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De volledige inhoud van deze krant
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openbare archief: www.contact.nl

Brei een mutsje
voor India - een
warme (wel)daad

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Geslaagde
Kerstmiddag
KBO IJsselsenioren

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Betting-Ressing
als tegelspecialist
een begrip
Thijs Govers
tweede op
NK schaatsen

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Henk Hellegers
thuis aan rolstoel
gekluisterd

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Vorden - Bij Super de Boer Grotenhuys in Vorden vond de officiële afsluiting van de gezamenlijke actie met de voetbalvereniging Vorden plaats.
Volgens supermarkt eigenaar Wilbert Grotenhuys is de actie zeer succesvol verlopen en waren de plaatjes
eerder op dan eigenlijk gepland was.
Mevrouw Rouwen uit Vierakker was
de gelukkige winnaar van de een minuut gratis winkelen. Toegejuicht
door veel omstanders slaagde ze er in
om het respectabele bedrag van € 327
aan boodschappen in haar winkelwagen te laden. De tien winnaars van
een zilveren voetbalplaatje ontvingen
een doos met artikelen en bos bloemen. Daarnaast waren er ook nog

tien veelal jonge Vordenaren die er
als eerste in geslaagd waren om het
album compleet vol te krijgen. Deze
ontvingen een bal met handtekeningen van Graafschap spelers. Volgens
spreekstalmeester Theo Tankink een
collectors-item van de bovenste orde.
Als afsluiting boden Wilbert en Yvonne
Grotenhuys de voorzitter van vv Vorden William van der Veen een cheque
aan ter waarde van €1500. Van der
Veen gaf in zijn dankwoord aan bijzonder blij te zijn met deze geslaagde

Kas Bendjen brengt droom in vervulling

Vorden - 8 augustus 2010 zouden 16 kandidaten strijden om de eeuwige roem tijdens het Vordens songfestival. De kandidaten zouden
begeleid worden door de Achterhoekse band Kas Bendjen met uitbreiding van twee zangeressen en drie blazers.

Helaas kon het festival geen doorgang vinden omdat Kas Bendjen besloot uit elkaar te gaan. Zij waren de
drijvende kracht achter dit festival
en met hun beslissing ging het festival niet door. Een paar weken later
stonden de bandleden van Kas Bendjen bij ons onverwachts op de stoep.
Vanwege het feit dat het festival niet
doorging, hadden ze besloten om de
3 jongste deelnemers (3 meiden) een
Cd-opname aan te bieden, waaronder
onze dochter. Geheel belangeloos
heeft Kas Bendjen een aantal zondagen met de meiden gerepeteerd en
een drietal CD’s opgenomen.
Naast de genoemde zondagen hebben ze nog vele uren besteed aan het
monteren van de CD’s. Dit alles resulteerde in 3 prachtige Cd-singles. De
huisfotograaf Monica Brummelman
van Kas Bendjen werd ingeschakeld
om een mooie Cd-hoes te maken. Ook
zij deed dit geheel belangeloos. Op
kerstavond werden ze verrast door de
bandleden en kwamen zij de CD aanbieden. Een mooier kerstcadeau had
zij zich niet kunnen wensen. Hans,
Robert, Ard, Wilfried, Rene, Erik en
Niels, jullie hebben de meiden één
van de mooiste momenten uit hun
(prille) leventje bezorgd. Bedankt
voor dit onvergetelijke moment!

actie. Niet alleen vanwege de win-win
situatie die iets als dit oplevert, maar
ook het feit dat er een album voor het
nageslacht uit voort komt.

Zutphen
Zie de advertentie in Contact.

Welkoop Toldijk/Vorden en Zutphen

De grootste verkoper van
vuurwerk in Nederland
Welkoop is de grootste vuurwerkverkoper van Nederland.
Ook dit jaar hebben de winkels
in Toldijk, Vorden en Zutphen
dankzij de Chinese Vuurwerkinkoper, Wan Li Pang, weer het
mooiste en grootste vuurwerkassortiment van Nederland
in huis. Welkoop hecht grote
waarde aan veiligheid en heeft
in de winkels hiervoor een keur
aan artikelen liggen.
HET MOOISTE VUURWERK,
VOOR EEN SCHITTERENDE PRIJS

Bij Welkoop is er voor elke klant van
jong tot oud altijd een goede keuze
te vinden, waarbij het personeel
graag van dienst is om het mooiste
vuurwerk te kiezen. Ook dit jaar
zijn er scherpe prijsacties en buitenkansen. En er is een uitgebreid
assortiment. Zo is het geluidsarme
vuurwerk te koop dat alleen visuele
effecten geeft. “En voor de jonge
vuurwerkliefhebber is er het unieke
assortiment David Daredevil”, aldus
Wan Li Pang , “dat is vuurwerk dat
gaat rijden of omhoog schiet en is
echt speciaal voor kinderen”.

OOK ONLINE BESTELLEN

Net als voorgaande jaren zal de consument zijn weg weer naar Welkoop
weten te vinden, want de service in
de winkel en de korte wachttijden
bij de kassa zijn wereldberoemd in
Nederland. Vuurwerk bestellen kan
bij Welkoop ook online.
Via www.goedvuurwerk.nl kan op
elk moment vuurwerk worden besteld, dat vervolgens vanaf 29 december klaarligt in de door de klant
uitgekozen winkel.
VEILIGHEID BOVEN ALLES

“Veiligheid gaat boven alles”, aldus Wan Li Pang. “Ons vuurwerk
is daarom gekeurd en veilig gevonden”. Om het afsteken van vuurwerk zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft Welkoop daarnaast nog
een keur aan artikelen in de winkels
liggen die daarbij helpen, zoals afsteeklonten, veiligheidsbrillen, lanceerbases en vuurwerkklemmen.
In een speciale waterafstotende,
brandwerende tas kan knalvuurwerk veilig worden bewaard.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 31 december Oudejaarsavond 19.30 uur ds. Neppelenbroek.
Zondag 2 januari 10.00 uur Nieuwjaarsontmoeting ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 31 december Oudejaarsavond 19.30 uur ds. F.W.
Brandenburg.
Zondag 2 januari 10.00 uur Nieuwjaarsontmoeting ds. Brandenburg.
Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. Bos
Zondag 2 januari geen opgave.
R.K. kerk Vorden
Zondag 2 januari 10.00 uur Eucharistieviering, mmv Vokate
R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 31 december 17.00 uur woord- en communieviering.
Zondag 2 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.
Tandarts
27 t/m 30 december en Oud en Nieuw en 2 januari R.C.
Boersma, Vorden tel. 0575 – 55 19 08.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis 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 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 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.
Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2:
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag:
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en
19.00-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. 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 spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
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, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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 91 62 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.

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 particulieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 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 administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

• TE HUUR vrijstaand ruime woonhuis met schuur
aan de rand van RUURLO.
Tel. info 0573.452.000
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543)
45 13 11
• TE HUUR vrij gelegen
woonhuis (tijdelijk) te
WICHMOND. Alles begane grond 170 m², intree,
hal gang, 2 slaapkamers,
badkamer, berging, woonkamer 41,5 m², vlizotrap
naar bergzolder. Inl. 0621580650.

Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
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
St. COEH: 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)
inzameling kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de
Regelinkstraat te Hengelo Gld.

Vlaai van de week

Nieuwjaarsvlaai € 6,95
met zwitserse room 6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze €

6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Nieuwjaarsknallers

Oliebollen 11 st. € 6,50
Appelbeignets per st. € 1,30
Wij wensen u een voorspoedig 2011
Wij zijn gesloten van za 1 jan t/m woe 5 jan.
Aanbiedingen geldig van di 28 t/m vrij 31 december

Vol smaak
OUDEJAARSKNALLER voor de
lekkerste appelbollen
2e kilo GRATIS
Komkommers
per stuk 0,89
Doyenne peren
1 kilo 1,49
(Koningin onder de peren)

Broccoli

400 gram

0,89

Uit eigen warme keuken
keuze uit Erwtensoep of Bruine bonen
soep + GRATIS rookworst 2 liter 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen
naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 3 januari 2011.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Barendsen Vorden

Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden 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

8JDINPOEr5FM  
3VVSMPr5FM  

HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN
www.kachelsbv.nl
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG

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

Goossens, tel. (0575) 46 37 43.
Alleen op afspraak.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Dagmenu’s

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

Van maandag 27 december 2010
t/m woensdag 5 januari 2011
zijn wij gesloten.

40% jubileum korng
op schilderijen van

Ellen van der Meij
zie: www.zonnegloed.nl
Henriee Polaklaan 26
Zutphen
0575 529227/0644578602
Kom kijken!
Bel voor afspraak!

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Wij wensen u allen een
voorspoedige jaarwisseling.
Vanaf 6 januari 2011 zijn wij
weer geopend op onze normale
openingstijden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Als een ster in de lucht
onvangbaar
ontastbaar
onbereikbaar
Dag ons lieve prachtige meisje

Sare
geboren en overleden op 20 december 2010.
Edwin van Zuilekom en Jeanne Hartemink
Yrsa & Rozan

Stroganoffburgers en
saucijzen

Op donderdag 23 december hebben we afscheid
van haar genomen.

2x 4 stuks

SPECIAL

Chick-and-onion

†

100 gram

De dood is de geboorte van de herinnering.

Dankbaar dat ze zolang in ons midden mocht zijn,
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Gerharda Christina
Schoenaker - Reijrink

VLEESWARENKOOPJE

KLEIN

(Stien van ’t Hunnekink)
GROOT



in de prachtige leeftijd van 98 jaar.
Doesburg:
Zoetermeer:
Nieuw-Buinen:
Hengelo Gld.:
Enschede:
Vierakker:
Drempt:
Gendt:
Westervoort:

Marianneke †
Marian en Herman Beekman Schoenaker
Tineke en Fritz † Hanschke Schoenaker
Ria en Johan Westen - Schoenaker
Ada en Henk Vredegoor Schoenaker
Lucy Schoenaker en Arend
Mansveld
Jan en Elly Schoenaker - Huinink
José en Jan Koenders - Schoenaker
Bernadet en Mathijs Tijnagel Schoenaker
Jacqueline en Kjell Linderman Schoenaker
Klein- en achterkleinkinderen

8.
12.95


sinds 15 april 1981 weduwe van

Bernardus Johannes Schoenaker
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Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 december

16.

Correspondentieadres:
Vierakkersestraatweg 22, 7233 SC Vierakker.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 28 december van 19.30 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

398
329
550

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

het einde van
onmogelijke
uitvaartwensen.
Bij Monuta
maakt u van elk
afscheid een mooie
herinnering.

Laat ook uw speciale krant onze
zorg zijn. Vormgeving, redactie,
opmaak, verspreiding: wij denken
graag met u mee!

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Sensire / De Wehme en Gelre ziekenhuis afd. 4.2
voor de liefdevolle verzorging.

160

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Special

23 december 2010

4 stuks

D.J. Vlogman, keurslager

=

De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker

per 500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

APPELBEIGNETS
60


Wijncervelaat en filet
carpaccio

550
Aanbiedingen zijn geldig van 27-12-2010 t/m 01-01-2010.

KEURSLAGERKOOPJE

Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond.

drukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden,
(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
woensdag 29 december om 11.00 uur in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen
van 10.20 tot 10.50 uur.
Aansluitend zal moeder worden begraven in het
familiegraf op het Parochiekerkhof.

kijk op monuta.nl of bel
Monuta in Zutphen
telefoonnummer (0575) 51 29 31

Het bestuur van sportvereniging

RATTI

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

wenst leden,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar
GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

C
C
K

Cultureel
Collectief
Kranenburg

wenst u een
voorspoedig
en creatief
2011

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

“Mijn ouders dachten
vroeger echt dat alles
wat ze weggooiden,
afval was”
Je ziet het haar denken, die José. Wisten haar ouders dan vroeger echt niet beter?
José vindt het in 2030 zonde van de herbruikbare materialen. En zij heeft groot
gelijk. Al het gebruikte papier en karton, de kunststof verpakkingen en de groente-,
fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze container gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het restafval te verbranden.
Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent
écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost
de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en
gaan we duurzaam met materialen om.
Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat José
in 2030 verbaasd is over het afval van nu?
De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nl
José - 27 december 2030

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Wij
wensen
u een
Afvalvrij.nl

2011

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, DOESBURG, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN

KOM BIJ JEZELF
YOGA – TAI-CHI-TAO – THETA-HEALING – ENERGIE-HEALING
Wekelijks cursussen YOGA en TAI-CHI- op:
r+PUZKHNVJO[LUKPU/VVN2LWWLS
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Administratiekantoor

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
E TUINONTWERP E
E TUINAANLEG (RENOVATIE) E
E TUINONDERHOUD E
E (SIER)BESTRATING E
E VIJVERS E
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

DE WENDING

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

6% BTW
VOOR BINNENEN BUITENWERK
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BIJ WONINGEN
OUDER DAN

Zaterdag 1 januari

2 JAAR
VERF
BEHANG
GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING
BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl
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RESTAURANT VAN DE MAAND

12 MAANDEN,
12 heerlijke
recepten

JANUARI
DE LANGE GANG, Groenlo

Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen
Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u
zich ook aanmelden voor een gratis diner!
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via
de website www.winnenmetweevers.nL, die vanaf 1 januari 2011 te bereiken is.

3-gangen menu
Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan vanaf 1 januari 2011 te vinden op de
website www.winnenmetweevers.nL)

Het restaurant dat het spits afbijt is ‘De Lange Gang’
in Groenlo. Voor iedere rechtgeaarde Achterhoeker
een must. Het is namelijk de plek waar eeuwen
geleden gildemeester Peter Cuyper zijn gerstenat
brouwde: Brouwerij ‘de Klok’, bakermat van de
Grolsche Bierbrouwerij.
De geschiedenis van vele eeuwen is nog letterlijk te zien
en te proeven. Zo zijn de oorspronkelijke kelders met
kuiperij en gistkelder nog intact. Ook zijn er nog veel oude
productie materialen te zien. Bijzonder is de grote roodkoperen bar, die gemaakt is van een van de brouwketels
die over waren gebleven nadat de brouwerij uit Groenlo
was vertrokken. Thans zwaaien Tom Rooks en echtgenote Brigitte de scepter in dit historische gebouw, waarin
behalve het Brouwerijmuseum ook een café, feestzalen
en een restaurant gevestigd zijn. Wat zeker is gebleven,
is de hoogwaardige service en het vakmanschap. Ook op
culinair gebied. De voormalige gelagkamer is ingericht als
sfeervol en intiem restaurant en het spreekt voor zich dat
als je het over bier hebt, je overal om je heen geen twijfel
kunt hebben waar je je bevindt. Toch staat men ook op
vinologisch gebied zijn mannetje en is de menukaart
bijzonder uitgebreid en aangenaam geprijsd.

We wensen u een goed culinair jaar!
Wilt u een bezoek brengen aan het Brouwerijmuseum
of dineren in ‘De Lange Gang’, verzoeken we te
reserveren om teleurstelling te voorkomen.
Telefonisch: 0544-464860 of via mail: info@langegang.nl

De lange gang: Wild trio van reebiefstuk,
zwijnskoteletje en duivenborstje
Hoofdgerecht. Aantal personen: 4. Bereidingstijd: 1 uur.
Ingrediënten: 4 reebiefstukjes | 4 zwijnskoteletjes | 4 duivenborstjes | 400 gr.
zuurkool | 0.2 ltr. bokbier | 50 gr. donkere basterdsuiker | ½ teentje knoﬂook | peper en zout.
Saus: 0.2 ltr. bokbier | 100 gr. donkere basterdsuiker | 0.2 ltr. bruine basissaus | peper en zout.
Bereiding: Zuurkool: verwarm de pan en fruit de knoﬂook licht aan; doe de zuurkool
in een pan samen met het bokbier, de basterdsuiker en de knoﬂook en smoor dit rustig, onder
af en toe roeren, gedurende 45 min. Breng het verder op smaak met peper en zout en eventueel wat basterdsuiker. Bokbiersaus: doe het bokbier met de bruine basterdsuiker in een pan en
breng het aan de kook. Voeg de bruine basissaus toe en breng het verder op smaak met peper
en zout en eventueel nog wat basterdsuiker. Wild trio: Bak de zwijnskoteletjes eerst, daarna de
reebiefstukjes en als laatste de duivenborstjes.

Weevers menu
Bospaddestoelen bouillon met eigen garnituur
|
Wild trio van reebiefstuk, zwijnskoteletje en
duivenborstje op in bokbier gesmoorde
zuurkool en bokbiersaus
|
Dessert variatie

 32,50
De Lange Gang | Kevelderstraat 15 | 7141 BE Groenlo | 0544 464860 | www.langegang.nl

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Elna

studio $POUBDU

8FFWFST Emaus

8FFWFST druk

8FFWFST Net

Kerstactiviteit Stichting
Handikids Bronckhorst
Vorden - Stichting Handikids
Bronckhorst is een organisatie
voor kinderen met een beperking. Zij bieden hen een leuke
vrijetijdsbesteding in de vorm
van sport, spel of disco-avond.

een sfeervol kerstbakje te maken.
Na een uur was de tijd voor dit onderdeel voorbij en werd er in een
andere zaal een Bingo gehouden
met mooie én lekkere prijsjes voor
iedereen.

Op maandag 20 december was de
Kerstmiddag voor kinderen met
hun opa’s en oma’s. Vanaf 14.00
uur begonnen ze met een kopje
koffie, thee of fris met een soesje of
kerstkoekje.

De hoofdprijs is met veel enthousiasme door één van de kinderen
in ontvangst genomen. Elk kind
en volwassene ging met een leuke
prijs en mooi kerstbakje naar huis.
Het was een geslaagde en gezellige
middag. In het nieuwe jaar hopen
ze weer meerdere en sportieve activiteiten te organiseren.

Vanwege de kou en sneeuwval kon
iedereen een beetje bijkomen voordat ze kerstbakjes gingen maken.
Kinderen en hun opa’s, oma’s en
andere begeleiders konden naar
hartelust hun fantasie kwijt om

Voor meer info of nieuwe aanmeldingen kan men altijd bellen naar
het secretariaat: 0575-463688.

Agenda Vorden Wethouder Baars bij
DECEMBER
‘beste bestuurders’
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
van Nederland
JANUARI
2, 7, 8 en 9 Kerst op de Kranenburg
Kerstgroepententoonstelling in de
Antoniuskerk
5 ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
7 ANBO nieuwjaarsbijeenkomst voor
leden in ‘t Stampertje
12 ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
12 Handwerkmiddag en Kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, ’t Olde Lettink
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO Klootschieten, ’t Olde Lettink
26 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers info 55 20 03

Wethouder André Baars van
Bronckhorst staat op de lijst van
de tien beste bestuurders van Nederland. Dat werd vorige week
bekend.
Baars wordt geroemd omdat de Achterhoekse bestuurders onder zijn
aanvoering adequaat reageerden op
de verwachte bevolkingskrimp in de
Achterhoek door afgelopen zomer te
besluiten de woningbouw flink terug
te schroeven.
De lijst is samengesteld door journalisten en lezers van het magazine Binnenlands Bestuur. Baars staat vijfde
op de lijst, wethouder Peter Drenth
van Doetinchem achtste. Op nummer een staat de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher.

Ingebruikname nieuwe pand in Groenlo op 3 januari

Betting-Ressing als tegelspecialist een begrip
De handelsactiviteiten van Wijnen
hebben zich in de loop der jaren helemaal terugbetaald.
“Bij de realisatie van de eerste nieuwbouw in Groenlo, nu zo’n twaalf jaar
geleden, had Betting-Ressing de beschikking over 200 m2 showroom.
Met de bedoelingen om onze klantenkring fors uit te breiden en dientengevolge al onze kwaliteitsproducten
zoveel mogelijk op voorraad te hebben, werd er al gauw een verdubbeling naar 400 m2 doorgevoerd. En het
hield vervolgens maar niet op, want
400 m2 showroom werd 800 m2 en
onze showroom op de oude locatie
heeft inmiddels al geruime tijd de
maximaal beschikbare oppervlakte
van 950 m2 bereikt. Deze ontwikkeling had ook zijn weerslag op het
personeelsbestand. Want sinds mijn
komst binnen het bedrijf, is het verkoopteam uitgebreid tot twaalf personen. Maar uiteraard is niet alleen
het aan de man brengen van tegels
een belangrijk aspect. Ook hebben
wij vakbekwame mensen in dienst,
die de tegels kunnen aanbrengen.
Daarmee heb ik eigenlijk het belangrijkste uithangbord van het bedrijf
onthuld.”
Pascal Wijnen van Betting-Ressing in de showroom op de oude locatie.
Groenlo - Tegelspecialist Betting-Ressing in Groenlo heeft sedert haar
bestaan en dat vooral in de laatste acht jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die van plaatselijke bekendheid uitgroeide naar regionale bekendheid en inmiddels naar landelijke bekendheid. Betting-Ressing is als tegelspecialist een begrip! En
om deze constatering nog eens extra kracht bij te zetten, werkt dit
gerenommeerde tegel- en natuursteenbedrijf vanaf 3 januari 2011
vanuit een nieuw en groter pand.
Het fonkelnieuwe en imposante pand is verrezen op het regionale bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo en bestaat inmiddels uit twee
moderne mammoet hallen. Begin volgend jaar zal er een begin worden gemaakt met de bouw van een derde hal.
Waren het ruim twintig jaar geleden
Henri Betting (49) en Aloys Ressing
(50), die het als ervaren tegelzetters
in loondienst de hoogste tijd vonden
om samen zelfstandig aan de slag te
gaan, circa acht jaar geleden werd
de tweehoofdige leiding aangevuld
met Grollenaar Pascal Wijnen, die de
echte handelsgeest binnen het bedrijf
wist te introduceren en daarmee tegelijkertijd de eindverantwoordelijkheid kreeg voor de totale commerciele gang van zaken.
Mede daarom is het laatstgenoemde,
die uw verslaggever maar al te graag
te woord staat om onder andere te
vertellen dat het tegelverkoop en
tegelzet bedrijf Betting-Ressing nog
steeds in de lift zit en dit laatste ondanks de economisch mindere tijden
van dit moment en dat met name
in de bouw. Dat de 38-jarige Wijnen
met deze uitspraak niets teveel zegt,
wordt bewezen door het gegeven dat
Betting-Ressing op de huidige locatie
op het adres Den Sliem 85 uit haar
jasje is gegroeid en derhalve deze
week en ook volgende week nog met

man en macht bezig is om te verhuizen naar de nieuwe behuizing op het
adres Batterij 12.
UITBREIDING SHOWROOM
Pascal Wijnen vertelt dat hij acht jaar
geleden door Betting-Ressing is weggeplukt bij zijn vorige werkgever Sellink Bouwmaterialen in Winterswijk,
waar hij gedurende een periode van
twaalf jaar ervaring had opgedaan
met de verkoop van allerlei bouwproducten.
“Eigenlijk op het moment van mijn
indiensttreding ben ik in de auto gestapt om naar Italië te rijden om daar
vervolgens links en rechts de benodigde materialen in te kopen. Die activiteit heeft ons nooit geen windeieren gelegd en dat doet het ook heden
ten dage niet. Met het rechtstreek
inkopen van de producten in het buitenland kun je diverse stations met
betrekking tot de tussenhandel omzeilen, waardoor je een kwaliteitsproduct tegen een scherpe en derhalve
voor de klant bijzonder gunstige prijs
kunt aanbieden.”

VERKOOPFORMULE
Volgens directielid Pascal Wijnen
zorgt de gehanteerde verkoopformule voor dit succes.
“Noem het maar een luxe cash &
carry-formule, die ik heb ingevoerd
en waarmee wij de klant en dat van
heinde en verre aan ons hebben weten te binden. De formule is zo sterk,
dat het gewild is bij niet alleen de
lagere klasse, maar ook de middenklasse en de hogere klasse van de bevolking in zowel binnen- als buitenland. Vrij vertaald: Als onderneming
zijn wij de Aldi en de Lidl onder de
supermarkten, maar wij verkopen
wel Albert Heijn-producten.”
Wijnen gaat er terecht trots op dat
niet alleen klanten uit Groenlo en
omliggende plaatsen het bedrijf Betting-Ressing weten te vinden, maar
belangstellenden uit het gehele land.
“Wij leveren en maken werk voor
klanten uit alle hoeken van dit land
en dat varieert van Sneek tot Rotterdam en van Amsterdam tot Maastricht. Zelfs op een Waddeneiland als
Texel liggen producten van BettingRessing. Ook met uitdagende projecten in het buitenland en soms het
verre buitenland timmeren wij letterlijk en figuurlijk aan de weg.”
Ondanks dat Italië van oudsher het
moederland is met betrekking tot
alles wat met keramiek heeft te maken, doet Betting-Ressing ook zaken
met bekende leveranciers in landen
als Spanje, Frankrijk en Duitsland en
zelfs Dubai en China.
“En dit alles vanzelfsprekend met
maar één bedoeling en dat is het kunnen bieden van veel keuzemogelijkheden en vooral kwaliteit. Die aspecten gekoppeld aan een scherpe prijs,

het bieden van een goede service en
het schenken van de nodige aandacht
aan de klant, hebben Betting-Ressing
gemaakt als bedrijf, zoals dit er aan
het begin 2011 voorstaat.”
NIEUW CONCEPT
Met de ingebruikname van het nieuwe pand (de officiële opening zal
ergens in april of mei 2011 plaatsvinden, red.) door de in totaal 75
personeelsleden van Betting-Ressing,
zal tevens een nieuw concept geïntroduceerd worden.
Pascal Wijnen daarover: “Het gaat
hier om het onderdeel buitenbestrating. En daarbij moet gedacht worden
aan alle soorten en maten buitenbestrating, van beton tot natuursteen.
Bij de nieuwe locatie zullen zeker 125
vlakken worden neergelegd, zodat de
klant een ruime keuze wordt aangeboden. Bovendien zal het aanbod buitenbestrating niet in rekken tentoongesteld worden, maar worden gelegd,

zodat men er zelf ook overheen kan
lopen.”

De in de nieuwe opzet beschikbare
ruimte zal ook aangewend worden
voor parkeerplaatsen. In totaal kunnen er straks 150 auto’s van bezoekers
bij het bedrijf geparkeerd worden.
Overigens is er met de komst van het
nieuwe pand van Betting-Ressing op
De Laarberg een zogenaamde Megastore Groenlo ontstaan. Want naast
een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van tegelwerk, openen ook Nolte
Küche en Happy Bad hun deuren. Via
één centrale ingang kunnen belangstellenden derhalve in drie bedrijven
tegelijkertijd terecht. De ruimtes
binnen het grote pand met 6500 m2
vloeroppervlakte zijn zo ingericht
en de looppaden zijn zo gelegd, dat
men onder één dak zaken kan doen
op het gebied van tegelwerk, sanitair
en keukens. Groenlo is een duidelijke
aanwinst rijker!

Pascal Wijnen van Betting-Ressing voor de showroom op de nieuwe locatie.

Brei een mutsje voor India een warme (wel)daad

Kerstmarkt 2010

doet Save the Children iets aan. Mobiele klinieken bieden medische zorg
aan zwangere vrouwen en kleine kinderen in de sloppenwijken van Delhi.
Het project Brei voor India is onderdeel van dit grote gezondheidszorgprogramma, dat tot stand is gekomen
met steun van de Nationale Postcode
Loterij.

Warnsveld - Jan en Derrie Pieterse, eigenaren van de welbekende handwerkspeciaalzaak aan Rijksstraatweg 39, werden tijdens een beursbezoek in september geraakt door de grandioze campagne van de stichting Save the Children: “Geef de kleintjes van India een warm welkom;
brei een mutsje”.

Klanten werden gevraagd ook mee
te werken aan de actie; sommigen
kwamen spontaan met wel 15 wollen
mutsjes tegelijk! Een paar maanden
later siert een ‘gewone’ kerstboom de
winkel, maar de boom wordt dit jaar
omarmt door tientallen mutsjes die
straks levens zullen redden. Omdat
een welkom nooit warm genoeg kan

zijn, nodigen Jan en Derrie u van harte uit om in deze koude wintermaanden mee te werken aan dit prachtige
initiatief.
Zo klein als het mutsje is, zo groot
is de nood. Jaarlijks sterven in India
twee miljoen kinderen en pasgeboren
baby’s, vaak in de wintermaanden,
als gevolg van onderkoeling. Daar

Save the Children roept nu mensen
op om mutsjes te breien voor pasgeboren baby’s in de hoofdstad van India, Delhi. .Een pasgeborene verliest
veel lichaamswarmte via het hoofd
en is hierdoor extra vatbaar voor
ziekten en onderkoeling. In Delhi
daalt de temperatuur in de wintermaanden tot onder de 10 graden.
Een mutsje op het hoofd kan dus
het leven redden van een pasgeboren
baby. De mutsjes worden ter plekke
uitgedeeld door verpleegkundigen in
de mobiele klinieken.
Wilt u zich ook inzetten voor deze
pasgeborene, brei dan uw wollen
mutsje en lever dit in bij Jan en Derrie Pieterse. In februari worden alle
mutsjes opgehaald door de stichting
Save the Children, dit om verzendkosten te besparen.
Op www.breivoorindia.nl kunt u
meer informatie krijgen over het
project. Hier is ook het breipatroon
te vinden. Als extra service zijn de
patronen ook in de winkel verkrijgbaar.

Oranje Fonds reikt buurtcadeau uit
Vorden - Het Oranjefonds, het grootste fonds op sociaal gebied, heeft de Stichting Dorpscentrum in Vorden
verrast met het Oranje Fonds Buurtcadeau, namelijk
een bedrag van 3000 euro. Dit is het eerste cadeau dat
het Oranjefonds in Vorden heeft uitgereikt.

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode
Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie
met het Buurtcadeau. Op die manier hebben alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs. Buurten zijn
volgens het Oranje Fonds de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar
ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en
veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds
extra wil investeren in de buurt.
Het fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij

Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties.
Daarnaast verrast het Oranje Fonds in de buurten waar
de Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje
Fonds Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij 3000 euro te besteden. In Vorden zijn
ze erg blij met het buurtcadeau. De prijs is volgens John
Bos, beheerder van het dorpscentrum gebruikt voor de
aanschaf van een beamer, geluidsapparatuur en een projectiescherm. Inmiddels zijn er al enkele films vertoond.
Het Oranje Fonds besteedt per jaar ongeveer 24 miljoen
euro aan organisaties die werkzaam zijn aan de sociale
kant van Nederland, Aruba en de Nederlands Antillen.
Het Oranje Fonds ontvangt onder andere bijdragen van de
Nationale Postcode Loterij en giften uit het bedrijfsleven
en particulieren. Prins Willem Alexander en zijn vrouw
Maxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Vorden - Na weken van voorbereiding was het vrijdag 17 december dan
zover. De kerstmarkt van BSO de Toverboom.
Om het een keer anders te doen dan
andere jaren werd het dit jaar buiten gehouden. Echte marktkramen
stonden klaar om gevuld te worden
met eigen gemaakte kerst spullen.
Gekleurde lampjes werden opgehangen en de vuurkorf stond klaar om
aangestoken te worden. Om 5 uur
was de kerstman aanwezig en kon

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Op 31 december is Ds.
E. Laman Trip – Klein Starink
uit Warnsveld voorganger in de
dienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo.

Geslaagde kerstmiddag

HET KLAVIER
PIANO’S
VLEUGELS
rHJJLZZVPYLZ
rWPHUVSLZZLU
rJVUJLY[LU
rL_WVZP[PLZ

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

Jaarlijkse Flessenactie v.v. Vorden

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Op zaterdag 8 januari 2011 organiseert de jeugdafdeling
van de voetbalvereniging Vorden wederom de jaarlijkse

FLESSENACTIE
Van 09.30 tot 12.30 uur komen wij bij u aan de deur om
statiegeldﬂessen op te halen. Ook verzorgen wij de inname
van alle groene, bruine en witte statiegeldloze ﬂessen.

Leden van de KBO IJsselsenioren gezellig tezamen aan tafel.

Om 12.00 uur begon de middag met een
kerstviering, waarin werd voorgegaan
door mevrouw A. Pasman en C. Langen-

De aanvang is om 17.00 uur in de
kleine kerk aan de Banninkstraat.

rZ[LTTLU
rYLWHYLYLU
rYL]PZPL
r]LYRVVW
r]LYO\\Y

Nieuws van de KBO IJsselsenioren

Baak - Leden van de KBO IJsselsenioren sloten het jaar 2010 af met
een druk bezocht en goed geslaagde
middag in een in kerstsfeer versierde Zaal Herfkens in Baak.

de kerstmarkt beginnen. Door de
sneeuw, welke ‘s middags nog gevallen was, was het wel een hele echte
kerstmarkt. De sfeer was heel gezellig
en er werd ook nog redelijk verkocht.
Tussendoor even lekker opwarmen
bij het vuur was ook wel lekker. Het
was een geslaagde en gezellige kerstmarkt.

hof uit Olburgen. Vervolgens genoten de
gasten tezamen van een heerlijke, uitgebreide koffietafel. Na de pauze werd de
middag voortgezet met het duo ‘Fris van
de Draod’ uit Zeddam, waar de lachspieren goed bij konden worden gebruikt.
Tot slot wenste de voorzitster een ieder
fijne feestdagen.
De jaarvergadering is op donderdagmiddag 17 februari 2011.

Dus bewaar uw statiegeldﬂessen in dozen, kratten of
rekken, zodat de jeugd van de Voetbalvereniging Vorden
aanstaande zaterdag haar kas weer kan spekken!
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Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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Rondom de Hessenweg (151)

In de vorige afleveringen gaven we een aantal ontwikkelingen tijdens
en na de Franse overheersing van ons land en regio. Was het Napoleon
die de basis legde voor een administratief goed geregeld Koninkrijk,
‘Koning-Koopman’ Willem I (1772-1843) zorgde door zijn ondernemerschap voor economisch elan. Ook in onze regio werden nieuwe wegen
aangelegd en bedrijven gestart, maar de problemen in België kon deze
Willem niet de baas. En zijn oudste zoon Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849) is daar niet geheel onschuldig
aangeweest. De foto van deze week laat deze zoon Willem zien op 21-jarige leeftijd. Twee jaar later (1816) trad hij te Sint-Petersburg in het
huwelijk met Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland.

In het jaar 1840 deed ‘ondernemer’
Willem I diep teleurgesteld afstand
van de troon en werd, tegen zijn zin
in, opgevolgd door zijn toen 47 jarige
zoon waarmee hij ondertussen in onmin leefde. Deze Willem II was slechts
een korte periode van 9 jaar (tot 1849)
koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van
Limburg. Willem II regeerde in een
tijd, dat er op bestuursrechtelijk gebied veel veranderde in Nederland.
Willem II verbleef tot zijn kroning
meestal in de Zuidelijke Nederlanden
in Brussel, ook in de halve jaren dat
regering zetelde in Den Haag (er was
immers een beurtrol voor Brussel en
Den Haag). Daar kwam hij in 1816 in
contact met Franse revolutionairen
die de Bourbonmonarchie wilden
afzetten en een burgerlijk bestuur
wilden invoeren, en Zuid-Nederland
bij Frankrijk voegen. Willem werd de
kandidaat van deze rattachisten om
Lodewijk XVIII op te volgen. Willems
zwager, tsaar Alexander I, kwam
echter dit plan te weten en lichtte
koning Willem I in. Die was razend,
en vader en zoon leefden daarna in
onmin. Willem II had zijn les niet geleerd. In 1820 ontdekte de Franse regering weer een complot tegen Lodewijk XVIII, waarin Willem een rol in
speelde. Met diplomatieke heksentoe-

ren kon Willem I een rel vermijden.
Willem hield zich daarna koest, maar
de relatie met zijn vader werd er niet
beter op. Toen in 1830de Bourbonmonarchie viel en Karel X werd vervangen door de burgerkoning Lodewijk
Filips, voelde Willem zich gepasseerd.
Franse agenten organiseerden echter
relletjes in augustus, en toen Willem
I troepen stuurde naar Brussel om de
orde te herstellen, zette hij daar zijn
zoon Willem van aan het hoofd. Die
kwam echter weer onder invloed van
de rattachistenen uiteindelijk zorgde
een reeks van gebeurtenissen dat Willem op 16 oktober1830 de onafhankelijkheid van België uitriep (nadat het
Voorlopig Bewind reeds op 4 oktober
had verklaard dat dit zou gebeuren),
en hij splitste het leger in noordelijke
en zuidelijke regimenten, waarbij de
noordelijke zich moesten terug trekken tot boven de Rijn. In de chaos en
het machtsvacuüm dat volgde, bombardeerde generaal Chassé Antwerpen, na een schending van het staakthet-vuren door de revolutionairen.
Het Voorlopig Bewind verklaarde
daarna als wraak zoon Willem en alle
Oranje-Nassaus voor eeuwig vervallen van de troon. Zoon Willem trok
zich uiteindelijk terug en zijn vader
aanvaardde in 1839 de onafhankelijkheid. Op 7 oktober 1840 besteeg

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Flinte.

zoon Willem de troon als Willem II.
Onder Willem II is de macht van de
vorst flink ingeperkt. De revoluties
van 1848 en 1849, waarin Lodewijk
Filips van Frankrijk werd afgezet en
anderen met geweld tot concessies
werden gedwongen deed hem vrezen
voor zijn eigen troon. De koning verklaarde tegenover zijn ministers wel
dat hij in één nacht van conservatief
tot liberaal geworden was. Maar deze
zet was meer een reactie op de activiteiten van het parlement. Vooral
liberaal Thorbecke kwam met allerlei wetsvoorstellen en veranderingen
o.a. een nieuwe grondwet die hij bijna
volledig zelf had geschreven.

B. Ni’j joor.
C. Pieneköttel.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714
Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04
Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66
Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86
Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64
Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

Inzameling goederen
Inzameling kleding, textiel en schoenen door de COEH blijft,
maar is gewijzigd vanaf 3 januari 2011 !!
Vanaf januari 2011 wordt er ingezameld op het adres Kerkstraat
15, afgifte bij de smederij v/h Horsting aan de zijde van de Regelinkstraat. (De locatie bij Dinkelman is volledig vervallen).
Inzameling op de 1e en de 3e maandag van de maand, uitsluitend
tussen 18.30 en 20.00 uur.

Goedkoop
sneeuwvrij
Wasautomaat 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

Voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding niet meer gesorteerd en ingepakt. De kleding wordt vanaf januari 2011 verkocht
aan “Reshare” en deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in ontwikkelingslanden.
De opbrengst van de verkoop aan Reshare wordt gebruikt voor financiële ondersteuning van o.a. de gaarkeuken in Toplita en het
thuiszorg-project in Ocna Mures in Roemenië.
Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen te
brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoenen
alleen in plastic zakken aan te leveren.
Voor nadere informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare goederen zoals bijv. van medische aard, continentiemateriaal, verbandmiddelen e.d. dan vooraf even contact opnemen met Geert Hiddink,
tel. 0575 - 46 2238.

Donderdag 30 december
Oudejaars crossloop

Hengelo - Gebroeders Waenink voegwerken uit Hengelo (gemeente Bronckhorst) heeft al drie weken overlast
van vorst en sneeuwval, waardoor de dagelijkse activiteiten van het bedrijf compleet stil liggen.
Daarom heeft het bedrijf
besloten om toch op een
bepaalde manier inkomsten
te creëren, door sneeuw te
schuiven, sneeuw te vegen en
zout te strooien, met behulp
van een mini tractor voor:
kleine voetpaden, uitritten
en parkeerplaatsen. Eventueel bij bedrijven en grote oppervlaktes, zal er een grotere
tractor worden ingezet. Om
de kosten zo laag mogelijk te
houden en het in de meeste
gevallen om kleine bedragen
gaat, zal er een contante betaling plaats vinden.

Vorden - Donderdag 30 december 2010 wordt voor de 31e keer
de Oudejaars Crossloop Vorden
georganiseerd. De start vindt, als
vanouds, plaats op het terrein
van de voetbalvereniging Vorden
aan de Oude Zutphenseweg 11.

De werkwijze is als volgt: u
belt het bedrijf vrijblijvend
op en zij zullen ter plaatse
een totaal bedrag vooraf
afspreken. En na de werkzaamheden, zal er schriftelijk een fractuur uit geschreven worden en de betaling
plaats vinden.

Sinds de stichting ‘ Oudejaars Crossloop Vorden’ in 2005 de organisatie
heeft overgenomen is het aantal deelnemers 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 daarbuiten
verwacht.

Gebroeders Waenink denkt,
dat de mensen uit de gemeente Bronckhorst, voor
een minimaal bedrag deze
winter van de sneeuw overlast verlost kunnen zijn. Bel
vrijblijvend 0575-462050 of
06-12785493.

Sinds enkele jaren bestaat het parcours voor alle afstanden uit één
grote ronde. Het parcours is gelegen
in de nabijheid van de accommodatie
van de voetbalvereniging Vorden en
gaat over fraaie bos- en zandpaden
en is grotendeels onverhard (>95%).
Er kan op drie afstanden worden ge-

start: 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 7 Euro. De mogelijkheid
bestaat om geheel vrijblijvend 2 euro
te doneren aan de stichting Spieren
voor Spieren
Ook dit jaar heeft de organisatie namelijk 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 spierziekte. Onder het motto ‘Gezonde
spieren zetten zich in voor zieke spieren’ ondersteunen de deelnemers en
de sponsors van de Oudejaars Crossloop het onderzoek naar spierziekten en de verbetering van het diagnosetraject. Douche en kleed gelegenheid is aanwezig. (zie www.vvvorden.
nl). Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met Theo Lam op
06 20133037 of een mailtje sturen
naar info@runners-vorden.nl
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Marcel Bulten, Kees Koolen en Gerben Vruggink

Drie Vordenaren wel van de partij in Dakar Rally
teur bij het team van Henk Hellegers.
Toch zou Marcel de Rally een keer als
coureur willen rijden. Daarover zegt
hij: ‘Willen wel, maar volgens mij niet
haalbaar. Je moet er zoveel geld en
tijd insteken, bijna niet te doen. Trouwens het zag er in eerste instantie
niet naar uit dat ik weer als monteur
zou meegaan. Henk Hellegers vroeg
het mij al een poos geleden. Ik heb er
pas na de vakantie ‘ja ‘ op gezegd. Ik
ben en blijf toch een motorsportman
en zie ik deze Rally toch weer als een
enorme uitdaging.
Ons eigen bedrijf is vanaf de Kerst
t/m vrijdag 10 januari gesloten. Zelf
ben ik op 19 januari weer terug. In
die tussenliggende tijd houdt Joke
(echtgenote van Marcel, red.) de zaak
draaiende. Zonder haar steun zou ik

ook absoluut niet mee kunnen gaan.
De afgelopen maanden heb ik veel
plezier beleefd bij het bouwen van de
motoren. Prachtige motoren, eigenlijk zou ik er best op willen rijden en
mee willen doen aan de Rally’, aldus
Marcel Bulten. In het team van Henk
Hellegers, tussen al die mannen, één
vrouw en wel de 27 jarige Mirjam
Pol. Zij heeft de afgelopen jaren laten
zien, dat ze haar ‘mannetje’ staat. In
2009 won zij in het team van Henk
Hellegers zelfs het klassement bij de
dames. In het totaalklassement eindigde zij in een veld van 250 coureurs
toen op de 50e plaats.
Vorig jaar één en al ellende voor Mirjam. Dat lag niet aan haar rijcapaciteiten, integendeel zelfs. Ze reed de
eerste week namelijk heel sterk en

finishte zij elke dag bij eerste dertig.
Mirjam: ‘ In de zesde etappe ging het
mis, een valpartij waarbij ik een gescheurde kuitspier en een gekwetste
sleutelbeen opliep. De dag erna gewoon weer gestart en ‘rustig ‘ de
etappe van 600 kilometer uitgereden.
Kort daarop weer een valpartij met als
diagnose een paar gebroken ribben en
een ‘ trauma hernia’. Ik moest van de
arts stoppen en dat was natuurlijk
vreselijk balen. De komende Rally
hoop ik wel uit te rijden en probeer
ik op de eerste plaats in het damesklassement te eindigen. Ik ga in elk
geval voor ‘goud’, zo zegt Mirjam Pol
vastberaden. Henk Hellegers: ‘ Mirjam moet gewoon haar eigen ritme,
haar eigen tempo rijden en goed navigeren, dan komt ze mijn inziens beslist op het podium’.

Taboe rond de jacht doorbreken

Cd ‘Hubertus en Diana’

Gerben Vruggink dit jaar mee als monteur

Vorden - Vanaf volgende week
zijn er tijdens de Dakar Rally in
Zuid Amerika drie Vordenaren
actief. Kees Koolen probeert daar
in een buggy de rally uit te rijden.
Kees heeft samen met Jürgen van
der Goorbergh een eigen team,
dat nauw samenwerkt met het
team van Henk Hellegers. Gerben
Vruggink is monteur bij dit team.
Marcel Bulten is als monteur aangetrokken voor het Honda team
van Henk Hellegers.

Voor Gerben Vruggink wordt het volgende maand de vierde keer dat hij
aan het grootste motorsportspektakel ter wereld deelneemt. Tijdens de
vorige edities tweemaal als monteur
in het team van Henk Hellegers en
vorig jaar in hetzelfde team in Zuid
Amerika als coureur. Die droom
leefde al jaren bij Gerben, ooit zelf

hij op dat moment nog niet bevroeden. Gerben: ‘Ik weet het ook pas een
paar maanden. Ik wist wel dat Kees
Koolen en Jürgen van der Goorbergh
plannen hadden om in een buggy de
Dakar Rally in Zuid Amerika te gaan
rijden. Ze hebben in Varsseveld de
buggies laten bouwen. Toen de eerste
serieuze test goed uitpakte besloten
zij om zich als team ‘Gokobra’ in te
schrijven. De naam staat voor Go (v.d.
Goorbergh) ko (voor Koolen) en Bra
(voor Roel Brussen ) de man wiens
fabriek de buggies heeft gebouwd. Ik
ben toen, gezien de ervaring als monteur en coureur, gevraagd om deel
uit te maken van het team monteurs.
Daar heb ik positief op gereageerd en
ga ik tijdens de rally elke morgen al
vroeg samen met de monteurs van
het team van Henk Hellegers op pad.
Ik kan dan Roel Brussen en zijn eigen
twee monteurs s’ avonds bij terug-

Kees Koolen opnieuw in de buggy

op de motor de Dakar Rally te rijden.
Hij deed het fantastisch, van de 200
gestarte motorcoureurs kwamen er
80 in Buenos Aires over de finish met
Gerben Vruggink op een prachtige
44e plaats. Dat betekende voor de
Vordenaar 9000 kilometer solo op de
motor door een gebied bestaande uit
woestijnen, hoge duinen, kou, hitte
en veel, heel veel stof !
Dat hij in 2011 wederom deel van de
rallykaravaan zou gaan uitmaken, kon

komst van Jürgen van der Goorbergh
en Kees Koolen helpen. Coureur Kees
Koolen is helaas niet voor een reactie
bereikbaar. Kees is namelijk met zijn
gezin op wintersportvakantie.
Daarna vliegt hij direct vanaf zijn vakantieadres voor zaken naar Brazilië
en aansluitend vliegt Kees Koolen
naar Argentinië waar hij zijn team zal
ontmoeten. Het wordt voor Marcel
Bulten zijn 3e Dakar Rally als mon-

Foto: Jan Colijn
Hummelo - De komst van deze ‘Jacht cd’ is bepaald niet onopgemerkt
gebleven. En dat had Normaal-zanger Ben Jolink ook niet verwacht.
Daarvoor ligt de jacht immers als fenomeen te veel onder vuur. Maar
volgens hem is de tijd er rijp voor om dit taboe nu eindelijk maar
eens te doorbreken. ,,Je hebt momenteel immers de discussies over
het afschieten van de wilde zwijnen op de Veluwe, het al dan niet
bijvoeren van vee in de Oostvaardersplassen en dan hebben we tegenwoordig een Partij voor de Dieren.” Samen met zijn muzikale
rechterhand, Normaal-gitarist Jan Wilm Tolkamp, leverde Jolink de
cd ‘Hubertus en Diana’ af.
Dat Ben Jolink de grenzen van het
taboe vaker ter discussie stelt is uitgebreid te lezen in het boek ‘Ik zeg
oeh…! 35 jaar deurdonderen’ van
Haaksbergenaar Jan Colijn. Daar
staan vele voorbeelden van zijn stellingname tot natuur en maatschappij in. Normaal was ontegenzeggelijk
de allereerste band die rockmuziek
in de streektaal zong. ,,Tot dan toe
was dialect iets voor de accordeon
met Driekusman en klumpkes klepperen”, aldus Bennie. De band is van
grote betekenis voor de identiteit
van het platteland en cabaretier Herman Finkers, fan van het eerste uur,
doet uit de doeken dat de band een
prominente rol heeft gespeeld bij de
emancipatie van het platteland.
De cd ‘Hubertus en Diana’ kan dan
ook zonder twijfel in het rijtje ‘vernieuwende acties voor het platteland’ van Ben opgenomen worden.
Al laat zich de titel voor het album
lastig in woorden uitdrukken. ,,Het
is eigenlijk een tekening: een hartje
met een pijltje erdoor met de namen
van Sint Hubertus en Diana als res-

pectievelijk de beschermheilige van
de jagers en Diana als godin van
de jacht.” Ben en Jan Wilm, beiden
zonen van het Achterhoekse platteland, zijn fervent liefhebbers van de
jacht. Al willen ze één ding op voorhand heel duidelijk stellen Jolink:
,,De jacht is niet alleen nuttig, maar
zelfs noodzakelijk. Jagers helpen de
natuur een handje bij natuurbeheer.
Iemand die voor z’n plezier een dier
doodschiet, moet onmiddellijk naar
de psychiater.”
Zowel de onderwerpen als de muziekstijlen op de cd zijn uiterst gevarieerd. Van een mierzoete smartlap
tot een regelrechte meedeiner. En
bovendien gaan de nummers niet alleen over de jacht, maar ook over het
stropen en ‘d’n lesten drift’, zoals dat
in goed Achterhoeks heet. Jan Wilm
Tolkamp, die tevens de productie van
het album voor zijn rekening nam:
,,Vergelijkbaar met de derde helft
voor voetballers. Samen na afloop
nog even de jacht bespreken onder
het genot van een borreltje.” Jolink
erkent dat de jacht jarenlang een ge-

voelig gespreksonderwerp was. ,,De
jacht is van oudsher niet iets waar je
gemakkelijk over praat. Simpelweg
omdat er zoveel antigevoelens zijn.
Geheel onterecht. Ik schaam me dan
ook niet voor de jacht. Ben er trots
op.
Het nummer ‘Ik wil het van dichtbij
zien’ vertolkt voor ons het ultieme
gevoel van het jagersbestaan. Er samen op uit trekken en tegelijk op
een nuttige wijze aan natuurbeheer
doen… Dat gevoel is onovertroffen.
Voor mij is de jacht een onuitputtelijke bron van inspiratie.” Niettemin: de cd ligt nog maar net in de
winkels of de discussie is in volle
hevigheid losgebarsten. Veel trouwe
anhangers – zoals de fans van Normaal zichzelf noemen – vinden het
idee fantastisch. Anderen vinden het
maar niets.
Jolink noemt de kritiek onterecht:
,,Die mensen hebben het dus niet
begrepen. Jagers zorgen ervoor dat
de zwakke dieren uit de natuur
worden verwijderd. Voor de goede
orde: op deze cd verheerlijken we de
jacht niet, maar bezingen dit oerfenomeen als dusdanig. Wie kan daar
op tegen zijn? Bovendien, muziek is
kunst. Daar valt geen speld tussen te
krijgen. En wie bezwaren heeft tegen
muziek, pleegt censuur. Dan wordt
het entartete kunst, zoals het in Hitler-Duitsland heette. Wie dus tegen
deze cd is, houdt zich bezig met een
vorm van boekverbranding.”
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Sensire en Yunio halen ruim € 2.400,- op
voor 3FM Serious Request

Sportcentrum AeroFitt is helemaal klaar voor 2011

Open Dag bij sportcentrum
AeroFitt
Hengelo - Op zondag 9 januari organiseert AeroFitt een Open Dag
van 10.00 tot 16.00 uur. Nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe
voordelen!Graag willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe
ontwikkelingen bij ons sportcentrum voor 2011.
Wij als sportcentrum proberen een
voor u op maat gemaakt programma
en lidmaatschap aan te bieden. Zo
kunt u nu onder andere ook kiezen
voor een lidmaatschap waarbij de
aandacht uit gaat naar bewegen met
fysieke beperkingen. Mocht u een
beperking hebben, dan kunnen wij
misschien ook iets voor u betekenen.
Twijfel niet, maar kom vrijblijvend
langs voor informatie. Wij bieden
een low budget lidmaatschap aan:
sporten vanaf 19,95 euro per maand
in Hengelo Gld. en 28,95 euro per
maand in Zutphen. Verdien je lidmaatschap terug via het All-inclusive lidmaatschap in samenwerking
met ondernemers uit de gemeente
Bronckhorst, Zutphen e.o. Zoals altijd
staan wij u graag te woord over uw
persoonlijke wensen en doelstellingen en gaan wij kijken hoe wij u daar
het beste bij kunnen helpen.
Tijdens de opendag zijn er ook activiteiten: Wij starten op zondag 9 januari met een RPM/spinning marathon.

Inèz Jansen en Malou Tempels van Sensire en Yunio met de cheque voor 3FM Serious
Request.

Fietsen op muziek, berg op, berg af,
windkracht 10 en de wind in de rug.
Met een weerstand knop bepaalt u
zelf de intensiviteit van de les. Calorieën verbranden en werken aan uw
conditie, dat is wat er gebeurt! Tijd:
Hengelo 10.00-13.00 uur, Zutphen
09.30-12.30 uur.
Ook gaan de nieuwe groepslessen
van BodyPump en BodyBalance van
start. BodyPump Hengelo 10.00 uur
en Zutphen 09.30 uur. BodyBalance
Hengelo 10.00 uur en Zutphen 15.00
uur.
Tevens zal er deze zondag een Les
Mills groepslessen marathon plaats
vinden. De nieuwe programma’s van
BodyStep, BodyJam , BodyVive en BodyAttack zullen aan bod komen.
Tijd: Hengelo 11.15-13.15 uur, Zutphen 12.45-14.45 uur.
En natuurlijk niet te vergeten de lancering van SH’BAM! Het nieuwste
groepslesprogramma! Maak kennis
met eenvoudige, maar geweldig leuke dansmoves. SH’BAM is de perfecte

manier om in vorm te komen en je
‘inner star’ te laten stralen, zelfs als
je al wel of geen danservaring hebt.
Tijd: Hengelo 13.30 uur en 14.30 uur.
Zutphen 10.45 uur en 11.45 uur.
Bovenstaande activiteiten zijn voor
iedereen te volgen! Wilt u zich alvast
oriënteren over het aanbod van de
verschillende groepslessen, dan kunt
u een kijkje nemen op de website van
AeroFitt: www.aerofitt.nl Hier staan
alle lessen uitgelegd, maar mee doen
is de beste ervaring. Waarschuwing!!:
1 keer mee gedaan, dan wil je het niet
meer missen.
U kunt zich voor alle activiteiten
inschrijven aan de receptie of via
Wilma@aerofitt.nl of bellen naar
0575-465001 voor Hengelo Gld. en
0575-538425 voor Zutphen.

Ook in 2011 gaat AeroFitt zich inzetten voor een goed doel. Deze keer
gaan wij een koe schenken aan de
‘Stichting Geef een Koecadeau’ (www.
geefeenkoe.nl).Elke vrije gift is welkom! De bijdrage kan gedeponeerd
worden in de melkbus in de kantine.
De Open Dag op zondag 9 januari is
van 10.00 – 16.00 uur. Iedereen die
deze dag start ontvangt 100% korting
op het inschrijfgeld.

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

Dit jaar hebben zorgorganisaties Sensire en Yunio ervoor gekozen om
geen kerstkaarten te sturen naar hun relaties.

Het geld dat daarmee uitgespaard
werd plús het geld dat medewerkers
op hebben gehaald met zelfbedachte
acties in de hele Achterhoek, hebben
samen een donatie van €2.405,- voor
3FM Serious Request opgeleverd.
Collega’s hebben bij de actie stilgestaan op kerstborrels, hebben op

kerstmarkten gecollecteerd, hebben
oliebollen en warme chocolademelk
verkocht en ze hebben persoonlijk
gedoneerd.
“Al met al een geslaagde actie, die zeker voor herhaling vatbaar is!” aldus
Inèz Jansen, communicatieadviseur
bij Sensire en Yunio.

Algemene Basisvaardigheden als kernkracht

Compacte CommunicatieCoaching
vanuit de eigen problematiek

Ruurlo - In een isolement raken
omdat je moeilijk je boodschap
overbrengt: dat kan gebeuren als
je steeds opnieuw je verhaal niet
kort en krachtig kernachtig kunt
ver-tellen. Wie zich zeker voelt in
gezelschap, zíet wie er open staat
voor contact en weet met welke
deur je het handigst in huis kunt
vallen. Al die vaardigheden laten zich nu leren op een relaxte
dag aan de voet van de Lochemse
Berg.

In de ontspannende sfeer van de
Achterhoekse bossen is er nu een
‘dagje speciale aandacht’ voor die
persoonlijke problematiek. In het
Woodbrookershuis leer je op maandag 24 januari aan de hand van eigen
voorbeelden de essentie van zaken als
beter ‘luisteren met alle zin-tuigen’,
‘samenvatten en beeldend schrijven’,
‘presenteren in woord en daad’ en
het een en ander over ‘non-verbaal
gedrag’ zoals lichaamstaal. Al jaren
blijkt het meest aansprekende resultaat op zo’n dag het ontdekken van
de eigen kracht.

ERVARINGSDESKUNDIG
Het Ruurlose bureau PR-Tekst
maakte zelf van z’n eigen -wat laat
ontdekte- zwakheid z’n nieuwe gebundelde kracht. Het combineert de
ervaring op communicatiegebied bij

onder andere diverse overheden met
de nieuwste verworvenheden op het
gebied van het neuro-linguïstisch
programmeren (NLP).
Op www.lekkerinjevel-voeljewel.nl
staat daarover meer, maar ook een
telefoontje aan 0573 454 159 zorgt al
voor de nodige basisinformatie - zoals
een folder en toelichtende uitleg.
MEDIA
Als daarvoor in de groep van die dag
belangstelling bestaat, leren we ook
de vaardigheden om aardig om te
gaan met de media, speciaal om de
eigen praktijk onder redactionele
aandacht te brengen - inclusief het
opzetten van een goed persbericht.
ENNEAGRAM
Aan de hand van het zogenoemde
Enneagram leer je én jezelf én je
groepsgenoten snel (beter) kennen
- waardoor je ook later met relaties
heel direct kunt communiceren. Dat
is één van de gereedschappen waarmee je het leven op een veel steviger
manier tegemoet kunt treden.
OVERNACHTEN
Wie écht even tot rust wil komen kan
ter plaatse trouwens uitstekend overnachten in een kamer of studio. De
inspiratie van het Woodbrookershuis
begint al in die bibliotheek daar…

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)

ZIEN

BELLEN

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

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)

HOREN

dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

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

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

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.

Vuurwerk
Traditioneel wordt er met Oud en Nieuw vuurwerk afgestoken. Volgens het Vuurwerkbesluit
is het afsteken van vuurwerk toegestaan van 31 december 2010 10.00 uur tot 1 januari 2011
02.00 uur. Afsteken vóór oudejaarsdag is dus verboden. Word je betrapt op het afsteken van
vuurwerk buiten de toegestane tijd, dan neemt de politie het vuurwerk in.
Consumentenvuurwerk mag alleen aan personen die ouder zijn dan 16 jaar worden verkocht op 29, 30 en 31
december 2010. Hierbij geldt een maximum van 10 kg. per levering.
Carbid schieten
Volgens artikel 2.6.3. van de APV van de gemeente Bronckhorst is carbid schieten verboden, behalve van 31
december 2010 10.00 uur tot 1 januari 2011 02.00 uur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
r VNBBLUHFCSVJLWBOCVTTFONFUFFONBYJNBMFJOIPVEWBOMJUFS
r IFUDBSCJETDIJFUFOWJOEUQMBBUTCVJUFOEFCFCPVXEFLPNPQFFOBGTUBOEWBOUFONJOTUFNFUFSWBOXPOJOgen en 300 meter van gebouwen en andere voorzieningen waarin dieren verblijven
r IFUTDIPPUTWFMECFESBBHUUFONJOTUFNFUFSFOCJOOFOEJUTDIPPUTWFMECFWJOEU[JDIHFFOQVCMJFLPGBOEFSF
QFSTPOFOFO[JKOHFFOPQFOCBSFXFHFOPGQBEFOHFMFHFO
Boete
#JKPWFSUSFEJOHWBOEF"17PGIFU7VVSXFSLCFTMVJUXPSEFOKPOHFSFOWBOUNKBBSEPPSWFSXF[FOOBBS#VSFBV
)"-5WPPSFFOXFSLTUSBG
*OEJFOFFOQFSTPPOWBOKBBSPGPVEFSEF"17PGIFU7VVSXFSLCFTMVJUPWFSUSFFEU CFQBBMEEF0GGJDJFSWBO+VTUJUJF
de hoogte van de boete.
Ruim alles weer op
,MBBSNFUIFUBGTUFLFOWBOWVVSXFSL 3VJNEBOEFSPNNFMPQ-BBUHFFOWVVSXFSLPQTUSBBUMJHHFO&OIFMFNBBM
HFFOWVVSXFSLEBUOJFUJTBGHFHBBO7FFMLMFJOFLJOEFSFO[PFLFOEFWPMHFOEFEBHOBBSWVVSXFSLSFTUFOFOQSPCFSFO
EJFPQOJFVXBGUFTUFLFO

OUD EN NIEUWAANBIEDINGEN

Openingstijden

Maandag - Dinsda
g
Woensdag - Donde
rdag
Vrijdag

HENGELO
9HHKO\PZZ[YHH[r)5/LUNLSV.SKr;LS

7YPQZ^PQaPNPUNLUaL[LUKY\RMV\[LU
]VVYILOV\KLU
APL]VVY^HHYKLUPU^PURLS(/)VU\Z
>PQ]LYRVWLUNLLUHSJVOVSHHURSHU[LU
QVUNLYKHUQHHY
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 52
van 27 t/m 31
december 2010.

8.00 - 20.00 uu
r
8.00 - 20.00 uu
r
8.00 - 18.00 uu
r

Wij wensen u

EEN HELE PRETTIGE
JAARWISSELING
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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

:WHSZ[YHH[r/LUNLSV.
Zaterdag 1 januari

New
Years
Party

Koud hè!
Verwarming
nodig?
0575-559223

www.party-service-achterhoek.nl

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

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Voor de wijkzorg zijn wij op zoek naar:

Verpleegkundigen/
verzorgenden IG

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

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

in Hummelo/Drempt en omgeving.

OCCASSIONACTIES

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

• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

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

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

7G6C9:C76G<K#D#;#
=VahZlZ\(-,%'&=MOZa]Zb
iZa#/%(&)"+'''+,[Vm/%(&)"+'%%++

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL
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Geachte Bronckhorsters,

Gemeentehuis

Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters! Daarom zorgen o.a. politie, ambulance en brandweer
er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig verloopt. Maar ook uw hulp is hierbij nodig.

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
17.00 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur
(telefonisch tot 17.00 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.

Op 27 december a.s. is het ministerie van Veiligheid en Justitie gestart met de campagne ‘Meer veiligheid op straat’.
Deze campagne gaat over wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met agressie tegen mensen met een
publieke taak tijdens oud en nieuw. Meer veiligheid op straat is uiteraard niet alleen uw verantwoordelijkheid.
De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente treden tijdens oud en nieuw extra op tegen vandalisme,
agressie en geweld. Mensen die tijdens de jaarwisseling geweld plegen tegen hulpverleners worden bovendien
twee keer zo zwaar gestraft als normaal.
Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen, nemen de gemeente en de politie een aantal maatregelen.
Bijvoorbeeld:
• we publiceren tips voor het veilig afsteken van vuurwerk en het schieten met carbid en de afsteektijden van
het vuurwerk
• de politie controleert extra rond diverse ‘hotspots’ zoals vuurwerkverkooppunten, schoolpleinen, sportparken,
jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) etc.
• ook controleert de politie extra tijdens en na feesten/evenementen die in de
oudejaarsnacht plaatsvinden
• afvalbakken worden waar mogelijk verwijderd of afgesloten

Nieuwjaarsreceptie
op 5 januari a.s.
Komt u ook?
Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2011 om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis aan de Elderinkweg 2
in Hengelo. Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven
zijn van harte welkom. Een prima
gelegenheid om in ongedwongen
sfeer onder het genot van een hapje en een drankje elkaar het beste
toe te wensen. Tijdens de avond is
ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van
het jaar’ en de huldiging van een
aantal bijzondere Bronckhorster
kampioenen.
Wij begroeten u graag
op 5 januari!

Ook u kunt wat doen om de jaarwisseling tot een feest te maken. Zo kunt u een
oogje in het zeil houden en onveilige situaties melden. Hoe u dat kunt doen?
Kijk even in het artikel ‘Oud en nieuw schadevrij’ hieronder.
Samen maken we van oud en nieuw een feest! Ik wens u een veilige jaarwisseling,
een voorspoedig 2011 en wellicht mag ik u de hand schudden tijdens onze
nieuwjaarsreceptie op 5 januari.

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

Henk Aalderink, burgemeester

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 plattelandsontwikkeling, 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.

Oud en nieuw schadevrij
Binnenkort is het oud en nieuw, een
mooie traditie. Ook u gaat misschien
de straat op om vuurwerk af te steken en elkaar goed jaar te wensen,
zoals zoveel mensen in Bronckhorst.
Helaas is er ook ieder jaar weer schade na de jaarwisseling. Vorig jaar is in
Bronckhorst voor ongeveer € 8.000,schade veroorzaakt aan publieke
eigendommen. Er werden o.a. verkeersborden, afvalbakken, straatnaamborden en een speeltoestel
vernield. Het schadebedrag ligt lager
dan tijdens voorgaande jaarwisselingen, maar elke schade is er één te
veel! Niet meegenomen in dit schadebedrag is de (vuurwerk)schade die
door de particulieren is geleden.
Hieronder vindt u allerhande tips en
regels met betrekking tot het omgaan
met vuurwerk.
Vuurwerk
• vuurwerk (ver)kopen mag in 2010
op: 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden
aan mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10.00 uur ‘s ochtends
tot 02.00 uur ‘s nachts (afsteken
voor oudejaarsdag is dus verboden)
Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de gecontroleerde en goedgekeurde vuurwerkverkooppunten. Deze zijn herkenbaar aan de poster op de deur
• bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar
Carbid schieten
Op 31 december vanaf 10.00 uur tot
1 januari 02.00 uur mag carbid worden geschoten.
De voorwaarden zijn:

• u maakt gebruik van bussen met
een maximale inhoud van 40 liter
• het carbidschieten vindt plaats
buiten de bebouwde kom op een
afstand van ten minste: 100 meter
van woningen en 300 meter van
gebouwen en andere voorzieningen
waarin dieren verblijven
• het schootsveld bedraagt tenminste
100 meter en binnen dit schootsveld
bevindt zich geen publiek of andere
personen en zijn geen openbare
wegen of paden gelegen
• degene die met carbid schiet,
neemt alle redelijkerwijs mogelijke
maatregelen om elk gevaar voor
mens en dier te voorkomen.
Hoe steekt u vuurwerk veilig af?
• experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
• steek vuurwerk nooit los in jas- of
broekzakken
• trek kleding aan die tegen een
stootje of vonk kan (dus geen nylon).
En ook niet iets met een capuchon
• lees de gebruiksaanwijzing van tevoren. In het donker kunt u niet lezen
• zorg dat siervuurwerk altijd stevig
en stabiel staat. Zet pijlen altijd in
een fles, half gevuld met zand. Sla
voor grote vuurpijlen een pvc-buis
in de grond
• zet vuurwerkpotten altijd klem
tussen twee stenen
• steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik
nooit lucifers of een aansteker
• steek geen vuurwerk uit uw hand af
• steek weigeraars (vuurwerk dat
niet is afgegaan) nooit opnieuw aan
• zorg dat anderen minstens zes
meter afstand houden
• gooi nooit vuurwerk naar iemand
toe. Ook niet naar dieren!

foto: 2thepointdesign

Ruim alles
weer op!
Klaar met afsteken? Ruim
dan de rommel op. Laat
geen vuurwerk op straat
liggen. En helemaal geen
vuurwerk dat
niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de
volgende dag naar vuurwerkresten
en proberen die opnieuw af te steken.
Bescherm uw ogen met een vuurwerkbril
Elk jaar lopen honderden mensen
ernstig oogletsel op door vuurwerk.
U kunt uw ogen beschermen met een
speciale vuurwerkbril. Die kunt u
rond de jaarwisseling voor een paar
euro kopen bij veel opticiens of bij
de vuurwerkverkooppunt.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken
we met z’n allen. Ziet u iets verdachts of iemand die bijvoorbeeld
brand sticht of iets vernielt?
Meld dit dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige
of slachtoffer bent van een misdaad
of een ongeluk, belt u: 112
• heeft het geen haast, belt u dan:
(0900) 88 44
• wilt u anoniem blijven omdat u
bijvoorbeeld bang bent voor
vervelende reacties, bel dan Meld
Misdaad Anoniem (0800) 70 00
• voor meldingen die betrekking
hebben op de openbare ruimte kunt
u op werkdagen bellen met de
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50.
Wilt u buiten kantoortijden iets
melden dat niet kan wachten tot
de volgende (werk)dag, bel dan ons
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77

Gladheidbestrijding: Bronckhorst aangemeld bij zoutloket
Het winterse weer blijft aanhouden.
Onze zoutvoorraad is nagenoeg op.
Net zoals veel andere gemeenten
hebben wij ons ook aangemeld bij
het zoutloket van Rijkswaterstaat.
Dit zoutloket zorgt voor een efficiënte
verdeling van het zout dat nog in
Nederland verkrijgbaar is. Het zout
mag alleen gebruikt worden voor
het begaanbaar houden van het
hoofdwegennet en de belangrijkste
provinciale en gemeentelijke wegen.
Wij wachten de verdeling van het
zout af. Als we zout krijgen, dan vermengen wij dat met zand. Zo kunnen
we meer wegen bestrooien in een
langere periode.

zand. Op overige wegen strooien we
niet meer. We begrijpen dat het lastig
is als de weg voor uw deur glad is.
Wij doen echter ons uiterste best de
belangrijkste routes begaanbaar te
houden. Waar niet gestrooid is, vragen wij u voorzichtig te zijn en zoveel
mogelijk de stoepen voor uw deur
zelf schoon te maken. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen de overlast
door gladheid te beperken.
Houd bij (aanhoudende) gladheid
onze website in de gaten voor het
laatste nieuws rond strooien in
Bronckhorst!

Routes
De A-routes houden wij nu begaanbaar met pekelwater. Op de B-routes
strooien wij zand. Bij sneeuw bestrooien wij de A-routes ook nog met

Gemeente op 3 januari om 10 uur open

Mantelzorg in Bronckhorst
Op deze gemeentepagina’s vindt u
regelmatig een artikel over mantelzorg in Bronckhorst. Samen met
verschillende organisaties zet de
gemeente zich in om mantelzorgers
te ondersteunen bij de zorg die zij
verlenen aan familieleden of vrienden. Zorg, die voor deze mensen zo
enorm belangrijk is. De organisaties laten u in de artikelen graag
zien met welke activiteiten zij iets
voor u als mantelzorger kunnen betekenen.
“Mijn man heeft psychische problemen. Ik zou hem willen helpen maar
ik weet niet hoe. Het houdt me dag
en nacht bezig.” Als iemand last
heeft van psychische problemen,
kan dit een grote impact hebben op
zijn/haar omgeving. Het valt vaak
niet mee om met de problematiek
van een naaste om te gaan. Relaties
kunnen onder druk komen te staan
of familieleden raken uit balans
vanwege de grote zorgen en gevoelens van onmacht of frustratie. Familieleden vinden doorgaans steun

Meer weten over het ondersteuningsaanbod voor familieleden?
Neem contact op met GGNet
Preventie, via tel. (0575) 58 24 50
of e-mail: preventie@ggnet.nl

Tussen Kerst en Oud en nieuw is de gemeente gewoon geopend, tijdens de normale openingstijden.
Alleen op 3 januari zijn we in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst iets later open (dit geldt voor het gemeentehuis
en de telefonische bereikbaarheid), te weten om 10 uur.

Jongerenwerk in 2011 voortgezet

Sinds 2008 voert Carion voor de
gemeente het jongerenwerk in
Bronckhorst uit. Uitgangspunt voor
hun activiteiten en inzet is ons jeugdbeleid. Hiermee willen we de jeugd
in Bronckhorst een leefbare en plezierige leefomgeving bieden, zodat
ze in een veilig thuis-, onderwijs- en
buurtklimaat kunnen opgroeien tot
zelfstandige en verantwoordelijke
volwassenen. Carion stimuleert en
ondersteunt onder andere de openstelling van jeugdvoorzieningen zoals
Try Out in Zelhem en de jeugdsoos in
Halle. Verder coördineert ze het netwerk met daarin het jongerenwerk,
het JEKK, sportbuurtwerk, politie en
gemeente. Hierin worden problemen
van en met groepen Bronckhorster
jongeren besproken. Carion heeft
ook de ambulant jongerenwerker in
dienst die tot taak heeft het activeren

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 5 januari 2011

Jeugd van Bronckhorst kom helpen en verdien een
extra zakcentje!
In 2011 wordt de kerstboominzamelingsactie
weer gecombineerd met een vuurwerkafvalinzameling. Ook dit jaar vragen wij weer de
medewerking van de schoolkinderen in
Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 per ingeleverde kerstboom. Ook voor elke volle zak
vuurwerkafval, die ingeleverd wordt, ontvang
je € 0,50. De speciale vuurwerkafvalzakken
zijn dit jaar weer te krijgen bij de basisscholen en de vuurwerkverkooppunten.

en stimuleren van groepen jongeren
op straat. De jongerenwerker helpt
jongeren in de gemeente met het organiseren van activiteiten die ze zelf
willen ondernemen, maar signaleert
ook problemen en zorgt dan voor
doorverwijzing naar passende hulp.
B en w besloten vorige week het jongerenwerk ook in 2011 voort te zetten. Hiermee is 60.000 euro gemoeid.
Over de inzet van jongerenwerk voor
de periode daarna wordt net zoals
over alle andere gemeentelijke diensten en producten nader besloten
tijdens het proces naar een Toekomstbestendig Bronckhorst dat de
gemeente in 2011 inzet om zich voor
te bereiden op de verwachte demografische ontwikkelingen (forse vergrijzing en ontgroening) en bezuinigingen vanuit het rijk.

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen
in heel Nederland. Dus ook in Bronckhorst. 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.

in de ontmoeting met andere familieleden en zijn vaak op zoek naar
omgangsadviezen en informatie
over het ziektebeeld. GGNet Preventie organiseert daarom preventiecursussen voor familieleden. Tijdens deze cursussen staat de positie van het familielid centraal. Wat
heeft de deelnemer nodig om zich
goed te blijven voelen? Voor veel
familieleden kan deelname aan de
cursus een steuntje in de rug betekenen waardoor de kans op overbelasting kleiner wordt. GGNet Preventie organiseert cursussen, maar
u kunt ook bij hen terecht voor individuele gesprekken of ondersteuning via e-mailcontacten.

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 gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 3 januari
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Op 5 januari a.s. kunnen schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de kerstbomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak
: speelplaats Bobbinkstraat
Halle
: speelplaats Abbinkskamp
Hengelo
: parkeerplaats oude gemeentehuis Raadhuisstraat/Schoolstraat
Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo
: parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk
: nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk
: speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden
: gemeentewerf, Het Hoge 65A
Wichmond
: evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem
: stationsplein en gemeentewerf, Kampweg 2
Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige gevallen de afstand die de schoolkinderen
moeten aflegggen, groot is. Wellicht zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.

Meld discriminatie!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of
vanwege uw huidskleur of handicap.
Bel het Meldpunt Discriminatie.
Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen!

(0900) 23 54 354
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook!
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

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 archiefgegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2011 van 00.30 tot 05.00 uur,
horecaonderneming Coen Evers
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvraag
schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Bouwvergunningen
• Baak, Molenweg 16, bouwen woning met garage

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
(art. 3.8 Wabo)
Ontvangen op 16 december 2010:
• Hummelo, Broekstraat 47, kappen 1 eik
• Hengelo (Gld), Het Karspel, bouwen tien woningen
• Hengelo (Gld), Het Karspel, bouwen twaalf woningen
Ontvangen op 17 december 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 43, bouwen schuur
• Vorden, Hoekendaalseweg 4, vergroten varkensstallen
Ontvangen op 18 december 2010:
• Zelhem, Brunsveldweg 3, slopen woning en kappen diverse bomen
Ontvangen op 20 december 2010:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 9, kappen 1 eik
• Laag-Keppel, Pieriksestraat 1, verwijderen van asbest
• Zelhem, Aaltenseweg 11, kappen diverse bomen
• Zelhem, Thorbeckestraat 9, bouwen erker
Ontvangen op 21 december 2010:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 3, slopen dak van bar/discotheek
• Steenderen, Prins Bernhardlaan rondom sportvoorziening, verwijderen groenstroken
• Vorden, Bleuminkmaatweg 5, kappen 3 eikenbomen
• Vorden, Het Vogelbosje (tegenover nummer 8), kappen 1 eik
• Vorden, tussen Het Jebbink - De Zutphenseweg, kappen 4 acacia’s
• Zelhem, Ruurloseweg 35A, vergroten garage
Ontvangen op 22 december 2010:
• Rha, Prinsenmaatweg 8, verbouw woning
• Vorden, Enkweg/Ruurloseweg (ong), bouwen 16 woningen
• Vorden, Enkweg/Ruurloseweg (ong), bouwen woonzorggebouw
• Vorden, Zutphenseweg 29, wijzigen reclame
• Zelhem, Doetinchemseweg 52, plaatsen dakkapel

Verleende vergunningen

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 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.
Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen)
en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning
(bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat
de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij
of zij overgaat tot de werkzaamheden. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u meer weten over de inwerkingtreding
van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:
• ‘Buitengebied 2010; Bakerwaardseweg 13A-13B Bronkhorst’. Het plan heeft betrekking op het
vergroten van het agrarisch bouwperceel van een melkrundveebedrijf
• ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van
agrarisch naar wonen
Aangezien het hier enkel mededelingen 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 een reactie.

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Halle, Pluimersdijk 10, tijdelijke opslag grond
De stukken liggen van 30 december 2010 t/m 9 februari 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan 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 vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo (Gld), Molenenk 4’, uitbreiding Staja

Afgegeven op 16 december 2010:
• Toldijk, Hoogstraat 15, ontheffing sluitingstijd, 1 januari 2011 van 02.00 tot 06.00 uur, stichting
ontmoetingscentrum Toldijk (Flophouse)
• Zelhem/Halle, circuit De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 20 maart 2011 van 09.00 tot 17.30 uur,
Halmac

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo (Gld), Molenenk 4’ en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 30 december 2010 t/m 9 februari 2011 voor een ieder ter inzage. Op 28 oktober jl. konden
omwonenden en andere belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst de tekeningen al inzien en
vragen stellen.

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 22 december 2010:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, bouwen melkstal en wachtruimte

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 17 december 2010:
• Vorden, Mosselseweg 2W en 2W 01 t/m 2W 35, bouwen recreatie/appartementengebouw

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verzonden op 27 december 2010:
• Hengelo (Gld), gehandicaptenparkeerplaats, Steintjesweide 61, H.J. Eskes

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 17 december 2010:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 15A, aanleggen uitrit
• Vorden, Raadhuisstraat 1, verwijderen asbesthoudende materialen uit een bankgebouw
Verzonden op 20 december 2010:
• Drempt, Zomerweg 26, verwijderen asbest uit woning
• Hengelo (Gld), De Heurne 30, kappen 1 beuk en 1 eik
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19, verwijderen dakplaten schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 21 december 2010:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 18, kappen 1 beuk
Verzonden op 22 december 2010:
• Hummelo, Torenallee 8, plaatsen reclamebord
• Steenderen, Bronkhorsterweg 2, wijzigen permanente reclame
• Zelhem, Cosmeastraat 22, bouwen dakkapel
• Zelhem, Huusakker 3, bouwen woning met bijgebouw

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
Verzonden op 27 december 2010:
Ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen op de Wichmondseweg, tussen de Meeninklaan
en de Koningsweg, en de parallelweg Rondweg 316 voor:
• Hengelo (Gld), de heer E.A. Schouten wonende aan de Beekstraat 12 (kenteken 02-JVJ-2).
Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken 79-DS-VV
• Hengelo (Gld), de heer G.W. Schuerink wonende aan de Koningsweg 4 (kenteken 01-VDH-6).
Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken VS-23-LL

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, tijdens de Oliebollenparty is de Prins Bernhardlaan, tussen de Begoniastraat en de
Daliastraat, van 29 december 12.00 uur t/m 31 december 2010 12.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van
het bedrijfsterrein van Staja BV aan de Molenenk
4 in Hengelo met ca. 3,7 hectare. De uitbreiding
sluit aan op de bestaande bedrijfspercelen langs
de zuidzijde van de Molenenk en ligt tussen de
Kruisbergseweg en de Zelhemseweg. Vanwege
compensatieverplichtingen en de aanpassing van
de geluidzone rond het bedrijventerrein vallen
verder het woningperceel Zelhemseweg 31 en
enkele agrarische percelen in de directe omgeving van het bedrijfsperceel binnen de begrenVisualisatie toekomstig aanzicht bedrijfspand Staja vanaf
de Kruisbergseweg
zing van dit bestemmingsplan.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00938-ON01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00938-/NL.IMRO.1876.BP00938-ON01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131’
Het bestemmingsplan ‘Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131’ is onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de vervanging van de voormalige slagerij/slachterij met bedrijfswoning
op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 131 in Baak door vier twee-onder-een-kapwoningen.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00876-OH01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00876-/NL.IMRO.1876.BP00876-OH01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Monumenten
Voornemen tot het plaatsen (van een deel) van objecten op de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende objecten te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Drempt, Zomerweg 19, uitbreiding van de bescherming met de begraafplaats mét gietijzeren poort
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat ong., plaatsen van de bedelbrug
• Zelhem, Keijenborgseweg 4, uitbreiding van de bescherming met de slagboom en de lantaarn

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, Bergkappeweg 2-4, afvoeren van de voormalige hooibergen

Bovenstaande voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 16 december jl. en liggen van
23 december 2010 t/m 2 februari 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.

Besluiten tot het niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst besloten onlangs de volgende objecten niet op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen:
• Baak, Wichmondseweg 9
• Olburgen, Olburgseweg 36
• Steenderen, Covikseweg 5
• Steenderen, Landlustweg 25
• Steenderen, Oltmansstraat 17
• Steenderen, Toldijkseweg 12
• Steenderen, Toldijkseweg 2
• Steenderen, Molenkolkweg 37
• Steenderen, Molenkolkweg 10

legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 10 februari 2010. 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 ligt vanaf 29 december 2010 t/m 9 februari 2011 tijdens
de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Schuttestraat 26, voor een veranderingsvergunning in verband met het uitbreiden/
veranderen van een veehouderij
De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen
in te brengen
Het 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 10 februari 2011.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het 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.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Vastgestelde verordeningen

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 16 december jl. en liggen van 23 december 2010
t/m 2 februari 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.
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Belastingverordeningen 2011
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 16 december jl. vastgesteld:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2011
• de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bronckhorst 2011
• de Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2011
• de Verordening rioolheffing Bronckhorst 2011
• de Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2011
• de Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2011
• de Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2011
• de Verordening brandweerrechten Bronckhorst 2011
• de Verordening marktgelden Bronckhorst 2011
• de Legesverordening Bronckhorst 2011

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. 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 voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.

De verordeningen treden op 29 december 2010 in werking. Gedurende twaalf weken vanaf de dag
na deze bekendmaking kunt u de verordeningen inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Hier zijn ze tegen betaling van kopiekosten ook verkrijgbaar. U kunt de verordeningen ook lezen
en gratis downloaden via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Gemeentelijke belastingen onder
Snel naar → Regelgeving → Financiën en economie.

Mogelijkheden voor beroep

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 29 december 2010 t/m 9 februari 2011 tijdens
de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning
voor het veranderen van een veehouderij
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-
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Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 16 december jl. ook de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op
1 januari 2011. U kunt de verordening inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen betaling
van de kopiekosten kunt u een exemplaar van de verordening verkrijgen. U kunt de verordening
tevens inzien en gratis downloaden via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Gemeentelijke belastingen
onder Snel naar → Regelgeving → Onderwijs.
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Verder is de Verordening naamgeving en nummering (adressen) op 16 december jl. door de raad
vastgesteld. De verordening treedt op 29 december 2010 in werking. U kunt deze kosteloos inzien
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kopiekosten is een exemplaar
van de verordening verkrijgbaar. U kunt de verordening ook lezen en gratis downloaden via
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Gemeentelijke belastingen onder Snel naar → Regelgeving →
Openbare orde en veiligheid.
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Bij ons (bijna) geen wachttijden!

Welkoop Hengelo Gld.
Spalstraat 37
7255 AB Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 17 13

Welkoop Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 14 41

Welkoop Vorden
Stationsweg 16
7251 EM Vorden
Tel. (0575) 55 15 83

Welkoop Zelhem
Dr. Grashuisstraat 11
7021 CL Zelhem
Tel. (0314) 62 12 38
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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
Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !
Maatwerk
voor optimaal
genot

Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!
Geen 19% btw op
arbeid maar 6%

Vraag n
naar de vele mogelijkheden

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

teer
Profi
3%
van 1
WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

ng

korti

op uw
tarief
BTW-

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??
Beumweg 17
7134 NR Vragender

telefoon: 0544-379415
fax.:
0544-379416

info@gzgeveltechniek.nl
www.gzgeveltechniek.nl

OPRUIMING
Niet 10, 20 of 30% korting,
maar elk 2e artikel GRATIS!
EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

Galerie met koffie- en theeschenkerij

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

De Burgerij
Zutphenseweg 11
7251 DG Vorden
www.deburgerij-vorden.nl

m.u.v. nieuwe en basis collectie

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

T/m 13 februari 2011 expositie ‘De schoonheid van herfst en
winter’ met natuurfoto’s van Rob Schoemaker e.a. en bronzen
beelden van Henk Eggersman.
Openingstijden: elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek
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arbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospect
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Team Honda Europe naar Dakar Rally

Henk Hellegers thuis aan rolstoel gekluisterd
gelooflijk inzet. Heel mooi om te zien
met welke motivatie zij het stokje van
mij overnemen. In Zuid Amerika word
ik wat betreft het technische gedeelte
vervangen door Hans Polsvoort. Dat
doet hij overigens samen met Theo
Koster, een man met op allerlei terreinen een jarenlange ervaring’, zo
zegt hij. De vijf motoren waarmee
straks gereden gaat worden, zijn door
Johan Braakhekke, Marcel Bulten,
Gerrit Polsvoort en Michel Reins in de
werkplaats in Vorden geprepareerd.
Vorige maand is het materiaal reeds
naar Argentinië verscheept. De twee
vrachtwagens zijn heel secuur ingepakt om tijdens de rally als garage te
functioneren.

eerst de Amerikaan Quin Cody die ik
zeer zeker in de ‘top tien ‘ zie rijden.
En dan natuurlijk Mirjam Pol die in
staat is het klassement bij de dames
te winnen. Voor het vierde jaar in ons
team: Christopher Jarmuz uit Polen.
De coureur Vadim Pritulyak uit Kazachstan is voor de tweede keer van
de partij. Vorig jaar moest Vadim vlak
voor het vertrek naar Zuid Amerika
vanwege een gebroken pols afhaken.
Blij dat hij er nu weer bij is. De Rus
Alexey Naumov rijdt voor het eerst
mee. Teammanager Theo Koster zal
tijdens de Dakar Rally worden bijgestaan door de monteurs Benno Rozen,
Gerrit Polsvoort, Michel Reins en Marcel Bulten.

Henk Hellegers is zeer content met de
vijf motorcoureurs binnen zijn team.
Henk: ‘ In het team dit jaar voor het

Verder is er tijdens de Dakar Rally
een samen werking met het team Gokobra, bestaande uit Kees Koolen en

Jürgen van der Goorbergh. Zij rijden
beiden in een buggy, met als monteur Gerben Vruggink die overigens
meerijdt in de jeep van Marcel Bulten
en Theo Koster. Het Gokobra project
wordt begeleidt door HT Rally Raid,
het bedrijf van Henk Hellegers. Thuis
in Vorden zit Henk Hellegers, dag en
nacht bij de telefoon, om indien nodig het team nog van advies te kunnen dienen. ‘ De rally 2011 is voor
mij geslaagd wanneer iedereen weer
gezond en wel terugkeert. Er gelden
drie steekwoorden: plezier, prestatie
en respect’, aldus Henk Hellegers die
het team op Schiphol noodgedwongen zal uitzwaaien en op 19 januari
hopelijk weer met bloemen zal kunnen verwelkomen. De Rally start op 1
januari in Buenos Aires. Op 15 januari
worden de coureurs weer in de Argentijnse hoofdstad terug verwacht.

“Altijd op zoek naar het beste”

Eugelink bestaat 25 jaar!

Henk Hellegers en coureur Mirjam Pol

Vorden - ‘Nu ik niet naar Buenos
Aires kan afreizen, zal ik je maar
niet vertellen welke woorden van
machteloosheid door mij heen
gaan. Laat ik het netjes houden,
schrijf maar op dat ik verschrikkelijk baal’, zo zegt Henk Hellegers teammanager van ‘ Team
Honda Europe’. Het is ook inderdaad geen alledaags gezicht, de
immer actieve Henk Hellegers
die zich in zijn kantoor aan de
Hilverinkweg in Vorden in een
rolstoel voortbeweegt.

werd al heel snel de bodem ingeslagen . Het werd één al treurnis. Henk:
‘ Wat bleek, 30 jaar geleden heb ik op
het Delden- circuit, hier vlak om de
hoek , ooit een keer mijn been gebroken. Er werd een schroef in het bot
gezet en klaar was Kees, zo leek het
toen. Helaas alles wat nadien mis kon
gaan, ging mis. Ik was 1,5 jaar uit de
roulatie. De schroef die nog in mijn
been zat is eigenlijk de oorzaak dat ik
nog steeds niet hersteld ben. Ze hebben mij geopereerd en opnieuw een
pin in het been gezet.

Hengelo - Eugelink Comfort om het Huis in Hengelo bestaat 15 januari 2011, 25 jaar!. Marcel en Carmen Eugelink willen dit jubileum
graag samen met haar klanten vieren. U bent dus ook, zonder aanschaf plannen, van harte welkom in onze grote vernieuwde showroom. In de jubileumweek van 17 tot en met 22 januari 2011 zijn er
diverse acties. Eugelink is leverancier van hoogwaardige zonwering,
serres, veranda’s en alle soorten kozijnen.

Marcel Bulten monteur in team Henk Hellegers

De Vordenaar ziet zijn zestiende Dakar- rally, die voor het derde achtereenvolgende jaar in Zuid Amerika
wordt gehouden, aan zijn neus voorbij gaan. En dat eigenlijk na een onschuldige rit op de motor, afgelopen
zomer in Frankrijk. Henk daarover:
‘We waren daar in Frankrijk met een
stel rijders bij elkaar. Bij een ritje op
de motor reed ik over een ‘opstapje’,
op zich niks bijzonders aan de hand.
Toen ik van de motor stapte, ‘zakte’ ik
door mijn been en wat bleek, scheenbeen en kuitbeen gebroken. Dat kan
gebeuren en mag je verwachten dat
je een paar maanden later weer hersteld bent. Ik vond het op dat moment het meest vervelend voor mijn
beide zoontjes. We zouden immers
een paar dagen later met vakantie
gaan’, zo zegt Henk Hellegers.
Zijn aanvankelijk optimistische gedachte over een voorspoedig herstel

Helaas de chirurg heeft het ‘verkloot’
, want er bleek nadien veel meer
aan de hand. Opnieuw een operatie
en toch voelde ik gewoon dat het
been niet ‘vast’ zat. Kortom door de
beenbreuk van 30 jaar geleden is er
in de loop der jaren een chronische
botontsteking ontstaan, een sluimerende infectie. Binnenkort word ik in
Eindhoven (jazeker door een andere
arts) opnieuw geopereerd. Ze hebben mij verteld dat die operatie (een
huid- en bottransplantatie) zo’n acht
tot elf uur in beslag zal nemen. Hoe
lang daarna het herstel zal duren
konden ze mij op voorhand niet vertellen. Dan begrijp je wel, hoe ik mij
nu voel’, aldus Henk Hellegers.
Intussen gingen de voorbereidingen
betreffende de Dakar- Rally in Zuid
Amerika gewoon door. Henk: ‘ Ik heb
gemerkt dat het gehele team zich on-

Marcel Eugelink begon in 1986 zijn
bedrijf aan de Berkenlaan. Achter
de huizen liep een steegje naar zijn
woning en schuur. De schuur was
te klein en werd aangepast voor
de werkzaamheden en deed dienst
als werkplaats. Als eenmansbedrijf
zag Marcel wel toekomst voor zijn
bedrijf. “In die tijd kwamen kunststofkozijnen, rolluiken en zonwering net een beetje opzetten”, blikt
hij terug. “In de Achterhoek en Liemers waren er toen ongeveer drie
bedrijven die hier professioneel mee
bezig waren”. Maar het verbouwde
schuurtje werd te klein. Vooral met
het maken van rolluiken had Eugelink te weinig ruimte.
Na vier jaar, in juni 1990, verhuisde
hij naar de Hofstraat. Het bestaande huis en de garage werd in vier
maanden verbouwd. De garage werd
tevens vernieuwd en uitgebreid tot
kantoor, werkplaats en showroom.
De werkzaamheden namen steeds
meer toe en ook hier werd na enige
tijd de ruimte te krap. Na negen jaar
werd uitgekeken naar een andere
locatie voor de bedrijfsvoering. In
1999 werd het bedrijf voortgezet
aan de Bleekstraat waar het nu ook

nog gevestigd is. Er is een kantoor,
een werkplaats en een grote showroom met een groot assortiment
aan producten. Vroeger stond het
bedrijf bekend onder de naam Eugelink Zonwering. Door de jaren heen
is het aanbod van producten erg
uitgebreid. De bedrijfsnaam werd
daarom dan ook veranderd in: Eugelink Comfort om het Huis. “Daarmee wordt beter aangegeven wat
we allemaal doen”, zeggen Marcel
en Carmen. “Alles wat met zonwering, kozijnen en terrasoverkapping
te maken heeft kunnen we in principe leveren. Alles is maatwerk in de
overtreffende trap. Door de jarenlange ervaring hebben we daarmee een
goede naam opgebouwd”.
Het personeel is goed opgeleid en
wordt regelmatig bijgeschoold in de
nieuwste technieken. Op dit moment
werken er, inclusief Marcel en Carmen, zes medewerkers bij Eugelink.
Vorig jaar mei is het Eugelink-team
versterkt met de komst van Stef Disbergen. “Stef heeft enorm veel vakkennis en ervaring en daar doen we
allemaal ons voordeel mee. Wij zijn
heel blij dat Stef bij ons gekomen is,
hij wordt zeer gewaardeerd ”, aldus

Marcel en Carmen. Het Hengelose
bedrijf heeft een groot klantenbestand. Het werkgebied is in de hele
regio rondom een straal van zo’n
dertig kilometer. Service en kwaliteit zijn bij Eugelink als vanzelfsprekend en staat hoog in het vaandel.
Al 25 jaar streeft Eugelink naar meer
woonkwaliteit en comfort in en om
uw woning. Een ervaren team zorgt
ervoor dat uw wensen worden vervuld met uitsluitend hoog gekwalificeerde producten. Ook voor een goed
advies bent u bij Eugelink aan het
juiste adres. In de grote showroom
zijn allerlei producten te zien die
door Eugelink worden geleverd. Het
is zeker de moeite waard om eens te
gaan kijken. U krijgt dan een goed
beeld van de vele mogelijkheden die
Eugelink te bieden heeft.
Eugelink Comfort om het Huis ziet
de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het bedrijf wil ook de komende jaren voorop blijven lopen
met vernieuwde producten en de
beste kwaliteit. “Innovatief en kwalitatief zijn begrippen die bij onze
bedrijfsvisie passen en daar gaan
we voor”. Eugelink Comfort om het
Huis is gevestigd aan de Bleekstraat
12 in Hengelo Gld. Tel. 0575-461210.
E-mail: info@eugelink.nl Fax: 0575461000. In de jubileumweek van 17
tot en met 22 januari 2011 zijn er
gigantische acties.
Zie de advertentie volgende week in
weekblad Contact.
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Terug naar de bron

Geslaagd symposium van
Stichting Staring Advies in Lochem

Lochem - Zaterdag 11 december vond het jaarlijkse symposium van
Stichting Staring Advies plaats. Het symposium is een gebaar van
dank naar alle vrijwilligers van de stichting en voor ieder ander die
via de stichting een warm hart toe draagt aan natuur en landschap in
Achterhoek en Liemers. Ruim 110 personen hebben het symposium
bijgewoond, dit jaar in het Staring College in Lochem. Thema van het
symposium was “Terug naar de bron”, waarbij werd ingegaan op de
watersystemen in de regio en de haarvaten van het watersysteem.

Water heeft een grote rol gespeeld
in de vorming van het landschap en
de bewoningsgeschiedenis van OostGelderland. Zo bestond rond 1800
een groot deel van de Achterhoek uit
natte moerasgebieden waar alleen de
hoge delen bewoonbaar waren. Het
grondwater stond veel hoger, het
kwelwater kwam nog uit de esranden. Dit water was zo schoon dat in
de sloten langs de essen vis gevangen
kon worden.
Ook anno 2010 speelt water een
aanzienlijke rol en Nederland heeft
beleidsopgaven in waterbeheer te
realiseren. Om wateroverlast of juist
verdroging tegen te gaan, moet water langer bij de bron of in haarvaten
vastgehouden worden.

Dit kan heel goed samen gaan met
natuurherstel. Kwelplaatsen bieden
daar uitstekende mogelijkheden
voor. Samen met het Waterschap
Rijn en IJssel wil Stichting Staring Advies kwelplekken op een waterkansenkaart in beeld brengen. Zo proberen we de resterende kwelplekken in
Achterhoek en Liemers onder de aandacht van bestuurders te brengen.
Centrale vragen tijdens het symposium waren dan ook: ‘Waar liggen de
bronnen en kwelgebieden?’ en ‘Wat
zijn de mogelijkheden voor herstel?’.
Zes sprekers (namens Alterra, Baaijens
Advies, Dienst Landelijk Gebied, Kreis
Borken, Bosgroepen Noordoost Nederland en Waterschap Rijn en IJssel)
deelden hun ervaringen of onder-

Prijsuitreiking Sint in Actie
van de HOV

zoek met het publiek. Bijvoorbeeld
over de hermeandering van de Berkel
in Duitsland of over bronnen in het
landschap en over bodemtypen. Ook
toonde een film inzicht over beekherstel van de Groenlose Slinge en was
er een wichelaar aanwezig. Iedereen
mocht op een grote kaart de bij hen
bekende bron- of kwelgebieden aankruisen. Deze kaart is nog niet af en
uw hulp is welkom!
Kent u een kwelplaats of bron? Dan
kunt u contact opnemen via info@
staringadvies.nl. Bronnen en kwelplaatsen kunt u herkennen aan de
plantengroei (bijvoorbeeld dotterbloem, waterviolier, goudveil of ijle
zegge), aan roestbruin water door
ijzer of door een gekleurd olie-achtig
laagje op het water. Dit laagje wordt
afgescheiden door bacterien die leven
van in grondwater opgelost ijzer. Het
lijkt op olie, maar als u er bijvoorbeeld een steentje in werpt, breekt
het vlies in brokkelige stukjes. Een
olielaagje daarentegen, neemt de oorspronkelijke vorm weer aan.

Herwers Dacia Doetinchem steunt CliniClowns

Maxxis ScanCoveryTrial

Hengelo- Mevr. Plekkenpol uit Hengelo is één van de vele prijswinnaars van de Sint in Actie van de Hengelose Ondernemers Vereniging
geworden.
Ze ging met de fiets naar huis die beschikbaar was gesteld door Slotboom
tweewielers.
Deze prijs werd haar uitgereikt tijdens de Candle Light Shopping van
Hengelo. Maar er waren vele prijswinnaars, alle HOV leden stelden een

Alliantie Indomo, Metos en Retera Interieurwerken

Caterplaces staat voor
vernieuwende keuken- en
inrichtingsconcepten
Rudi van Aken namens Herwers overhandigt Team4CC de sleutel van de Dacia Duster.
Hengelo - Het Gelderse team4CC (Dijon Hansen en Gerben Weulen Kranenbarg) doen van 8 tot en met 15 januari mee aan de internationale
Maxxis ScanCoveryTrial, een autotoertocht kris kras door het overweldigende Scandinavië. Gereden zal gaan worden in een splinternieuwe
Dacia Duster welke speciaal voor dit autosportevenement volledig beschikbaar is gesteld door Herwers, Dacia dealer te Doetinchem.

Maxxis ScanCoveryTrial
De Maxxis ScanCoveryTrial is beslist
geen race of rallywedstrijd, maar
een autotoertocht waarbij door het
navigeren op coördinaten en gedeeltelijk gebruikmaking van een routeboek met het bolletje pijltje systeem,
men de meest prachtige maar ook
extreme kant van Scandinavië zal
zien en ondervinden. Een spannende
tocht in combinatie met de verschillende wedstrijdelementen maken de
Maxxis ScanCoveryTrial 2011 uiterst
uniek in zijn soort!

Dijon en Gerben zich mede als doel
gesteld, om middels dit autosportevenement, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor CliniClowns. De stichting
CliniClowns bezorgen ernstig zieke
kinderen wat afleiding, zodat ze weer
even aan iets anders kunnen denken,
dan alleen aan het ziek zijn.

tuurlijk een bedankbrief. De gehele
opbrengst wordt 1:1 gedoneerd aan
de stichting CliniClowns … kortom
een geweldig streven van deze twee
reuze enthousiaste heren.
Dacia Duster
Met de Duster bewijst Dacia dat het
mogelijk is een all-terrain aan te bieden die functioneel, betaalbaar en milieuvriendelijk is. Dacia blijft in staat
om te breken met gevestigde normen.
De Duster heeft een ongekende prijs/
ruimte/prestaties-verhouding. Het
meest actuele aanbod occasions is te
vinden op www.herwers.nl

Dankzij de CliniClowns kunnen de
zieke kinderen eens de lach centraal laten staan en weer even gewoon kind zijn! Vrije giften voor
CliniClowns kunnen worden gestort
op 8871.10.39.55 t.n.v. Dijon Hansen Beek. Vermeld wel uw naam en
adresgegevens, want we sturen u na-

De verslagen van Team4CC zijn te
lezen op zowel www.herwers.nl als
op www.team4cc.nl. Daarnaast is de
rit te zien bij RTL Autowereld op 30
januari, 6 en 13 februari 2011. In de
Autoweek zal een artikel worden geplaatst over de Scan Covery Trial.

Doesburg - In een Yogales beoefen je met plezier en diepgang simpele
lichamelijke oefeningen. Yoga is erop gericht om zowel mentaal als lichamelijk tot diepe ontspanning te komen. Er ontstaat een betere balans tussen denken en voelen. Je wordt hierbij uitgenodigd jezelf op een
nieuwe manier te leren kennen. Je komt thuis bij jezelf. Ook wordt er
gewerkt aan een diepe natuurlijke ademhaling. Het laatste kwartier van
de les is een liggende eindontspanning.

TAI-CHI-TAO
Tai-chi-tao is gericht op gezondheid,
welzijn en zelfontplooiing. Tai-chitao bestaat uit eenvoudige, natuurlijke bewegingen, die staand of zittend worden uitgevoerd. Tai-chi-tao
geeft je meer energie en door de rust

Team 4CC en CliniClowns
Zoals de naam al aangeeft, hebben

prijs beschikbaar met een minimale
waarde van 50 euro zo gingen er
prijswinnaars naar huis met complete buiten barbeques, 1 minuut gratis
winkel bij de supermarkten, dinerbonnen etc. Zo was deze actie ook dit
jaar weer een groot succes.

Ruurlo - Zelf zien ze het als “een
logische reactie op ontwikkelingen in de markt”, maar de
alliantie tussen Indomo, Metos
en Retera Interieurwerken mag
gerust als innovatief worden
gezien. Onder de naam Caterplaces gaan de drie bedrijven
op projectbasis werken aan vernieuwende inrichtings- en keukenconcepten voor de horecaen grootkeukenbranche.

Metos en Retera Interieurwerken,
mogen ons zonder uitzondering beschouwen als toonaangevende specialist op ons eigen vakgebied en in
de samenwerking leidt dat tot vernieuwende oplossingen voor onze
opdrachtgevers.”

“Caterplaces is het antwoord op de
toenemende vraag vanuit de markt
naar een geïntegreerde projectaanpak. We praten dan voornamelijk
over grote, bijzondere inrichtingsen keukenconcepten die multidisciplinair moeten worden ingevuld
en waar beleving centraal staat.”
Aan het woord is Roland Moesman,
verkoopdirecteur van grootkeukenfabrikant Metos. “Door deze unieke
alliantie kunnen wij nu de crème de
la crème op het gebied van inrichting, grootkeukentechniek en -toebehoren aanbieden. Wij, Indomo,

Een van de belangrijkste argumenten om met Caterplaces in zee te
gaan is volgens Moesman de efficiënte werkwijze. “Ongeacht de
omvang van het project hebben
opdrachtgevers bij ons slechts één
aanspreekpunt. Dat betekent in de
praktijk geen onnodige overlegsituaties meer met meerdere partijen,
maar een perfecte coördinatie en
een gedegen onderlinge afstemming
door een van onze professionals. De
kans op storende fouten en vervelende vertragingen worden hierdoor
tot een minimum beperkt. Onze
aanpak leidt dan ook onherroepelijk tot kostenreductie.” Wie meer
wil weten over Caterplaces kan een
brochure aanvragen via 0800 - 2211
222 of www.caterplaces.nl

in de bewegingen beïnvloedt het de
ademhaling. Hierdoor ontstaat er
een gevoel van welbevinden en evenwicht. De lessen hebben, net als in de
yoga, een open karakter. Leeftijd of
handicap maken niets uit, men heeft
er gewoon plezier in! Het heeft een

positief effect op lichaam en geest.
De cursussen YOGA / TAI-CHI-TAO in
Baak-Drempt-Brummen-Hoog Keppel. Inlichtingen en opgave: Francis
Arntz-Rutten, Gedipl. docente, Zomerweg 3, Doesburg, tel. (0313) 47 13 86
e-mail: francis_arntz@hotmail.com

Yoga
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In Hengelo en Zutphen

Het is feest in de sportschool!

Hengelo - Binnenkort staat bij sportcentrum AeroFitt SH’BAM van Les
Mills op het lesrooster. SH’BAM is een laagdrempelig dansprogramma,
een full-body workout die simpele dansbewegingen op de nieuwste
Top 40 hits combineert met dance-muziek, remixen van bekende classics en moderne Latin tracks. De simpele choreografie wordt overgebracht door energieke en goed opgeleide instructeurs, die deskundig
zijn in het wat Les Mills noemt ‘overbrengen van Fitness Magic’.
SH’BAM is het allernieuwste programma van Les Mills: wereldwijd markt-

leider op het gebied van gestandaardiseerde groepsfitnessprogramma’s.

SH’BAM is anders dan op sport georiënteerde groepsfitness workouts,
omdat SH’BAM gebaseerd is op de
moves, muziek en sfeer uit discotheken over de hele wereld. Er bestaat
geen enkel ander dansprogramma
dat eenvoudiger is dan SH’BAM. De
instructeur leert de deelnemers de
basis choreografie en coacht ze door
elk nieuw pasje - en mensen kunnen er zoveel uitdaging en styling in
brengen als ze zelf willen! SH’BAM is
dus voor iedereen geschikt: man en
vrouw, jong en oud!
“Deelnemers aarzelen vaak of ze deel
zullen nemen aan een groepsfitnessles, maar de meeste mensen gaan
wel graag een avondje stappen en
staan dan de hele avond te dansen
op de dansvloer!”, vertelt Wilma Jansen enthousiast. “Wij willen graag de
muziek, moves en atmosfeer waar
mensen van houden naar ons sportcentrum brengen, zodat mensen een
hoop lol hebben en helemaal vergeten dat ze met een workout bezig
zijn”!
Hoe ziet een SH’BAM les eruit? Een
typische SH’BAM les duurt 45 minuten en bestaat uit 12 verschillende
muziektracks. Elke track heeft een eigen choreografie en kan gezien worden als een aparte dans die op zichzelf staat. De les begint met een basis
warming-up, waarbij al je spieren,
van je schouders, borst en heupen tot
zelfs je vingertoppen, in beweging komen. Hierna volgen, in een blok van
35 minuten, verschillende danscombinaties die eenvoudig, maar ook super fun zijn. Dit blok wordt afgesloten met diverse stretchoefeningen.
Wilt u ook SH’BAM ervaren? De introductie van deze nieuwe les is op
zondag 9 januari tijdens onze open
dag. U kunt meedoen of komen kijken. Hengelo aanvang 13.30 uur en
14.30 uur. Zutphen aanvang 10.45
uur en 11.45 uur. Wanneer u mee
wilt doen is het noodzakelijk te reserveren via wilma@aerofitt.nl of bellen
naar 0575-465001 voor Hengelo en
0575-538425 voor Zutphen. Vanaf 10
januari staat SH’BAM op het lesrooster. U kunt kijken voor het lesrooster
op www.aerofitt.nl

Vokate geeft afwisselend kerstconcert

Vorden - Op 15 december jl. heeft koor Vokate in samenwerking met
het saxofoonensemble uit Beek een mooi en afwisselend kerstconcert
gegeven.

Het koor onder leiding van Jan Visser en muzikale begeleiding van Yuri
Ivanov zong deze avond afwisselende
nummers als: There is Candle, Zoek
vrede, When a Child is born en hoor
de Engelen zingen Deer. Dit werd afgewisseld door het saxofoon ensem-

ble met nummers als: Jingle Bells,
joy to the world en we wish you a
merry Christmas. Buiten het koor
en saxofoon ensemble, speelden Jan
Visser en Yuri Ivanov ook een bijzonder mooi nummer genaamd Gabriëls
Hobo en werd er nog een kort kerst-

verhaal verteld. De avond werd afgesloten met een gezamenlijk optreden
van Vokate en het saxofoonensemble
Beek met het nummer Winter Wonderland.
Na het concert was er de gelegenheid
nog even na te genieten van het concert onder het genot van een kopje
koffie, thee of een glaasje glühwein.
Kortom een zeer geslaagde avond.

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

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Flinte: Geweer.
“De oppassers hebt ‘m de flinte af’enommene,
noo zal e ‘t streupen wal laoten motten.”
B. Ni’j joor: Ni’j joor afwinnen.
Iemand het eerst gelukkig nieuwjaar toewensen.
“Ik heb ow ni’j joor af’ewonnene.”
C. Pieneköttel: Vrek, gierigaard.
“Da’s zonnen pienenköttel, den drunk met de karmisse
alleen mor ‘n borreltjen in huus.”

Ultieme wens endurorijder Erwin Plekkenpol

Graag een keer de Dakar Rally
rijden!
Vorden - Erwin Plekkenpol wordt
volgend jaar maart 30 jaar. Voor
een endurorijder zo op het oog
nog lang geen tijd om te stoppen (kijk naar collega Erik Davids). Toch overweegt Erwin Plekkenpol om de helm eind 2011 of
misschien een jaar later, aan de
wilgen te hangen. De Vordenaar
draait in zijn tak van sport de
gashandel al ruim tien jaar op het
hoogste niveau open. Erwin: ‘Dan
is het ook mooi geweest, al heb ik
daarna nog wel een ultieme wens:
ooit een keer als motorcoureur
de Dakar Rally te rijden. Dat lijkt
mij een fantastische uitdaging’,
zo zegt hij.
Erwin heeft in de loop der jaren in
vrijwel alle (motor) landen onder
alle omstandigheden gereden. Denk
alleen maar aan de Internationale
Zesdaagse, waarbij hij ‘all over the
World’ menig gouden medaille in de
wacht sleepte. In 2011 wordt de Zesdaagse in Finland georganiseerd en
daar wil hij nog graag een keer vlammen. Het evenement wordt bewust
in augustus (bouwvakvakantie) verreden. Dit in verband met de weersomstandigheden. In september/ oktober
kan het in Finland namelijk al sneeuwen ! Het afgelopen jaar was voor
Erwin Plekkenpol wel heel apart. In
2007/2008 en 2009 ging hij financieel
ondersteund door sponsor booking.
com als professional endurorijder
door het leven.
Een periode die hem qua levenservaring veel heeft gebracht maar waar
Erwin ook veel offers moest brengen.
Denk alleen al aan de vele maanden
dat hij in zijn eentje in Italië verbleef
en hij zich daar zelf maar moest zien
te redden . Eind 2009 kwam er een
eind aan deze ( fullprof ) periode. Voor
Erwin geen verrassing want hij wist
al van te voren dat het profcontract
voor een lengte van drie jaar zou worden afgesloten. Booking.com gaat nu
Hans Vogels (nationaal endurokampioen in de klasse E2) voor drie jaar
sponsoren. Erwin: ‘ Natuurlijk was
2010 voor mij een speciaal jaar. De
afgelopen jaren was ik alleen maar
met de motorsport bezig geweest en
nu moest ik plotseling overschakelen
op een fulltime baan als vertegenwoordiger.
Ik werk thans bij de firma Hoco Parts
B.V. in Barneveld. Ik verkoop daar
in heel Nederland aan de detailhandel offroad producten. Denk daarbij
aan motorkleding, banden en motoronderdelen. Het werk bevalt mij
hartstikke goed. Wel heb ik door
deze baan qua training een hele ommezwaai moeten maken. Voor doordeweeks trainen heb ik nauwelijks
tijd. Nu er momenteel geen wedstrijden zijn ga ik in het weekend hardlopen en bezoek ik een sportschool.
Vergeleken bij vroeger dus duidelijk
minder trainingsarbeid’, aldus Erwin
Plekkenpol.‘Goede en slechte tijden’
wisselden elkaar in het sportleven

van Erwin in 2010, regelmatig af.
Erwin: ‘ Zo kwam ik in het voorjaar
tijdens een crosswedstrijd in Rhenen
ten val, waardoor ik zes weken uit
de roulatie was. Tijdens de enduro in
Italië (meetellend voor het Europees
kampioenschap) verdraaide ik mijn
knie, een ernstige blessure. Direct na
terugkomst in Nederland ben ik door
dokter van Norel in Nijmegen geopereerd’, zo sprak hij. Toen in september in Portugal de laatste enduro van
start ging, prijkte Erwin Plekkenpol
op de vijfde plaats. Pech voor hem
dat de organisatie op de slotdag besloot de afsluitende cross te schrappen. Teveel stof op het circuit, dus
te gevaarlijk. Daarvoor in de plaats
werd er een extra tijdronde ingelast.
Erwin baalde als een stekker, want
juist de crossproef is hem op het lijf
geschreven! Uiteindelijk eindigde hij
bij de EK op de (toch zeker eervolle)
zevende plaats.
In 2011 wordt de EK in Spanje, Roemenië, Hongarije en Frankrijk verreden. Erwin: ‘Ik zal er alles aan doen
om bij de eerste vijf te eindigen’, zo
zegt hij. Het afgelopen jaar eindigde
Erwin Plekkenpol bij de NK enduro
achter kampioen Hans Vogels om de
tweede plaats. ‘Hans is de terechte
kampioen, hij won alle manches en
dat zegt genoeg’, zo complimenteerde Erwin. In 2011 wil de Vordenaar
in de klasse E2 opnieuw een gooi
doen naar de nationale titel. Erwin:
‘Ondanks dat Hans Vogels overstapt
naar de E3 klasse, zal het voor mij
niet gemakkelijk worden. Met Robin
Nijkamp, Erald Lammertink, Ralph
Hubers en ik zijn er vier kanshebbers.
Het belooft in elk geval een spannende strijd te worden’, zo zegt hij.
Toch behaalde Erwin Plekkenpol in
2010 twee nationale titels. Namelijk
met het WPM- KTM team (bestaande
uit Mark Wassink, Ismo te Velde,
Rick Broer en Erwin Plekkenpol). Ook
werd hij kampioen van Nederland
met het team van VAMC De Graafschaprijders. Dit team bestond uit de
rijders: Mark Wassink, Amel Advocaat, Bjorn Schrijer, Gerben Vruggink
en Erwin Plekkenpol. Het nieuwe
motorsportjaar begint op zaterdag 15
januari. Dan wordt in Enter de eerste
endurowedstrijd in 2011 verreden.
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Kapsalon Lurvink Steenderen is bijna jarig!

Vijfjarig jubileum gevierd

Thijs Govers tweede op NK
schaatsen

Thijs Govers in actie tijdens sprint NK

Vorden. Het Vordense schaatstalent Thijs Govers heeft op uitnodiging
van de KNSB meegedaan aan het NK Kortebaan dat verreden werd in
Biddinghuizen. Thijs behoort inmiddels tot de vaste top drie van snelste Nederlandse pupillen langebaan en moest het opnemen tegen de
top 32 heren A- pupillen volgens de KNSB ranglijst. Voor Thijs Govers
was het de eerste kennismaking met deze sprint discipline. In plaats
van de vertrouwde ovale 400 meter baan, moest er nu 140 meter rechtuit gesprint worden. De afstand voor de meisjes bedroeg overigens 120
meter.
Kapsalon Lurvink in Steenderen bestaat 5 jaar begin 2011.
Steenderen - Kapsalon Lurvink viert begin januari 2011 het eerste lustrum. Het is dan alweer vijf jaar geleden dat de kapsalon van Ellen
Geurts-Evers overging in de handen van Dianne Roordink.

betere prijs. “Zo kon ik de prijzen gelijk houden, niet onbelangrijk in deze
tijd,” legt Dianne uit.

In mei 1999 werd Dianne Roordink
door kapper Gerard Lurvink gevraagd
om de kapsalon in Hengelo Gld., waar
zij enige maanden werkte, over te nemen. “Geheel niet mijn bedoeling,
maar met het personeel achter me
besloot ik de uitdaging aan te gaan
in de moeilijkste periode van mijn
leven,” vertelt Dianne. “Achteraf gezien, ondanks de up’s en down’s was
het mijn beste beslissing ooit!”
Vandaag de dag, bijna 12 jaar verder
en met een dijk van een team achter
haar, runt ze twee zaken. “De te koop
staande zaak in Steenderen kwam
onverwachts op mijn pad,” lacht ze.
“Voor iemand als ik, die iedere vijf
jaar een nieuwe uitdaging zoekt,
kwam dit op een perfect moment.”

Inmiddels werken met Dianne en
Renate, ook Suzanne, Jacqueline en
Mieke in Steenderen en zijn ze één
team met dat van Hengelo Gld. erbij.
De kapsters scholen elk jaar in het
voor- en najaar bij om van de nieuwste trends op de hoogte te zijn.

Samen met Renate van Maren, stond
Dianne de eerste dinsdag in januari,
nu vijf jaar geleden, in de vernieuwde kapsalon. “Het was spannend. We
vroegen ons af of het ging het lopen
zoals we dat graag wilden,” weet Dianne nog. Het lukte! De klanten van
het eerste uur weten ook nog heel
goed dat zij de eersten waren in de
toen nieuw ingerichte kapsalon. In
de loop der jaren breidde de klantenkring zich uit en komt van jong tot
oud in de moderne kapsalon in Steenderen.
Lurvink Steenderen startte met Farouk producten, waar het team enthousiast over was. Nu werken de
kapsters met een ander merk, Artégo,
van dezelfde kwaliteit maar voor een

“Samen met mijn collega’s wensen
wij u allen een gezond en goed geknipt 2011! Ons voornemen is ook
voor het nieuwe jaar gezelligheid,
prijsvriendelijkheid en vooral kwaliteit te bieden.” Kapsalon Lurvink,
Dorpsstraat 29a, telefoon (0575) 45 25
55 is geopend op dinsdag en vrijdag
9.00-20.00 uur, woensdag en donderdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 9.0015.00 uur.

Nissan NOTE actie

Alleen tijdens de Herwers Nissan
Eindejaarsshow

Er werd volgens een afvalsysteem
gereden. In de eerste ronde werd de
tegenstander door loting bepaald,
waarna men twee keer elkaar moest
sprinten. De totaaltijd bepaalde het
doorgaan en de tegenstander in de
volgende ronde . Na elke ronde halveerde het aantal deelnemers. Na drie
ronden en zes keer 140 meter maximale sprint bereikte Thijs Govers de
laatste vier. Alle vier finalisten reden
vervolgens tegen elkaar. Thijs toonde
in de ijzige kou karakter en won de
eerste twee finale ritten. Na het startschot moest hij vervolgens voor de 9e
keer volle bak de 140 meter sprinten.
Joost van Dobbenburgh uit Den Haag
klokte 0,06 seconde sneller dan de
Vordenaar.
Het Wilhelmus, de NK krans en
het KNSB- goud was voor de Haagse

Wichmond - Veldrijder Thijs van
Amerongen uit Vorden is zondag
tiende geworden in de Wereldbekerwedstrjd in het Belgische Zolder.

STRAATJE OUDEJAARSLOTEN
CADEAU
Besluit u tijdens de Eindejaarsshow
bij Herwers Nissan een auto te kopen, dan krijgt u gratis een straatje
Oudejaarsloten t.w.v. 150 euro cadeau! Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

OPENINGSTIJDEN
Openingstijden van de Eindejaarsshow zijn maandag t/m donderdag
van 10.00 - 18.00 uur, vrijdag 10.00

- 20.00 uur en zaterdag van 10.00 17.00 uur. 31 december van 10.00 15.00 uur. Traditioneel staat de snert
weer klaar bij Herwers Nissan Doetin-

De bokaal werd gewonnen door Friesland. Gewest Gelderland eindigde als
laatste.

Van Amerongen tiende in
Wereldbeker

Hengelo - De traditionele Eindejaarsshow bij Herwers Nissan is
weer in volle gang. Tot en met
31 december a.s. is er te genieten
van verschillende aantrekkelijke
aanbiedingen en is er een groot
aanbod aan occasions. Daarnaast
ligt er voor iedere bezoeker een
aardige attentie klaar.

NISSAN NOTE ACTIE
Speciaal voor de Eindejaarsshow, tot
en met 31 december a.s., heeft Herwers Nissan de Nissan NOTE aantrekkelijk geprijsd. De uiterst compleet
uitgeruste Nissan NOTE Herwers Edition is scherp geprijsd en bovendien
kan er gebruik gemaakt worden van
de rentevrije financiering. Herwers
Nissan maakt de aanschaf van een
nieuwe Nissan NOTE nu wel heel
aantrekkelijk.

schaatser, zilver voor Thijs Govers uit
Vorden en brons voor Niek Deelstra
uit Heerenveen. Het was dat weekend het derde ‘zilver ‘ voor Thijs Govers. Op de zaterdag daarvoor won
hij twee keer zilver op de ijsbaan in
Groningen. Samen met onder meer
Bart Kuitert uit Vorden werd tijdens
de strijd om de Kardingebokaal de
eer van de provincie Gelderland verdedigd. De snelste schaatsers per
leeftijdscategorie van de Gewesten
Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en Gelderland streden in deze
jaarlijks terugkerende wedstrijd om
de Kardingebokaal. Bart Kuitert viel
dit keer net niet in de prijzen.

chem, Hengelo en Zevenaar. Graag
tot ziens! www.herwers.nl

Op een spiegelglad parcours greep
Lars Boom de eindzege, vóór de Belgen Niels Albert en Bart Wellens. Van
Amerongen passeerde 2 minuten en
45 seconden na de winnaar de eindmeet.
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PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN
€ 25,- korting per man per dag

+ 10% KORTING
op materiaal (excl. glas)



 

  

..vakkundig g ebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat
uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht
volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt
Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen
u al het werk uit handen, van eerste schets
tot oplevering. Meer informatie vindt u op
onze site: www.bruggink-bv.nl.

Laat ook uw speciale krant onze
zorg zijn. Vormgeving, redactie,
opmaak, verspreiding: wij denken
graag met u mee!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

TEGEN
SCHERPE
PRIJZEN

VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Special

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

WINTERBANDEN
APK % 19,00 ALL-IN

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

  


 


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.

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

drukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden,
(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

HOESLAKENS

KUSSENS

Cinderella 100% katoenen
hoeslakens

Synthetisch kussen gevuld met
luxorel en een katoenen tijk, antiallergisch, goed wasbaar en bij te
vullen.
van 27,95
nu 19,95

vele kleuren
van 14,95 voor
van 15,95 voor
van 16,95 voor
van 22,50 voor
van 24,95 voor
van 29,95 voor
van 32,50 voor
p/st.
nu

12,95
13,95
14,95
17,95
20,95
22,95
25,95
5,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vochtregulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st.
nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,

Jersey hoeslakens

tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st.
nu 2 voor

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen
90/200
van 14,95 voor 9,95
90/210-220
van 16,95 voor 11,95
140-160/200 van 19,95 voor 15,95
180/200
van 23,95 voor 19,95
Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

90% dons kussen van Brinkhaus

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

Super kwaliteit
Jersey hoeslakens
Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL
1 persoons
van 39,95 vanaf 14,95
2 persoons
van 49,95 vanaf 19,95
Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 24,95

Hoeslakens Flanel
80/200
90/200
140/200
160/200
180/200
slopen 60/70

van 29,95
van 29,95
van 39,95
van 44,95
van 49,95
NU 2 stuks

voor
voor
voor
voor
voor
voor

100% katoen in vele
80/200
van 23,95
90/200
van 24,95
140/200
van 34,95
160/200
van 39,95
180/200
van 42,95
slopen 60/70 p/st.

kleuren
voor 19,95
voor 21,95
voor 28,95
voor 32,95
voor 35,95
nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen
80/200
van 31,95 voor 19,95
90/200
van 34,95 voor 19,95
90/210-220
van 38,95 voor 22,95
140/200
van 44,95 voor 26,95
160/200
van 49,95 voor 29,95
180/200
van 54,95 voor 32,95
180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Effen baddoeken in vele kleuren
Washand
NU
1,95
Gastendoek
NU
3,95
Handdoek 60/110 nu 2 voor 15,00
Baddoek
70/140
NU
12,95

Baddoeken van Vossen,
Vandyck en Yep
Restanten!
UITZOEKEN 60/110
nu 2 voor

9,95

Vandijck badmat
55/55
60/60
55/90
70/140

100%katoen.
Toiletmat van 15,95
Bidetmat van 16,95
Badmat van 24,95
Badmat van 44,95

nu
nu
nu
nu

10,95
12,95
16,95
34,95

Prachtige badstof en
velours badjassen
van Vandijck

Velours van 69,95 nu 49,95
Badstof van 64,95 nu 44,95

TAFELGOED
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

9,95
19,95
24,95
29,95
2,50
4,95

Sierkussentjes
uitzoeken

NU

9,95

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons en veren binnenin
van 99,- p/st.
nu voor 69,-

met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,nu

59,-

Wollen dekbedden Texellent

Synthetische dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers.
140/200 van 79,- voor 49,1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,2 pers.
200/200 van 119,- voor 79,litsjum.
240/200 van 129,- voor 89,litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-

Eclair enkeldekbed Anti-allergisch. 60º
wasbaar. 100% perkal katoenen tijk.
140/200 van 79,95 voor 49,95
1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 89,95 voor 59,95
2 pers.
200/200 van 129,- voor 79,95
2 pers. xl 200/220 van 139,- voor 89,95
litsjum.
240/200 van 139,- voor 89,95
litsjum. xl 240/220 van 159,- voor 99,95

Wollen 4 seizoenen dekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.
140/200 van 129,- voor 89,1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 109,2 pers.
200/200 van 169,- voor 129,litsjum.
240/200 van 209,- voor 149,litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 169,-

Kinderen
Dames
Heren

vanaf
vanaf
vanaf

14,95
29,95
39,95

90% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers.
140/200 van 199,- voor
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor
2 pers.
200/200 van 319,- voor
litsjum. 240/200 van 359,- voor
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor

Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

vanaf

5,95

Linnen glazendoeken NU
Vaat/werkdoeken
4 voor
Glazendoeken bamboevezel

4,95
5,3,95

per set

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

119,139,189,219,239,-

Yves Delorme 90% dons winterdekbed.
1 pers.
litsjum.

140/200
240/200

van 299,- voor
van 599,- voor

149,299,-

Body Comfort 90% dons 4 seizoenen
dekbed.

HALVE PRIJS
1 pers.
litsjum.

KEUKEN

Eclair 4 seizoenen dekbed.
140/200 van 159,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 179,2 pers.
200/200 van 249,2 pers. xl 200/220 van 279,litsjum.
240/200 van 289,litsjum. xl 240/220 van 319,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

99,95
115,159,175,179,199,-

Donzen dekbedden

HALVE PRIJS

HONDERDEN BADJASSEN

Lopers + dekservetten
Tafellakens ± 140-190
Tafellakens ± 140-220
Tafellakens ± 160-260
Servetten
Placemats

99,-

DEKBEDDEN

Vandyck, Livello en
Fashion

21,95
29,95
34,95
14,95

UITZOEKEN!

nu

Traagschuim neksteunkussen

BADGOED

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers.
van 29,95 voor
2 pers.
van 42,95 voor
litsjum.
van 48,95 voor
onderslopen 60/70 nu 2 voor

van 179,00

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st.
nu 59,-

19,95
19,95
26,95
29,95
34,95
14,95

Satijnen hoeslakens

49,-

140/200
240/200

van 389,- voor
van 599,- voor

189,299,-

SPREIEN

HALVE PRIJS

Fleece Plaids
(150-200 cm)

NU 19,95

100% DONS
TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette enkel.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

269,299,369,409,449,-

NU
NU
NU
NU
NU

169,189,239,279,319,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

489,519,659,739,799,-

NU
NU
NU
NU
NU

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

299,339,449,529,599,-

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

in
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

Weevers wenst u een
TUSBMFOE 2011
Met een positieve blik kijken we naar 2011, waarin we ook u weer het echte plaatselijke nieuws mogen brengen. Wekelijks in onze
huis-aan-huis bladen en dagelijks op internet. Ook bedanken we onze adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen in 2010 en
hopen hen in 2011 weer van dienst te mogen zijn. De redacties van de weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids wensen u allen
een voorspoedig 2011.
www.webpaper.nl

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Elna

8FFWFST Net

8FFWFST Emaus

8FFWFST

studio $POUBDU

G e r i ch t
adverteren
in de
A ch t e r h o e k :
GEMEENTE BRONCKHORST

Contact

BRONCKHORST NOORD
Verspreidingsgebied Vorden,
Kranenburg, Wichmond, Linde,
Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,
Mossel, Medler, Veldwijk
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,
uiterlijk maandag 09.00 uur
Oplage 4.500

Contact

BRONCKHORST MIDDEN

MEDEWERKER CONTENT MANAGEMENT M/V

Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr.; VCP800180
Werkzaamheden;
Je bent primair verantwoordelijk voor het beheer van de database
die dient ter ondersteuning van alle e-business applicaties. In
deze database worden alle artikelen beheerd. De database wordt
o.a. gebruikt voor het creëren van (klantspecifieke) catalogi. Ook
dienen de gegevens als basis voor de webshops. Producten, artikelnummers, specificaties, prijzen worden door jou vastgelegd
en bijgehouden. Daarnaast worden alle ondersteunende materialen (bv. foto’s, video’s) beheerd. Je zorgt ervoor dat de database
altijd de correcte informatie bevat en actueel is.
Functie eisen;
- Minimaal MBO werk- en denkniveau;
- ervaring met databaseverkeer;
- accuraat en kritisch;
- goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
- klantgericht.

MEDEWERKER BEDRIJFSRESTAURANT

M/V

Omgeving Terborg - Fulltime - vacaturenummer; VMK80645
Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het beheren van de voorraad in de
kantine, het opwarmen/klaarmaken van maaltijden/hapjes,
bezorgen van koffie en thee (driemaal daags) in de productie,
het verzamelen van afval, het klaarzetten van koffie en thee in
de kantine, het onderhouden en bijvullen van de drank-, koffieen snoepautomaat, het maandelijks balansen van de voorraad
in de kantine, het financieel beheer van de kantinekas en het
schoonmaken van het bedrijfsrestaurant.
Functie eisen;
- Werkervaring in een soortgelijke functie;
- flexibele instelling;
- representatief;
- ervaring in horeca en/of keuken.

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en
Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noordink, Oosterwijk
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen donderdag 17.00 uur,
uiterlijk maandag 09.00 uur
Oplage 7.450

Contact

BRONCKHORST ZUID
Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,
Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,
Halle, Halle Heide, Slangenburg,
Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en
Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,
Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,
Halle Nijman, Heurne
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk
maandag 09.00 uur
Oplage 9.800

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,
de Bruil, Barchem
Verschijnt op woensdag/donderdag
Kopij binnen maandag 12.00 uur,
uiterlijk dinsdag 09.00 uur
Oplage 4.500

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V

GEMEENTE ZUTPHEN

Werkzaamheden;
Samen met collega´s in de binnendienst verkoop je de producten, verstrek je afnemers telefonische productadviezen en adviseer je hen. Samen met je vaste collega in de buitendienst werk
je aan het rayon waarover de desbetreffende vertegenwoordiger
de eindverantwoording heeft.

Contact

Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr.; VCP800184

Functie eisen;
- Een commerciële opleiding op MBO+ niveau;
- enige ervaring in een commerciële functie is een pré;
- uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden;
- een grote mate van flexibiliteit, pro-activiteit, creativiteit,
organisatietalent en teamgeest;
- enthousiasme, inlevingsvermogen en overtuigingskracht.

SERVICEMONTEUR BUITENDIENST

M/V

Omgeving Doetinchem - fulltime- vacaturenr.; VCP00652
Werkzaamheden;
In deze functie voer je zelfstandig de opgedragen serviceactiviteiten 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 elektrotechniek;
- sterk analyserend vermogen;
- commercieel inzicht;
- meerjarige ervaring in montage- en servicewerk;
- in het bezit van een geldig heftruckcertificaat;
- rijbewijs B-E;
- VCA-B diploma.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V

Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VDB800256

WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,
Warken, Boggelaar
Verschijnt op zaterdag
Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur
Oplage 6.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna

LICHTENVOORDE
Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,
Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,
Vragender, Zieuwent
Verschijnt op donderdag
Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,
advertentie 17.00 uur
Oplage 8.900

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,
Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,
Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,
Eefsele, Het Broek
Verschijnt op donderdag
Kopij binnen maandag redactie 12.00
uur, advertentie 17.00 uur
Oplage 8.150

Ook op
internet:

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het assembleren en lassen van
verschillende constructies. Het gaat daarbij om halffabricaten in
die in series worden geproduceerd. De werkzaamheden vinden
plaats in dagdienst maar je moet de bereidheid hebben om in
ploegendienst te gaan werken.

ONLINE

Functie eisen;
- In het bezit van een lasdiploma MIG/MAG niveau 2&3;
- relevante werkervaring;
- vanaf tekening kunnen werken.

CONTACT, ELNA,
GROENLOSE GIDS EN
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT
OP INTERNET

WebPaper.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden
dr ukkerij Weevers

    

www.europlanit.nl

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206 Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160
Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

per kilo

Super de Boer Stein

Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 27 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

$ * 
voordeelpak

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16.
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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