij ontdekte dat hij 
helende gaven bezit. Een jarenlange training 
van intens gebed en meditatie openbaarde hem 
zijn rol in het Goddelijk Plan: het liefdevol bege-
leiden van de mensen bij het binnentreden van  
‘de Nieuwe Tijd’ . Het tijdperk van de intuïtieve 
mens, die volledig in contact is met haar God-
delijke kern. Tijdens de bijeenkomsten kun je 
vragen stellen en krijg je informatie over hoe 
je zelf je herstel kunt bevorderen. Daarnaast 
deelt hij zijn kennis van de Kosmische Wetten 

en het Goddelijk Plan en krijgt hij regelmatig
boodschappen door van  ‘Hierboven ‘. 

Kleine problemen kunnen tijdens een bijeen-
komst meteen worden opgelost. Bij grotere pro-
blemen kun je een afspraak maken voor een
individuele sessie. Op dinsdagavond 14 decem-
ber is er bij “Brasserie Lettink” een helderziende
bloemen séance. Via een door u meegebrachte
bloem krijgt u een kerstboodschap, nieuwjaars
voorspellingen of een persoonlijke boodschap.
Als u medicijnen gebruikt neemt u deze dan
mee. u mag als u dat wil ook een foto meebren-
gen van iemand waar u iets voor wilt vragen.
Het is wenselijk dat men zich vooraf aanmeld,
dit kan bij Marjorie Klaassen tel. 0575-554001 of
per email: info@brasserielettink.nl

Bloemen séance door helend medium
Vorden - Op dinsdag avond 14 december 
verzorgen paragnost Johannes de Wit en 
Anita van Helden een helderziende bloe-
men séance bij “Brasserie Lettink”.

Met uitzondering van het laagste tarief van
€ 10,50 (mini-abonnement en tarief voor scho-
len) worden alle bedragen met slechts 50 cent
verhoogd. Bij betaling per acceptgiro betaalt u
€ 2,-- extra in vergelijking met automatische
incasso.

Contributies bibliotheek West Achterhoek
Regio - De contributies voor de vestigingen 
van bibliotheek West Achterhoek worden 
in 2011 met een minimale verhoging aan-
gepast.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Onder leiding van Carolien de Boer 
heeft het bedrijf zich toegelegd op 
ontwerp, print en druk en sluit hier-
mee naadloos aan op de mogelijkhe-
den van Weevers. De klanten van De 
Boer kunnen nu op grafisch gebied 
veel breder worden bediend, doordat 

alle mogelijkheden van Weevers nu 
ook vanuit Aalten kunnen worden 
aangeboden.
Beide bedrijven hebben al een lange 
geschiedenis met elkaar. Na de oor-
log, op 16 september 1946, kwam 
Weevers sr. op 15 jarige leeftijd als 

zetter in dienst bij Drukkerij de Boer. 
Ook na de militaire dienst keerde 
Weevers terug bij De Boer. De heer 
de Boer, de opa van Carolien was als 
een vader voor Gerrit Weevers die 
zijn ouders in de oorlogsjaren had 
verloren.
Gerrit Weevers heeft bij De Boer veel 
samengewerkt met Joop de Boer, die 
later het bedrijf van zijn vader over-
nam. Ook is Gerrit geen onbekende 

in het verenigingsleven, hij is mede-
oprichter van AZSV en organiseerde 
jaarlijks de bonte avond met de Hei-
kneuters.

Weevers sr. nam zelf in 1965 druk-
kerij Wolters in Vorden over en heeft 
dit stokje in 1995 overgedragen aan 
zijn zoon, Gerhard Weevers. Inmid-
dels is Weevers een middelgroot Gra-
fisch bedrijf met in totaal 73 mede-
werkers met vestigingen in Vorden, 
Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo en 
Zelhem. De bedrijven zijn gecertifi-
ceerd volgens ISO 9001, ISO 14001, 
duurzaam inkoop en FSC. Dit staat 
voor een gecertificeerd kwaliteits- en 
milieubeheersysteem, duurzaam pro-
duceren en verantwoord bosbeheer 
voor de papiergrondstof.

DUURZAAM ONDERNEMEN
Weevers hanteert een verregaand 
MVO beleid en wil met haar activitei-
ten het milieu minimaal belasten. Op 
1 juni jl. ontving het bedrijf als eerste 
grafisch bedrijf van Gelderland het 
certificaat voor duurzaam inkoop, 

welke heel goed past in het rijtje van
certificaten en bij de bedrijfsvoering
van Weevers.

De Boer kan haar klanten nu van
dienst zijn met de volgende speciali-
teiten:
• Ontwerp (concept, vormgeving,

 advies).
• Internetdiensten (webdesign,

 hosting, webwinkel).
• Uitgaven (weekbladen Contact,

Elna, Groenlose Gids en Vakantie-
krant, specials, webpaper.nl).

• Offsetdrukken.
• Digitaal drukken (kopie, print,

 gepersonaliseerd printen, banners,
displays).

• Afterpress (afwerking, mailings,
warehouse).

De grafische industrie is door de au-
tomatisering de laatste jaren sterk
veranderd, waardoor het als kleiner
bedrijf moeilijk is om de klanten in
de volle breedte van dienst te kunnen
zijn, door deze overname is het Aal-
tense bedrijf hiertoe weer in staat.

De Boer verder onder de vlag van Weevers

Weevers neemt drukkerij De Boer over

Weevers uit Vorden heeft de activiteiten en alle medewerkers overge-
nomen van De Boer, het grafisch bedrijf in Aalten waarvan de geschie-
denis teruggaat tot 1895.

De directie en medewerkers De Boer en de nieuwe eigenaar Gerhard Weevers.

Collega’s in hun jeugdjaren, Joop de Boer en Gerrit Weevers, met op de achtergrond in het
midden de heer de Boer, de vader van Joop.

Zo’n vijfenzestig jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog leeft 
die periode nog steeds bij velen. Een 
groepering waar vanuit historisch 
oogpunt eigenlijk pas de laatste ja-
ren wat ruimere belangstelling voor 
is ontstaan zijn Jehovah’s Getuigen. 
De tentoonstelling ‘Trouw aan hun 
geloof’ geeft een beeld van het on-
dergrondse werk, de gevangenschap 
en de bevrijding van Nederlandse Je-
hovah’s Getuigen uit die jaren. Naast 
de twaalf tekst- en fotopanelen zijn 
er op deze expositie een groot aantal 
authentieke objecten te zien. Dit zijn 
onder andere originele brieven ge-
schreven vanuit het kamp, illegaal in 
het kamp gebruikte Bijbels en door 
hen gedragen, en van een paarse 
driehoek voorziene, kampkleding. 
De paarse driehoek is het symbool 
van de vervolging van Jehovah’s Ge-
tuigen. In concentratiekampen wer-
den de diverse groepen gevangenen 
onderscheiden met gekleurde drie-
hoeken bijvoorbeeld geel voor Joden, 
rood voor politieke gevangenen en 
roze voor homoseksuelen. Jehovah’s 
Getuigen waren te herkennen aan 
hun paarse driehoek. 

DE VERVOLGINGSGESCHIEDE-
NIS: 
Als snel na de machtsovername door 
de nazi’s in 1933 werden Duitse Jeho-
vah’s Getuigen doelwit van stelselma-
tige vervolging. Vanuit hun diepste 
overtuiging verzetten zij zich tegen 
het totalitaire nationaalsocialistische 
systeem. Zij weigerden bijvoorbeeld 

‘Heil Hitler’ te zeggen, omdat zij alle 
heil van God verwachtten. Ook wei-
gerden zij de nazivlag te groeten en 
te werken voor de oorlogsindustrie. 
Ook weigerden ze lid te worden van 
de NSDAP. In hun literatuur uitten 
Getuigen openlijk kritiek op Hitler en 
het opkomende nationaalsocialisme. 
In bezet Nederland zouden Jehovah’s 
Getuigen hetzelfde lot ondergaan. 
Kort na de Duitse inval werd hun 
kerkgenootschap verboden, hun 
hoofdbureau in Heemstede gesloten 
en werden hun drukpersen in beslag 
genomen. Alle activiteiten van Jeho-
vah’s Getuigen werden verboden. 
Toch bleven zij ondergronds predi-
ken en hun erediensten bijwonen. De 
tol die zij daarvoor hebben moeten 
betalen was groot: velen hebben hun 
activiteiten met arrestatie, langdurige 
gevangenschap of zelfs met de dood 
moeten bekopen. In totaal werden in 
1940-1945 ongeveer 500 Nederlandse 
Jehovah’s Getuigen gearresteerd: 
ongeveer 130 van hen zijn omgeko-
men als gevolg van mishandeling, 
ziekte en ontberingen. Opmerkelijk 
is dat het aantal Jehovah’s Getuigen 
in oorlogstijd is toegenomen. Telde 
Nederland in de zomer van 1940 ca. 
500 Jehovah’s Getuigen, in 1944 was 
hun aantal tot ruim 1800 gestegen 
en medio 1945 waren het er 3125. In 
gevangenschap hadden Jehovah’s Ge-
tuigen de mogelijkheid om aan ver-
volging te ontkomen. Als zij namelijk 
de zogenoemde afzweringsverklaring 
zouden ondertekenen, werden ze 
onmiddellijk in vrijheid gesteld. Ver-

reweg de meesten bleven ‘trouw aan 
hun geloof’ en kozen daarmee voor 
gevangenschap met alle gevolgen van 
dien. 
Ook gebeurtenissen in de provincie 
Gelderland komen in de expositie aan 
bod, zo passeren bijvoorbeeld Doetin-

chem, Vorden, Zevenaar en zelfs de 
dorpsmolen van Hengelo Gld. de re-
vue. 
De titel van de tentoonstelling is ont-
leend aan het gelijknamige boek van 
de hand van historica Tineke Piersma 
dat in 2005 is verschenen. In het voor-

ste deel van Getrouw aan hun geloof
beschrijft zij de lotgevallen van de
Nederlandse Jehovah’s Getuigen. Te-
gen het einde van het boek komen de
getroffenen zelf aan het woord. Kijk
ook op www.museum40-45.com

‘Trouw aan hun geloof’   Nieuwe expositie in Achterhoeks Museum 1940-1945
Hengelo - ‘Trouw aan hun geloof’, De vervolging van Nederlandse Je-
hovah’s Getuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De expositie in 
het Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld. duurt tot en met 
27 maart 2011. De openingstijden zijn: iedere woensdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 -17.00 uur.

Eetblik en bestek van de heer Bennink uit het kamp. (Foto: Wachttoren genootschap Emmen).
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André Endeman, manager Zorg en 
Kwaliteit van Markenheem heette ie-
dereen welkom. Hij gaf een terugblik 
over het ontstaan van Markenheem 
TV en de mogelijkheden die het kan 
bieden voor andere tehuizen die val-
len onder Markenheem. “Het idee 
achter Markenheem TV is, om bewo-
ners zo goed mogelijk te informeren”, 
aldus Endeman. Hij gaf diverse voor-
beelden die ook voor de toekomst be-
langrijk kunnen zijn. “Daarnaast zijn 
de bewoners tegenwoordig ook min-
der mobiel om zelf ergens naar toe 
te gaan. Als er kermis is in Hengelo 
laten we het de bewoners zien door tv 
opnamen. We brengen het nieuws of 
de activiteit van buiten naar binnen”, 
legde Endeman uit, die de Lionsclub 
bedankte voor de gift. 

Vervolgens werden beelden gepresen-
teerd over de activiteiten die worden 
gehouden in zorgcentrum de Bleijke 
en andere informatie. De presidente 
van de Lionsclub Bronckhorst, San-
dra Jurriens, overhandigde de cheque 
aan activiteitenbegeleider Jeroen Gar-
ritsen en groepsverzorgster Marga 
Bourgondiën. Sandra Jurriens zei 
waarom de Lionsclub had gekozen 
voor MTV. “Een medelid van de Li-
onsclub vertelde enthousiast over het 
werk die de vrijwilligers en ook ande-
ren doen voor MTV. Wij vonden dit 

een mooi doel waarbij het ‘nieuws’ 
van buiten naar binnen wordt ge-
bracht. Ook de inzet van de vrijwil-
ligers en van het personeel die deze 
extra taken erbij doen, sprak ons erg 
aan”, aldus Jurriens. 

Zorgcentrum de Bleijke heeft vanaf 
2004 een eigen interne kabelkrant. 
Deze kabelkrant is destijds met hulp 
van de Stichting Vrienden van de Ble-
ijke aangeschaft. Nieuws, activitei-
ten, foto’s en filmpjes worden 24 uur 
per dag vertoond aan alle bewoners 
van het zorgcentrum en op de achter-
grond kan men luisteren naar radio 
Ideaal. Dit alles op hun eigen TV in 
hun eigen appartement. 
De Bleijke valt onder de Stichting 
Markenheem. Zorgcentrum Hyn-
dendeal uit Hummelo, Maria Postel 
in de Keijenborg, De Zonnekamp in 
Zelhem en de twee Doetinchemse 
huizen Croonemate en Schaven-
weide vallen hieronder. Naar aanlei-
ding van een cliënten tevredenheids 
onderzoek is gebleken dat bijna bin-
nen elke locatie van Markenheem 
de cliënten niet tevreden waren over 
de informatie die men moest krijgen 
vanuit de directie. De Bleijke scoorde 
binnen dit onderzoek wel hoog, mede 
te danken aan de kabelkrant en hun 
eigen huisomroep. Het idee is toen 
ontstaan om Markenheem TV te ont-

wikkelen. Een kabelkrant voor iedere 
locatie. Nieuws vanuit Markenheem 
wordt vanuit de Bleijke op de kabel-
krant gezet bij elke locatie. Maar op 

elke locatie bestaat nog wel om hun 
eigen nieuws erop te zetten. Om dit 
te realiseren zijn er financiële midde-
len nodig. De Lionsclub Bronckhorst 

heeft een bijdrage geleverd, maar ook
de Vrienden van elke locatie zijn be-
reid om een bijdrage te leveren om
dit project te kunnen laten slagen.

Gift van Lionsclub Bronckhorst

Cheque 1.500 euro voor Markenheem TV
Hengelo - Markenheem TV van zorgcentrum de Bleijke kreeg onlangs 
een cheque van 1.500 euro overhandigd van Lionsclub Bronckhorst. 
Markenheem TV (MTV) krijgt met die financiële ondersteuning van de 
Lionsclub meer mogelijkheden om MTV verder te ontwikkelen bij an-
dere tehuizen die vallen onder Markenheem. Bij de uitreiking van de 
cheque in zorgcentrum de Bleijke waren onder meer aanwezig enkele 
leden van de Lionsclub en afgevaardigden van de stichting Vrienden 
van zorgcentra in Zelhem, Hummelo en Keppel en Hengelo.

De cheque werd overhandigd door Sandra Jurriens (midden) aan Jeroen Garritsen en Marga Bourgondiën.

Directeur Marga Zwanikken: “Wij 
staan voor opvang met passie waarbij 
de kinderen en hun ouders centraal 
staan. Ouders willen goede, betrouw-
bare maar ook betaalbare opvang die 
aansluit bij hun specifieke behoeften. 
Wij bieden waar mogelijk flexibiliteit 
tegen een aantrekkelijk tarief. Wij 
streven er naar om onderscheidend 
te zijn ten opzichte van andere aan-
bieders door het aanbieden van klein-
schalige  kwalitatieve kinderopvang,  
een uitdagend aanbod in de BSO en 
een scherpe tariefstelling. Daarnaast 
streven wij ernaar om zo veel als mo-
gelijk tegemoet te komen aan vragen 
van ouders. Zij zijn immers de klant”. 
Nu de kosten voor de kinderopvang 
stijgen en gezinnen door bezuinigin-
gen netto minder te besteden heb-
ben is het altijd goed om te kijken of 
het mogelijk is om andere keuzes te 
maken. Markant Kinderopvang infor-
meert ouders graag over de mogelijk-
heden die ze hen kan bieden.

FLEXIBELE OPVANG
Bij de meeste (grote) aanbieders kun-
nen ouders alleen nog terecht voor 
flexibele opvang in de vorm van een 
gastouder. Tegelijkertijd worden ou-
ders in dat geval geconfronteerd met 
een minimum afname van ongeveer 
20-25 uur per week voor kinder-
opvang. Dat kan ook anders vindt 

Marga. Markant Kinderopvang biedt 
op al haar locaties de mogelijkheid 
voor flexibele opvang. Flexibele op-
vang betekent opvang op wisselende 
dagen en tijden.  “Op onze locaties 
voor BSO werken wij met maatwerk 
in de opvang.  Heeft u alleen VSO en/
of NSO nodig, dan is dat mogelijk. U 
betaalt dan niet opeens een bijzonder 
hoog tarief. U bepaalt zelf of u naast 
deze opvang ook opvang nodig heeft 
in de schoolvakantie of tijdens studie-
dagen. Daarvoor heeft u alle tijd en 
hoeft u niet een jaar van te voren te 
bepalen of u 6 of 12 weken vakantie 
opvang af wilt nemen. Het uurtarief 
voor de vakantie opvang is gelijk aan 
dat van de VSO en NSO. Alleen va-
kantie opvang of Incidentele opvang 
is ook mogelijk. Het is eigenlijk heel 
eenvoudig: u betaalt voor datgene 
wat u nodig heeft, niets meer en niets 
minder”.

HOE ZIET EEN DAG OP HET 
KINDERDAGVERBLIJF ER UIT?
Markant Kinderopvang vindt het be-
langrijk dat er in de groepen voldoen-
de rust en regelmaat is. Dit draagt 
bij aan een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen voor kinderen. Dit geeft 
ze houvast. Ze hanteren daarom een 
dagindeling waarin eten, drinken, 
slapen en verschonen op vaste tij-
den terugkomen. Buiten deze vaste 

momenten is er veel ruimte om te 
spelen of mee te doen aan allerlei 
activiteiten (zingen, dansen, knut-
selen, kleien etc.). Vanzelfsprekend 
houden ze, in overleg met ouders, 
rekening met de individuele behoef-
ten van kinderen. (bv. dieetvoeding of 
voeding- en slaaptijden). “in verband 
met de hechtingsrelatie vinden we de 
continuïteit van medewerkers erg be-
langrijk. Dit betekent dat wij grenzen 
stellen aan parttime werken in de 
kinderopvang”. Elk team bestaat uit 
maximaal 3 vaste medewerkers. Mar-
kant Kinderopvang werkt volgens de 
kwaliteitseisen in de kinderopvang 
en kijkt daarom ook kritisch naar 
het opleidingsniveau en de werker-
varing van haar personeel. “Onze pe-
dagogisch medewerkers hebben een 
MBO4 of HBO diploma.  
Wij bieden kinderen in de leeftijd van 
2-4 jaar ontwikkelingsgerichte activi-
teiten aan volgens de methode “Start-
blokken”. Deze activiteiten worden 
ingepast in het ritme van de dag. De 
spelactiviteiten lokken een actieve 
betrokkenheid en interesse van kin-
deren uit. Jonge kinderen leren door 
te spelen en door bezig te zijn met on-
derwerpen uit de echte wereld.” Het 
themagericht werken van Startblok-
ken speelt daarop in door kinderen 
te betrekken bij onderwerpen uit het 
leven van alle dag zoals naar de dok-
ter gaan, brood kopen bij de bakker, 
de baby in bad doen enz. De thema’s 
zorgen ervoor dat kinderen ervarin-
gen kunnen delen. 

WAT BIEDT MARKANT KINDE-
REN EN HUN OUDERS BINNEN 
DE BSO? 
Kinderen die naar de BSO komen va-
riëren in leeftijd van 4 t/m 13 jaar. 
Het is logisch dat zij heel verschil-
lende interesses hebben. Markant 
houdt daar rekening mee. De jongste 
kinderen vinden het vaak prettig om 
samen met de pedagogisch medewer-
ker iets te doen. Er is altijd iemand in 
de buurt om een oogje in het zeil te 
houden en om waar nodig de helpen-
de hand te bieden. “Wij vinden het 
belangrijk dat voor jonge kinderen 

die hulp voelbaar nabij is.” De wat
oudere kinderen gaan meestal liever
hun eigen gang. De pedagogisch me-
dewerkers zullen de oudere kinderen
iets meer “loslaten”om hen zodoende
hun eigen fouten te laten maken en
hun eigen nieuwsgierigheid te bevre-
digen. 

Voor meer informatie over Markant
Kinderopvang kunt u contact opne-
men met de Klantenservice: 0314-
370484 of info@markantkinderop-
vang.nl  of bezoek onze website www.
markantkinderopvang.nl

Markant Kinderopvang let op de kleintjes. U ook?
Markant Kinderopvang biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang 
aan in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en Montfer-
land.

El Vedetto ’99 bestaat uit: Jorn Groot 

Roessink, Niek Klein Gotink, Jesse 
Bulten, Brent Lubbers, Daan Flier-
man, Jordy Rondeel, Hidde Wissels, 
Wesley Rouwenhorst, Jorick Weus-
tenenk en Bart de Gier. Wij willen 
Bouwservice Rondeel uit Keijenborg 
hier natuurlijk hartelijk voor bedan-
ken. Wij jongens zijn er erg blij mee 
dat we er zo bij mogen lopen. Wilfred 
en Henriët bedankt!

Nieuw volleybalteam

Bouwservice Wilfred Rondeel 
presenteert
Keijenborg - Zaterdagavond 20 
november heeft zich een nieuw 
volleybalteam aan het stratenvol-
leybaltoernooi in Hengelo toege-
voegd. Dit team, genaamd El Ve-
detto ’99, werd die avond gepre-
senteerd door de trotse sponsor 
Wilfred en Henriët Rondeel.

UITSLAGEN 28-11-2010 
Sociï 1 VRIJ. Sociï 2 - Be 
Quick Z.2 afgelast. Sociï 3 
VRIJ . AZC 5 - Sociï 4 afge-
last. Sociï 5 - Steenderen 5 
afgelast.

PROGRAMMA 05-12-’10 
Carvium 1 - Sociï 1
Sociï 2 - Warnsv.Boys 4
SCS 1 - Sociï 3
Ratti 4 - Sociï 4
Sociï 5 - Erica’76 8

Sociï nieuws

Een dag eerder reed hij in het Belgische Koksijde naar 
een 18e plek. De andere veldrijders van RTV Vierakker-
Wichmond reden zaterdag een wedstrijd in de GOW-com-
petitie in Oldenzaal. Bij de Masters 40+ werd Jan Weevers 
9e. In diezelfde categorie passeerde zijn plaatsgenoot Peter 
Makkink de eindstreep als 11e. Bij de Masters 50+ eindigde 
Garjo Kamphuis op een 5e plaats. Frans de Wit werd in de-
ze wedstrijd 12e. Volgende week zondag rijden de RTV´ers 
een thuiswedstrijd. Dan is er een GOW-veldrit in Vorden.

Van Amerongen 
11e in Gieten
Wichmond - Veldrijder Thijs van Amerongen is zon-
dag 11e geworden in een veldrit om de Superpres-
tige in Gieten.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Specifiek aan MAROPE is dat jongeren 
en jong volwassenen uit verschillen-
de instellingen en met verschillende 
achtergronden terecht kunnen om te 
wonen en te werken aan persoonlijke 
en maatschappelijke doelen. 

Eén van die maatschappelijke doelen 
is bij deze vervuld. CBS Varssel kan 
dankbaar gebruik maken van een 
fantastische tafel. Deze picknicktafel 
biedt de mogelijkheid aan de kinde-
ren om buiten hun notities te maken. 

Wanneer zij in het kader van het na-
tuurconcept buiten op onderzoek uit 
gaan en vragen en antwoorden wil-
len noteren dan hoeven ze niet iedere 
keer naar binnen. CBS Varssel heeft 
nu een onderwijsplek buiten waar 
met de hele groep aangeschoven kan 
worden. Voor actuele informatie kan 
men terecht op 
www.cbsvarssel.nl en http://marope.nl

CBS Varssel blij met picknicktafel 
van Marope

Varssel - Dinsdag 16 november werden de leerlingen van CBS Varssel 
blij verrast met een hele grote picknicktafel. Woonzorgboerderij 
MAROPE heeft hiervoor zorg gedragen.

De molen van kasteel Hackfort zal 
bemand worden door een van de mo-
lenaars. Op de rustplaats kunt u een 
warm drankje en erwtensoep  kopen. 
In Withmundi kan men terecht voor 
een kop erwtensoep of een kopje 
koffie of thee. Start en Finish: Wit-
hmundi, Dorpsstraat 16, Wichmond. 
Men vindt  Withmundi achter de 
Hervormde Kerk. Afstand: ± 5 km. en 
± 9 km. De opbrengst is voor de Ru-
dolphstichting in De Glind. “Als kin-
deren buiten de samenleving dreigen 
te vallen, moeten we een samenlving 
creëren waarin zij wel welkom zijn.” 
Vanuit deze gedachte startte  domi-
nee Rudolph zijn werk in jeugddorp 
De Glind. Honderd jaar later is dit 
nog steeds de essentie van het werk 
van de Rudolphstichting.

KERNTAAK
In De Glind en in de rest van Neder-
land neemt de Rudolphstichting het 
initiatief voor vernieuwende projec-

ten in de jeugdzorg. Zij richten zich
op kinderen die niet meer bij hun
ouders kunnen wonen. Ook zetten ze
zich in voor een goed leefklimaat in
De Glind door voorzieningen te sub-
sidiëren en grond en gebouwen te
beheren. De Rudolphstichting schept
mogelijkheden waarbinnen andere
organisaties de uitvoerende zorg op
zich kunnen nemen.

GEZINSVORMEN
De innovatieve projecten richten zich
vooral op de opvang van uit huis ge-
plaatste kinderen in een gezinsvorm
en in een gemeenschap. In een ge-
zinsvorm is aandacht voor duurzame
relaties en het ‘gewone’ leven.

SAMEN WERKEN
In alle projecten zoekt de Rudolph-
stichting naar samenwerking met
organisaties of deskundigen uit ver-
schillende sectoren. Voor het uitvoe-
ren van innovatieve projecten kan
de Rudolphstichting niet zonder de
steun van andere mensen en organi-
saties. Vrijwilligers, diaconieën, fond-
sen, bedrijven en samenwerkings-
partners geven de Rudolphstichting
de kans om vernieuwende projecten
te starten voor uit huis geplaatste
kinderen. 
Voor meer informatie kijk op: 
www.rudolphstichting.nl

Midwinterhoorn
wandeltocht
Wichmond - Op zondagmor-
gen  5 december a.s. zal  de mid-
winterhoornwandeltocht  weer 
worden georganiseerd  door de 
ZWO-groep. Deze wandeltocht is 
in samenwerking met Natuurmo-
numenten en de blazers van Mid-
winterhoorngroep  D’Olde Roop 
uit Zelhem.

Op maandag 06 december zal dhr. 
H.G. Dijkman uit Vorden een over-
denking houden. Mw. Adrienne Hee-
re, uit Zelhem zal meewerken aan de 
uitzending van 13 december. Voor de 
uitzending van maandag 20 decem-
ber heeft Mw. Diny Boeijink uit Zel-
hem haar medewerking toegezegd.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002  

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting“ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

Sportbuurtwerker Peter Muileman, 
werkzaam bij welzijnsorganisatie Ca-
rion, is bezig om het project Sport Ex-
tra in Bronckhorst te organiseren. Kin-
deren die bij de gymlessen op school 
of bij reguliere sportverenigingen niet 
goed meekomen vanwege een achter-
stand kunnen zich aanmelden voor 
Sport Extra. De lessen van Sport Extra 
zijn gericht op het verbeteren van de 
motoriek en het zelfvertrouwen van 
het kind. Het plezier van het bewegen 
is hierbij het belangrijkste uitgangs-

punt. Er worden sport en spelactivi-
teiten aangeboden aan kleine groepen
kinderen zodat er voldoende aandacht
is voor elk kind. Kinderen tussen de
7 en 12 jaar kunnen zich aanmelden
voor Sport Extra. Er wordt in de eerste
week van het nieuwe jaar gestart met
Sport Extra. Waar en op welke dag
is nog niet bekend, dit is afhankelijk
van de aanmeldingen. Het is de bedoe-
ling, dat ook sportverenigingen bij het
project betrokken worden. Het gaat er
immers om, dat de kinderen kunnen
doorstomen naar de gewone sportbe-
oefening. Verder is Muileman druk
op zoek naar mensen, die zich als
vrijwilliger voor deze kinderen willen
inzetten. Hoe meer vrijwilligers, hoe
meer kinderen er mee kunnen doen.
Vrijwilligers voor ondersteuning tij-
dens de lessen zijn dus zeer welkom
en kunnen zich bij hem aanmelden.
Aanmelden en/of vragen kunnen ge-
stuurd worden naar p.muileman@
carion.nl of bellen naar 06-13514375.

Voor kinderen met een achterstand ook Bronckhorst

Sport Extra
Het komt meer voor dan men 
denkt: kinderen, die door een 
lichte handicap of gewoon, omdat 
ze wat trager zijn dan anderen, 
niet goed mee kunnen komen bij 
de sportclub of op school met de 
gymles. Ouders hebben dan vaak 
de grootste moeite om een club 
te vinden, waar hun kind terecht 
kan. Speciaal voor deze groep be-
staat “Sport Extra”.

Er zijn diverse soorten decoraties zo-
als een deurversiering, tafelstukken, 
wand- of raamversiering voor binnen 
of buiten van klein tot groot teveel om 
op te noemen. Er wordt zoveel mogelijk 
met natuurlijke materialen gewerkt 
zoals, mos, salim, sisal, gaas, cocosve-

zel en natuurlijk veel groen. Deze dag
staan ook alle onderwerpen voor het
hele seizoen opgesteld. Hierin zijn veel
modellen van gaas en mos. Ook zijn er
workshops met textielverharder waar
beelden of schilderijen en andere voor-
werpen mee gemaakt worden. Kinder-
feestjes behoren ook tot de mogelijkhe-
den. Kom op deze dag onder het genot
van een kopje koffie of thee en iets lek-
kers eens een kijkje nemen. Voor meer
informatie of aanmeldingen kan men
contact opnemen met Marjo Frede-
riks, Wiendelsweg 1, tel. (0575) 463442
www.creatiefbymarjo.nl

Kerstshow voor kerstworkshops
Keijenborg - Huis- en tuindecora-
ties “Creatief by Marjo” in Keijen-
borg heeft op 5 december open 
huis. Deze dag staan alle voor-
beelden voor de workshops op-
gesteld zodat U een indruk kunt 
krijgen van de onderwerpen.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES 
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)  dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag)  dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp)  dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer)  donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het 
niet  mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een 
afspraak via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Internetoplichting
Kopen en verkopen via advertentiesites zoals Marktplaats is handig, leuk en voordelig. Meestal 
gebeurt dit naar volle tevredenheid van beide partijen. Helaas zijn er ook mensen die misbruik 
maken van het vertrouwen van anderen. Daarom hebben de politie en het Openbaar Ministerie 
in samenwerking met Marktplaats het Meldpunt Internetoplichting opgericht. Het Meldpunt 
Internetoplichting maakt het voor u mogelijk om online via www.mijnpolitiebureau.nl eenvoudig 
melding en aangifte te doen wanneer u als Marktplaatsgebruiker gedupeerde bent van internet-
oplichting.

Wilt u spullen kopen of verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats?
Met onderstaande tips minimaliseert u de kans op een teleurstelling.



 www.autokemp.nl

Subaru Impreza GT
Turbo AWD 1998

Citroën C4 Picasso  1.8 16v Seduction 2007 46.872 € 17.250 
Hyundai Atos  1.1i Active Version Prime okt-05 21.577 € 5.000 
Hyundai Atos  1.1i Active Version Prime mrt-05 27.179 € 5.000 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, Trekhaak jan-05 124.046 € 10.500 
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco jan-07 79.890 € 10.600 
Renault Mégane  1.6 E RT aug-98 232.758 € 1.750 
Škoda Fabia  1.4 16v 5drs. Comfort apr-00 142.528 € 3.500 
Suzuki Grand Vitara  Cabrio 1.6 Cabrio dec-01 62.336 € 8.000 
Toyota Aygo  1.0 12v 3drs. Basis, stuurbekr. jul-08 18.519 € 7.950 
Toyota Prius  1.5 Vvt-i Automaat 5drs. Basis 2005 42.085 € 12.750 
Toyota Yaris  1.3 Vvt-i 5drs. Terra feb-06 79.529 € 9.100 
Volkswagen Golf  1.6 16v 3drs. Ocean, Airco mrt-03 117.503 € 8.250 

Nissan Note
1.4 5-drs. First Note juni 2006

MPV 98.324 km
copper glow (oranje metallic)

€ 9.950,-

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

deskundige analyse van 
het onderhoud;
schilderonderhoudsplan
op maat;
zekerheid van
vakmanschap;
kleur- en productadvies;
eenmalig of volgens
contract;
met garantiecertificaat;
collectief buurtplan ook
mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

M
M Autobedrijf

Melgers
Chevrolet Kalos

1.2 5-drs.
Spirit, 2005, 

67.643 km

€ 5.950,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat4 Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Mitsubishi Colt 1.5 5drs. Invite 2006 52.361 km € 10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 10.750
Opel Astra Stationwagon 1.6 Essentia 2006 101.594 km € 10.250
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 16.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 8.250
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 10.250
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.484 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 16.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Corsa 1200-16V
Elegance 2002

 5.950,-
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN PICASSO 2.0 HDI ATTRACTION 2005 7950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
FIAT PUNTO AUTOMAAT(24000KM) 2000 4950
MINI COOPER 1600 16V PARKLANE 2006 17950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-ZIT 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 1600 5-DRS XS 2003 8950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 10950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SERVICEMONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime- vacaturenr. VCP00652
 
Werkzaamheden: 
In deze functie voer je zelfstandig de opgedragen serviceac-
tiviteiten uit en test je nadien het eindresultaat. Je schakelt 
regelmatig om van object, techniek of bewerking. Bepaalde 
werkzaamheden vergen een grote accuratesse. Je maakt een 
schriftelijke rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden 
en draagt zorg voor het akkoord hierop door ondertekening 
van de klant. Je bent verantwoordelijk voor de voorraad in de 
servicewagen, het technische materieel en je zorgt ervoor dat 
het werkmaterieel op peil en op orde blijft. Het is van belang dat 
je bekend bent met procedures zoals gesteld in het kwaliteit- en 
VCA handboek.

Functie eisen:
- Afgeronde opleiding werktuigbouwkunde en/of elektrotech-

niek;
- sterk analyserend vermogen;
- commercieel inzicht;
- meerjarige ervaring in montage- en servicewerk;
- in het bezit van een geldig heftruckcertificaat;
- rijbewijs B-E;
- VCA-B diploma.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime- vacaturenr. VIW00427
 
Werkzaamheden:
In de functie van secretaresse maak je deel uit van het se-
cretariaat dat bestaat uit 5 medewerkers. Je functie bestaat 
grotendeels uit het redigeren van teksten. Daarnaast verzorg 
je de correspondentie, beheer je agenda’s, houd je het CRM-
systeem up-to-date, archiveer je documenten en vervang je de 
receptioniste bij afwezigheid. Het gaat om een functie voor 32-
40 uur per week, waarbij de woensdag een verplichte werkdag 
zal zijn.

Functie eisen:
- Relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau;
- ervaring met Office pakketten;
- goede kennis van de Nederlandse taal in woord en ge-

schrift;
- representatief.

TEKENAAR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenr. VMK793597

Werkzaamheden:
Voor onze opdrachtgever, een ontwikkelaar/producent op het 
gebied van machinebouw zoeken wij een technisch tekenaar. 
Je bent verantwoordelijk voor de engineering van nieuw te ont-
wikkelen machines en de uitwerking van verkoop- en project-
tekeningen. Je fungeert als sparringpartner op de afdeling, je 
bent het aanspreekpunt van monteurs en je werkt nauw samen 
met de projectleider.

Functie eisen:
- MTS/HTS Werktuigbouwkunde;
- kennis van AutoCad, ME10 is een pré.

TEKENAAR CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenr. VDB790659

Werkzaamheden:
Binnen deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor 
het construeren en technisch tekenen van uiteenlopende 
constructies. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een 
werktuigbouwkundige of metaal achtergrond,opgedaan tijdens 
studie of loopbaan.

Functie eisen:
- MBO+/HBO richting WTB;
- affiniteit of ervaring binnen de metaalwereld;
- kennis van AutoCad of Inventor.

TECHNISCH PLANNER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenr. VCP00701

Werkzaamheden:
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een technisch planner. Je 
werkt direct onder het hoofd Service. Je bent het aanspreek-
punt voor klanten en verantwoordelijk voor de planning van 
buitendienstmonteurs (montage en service). Tevens ben je 
administratief verantwoordelijk voor de uitwerking van onder-
houdsplannen, servicecontracten en uren/bonnen.  

Functie eisen:
- Ervaring in een vergelijkbare functie;
- technische kennis/affiniteit;
- pro-actief.   

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Euro Planit B.V. is een zelfstandig operend bureau op het gebied 
van: werving & selectie, detacheren, uitzenden, advies en exe-
cutive search (headhunten). Voor ons kantoor in Vorden zijn wij 
op zoek naar een stagiair m/v die zijn of haar MBO/HBO stage 
in een enerverende en interessante omgeving wil vervullen.

STAGIAIR M/V 
2010 - 2011

Euro Planit Personeelsdiensten kenmerkt zich door haar no-
nonsense mentaliteit. 

Het is de bedoeling dat je wordt gekoppeld aan een team van 
consultants zodat alle facetten van het vak worden belicht. 
Je gaat je o.a. bezig houden met het voeren van gesprekken 
met potentiële kandidaten, recruitment, acquisitie gesprekken, 
bedrijfsbezoeken, CRM activiteiten, functionerings- en voort-
gangsgesprekken met flexkrachten, marketing projecten, direct 
mail. Het is mogelijk dat wij je na het afronden van je studie een 
dienstverband aanbieden.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan 
Ingrid Olivier. Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: 
i.olivier@eppd.nl. Op internet is Euro Planit te vinden via 
www.europlanit.nl 

Heb jij passie voor het
werken met kinderen?
Ben je klantgericht en

flexibel ingesteld?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij hebben per direct vacatures voor 

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS BSO
10-20 uur

HUISHOUDELIJK MEDEWERKERS
6-10 uur

OVERBLIJFKRACHTEN
voor diverse basisscholen in Doetinchem e.o.

Kijk voor informatie en sollicitatie op

www.markantkinderopvang.nl
onder button “werken bij”. 

Onderhoudsmonteur
fulltime (38,75 uur per week)

MEA Drainage Systems is een handelsnaam van MEA Polymer Beton B.V. en is onderdeel van 
de MEA Groep. Zowel bij de planning als vormgeving van openbare ruimtes, industriële gebieden 
als ook bij tuinen en terrassen neemt afwatering een zeer belangrijke plaats in. 
Met een krachtig netwerk in 44 landen, is MEA Drainage Systems een belangrijke producent van 
lijnafwateringssystemen. Onze moderne afwateringssystemen, geproduceerd van metaal, beton, 
polymeer beton of glasvezel versterkt kunststof, verzekeren een gerichte en structurele afvoer 
van regen- en afvalwater. Met kennis en kunde, kwaliteit en gevoel begrijpen wij de problema-
tiek van onze klanten. Samen met onze klanten zorgen wij mondiaal voor de beste oplossing 
rondom vliegvelden, industriële gebieden, openbare ruimtes, huis & tuin, parkeergelegenheden 
en wegenbouw.

Functieomschrijving:
Als allround storings- en onderhoudsmonteur signaleer, lokaliseer en verhelp je storingen aan 
onze machines, technische installaties, mallen en gebouwen op mechanisch en elektrotechnisch 
gebied. Je voert preventief onderhoud en inspecties uit en rapporteert je bevindingen. Ook het 
uitvoeren van wijzigingen en verbeteringen in bestaande mechanische en elektrotechnische in-
stallaties en besturingssystemen (zowel hard- als software) hoort bij je taken. Verder werk je 
technische verbeteringsvoorstellen uit en zorg je voor de uitvoering hiervan. Daarnaast zorg je 
voor het opstellen en het beheren van het budget, alsmede de administratieve afhandeling ervan. 
Je werkt nauw samen met de afdeling productie en rapporteert aan de productieleider. 

Werktijden:

indien gewenst, buiten de normale productietijden te werken. 

Het profiel:

Wij bieden:

Je kunt je reactie sturen naar:

mailen naar wim.sloetjes@nl.mea.de

- Acquisitie niet gewenst -



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Te huur SINT EN PIET 
KOSTUUMS DS Design 

Molenkolkweg 33 Steenderen. 
0575-452001

Het sieraad naar balans! 

Energetix Sieraden

www.viva-gezond.nl

0314-641748

Erv. Allround 
KLUSSENMAN heeft tijd, 

€ 22,50 p.u. 
tel.: 0651980809 

ook: 
http://link.marktplaats.

nl/220694968

����
Wij zoeken een 

Hairstylist / Salonmanager m/v 

Wij zijn hard op zoek naar jou! 
 

Wij zoeken een vakkundig haarstylist(e) met leidinggevende capaciteiten  
Bovendien heb je uitstekende contactuele eigenschappen en groei je binnen afzienbare tijd  

door naar Salonmanager om leiding te geven aan een team van zo’n 6 collega’s 
Bel voor informatie met Anja Labohm 0573-451552 

Of solliciteer direct op: WWW.SWIFTHAIRFASHION.NL 
Swift Hairfashion, Dorpsstraat 8, 7261AW Ruurlo 

Zaterdag 4 december

Pakjes-
avond
Party

Gewoon de overgang! 

www.joselacroix.nl

SINT- OF KERSTTIP!
De nieuwe DVD van Humor 
uut Hengel met De Dukes
uut Hengel, Polleke Karne-

melk, Pietje Prage enz.
Te koop bij Albert Heijn en 
museum ‘40-’45 Hengelo

of in de webshop van
www.kreunen-multimedia.nl. 

Tel. 0575-463336.
Tevens vakkundig overzetten 
van uw oude films of video-

banden op DVD.




