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‘Sprookjes Leven’ is een verhaal over 
inspiratie door schrijfster Yana van 
Tienen. Zij vertelt iets over zichzelf, 
over de plaatsen waar ze woonde en 
werkte en over de dingen die haar 

daarvan zijn bijgebleven en die nu 
als inspiratiebron dienen voor haar 
boeken. Het zijn vooral de ruim-
telijke beelden en de geschiedenis 
achter de plekken die haar verlei-
den tot het bedenken van verhalen. 
Uit de reacties op haar roman Valk-
hofpark blijkt dat zij haar lezerspu-
bliek in vervoering brengt met haar 
intense beschrijvingen. Menig lezer 
kon het niet laten om na lezing van 
het boek het Nijmeegse park, de are-
na van het verhaal, ook daadwerke-
lijk te bezoeken. 
Yana zal meer vertellen over de plek-
ken waar zij zich liet inspireren tot 
het schrijven van Valkhofpark. Dit 
gaat ze met beeld illustreren. Daar-
naast leest ze ook fragmenten voor 
uit haar roman Valkhofpark. En 
tenslotte gaat ze dieper in op haar 
werkwijze en de manier waarop zij 
haar inspiratiebronnen uiteindelijk 
transformeert tot een boeiende ro-
man. Conferencier Erik Knoef zorgt 
voor muziek en lied en draagt tus-
sendoor uit eigen dichtwerk voor. 
‘Kotte Riemkes’ noemt hij ze zelf. 
Erik is de motor achter de dialect-
cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’ en treedt 
daarnaast ook solistisch op en weet 
daarbij altijd de lachers op zijn hand 
te krijgen. Info en reserveren via 
www.tom-vorden.nl. Stichting TOM 
(Theater Onder de Mensen).

Eerste voorstelling op
4 januari in TOM

Vorden - Yana van Tienen en 
Erik Knoef verzorgen de eer-
ste voorstelling van het nieuwe 
jaar in Theater Onder de Molen 
te Vorden. De vrijdagavonden 
hebben in TOM altijd een lite-
rair tintje. Op 4 januari voldoen 
schrijfster Yana van Tienen en 
Erik Knoef (dichter van ‘kotte 
riemkes’) helemaal aan deze 
voorwaarde. Daarnaast verzorgt 
Erik ook nog eens de muziek.

Yana van Tienen.

Voor de teams die op plek 3 en 4 
eindigen rest er de strijd om de titel 
beste verliezer. Zondagmorgen 6 ja-
nuari wordt er ook eerst in een poule-
fase gespeeld, waarna de strijd om de 

bovenste 4 plaatsen volgt. De finale 
zal rond de klok van 17.00 beginnen, 
waarna om 18.00 uur de prijsuitrei-
king volgt. 
Het toernooi begint zaterdag 5 janu-
ari om 12.00 uur, de laatste wedstrijd 
start die dag om 19.00. Tussendoor 

zal DJ Kevin de uitgespeelde teams
vermaken met zijn drive-inn show. 

Op 6 januari a.s. starten de poule
wedstrijden om 10.00 en de finale
om 17.00 uur. De toegang is op beide
dagen gratis.

Zaalvoetbaltoernooi Vorden
Vorden - In het eerste weekend 
van januari houdt de zaalvoet-
balvereniging Velocitas haar 
traditionele toernooi. De speel-
dagen zijn 5 en 6 januari. Zoals 
gebruikelijk wordt er zaterdag 
5 januari in een poule gespeeld. 
De deelnemers worden over vier 
poules verdeeld en strijden on-
derling om twee plaatsen in de 
finaleronde.

Gelukkig kreeg de organisatie al heel 
snel te horen, dat het naar omstan-
digheden goed gaat met de onfortuin-
lijke renner. De huldiging kon toen 
alsnog doorgang vinden. Gerhard 
Weevers, directeur van Weevers 

Ronnie Berends wint Weevers 
kampioenschap van Bronckhorst

Vorden - De prominenten koers die RTV Vierakker-Wichmond zondag 
tijdens de Kasteelcross organiseerde was juist ten einde. Winnaar Ron-
nie Berends uit Zelhem stond op het punt om gehuldigd te worden, 
toen de jury werd geïnformeerd dat er een renner in de laatste ronde 
onwel was geworden. De situatie was zo ernstig dat de renner per am-
bulance naar het ziekenhuis in Zutphen moest worden vervoerd.

Overhandiging fiets aan Jordi Groot Wassink door Dorien Mulderije.

De overhandiging van de bokaal en de mand vol Achterhoekse streekproducten.

Grafimedia overhandigde Ronnie Be-
rends een bokaal, alsmede namens 
zijn bedrijf, een mand vol Achter-
hoekse streekproducten, samenge-
steld door 12 bedrijven. Dezelfde 
mand wordt elke maand verloot via 
de actie winnenmetweevers.nl, waar-
bij de promotie van de Achterhoekse 
streekproducten centraal staat.
Het ‘Weevers kampioenschap van 
Bronckhorst’ had deze dag een spe-
ciale betekenis. De race met pro-
minenten zoals Albert Scheffer en 
Arjan Mombarg stond in het teken 
van een nieuwe fiets voor Jordi Groot 
Wassink. Jordi is een ambitieuze jon-
geman die een grote hobby heeft: 
wielrennen! Rudi Peters, trainer van 
RTV Vierakker-Wichmond trok zich 
de ambitie van Jordi aan en ging met 
hem aan de slag en met succes. Wel 
werd duidelijk dat de fiets van Jordi 
enige aanpassing nodig heeft. Het 
bestuur van RTV heeft toen besloten 
om de 10e Nationale Veldrit (Kasteel-
cross) ten bate van de aangepaste fiets 
van Jordi te laten verrijden. 

Direct na afloop van de prominenten 
koers, waar ongeveer 35 renners aan 
deelnamen, overhandigde wethou-
der Dorien Mulderije namens een 
aantal sponsoren, onder luid applaus 
de fiets aan een dolgelukkige Jordi. 
In samenwerking met ‘Kanjers voor 
Kanjers’ organiseerde RTV Vierakker-
Wichmond tijdens de Kasteelcross 
ook een jeugdcross voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Voorafgaande werd 
er op een speciaal veldje een clinic 
voor de kinderen georganiseerd. Dat 
betekende voor de mini-coureurs on-
der meer om pionnetjes heen rijden. 
Er stond zelfs een ‘surplace’ op het 
programma ofwel ‘zig-zag’ rijden, 
zoals een kleine spruit het noemde. 
De Kasteelcross begon zondagmor-
gen met de ‘sportklasse’ en eindigde 
ver in de namiddag met de cross voor 
Elite/Belofte renners. De wedstrijduit-
slagen vindt u in de volgende editie 
van weekblad Contact. 
Een fotoreportage van dit evenement 
vindt u op www.contact.nl
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Ik ben opzoek naar

mensen die gemotiveerd zijn

om hun droom voor 2012 te

behalen op het gebied van

meer vitaliteit, gewichts-

beheersing en betere sport

prestaties. Ik kan je helpen

dmv Top-voeding én

persoonlijke begeleiding!

Marieke Vaartjes

06-53363126

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Wellant appelen zeer smakelijk alternatief 
voor de bekende Goudreinetten
  2 kilo € 2.49
Prei 500 gram € 0.69
Zoete 
perssinaasappelen 10 voor € 2.49
De lekkerste pitloze druiven 
van dit moment             500 gram € 2.69
Bildstar aardappelen  3 kilo € 2.29

Alle huisgemaakte soepen 
2e grote beker naar keuze voor halve prijs!

te huur vrijst. woning,

dorpsstr 91, halle  640/mnd

0314-631289

Bowls sport voor rest van

uw leven. Kom naar clinic op

3 feb. Hessenhal Hoog

Keppel

Zet u het vast in uw agen-
da? Zaterdagochtend  5 
Januari a.s houdt Stichting 
Veiling Commissie ‘de Werf’ 
aan de Enkweg 11 in Vorden 
een grote opruim-ochtend. 
Op alle artikelen en goede-
ren met sticker, 50% korting. 
U bent van harte welkom. 
Een gratis kop koffie met 
een ‘nieuwjoarsrulleke’ staat 
voor u klaar.

�

Dagmenu’s 2 t/m 8 januari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 2 januari 
Gesloten. 
Donderdag 3 januari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met  
slagroom.
Vrijdag 4 januari 
Champignonsoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst 
en groente.
Zaterdag 5 januari (alleen afhalen / bezorgen)
Boerenkool met spekjes, jus, verse worst en rookworst en 
zuurgarnituur / ijs met slagroom.
Maandag 7 januari 
Tomatensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauw-
kost.
Dinsdag 8 januari 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / ijs met 
slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel 
of dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur, Gezamenlijke Nieuwjaarsbegroe-
ting in de Gereformeerde kerk, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur, Gezamenlijke Nieuwjaarsbegroe-
ting in de Gereformeerde kerk, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Geen opgave ontvangen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 januari 18.30 uur, Eucharistieviering, pastor A. ten 
Klooster.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 januari 17.00 uur Eucharistieviering, Ten Klooster en 
Ten Bruin, m.m.v. Koorleden.
Zondag 6 januari Geen viering.

Tandarts
2 - 6 januari R.C. Boersma, Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 24 uur 
per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl. 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 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. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) inza-
meling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week
Nieuwjaarsvlaai
 6-8 pers € 6,95

Week-aanbieding
Appelflappen 

 per stuk € 1,25
Cremehoorntjes   

 5 stuks € 2,99

Aanbiedingen geldig van 
vrijdag 28 december t/m zaterdag 5 januari.

Dinsdag 1 januari t/m vrijdag 4 januari zijn wij gesloten.
Vanaf zaterdag 5 januari staan wij weer voor u klaar. 

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg 
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen,
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u. 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u telefonisch 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 445,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

�

Ik ben op zoek naar men-
sen die gemotiveerd zijn 
om hun droom voor 2013 te 
behalen op het gebied van 
meer vitaliteit, gewichts-
beheersing en betere sport 
prestaties. Ik kan je hel-
pen dmv Top-voeding en 
persoonlijke begeleiding! 
Marieke Vaartjes Tel. 06-
53363126.

�



Contactjes
vervolg

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is

Op 28 december is er een einde gekomen aan het 
leven van

Dinie van der Kuip-van der Velde
- Dina Hendrika -

sinds 7 februari 1997 weduwe van
Bennie van der Kuip

 Voorst † Zutphen
10 mei 1937 28 december 2012

Kinderen en kleinkinderen

In plaats van bloemen graag een donatie aan het 
Hospice Zutphen, in de daarvoor aanwezige col-
lectebus.

Correspondentieadres:
Geesinkweg 4
7231 RE Warnsveld

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren op donderdag 3 januari van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a 
te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Te huur: ruim boerderij-

appartement: 0575 551754.

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Drumles
Op de muziek en de manier
die het best bij jou past!

DrumstudioHan Neijenhuis
Leesten, Zutphen

Bel of mail voor meer info of een gratis proefles:
06-30428624 of info@hanneijenhuis.nl

www.hanneijenhuis.nl

Graag wil ik mensen in het

nieuwe jaar helpen met het

verliezen van ongewenst

lichaamsvet door middel van

p e r s o o n l i j k e

voedingschema's. Succes

verzekerd! Bel voor een

vrijblijvend gesprek

0683673789.

 

 

 

Schildersbedrijf Eduard Besselink wenst u:
Een voorspoedig en kleurrijk 2013!

Het Hoge 44, 7251 XX Vorden

Hij hield van het leven, maar vooral van ons.

Midden uit het volle leven, vanuit een druk bestaan,
is plotseling van ons heengegaan

Albert Jan Bosman
Ab

*13-11-1951 † 15-12-2012

                                          Carry  Bosman-Levi

 Edwin en Rianne
  Lars
  Finn

 Remco en Karin
  Niek en Rosan
  Eline
  Maud
  Kai *
  Dione

 Michiel en Bianca
  Rens

Dwarsdijk 3a
7025 CR Halle

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Ze genoot van iedere dag …

Toch onverwacht en sneller dan gedacht heeft Anja
de strijd verloren.
Nooit meer je lach, maar voor altijd in ons hart.

Anja van Dijk-van Harskamp

* Rotterdam † Zutphen
30-05-1958 19-12-2012

 Vorden Bert

 Zutphen Maarten en Marlou  
  Sophie

 Zutphen Niels en Miranda

 Doetinchem Tonny

 Doetinchem Lia en Egbert

 Vorden Truus

 Ommen John en Annie
  kinderen en kleinkinderen

 Apeldoorn Margriet en Walter
  kinderen

Correspondentieadres:
Marion Polman Uitvaartbegeleiding
t.a.v. Fam. Van Dijk
Knoevenoordstraat 12
6971 LJ Brummen

De crematie heeft maandag 24 december 2012 
plaatsgevonden.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En leven niet meer leven is
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust
Dat het einde is gekomen

Mijn lieve man, onze allerliefste vader, opa en 
overgrootvader

Herman Toebes

* Lichtenvoorde,    † Vorden, 
20 mei 1927  22 december 2012

Tiny Toebes-Polman

Rita en Gerard
   Sandra en André
      Sem
   Dennie en Patricia
      Zoë
      Max

Leo en Marjo
   Sven
   Djorne en Marco
   Cheryl

Zutphenseweg 68
7251 DL Vorden

Wij bedanken Dr. Albers en alle medewerkers van 
Sensire voor de liefdevolle zorg en
toewijding.

De crematie heeft op zaterdag 29 december 2012 
plaatsgevonden.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

www.marionpolman.nl

in de gehele regio

Marion Polman
uitvaart begeleiding

voor een geheel 
verzorgde persoonlijke

uitvaart

ongeacht waar
u verzekerd bent

Ook kunt u altijd contact met mij opnemen 
voor alle vragen rondom de uitvaart.

 T 06-55916250
dag en nacht

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

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Studiekeuze lastig?

Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Uitvaartverzorging

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

Ongeacht wel of geen verzekering.

www.entoenuitvaartverzorging.nl



VRIJGEZEL?
EN OP ZOEK 

NAAR LIEFDE?

GEEF JE DAN NU OP VOOR 
EEN NIEUW TV-PROGRAMMA. 

GA NAAR: 
STOPINTHENAMEOFLOVE.BNN.NL
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KEURSLAGERTROTS

Ambachtelijke rookworst

2de halve prijs

SPECIAL

Jambon bonbon

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Saucijzen +
Gehaktballen

2 x 4 stuks 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

MAAK KANS OPMAAK KANS OPMAAK KANS OP

Laat nu uw huis binnen en/of buiten schilderen en maak kans 
op €2000,- retour. Vraag uw Winterschilder naar de voorwaarden.Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dit jaar vond de editie 
2012 plaats op donder-
dagavond 27 december 
en werd dit keer gewon-
nen door de familie Vrie-
ler. Al enige jaren spelen 
zij succesvol mee onder 
de naam “de Vrielers”. 
Dit Vordense volleybal-
gezin bestaat uit moeder 
Angela, vader Bert, hun 
vier kinderen Joost, Daan, 
Annemarie en Arnoud. 
Dit jaar voor het eerst 
aangevuld met Lotte, de 
partner van zoon Joost. 
Uiteraard - als goede fa-
milietraditie - ook een er-
varen volleybalster.

In poule 1 (de zwaarste 
poule) werd de gehele 
avond een heftige maar 
sportieve strijd gestre-
den tussen de teams van 
DASH (winnaar van de 
editie 2011), de RABO-
bank, camping Leunk en 
de Vrielers. DASH had in 
het begin van de avond 
de Vrielers al met een 
gelijkspel bedwongen en 
de laatste wedstrijd tus-
sen camping Leunk en 

de Vrielers moest uitein-
delijk uitsluitsel brengen 
wie de toernooiwinnaar 
zou worden. Inmiddels 
waren de Vrielers ech-
ter volledig op (volley-
bal)stoom gekomen en 
werd camping Leunk 
in een overigens mooie 
en opnieuw sportieve 
strijd met 2-0 verslagen, 
waardoor de Vrielers de 
wisselbeker én de tradi-
tionele slagroomtaart in 
ontvangst konden nemen 
van organisator Herman 
Vlogman.

In de overige poules kon-
den de volgende winnaars 
worden genoteerd:
Poule 2: De Stroet. Poule 
3: Brandweer Hengelo. 
Poule 4: Delden. Poule 5: 
Biesterveld.

Ook zij ontvingen een 
heerlijke slagroomtaart 
en zij mogen als gevolg 
van hun uitstekende 
prestatie allen volgend 
jaar een poule hoger spe-
len.

DASH-kerstvolleybaltoernooi gewonnen 
door familie Vrieler
Vorden - Het DASH-kerstvolleybaltoernooi kent 
al een lange historie. Jarenlang werd dit gezel-
lige Vordense toernooi onder de naam “gemeen-
tetoernooi” door de toenmalige gemeente Vor-
den georganiseerd. Na de gemeentelijke fusie en 
als gevolg van bezuinigingen heeft de gemeente 
Bronckhorst zich grotendeels teruggetrokken 
en heeft volleybalvereniging DASH in de persoon 
van Herman Vlogman het stokje overgenomen.

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



Voor eigenaresse Hannie een reden 
om haar drie medewerkers eens ex-
tra in het zonnetje te zetten. En zo 
werd er op de zaterdagmorgen een 
mini-party georganiseerd voor zilve-
ren Erna. Collega’ s en hun gezinnen 
waren eveneens aanwezig om Erna 
te huldigen. Ze hadden zelfs nog een 
cadeautje voor haar meegebracht. En 
dan wordt er plotseling een reusach-
tige taart binnen gebracht met de 
tekst ’Samen 80’. Verbazing alom! 
Hannie vertelde de reden: ‘Niet al-
leen Erna is 25 jaar werkzaam bij ons, 
maar Marianne ook en Hennie zelfs 
dertig jaar’. De verbazing was Mari-
anne en Hennie van het gezicht af te 
lezen. Terwijl de taart werd aange-
sneden vertelde Hannie enthousiast 
over haar drie trouwe medewerkers.
‘Het zijn geweldige meiden. Wat voor 
mij en Volkert (partner van Hannie) 
heel erg belangrijk is, dat wij altijd op 
hun kunnen rekenen. Ze zijn mij alle 
drie zeer lief en betekenen ze bijna 
net zoveel voor mij als mijn eigen 
kinderen. Het is in het bedrijf als het 
onze van beide kanten geven en ne-
men. Ook in een moeilijke privé-tijd 

in mijn leven stonden zij voor mij 
klaar. In de horeca kan het soms on-
verwacht druk zijn en moet je soms 
ook een beroep doen op diegene die 
net vrij is. Nooit een probleem. An-
dersom help ik, indien nodig, hen 
ook. Trouwens zonder goede mede-
werkers kun je het in de horeca wel 
schudden’, aldus een complimenteu-
ze Hannie, die hoopt nog jaren van 
de diensten van het drietal gebruik te 
kunnen maken.
Erna Schut werkte voor haar indienst-
treding bij De herberg al in de horeca. 
Erna: ‘Ik werkte destijds bij de Bog-
gelaar toen ik door Corrie ten Barge 
(de ex van Hannie) werd gevraagd om 
bij hun te komen werken. Na er even 
over nagedacht te hebben, heb ik ‘ja’ 
gezegd. Ik moest eerst een paar we-
ken in de keuken helpen. Corrie zei 
altijd ‘je moet weten wat je verkoopt’. 
Kort daarna kwam ik in de bediening. 
Het is gezellig werken in de kroeg. 
Als ik overdag dienst heb dan verlang 
ik wel eens om ‘s avonds te werken. 
Werk ik ‘s avonds, dan mis ik de klan-
ten overdag. Kortom, gewoon leuk en 
afwisselend werk’’, zo zegt Erna.

Marianne Kruip had geen horeca er-
varing alvorens ze bij De Herberg aan 
de slag ging. Zegt ze: ‘Ik werkte bij 
een supermarkt in Zelhem. Toen ik 
mijn man Stef leerde kennen kwa-
men wij regelmatig bij De herberg 
om een borrel te drinken. Toen heeft 
Corrie ook mij gevraagd om bij hun 
te komen werken. Net als Erna heb 
ik ook eerst een paar weken om de-
zelfde reden in de keuken gewerkt, 
daarna ‘voor’ in het café en in het res-
taurant en dat doe ik nog steeds met 
veel plezier’, aldus Marianne Kruip.
Hennie Kamperman werkte destijds 
op het postkantoor in Vorden en 
was zij de buurvrouw van Hannie. 
Hennie: ‘Op een dag vroeg Hannie 
mij of ik haar niet uit de nood kon 
helpen, tekort aan personeel. Ik heb 
toen eerst bij haar in de huishouding 
gewerkt en vervolgens in de keuken. 
Dat bevalt nog altijd goed en ben heel 
erg verrast dat ook ik hier vandaag 
gehuldigd wordt. We kwamen voor 
Erna en dat is dit toch wel een heel 
erg leuke verassing’, zo zegt Hennie. 

Behalve bloemen bood Hannie de 
drie jubilaressen een leuk cadeau 
(stedentrip) voor twee personen aan. 
Erna, Marianne en Hennie mogen 
met elkaar overleggen waar naar toe: 
Praag, Wenen of Milaan!

Als beloning een trip naar Wenen, Praag of Milaan

Tachtig jaar werkzaam bij
De Herberg

Vorden - Het doet misschien een beetje komisch aan, tachtig jaar 
werkzaam bij café-restaurant De Herberg. Dan moet die medewerker 
toch al flink in de negentig zijn? Wat bleek: Erna Schut, Marianne 
Kruip en Hennie Kamperman werken er samen tachtig jaar.

V.l.n.r. Hennie, Volkert, Marianne, Hannie en Erna.

Vorden - De bibliotheek van Vorden houdt tot en met 5 januari een
boeken en tijdschriftenverkoop.

Boekenverkoop

Het boek heeft de titel Morgen zal ik 
Dansen gekregen. Het verhaal  gaat 
over belangrijke zaken, zoals geloof-
waardigheid en echtheid en het ma-
ken van keuzes die je leven op zijn 
kop zetten. De hoofdpersoon twijfelt 
aan de zin van zijn werk en de uitoe-
fening van zijn beroep. Maar een jaar 
in het buitenland, dat hij doorbrengt 
aan het beroemde King’s College in 
Cambridge, Engeland, zal hem hel-
pen de juiste keuzes te maken. Mor-
gen zal ik Dansen is een optimisti-
sche roman over geloof en ongeloof, 
over relaties en over hoe je ervoor 
kunt kiezen om een oprechte invul-
ling aan je leven te geven.

Morgen zal ik Dansen is verschenen 
bij de web-uitgeverij Boekscout.nl. 
Er liggen ook exemplaren bij boek-

winkel Bruna aan de Raadhuisstraat
in Vorden, bij Boek & Co in winkel-
centrum Dreiumme, Warnsveld en 
bij Van Someren & Ten Bosch aan de
Turfstraat in Zutphen.

Tweede roman 
Krijn van der Heijden
Vorden - Vorige week is de nieu-
we roman van de Vordense au-
teur Krijn van der Heijden ver-
schenen. Na Gistende Kokosnoot 
is dit zijn tweede psychologische 
roman.

Traditioneel werd de avond begonnen 
met chocolademelk met kerstbrood. 
Daarna was Josée van der Staak, 
woonachtig in Vorden, gevraagd de-
ze avond in te vullen, zij deed dit op 
gepaste wijze met een prachtig kerst-
verhaal afgewisseld met sfeervolle 
liedjes, prachtig gezongen, voor de 
pauze afgesloten met het Ave Maria.

In de pauze was er een glaasje glüh-
wein voor iedereen. Na de pauze wer-
den er samen met Josée kerstliederen
gezongen met als laatste staande het
Ere zij God. De voorzitster sloot de 
avond af met een gedicht en wenste
iedereen fijne dagen.

Het was een geweldige avond.

Sfeervolle kerst bij de 
Vrouwen van Nu Vorden

Vorden - De Vrouwen van Nu afdeling Vorden hebben een hele leuke
kerstviering gehad, de avond, verzorgd door de contactgroep van 
mevrouw Groot Nuelend, was een verrassing voor iedereen.

Door te luisteren naar de cursis-
ten hoort Mevrouw Rots geregeld 
om zich heen: ‘De opbouw van de 
opleiding stap in Engels voor vol-
wassenen is zo vanzelf sprekend 
en duidelijk van opbouw, dat het 
ook zelfstandig goed te volgen en 
te hanteren is’. Dit zou een moge-
lijkheid kunnen geven voor degene 
die om een of andere rede de lessen 
niet kunnen volgen. Wanneer het 
mogelijk is, heeft het volgen van 
de lessen wel de voorkeur. Vooral 

de conversatie training is hierin 
belangrijk. Door te luisteren naar 
reactie/behoeften van de cursisten 
komt mevrouw Rots tot de vol-
gende conclusie. Het gaat om het 
samengaan van theorie en praktijk. 
De geleerde grammatica toe te pas-
sen in de praktijk. Door theorie en 
praktijk(spreken) raakvlakken met 
elkaar te laten maken, ga je de taal 
eigen maken en goed hanteren. Dan 
gaan theorie en praktijk samen op. 
In de bestaande groepen, welke op 
alle niveaus aanwezig zijn, kan in-
gevoegd worden voor degene die 
op hetzelfde niveau zitten. Een be-
ginnergroep start in die omgeving 
waar de meeste aanmeldingen zijn. 
Er staat een kleine vergoeding te-
genover. Informatie: 0543-451476 e-
mail treesrotsbeusink@gmail.com.

Engels voor volwassenen 
Vorden - Al sinds jaar en dag 
geeft mevrouw Rots-Beusink 
‘Engels voor volwassenen’ op al-
le niveaus. Ze geeft de lessen in 
kleine groepsruimten gevestigd 
in cultuur centra of bij een van 
de cursisten thuis.

Gery, Mees en Arjan brengen samen 
een veelzijdig programma, dat ter 
plekke ontstaat. Het idee is eenvou-
dig en uitdagend: de barden zingen, 
spelen of vertellen om de beurt een 
lied, gedicht of verhaal. 

Het lot bepaalt wie er begint en elk 
volgende liedje, gedicht of verhaal 
moet op de één of andere manier aan-
sluiten bij het vorige. Vooraf weten 
de barden dus niet wat ze van elkaar 
kunnen verwachten. Kortom, een 
verrassende voorstelling zowel voor 
het publiek als voor de barden. 

Een avond vol sfeer en variatie. Ab-
soluut een aanrader voor een inspi-
rerend nieuw jaar! Belangstellenden 

kunnen kaarten reserveren via 
www.natuurmonumenten.nl
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Hackfort Nieuwjaarsconcert 
Vorden
Vorden - Een verrassende afron-
ding voor de kerstvakantie, het 
Nieuwjaarsconcert van de Barden 
van Bronckhorst. Kom genieten 
op zaterdagavond 5 januari in 
kasteel Hackfort bij Vorden.



Een goed 2013
Bestuur en medewerkers van Stichting Welzijn en De Bon-
gerd wensen u een voorspoedig 2013 en hopen ook in dit jaar 
weer veel mensen te mogen ontmoeten bij alle bijeenkom-
sten die we voor u organiseren. Om elkaar te ontmoeten.
We hopen dat u in de afgelopen dagen al vele malen de 
beste wensen voor 2013  hebt gehoord en anderen hebt toe-
gewenst. Dat betekent namelijk ook dat u al verschillende 
mensen hebt gezien en/of gesproken. Dat is fijn, maar niet 
iedereen gegeven. Iets waar we ook dit jaar weer bij stil wil-
len staan.
Kent u iemand die wel wat ondersteuning kan gebruiken bij 
het ondernemen van activiteiten en vinden van contacten 
met anderen, of misschien vindt u het zelf wel moeilijk? Belt 
u dan met de ouderenadviseur, samen vindt u wellicht mo-
gelijkheden. Doen!

Start yoga
Op 21 januari 2013 begint er weer een nieuwe serie yogales-
sen. U kunt zich nu aanmelden. Een seizoen is 15 bijeen-
komsten. De lessen worden gegeven op de maandagmiddag 
in Het Anker te Steenderen.

Ondergoedverkoop
Zoals gebruikelijk komt ook in het nieuwe jaar Lanco mode 
weer met diverse verkoopmiddagen. Ze beginnen op 22 janu-
ari met de verkoop van ondergoed. U bent welkom van 14.00 
tot 16.00 uur in de grote zaal van De Bongerd in Steenderen.

Biljarttoernooi
Het jaarlijkse biljart- en darttoernooi van de mensen die dar-
ten en biljarten bij Stichting Welzijn wordt gehouden op za-
terdag 26 januari in de grote zaal van De Bongerd. Er wordt 
van 13.00 tot 17.00 uur gestreden om de wisselbeker. 

En verder . . .
Houdt op 9 januari Seniorensoos Ons Contact een bingomid-
dag en verloting bij zaal Herfkens. De middag start om 14.30 
uur. Vanaf februari zijn de middagen bij zaal De Seven Stee-
nen. De bijeenkomst van die maand  is op 6 februari en dan 
komt mevrouw Kemink verhalen vertellen. De nieuwjaars-
bijeenkomst van de ANBO is op 16 januari bij zaal Wolbrink 
in Hengelo en begint om 14.00 uur. Er komt een accordeon-
groep uit Doetinchem voor u spelen.
Zijn er na de kerstvakantie weer de gewone activiteiten zoals 
u van ons gewend bent.

Watergymnastiek
Het afgelopen zomerseizoen zijn we begonnen met een 
groepje bewegen in het water. Binnenkort gaan we weer 
met de activiteitencommissie van het zwembad aan de slag 
voor het seizoen 2013. We proberen net als vorig jaar een 
leuk programma in elkaar te zetten met fijne oefeningen. Bij 
genoeg aanmeldingen maken we een tweede groep voor de 
meer fanatieke bewegers. Samen oefeningen doen in het wa-
ter gezellig en goed voor lijf en leden. U hoeft niet te kunnen 
zwemmen. Wilt u meer informatie en/of meedoen, neem 
dan contact met ons op.

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

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

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

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed
en het zelfvertrouwen om op anderen af te stappen? Heeft u 
behoefte aan advies of hulp? Mensen in uw omgeving kun-
nen u op weg helpen. Mensen die deskundig zijn en goed 
op de hoogte van activiteiten, steun en hulp in de buurt. Zij 
kunnen ondersteuning en begeleiding bieden, zodat u niet
alleen die eerste, soms moeilijke stap hoeft te zetten.
U kunt u terecht bij de ouderenadviseur Wilma Berns, Stich-
ting Welzijn Vorden, telefoon 0575-553159.Email: w.berns@
sswb.nl
 
KunstBus
Met een volle bus reden we donderdag, 6 december, naar de
Buitensociëteit in Zutphen. Het doel was het optreden van 
het Don Kosaken Chor Russland onder leiding van dirigent
Marcel Verhoeff  en begeleid door het State Soloists Ensem-
ble Philharmonia. We hebben genoten van een afwisselend
programma vol warmbloedige liederen, schitterende melo-
dieën  en instrumentaal vuurwerk. We hoorden een afwis-
selend programma van traditionele gezangen uit het oude
Rusland, maar ook liederen uit de jaren zestig en zeventig. 
Op 16 januari gaan we weer naar de schouwburg in Zutphen.
Dan is er een toneelvoorstelling De kleine zielen, die in het 
kader van het Couperusjaar 2013 (Louis Couperus werd 150 
geleden geboren) wordt opgevoerd. Er is nog plaats in de bus! 
Aanmeldingsformulieren zijn nog verkrijgbaar bij de Stich-
ting Welzijn Vorden  in het Dorpscentum in Vorden of U
kunt contact opnemen met één van de werkgroepleden:
Antoinnette Timmer, 0575-552027, Lamien Nijhoff 0575-
552117, Josefine Meijer 0575-547930 en Nienke Slabbekoorn
0575-846368.

Oproep voor activiteiten thuis
Wie wil een gezamenlijke thuisactiviteit doen en met name
in het weekend. Wilt u graag samen met anderen in uw 
thuissituatie koffie of thee drinken, een hobby uitoefenen 
of gezellig een spel doen? Dat kan kaarten, rummi-cub of 
schrabbelen zijn. Dan zijn wij op zoek naar u, voor andere 
mensen die dit ook willen. Wij hebben in deze een bemid-
delende rol. Ben u geïnteresseerd of heeft u vragen, Neemt u 
gerust contact op met Stichting Welzijn Vorden. 

Cursus i-pad
U heeft een aantal weken terug in een artikel kunnen lezen
dat Stichting Welzijn Vorden een cursus wil aanbieden in 
het leren omgaan met de i-pad. Er is overleg geweest met
SeniorWeb, Sensire en de Ouderenbonden waarna er wordt
gewerkt aan de voorbereidingen van deze cursus. Wij hopen 
hier in februari mee te kunnen starten.

Cursus bridgen
Bij voldoende belangstelling start in 2013 weer een cursus
bridgen voor beginners. Ook kunt u zich opgeven voor een 
cursus voor gevorderden en bij voldoende belangstelling
wordt deze nog een keer gegeven. U kunt zich aanmelden
voor een cursus Bridgen voor beginners en voor gevorder-
den. Tel. 0575-553405

Leren omgaan met een mobiel
Bij voldoende deelname wordt in februari een cursus geor-
ganiseerd in samenwerking met het Ulenhof College. Stich-
ting Welzijn Vorden houdt voor de vierde keer een cursus 
voor senioren die iets meer wil weten over een mobiel. De
mobiele telefoon is  niet meer weg te denken en deze tijd 
en lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu de senio-
ren steeds langer thuis blijven wonen is de mobiele telefoon 
een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van een 
mobiele telefoon is niet altijd eenvoudig. Mocht dit iets voor
u zijn, meldt u zich dan vroegtijdig aan  bij Stichting Welzijn
Vorden, tel. 0575-553405.

Vanaf 2 januari 2013 starten verschillende ontmoe-
tingsmogelijkheden  in het Dorpscentrum
Koffie/thee drinken. Vanaf 2 januari is er weer koffie drinken. 
Op de woensdag is er een mogelijkheid om vanaf 10.00 uur
gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken, mis-
schien een praatje te maken met bekenden of u kunt zelfs 
een spel met elkaar gaan spelen.
Maatjesproject. Op de eerste maandagmorgen van de maand 
vanaf 10.00 uur is er koffie drinken.

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
04-01 ANBO Vorden, nieuwjaarsreceptie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
08-01 ANBO Vorden, bingo Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
08-01 Alzheimercafé, dementie en de Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
 partner
09-01 Ons Contact, bingo en verloting Herfkens, Baak 14.30 uur
09-01 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16-01 ANBO Hengelo/Steenderen, Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
 nieuwjaarsbijeenkomst
19-01 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-01 Club 60+, de Baerkelzangers Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
 uit Borculo
22-01 ANBO Vorden, sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
22-01 SWS, ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23-01 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
24-01 PCOB Vorden, viering 25-jarig jub. Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
25-01 SWDHK, Erwtensoepmaaltijd Huiskamer Stichting Welzijn,
  Hoog-Keppel 0314-380232
26-01 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
26-01 SWS, biljarttoernooi de Bongerd, Steenderen 13.30 uur
06-02 Ons Contact, verhalen mevr. Kemink De Seven Steenen Steenderen 14.30 uur
07-02 KBO Steenderen, aangepast thuis Herfkens, Baak
12-02 Alzheimercafé, dementie en Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
 kleinschalig wonen

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Een goed 2013
Vanaf deze plaats willen alle bestuurders en medewerkers van de SSWB u een gezond 
2013 toewensen. We hopen u op vele activiteiten en bijeenkomsten te mogen ontmoe-
ten. En u weet: als het wat minder gaat en u hebt een vraag of wat ondersteuning nodig, 
ook dan kunt u op ons rekenen. Ook in 2013!

Rollatorvoorlichting en -keuring
In het kader van valpreventie organiseert Emcart Groep in samenwerking met Mar-
kenheem en Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst rollator voorlichting en 
-keuringen.
Er zijn te veel valincidenten met de rollator. Voorkomen is beter dan genezen. Tij-
dens de bijeenkomsten geeft Emcard Groep praktische voorlichting. Men laat zien 
hoe om te gaan met een rollator, hoe te lopen met een rollator, staan en zitten. Wat 
is de juiste afstelling van de handvatten? Hoe ga ik een stoep op en af ?
Tijdens deze voorlichting worden verschillende rollators getoond. Bij aanschaf van 
een nieuwe rollator kunt u daardoor een betere keuze maken welke rollator voor u 
geschikt is. Na de voorlichting worden de rollators gekeurd. 

De rollatorvoorlichting en keuring vindt plaats in de verzorgingshuizen van 
 Markenheem.
14 Januari 2013 Hyendendael,  Keppelseweg 35 Hummelo, 
      van 10.00 uur tot 14.00 uur.
24 Januari 2013 De Bleyke,  Beukenlaan  Hengelo Gld, 
      van 10.00 uur tot 14.00 uur.
25 Februari 2013 Maria Postel, Koldeweiweg 11 Keijenborg, 
      van 10.00 uur tot 14.00 uur.
27 Februari 2013 Zonnekamp, Magnoliaweg 34 Zelhem, 
      van 10.00 uur tot 14.00 uur.
In het begin van 2013 zal deze voorlichting ook plaatsvinden in Vorden en Steenderen.
De rollator voorlichting en -keuring is voor zowel de bewoners van het verzorgings-
huis als voor de mensen die nog zelfstandig wonen toegankelijk. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.

Nieuwjaarswandeling 5 januari
Voor mensen met dementie en hun partners/verzorgers is er op zaterdag 5 januari weer 
een boswandeling, georganiseerd door de afdeling Doetinchem en omstreken van Alz-
heimer Nederland. Dit keer een nieuwjaarswandeling. In verband met de jaarwisseling 
is afgezien van een wandeling op zaterdag 29 december. De wandeling in de Kruis-
bergse bossen bij Doetinchem begint om 14.00 uur bij de Orangerie van Havezathe De 
Kelder aan de 2e Loolaan, achter het Slingelandziekenhuis.

AlzheimerCafé: dementie en de partner
Het eerste AlzheimerCafé voor Doetinchem en omstreken in het jaar 2013 wordt ge-
houden op dinsdag 8 januari. Het onderwerp van gesprek is de partner en dementie.  
Wat betekent het om een partner met dementie te moeten verzorgen? Er is gelegen-
heid tot het stellen van vragen en discussie. Het AlzheimerCafé is in het Borghuis in 
Doetinchem en begint om 19.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl
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Het bezoek aan de dagopvang van de 
Wehme wasweer een groot succes. 
De door peuters gemaakte kerstmand 
werd door de oudere medemens 

vol enthousiasme ontvangen. Bij De 
Wehme was de ruimte al versierd in 
kerstsfeer. Onder het genot van een 
glaasje ranja en een kerstkransje zon-

gen bewoners samen met de peuters 
enkele kerstliedjes. De sfeer zat er 
direct in.

Als verrassing hadden de bewoners 
een leuke kerstkaart gemaakt voor 
de peuterspeelzaal.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Kerst voor jong en oud

Hummelo - Peuters van peuterspeelzaal Ot en Sien bezoeken bewoners 
van De Wehme.

Peuters genieten van een glaasje ranja bij De Wehme.

Sylvia Bauw-Westrik maakt kera-
miek in organische vormen. Als kind 
van de tropen dook ze veel en raakte 
vertrouwd met de wondere wereld 
onder water, met rotspartijen, ko-
raalriffen, vissen, egels, anemonen en 
wieren. Haar keramiek weerspiegelt 
die ervaring. Prachtig glazuurwerk 
en een bijzonder kleurstelling maken 
het af. Marguerite Sweers fotogra-
feert analoog, zonder trucs, zonder 
kleurenfilters. De kleuren op de foto 
zijn de kleuren die zich even voor de-
den in unieke omstandigheden van 

licht en vocht. Ze maakt foto’s met
eigen accenten, soms mysterieus,
soms abstract. 
Ze ontleent al haar thema’s uit de
natuur, bijzondere details die menig-
een niet ziet. Haar stelling is: ‘Als je
denkt alles al gezien te hebben: kijk
opnieuw!’ Het leven van natuurfoto-
graaf Marc Kastermans staat in het
teken van het registreren van vogels.
Bijna elke dag gaat hij de natuur in
om (alledaagse) vogels te fotografe-
ren. Hun gedrag blijft hem fascine-
ren. De foto’s (op canvas) in Galerie
De Burgerij zijn in de omgeving van
Vorden gemaakt. Zaterdag 12 en
26 januari organiseert De Burgerij 
er twee winterwandelingen bij met
‘Eten in de Kunstkamer’. 

De expositie is t/m 6 februari te zien
in Galerie De Burgerij, (geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag en op af-
spraak) Zutphenseweg 11 in Vorden.
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl

Thema Natuur in Galerie 
De Burgerij
Vorden - Zondagmiddag 6 janua-
ri opent Galerie De Burgerij weer 
haar deuren met een feestelijke 
opening van de expositie ‘Natuur 
Uitgelicht’. Deze staat geheel in 
het teken van de natuur, met 
organisch keramiek van Sylvia 
Bauw-Westrik en natuurfoto-
grafie van Marguerite Sweers en 
Marc Kastermans.

Buiten was het een miezerige donkere dag, 
maar veel bezoekers waren gekomen om sa-
men in een gezellig versierde zaal met een 
mooie kerstboom een fijne middag te beleven. 
Er was bij binnenkomst koffie of thee met lek-
kere zelf gebakken tulband. 

De voorzitter mevrouw G. Wentink heette ie-
dereen van harte welkom en hoopte op een 
mooie middag samen. Ze stond ook even stil 
bij het afgelopen jaar. Herdacht de open ge-
vallen plaatsen, deze dierbaren zijn niet meer 

in ons midden maar in verbondenheid met el-
kaar herdenken wij ze. Ze zijn nog wel in ons 
hart. En ook gingen onze gedachten uit naar 
de zieken die hier niet aanwezig konden zijn. 
De blazersgroep van muziekvereniging Cres-
cendo opende de middag door enkele kerst-
nummers te spelen. Het Lucas Evangelie werd 
door Grady Wentink gelezen en afgewisseld 
met samenzang begeleid door muziekvereni-
ging Crescendo. Voor de pauze las Grady Wen-
tink nog het gedicht voor ‘De beste kerstwen-
sen voor jou’. Na de pauze was het podium 

voor het ouderenkoor ‘Jong van Hart’ onder 
leiding van mevrouw G. Gosselink en op de pi-
ano begeleid door mevrouw A. Politiek werden 
enkele mooie kerstliederen gezongen. Na het 
gedicht ‘Kerst 2012’ vervolgde ‘Jong van Hart’ 
het programma met nog een aantal kerstliede-
ren waar aandachtig naar werd geluisterd.  Na 
het gedicht ‘Vadertje Tijd’ vervolgden de leden 
van Crescendo hun stemmige kerstrepertoire 
die een mooie en fijne bijdrage leverden aan 
deze middag.  Hierna werd er een kleine maal-
tijd geserveerd, wat een ieder goed liet sma-
ken. Er werd nog gezongen met pianobegelei-
ding van mevrouw G. Verhoeff.  De voorzit-
ter bedankte de dirigente en pianiste van het 

koor die een attentie aangeboden kregen. Ze 
bedankte de aanwezigen voor hun komst. Ook
werden de vrijwilligers bedankt voor hun me-
dewerking en werd een ieder een fijne kerst en
een gezond en goed 2013 toegewenst. 

Na het staande zingen van het Ere Zij God 
werd een fijn en zinvolle middag afgesloten.
De UVV Nieuwjaarsvisite is op woensdag 23
januari om 14.00 uur in Ons Huis in Henge-
lo. Deze middag wordt verzorgd door Dinie
Hiddink-Dijkman uit Lochem die ons komt
vertellen over de Nie’jaersvisite. Het beloofd 
een heel mooie en gezellige middag te worden.
Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Sfeervolle kerstmiddag bij UVV Hengelo
Hengelo - Op dinsdagmiddag 18 december vierde de UVV Hengelo haar jaarlijkse kerst-
feest in een sfeervol versierde zaal bij Partycentrum Langeler.

Hobby-en:  begint weer op 2 januari. Iedere  ma-, woe- en donderdag-
morgen van 9.00 tot 12.00 uur is er de mogelijkheid om te gaan hob-
by-en. U kunt gedurende de openingstijden ook diverse gemaakte 
artikelen kopen, zoals: ansichtkaarthouder 3- of 5-delig, kandelaar, 
appelhouder, eend, knikkerbak, nestkastje, vogelhuisjes, toastplank-
je, treintje van hout, voederplank en puzzelbak voor 1000, 1500 of 
2000 stukjes worden op dit moment veel verkocht. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden.
Schilder- en tekencursus. Vanaf 7 januari start het schilderen/tekenen 
weer  met 10 lessen, onder leiding van R. Overvelde. Opgave bij Stich-
ting Welzijn Vorden of Rien Overvelde. Tel.0575-524734.   
Koersbal: begint weer op 8 januari en vervolgens iedere dinsdagmor-
gen van 10 tot 11.00 uur. 
Kaarten: wanneer er twee of meer personen willen kaarten kan dit op 
de  maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Meldt dit van tevoren 
bij Stichting Welzijn Vorden. 
Rummi-cub:  maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 rummi-cub. Wie wil 
dit ook?, meldt u  bij Stichting Welzijn Vorden.  
Sjoelen en Bingo. In 2013 willen wij op de 2e dinsdag van de maand een sjoel-
middag en op de 4e  dinsdag van de maand een bingomiddag organiseren. Het 
zijn gezellige spelen en het wordt veel gespeeld. 
De ANBO houdt deze spelen voor haar leden al op de 1e en op de 3e 
dinsdag van de maand. Daarnaast wil Stichting Welzijn Vorden  – 
bij voldoende deelname – voor alle ouderen in Vorden deze spelen 

op bovenstaande tijden organiseren. Dit wordt te zijner tijd doorge-
geven. U kunt zich hiervoor reeds aanmelden bij Stichting Welzijn 
Vorden, tel.0575-553405.
Stijldansen op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Deze start 
op 9 januari. Kom gerust in het Dorpscentrum binnenlopen en dans 
een aantal keren vrijblijvend mee. U kunt dan ervaren hoe leuk het 
is om weer eens te dansen. Als u twijfelt om alleen te komen,  breng 
dan iemand mee of geef even een seintje. De kosten zijn € 5,- en de  
koffie is voor eigen rekening.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Stichting Welzijn 
Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 0575-553405. 
Email:  l.vanuden@sswb.nl

Bewegingsactiviteiten
Iedere maandagmorgen Sport en Spel 10.45 tot 11.45 uur. Er is nog 
plaats om deze sport gezamenlijk uit te oefenen. Iedere dinsdag is 
er gymnastiek (1 groep van 9.00 tot 9.45 uur en 1 groep van 10.00 
tot 10.45 uur) in Sporthal het Jebbink.. U kunt eerst komen kijken 
alvorens u aanmeldt. 
Volksdansen Vierakker/Wichmond iedere dinsdag van 18.00 tot 19.30 
uur in het Ludgerusgebouw te Vierakker. Ook in deze groepen kunt 
u meedoen.
Zwemmen bij Jansen van de Berg: maandagmiddag 2 groepen en 
woensdagmorgen 1 groep. Er s nog plaats voor zwemmen op de 

maandagmiddag in een van de twee groepen. U kunt zich aanmel-
den bij Stichting Welzijn Vorden. Wanneer u door omstandigheden 
een poosje niet kunt zwemmen, wilt u dit dan ook doorgeven aan
Stichting Welzijn Vorden.

Hulp bij het invullen van belastingbiljet?
Stichting Welzijn Vorden biedt u de mogelijkheid bij het helpen in-
vullen. Tel. 0575-553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden 
Op 26 januari 2013, zaterdagmiddag om 13.15 uur (organisatie
ANBO). Wie 70 jaar of ouder is, moet zich voor een verlenging van 
het rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor 
de keuring kunnen, voor aanmelding en/of informatie, dagelijks tus-
sen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De rijbewijskeuring 
bedraagt  € 25,- en wordt door  dr. van Remmen verricht. De op-
brengsten van deze keuringen schenkt hij aan een project voor ont-
wikkelingshulp. Locatie: in het woon- en zorgcentrum, De Wehme, 
Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor 
de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vanaf 2 januari 2013 staat Stichting Welzijn Vorden weer
voor u klaar.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Braoken
 B. Ploge
 C. Hakkefietjen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.



Leerlingen, broers/zussen, ouders/ver-
zorgers, opa’s, oma’s … iedereen was 
welkom het kerstfeest op ‘De Vorde-
ring’ bij te wonen. De opkomst was 
dan ook groot. 
De avond begon voor de leerlingen 
om 17.30 uur met een overheerlijk 
hapjesbuffet. In hun mooi aangekle-
de klaslokaal werd er volop genoten 

van de gemaakte hapjes. Rond 19.00 
uur werd het buffet afgesloten en 
liepen de leerlingen met een mooie 
eigengemaakte lampion voorzien van 
een lichtje naar buiten. 

Buiten … waar alle genodigden zich 
al op het schoolplein hadden verza-
meld. Onder het genot van een heer-

lijk glaasje glühwein, warme cho-
colademelk en wat lekkers werd er 
bijgepraat met een ieder. Ook geno-
ten de aanwezigen van de muzikale 
optredens van alle kinderen en de 
midwinterhoornblazers uit Lochem. 
Kortom, een zeer geslaagd kerst-feest.

Bent u benieuwd naar de gemaakte 
foto’s? Deze zijn te bekijken op: www.
devordering.nl. Naast deze foto’s, 
treft u ook foto’s aan van andere ac-
tiviteiten die hebben plaatsgevonden.

Sfeervol kerstfeest basisschool 
‘De Vordering’ Vorden

Vorden - Alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooi kerstfeest: 
vuurkorven, sfeervolle verlichting, catering etc. En, een prachtig 
kerstfeest dat was het!

In deze cursus leert men om uw 
herinneringen op verschillende ma-
nieren op papier te zetten. Inspiratie-

bronnen worden aangeboord, men
leert meer over de technische kanten
van het schrijven van een verhaal of
gedicht. Deze cursus is bedoeld voor
iedereen die het leuk vindt om te
schrijven of die dat weleens wil pro-
beren. 

Bij voldoende deelname wordt op 29
januari met de cursus begonnen, één
les per 14 dagen van 19.45 tot 22.00
uur. Aanmelding: info@amateur-
kunst-oostachterhoek.nl

Verhalen en gedichten schrijven 
over je leven
Vorden - ‘Wat ik nog vertellen 
wilde, verhalen en gedichten 
schrijven over je leven’. In de bi-
bliotheek aan de Raadhuisstraat 
5 in Vorden, wordt dinsdagavond 
22 januari door bevoegd schrijf-
docent Desi Leijnen om 19.45 uur 
een gratis proefles gegeven over 
dit onderwerp.

De stichting CCK heeft dan het ter-
rein aan de bergkappeweg weer ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. Al-
leen snoeihout is toegestaan tot een 
dikte van maximaal 10 centimeter. 

Het storten van snoeihout is uiter-
aard gratis maar noodzakelijk om 
weer een groot paasvuur te kunnen 
bouwen.
Medewerkers van de stichting CCK 
zijn aanwezig om als het nodig is 
een handje te kunnen helpen. De 
hierop volgende openstellingsdagen 
zijn 2 februari en 2 maart altijd van 
10.00 tot 16.00 uur.

Houtinzameling paasvuur 
Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 5 janu-
ari gaat de houtinzameling voor 
het paasvuur in Kranenburg 
weer van start.

In deze viering werd het licht letter-
lijk én symbolisch getoond. 
De leerlingen vertelden het verhaal 
van een koning die vond dat het niet 
goed ging in zijn land. Hij schreef 
daarom een wedstrijd uit: ‘wie wordt 
Lichtstad van het jaar’. De winnende 

stad werd beloond met een licht, 
mooi en warm verhaal. Steenstad en 
Stofstad gingen op hun eigen wijze 
hiermee aan de slag. Het hebberige 
Steenstad probeerde zoveel mogelijk 
licht te verzamelen. Omdat Stef uit 
Steenstad een kijkje ging nemen in 

Stofstad, zagen de aanwezigen ook 
hoe ze daar met het licht en elkaar 
omgingen. Stofstad werd dan ook 
terecht gekozen als winnaar van de 
wedstrijd. Het was een goede viering 
die ondersteund werd door kleine 
voordrachtjes van de overige groe-
pen.

Op de site www.devordering.nl kunt 
u foto’s bekijken van deze viering.

Kerstviering door leerlingen 
basisschool ’De Vordering’ Vorden

Vorden - Onder grote belangstelling van ouders/verzorgers, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden, voerden groep 5 en 6 op vrijdag-
ochtend 21 december jl. de kerstviering ’De lichtstad’ op.

Profiel van een vrijwilliger
Vrijwilligers zijn geen engelen!
Gerrit Eskes (73) wil eigenlijk liever 
niet in de krant. En dus ook niet in 
deze rubriek worden vermeld. Met 
enige tegenzin geeft-ie toe wel even 
te willen praten. Pas nadat het ijs is 
gebroken en we hem hebben ver-
teld dat deze rubriek niet is bedoeld 
om vrijwilligers tot engelen te ver-
klaren, praten we verder. Want 
vrijwilligers, daar zijn we het sa-
men over eens, zijn immers gewo-
ne mensen en vooral geen engelen.
In de periode na de oorlog was Ger-
rit Eskes in de buurtschap Delden 
een bekende figuur. Runde er met 
zijn vrouw een goedlopende krui-
denierswinkel en had in Vorden en 
in het buitengebied veel ‘boekjes-
klanten’ (wekelijks boodschappen-
lijst ophalen en het bestelde thuis-
bezorgen). Dat ging tientallen jaren 
goed tot, vooral door het groeiend 
autobezit, deze vorm van dienst-
verlening onrendabel werd. Ook 
het vinden van een opvolger en de 
aanschaf van een geheel nieuwe in-
ventaris en bestelbus bleek een pro-
bleem. Tachtig jaar na de oprichting 
moest de zaak worden opgeheven. 
Gelukkig kon Gerrit als conciërge 
aan een school in Zutphen de rest 
van zijn werkzame leven afronden. 
En begon hij al vóór zijn pensioen 
als chauffeur van de Wehmebus, 
die maar kort heeft bestaan.
Daarna werd hij een van de man-
nen die in Vorden zorgden voor de 
aansluiting van alarmapparatuur. 
Voor deze service waren een paar 
handige mensen nodig. Het gaat 
om een systeem waarmee men te-
lefonisch hulp kan vragen. Via de 
centrale kan er dan, dankzij een 
afspraak met een buurtgenoot, 
iemand worden ingeschakeld die 
in het bezit is van een huissleutel. 
Waarna zonodig medische hulp 
kon worden ingeroepen. Een goed 
systeem. Deze service bestaat nog 
en wordt nu verzorgd door Sensire. 
De Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den kan via een intake-gesprek in-
formatie geven.
Intussen groeide de vraag naar ver-
voer en begeleiding voor mensen 
die naar de dokter, het ziekenhuis 
of de fysiotherapeut moeten, maar 
niet over eigen vervoer beschikken. 
In de inmiddels opgerichte Centrale 
voor Vrijwillige Hulpverlening was 
Gerrit hartelijk welkom en is hij nu 
al jaren een actieve medewerker. 
Deze service verleent ook mede-
werking voor wie zelfstandig geen 
boodschappen kan doen of voor het 
uitvoeren van (eenvoudige) karwei-
tjes. Per week staat er voor Gerrit 
gewoonlijk een rit of vier op het 

programma. In 
de winter vaak 
nog meer. 
Misschien denkt 
u dat deze cen-
trale niet nodig 
is want er rijden 
toch taxi’s en 
zelfs een buurt-
bus? Maar die 
kunnen niet de begeleiding geven 
die Gerrit en de andere medewer-
kers bieden. Niet wat precieze tijd-
afspraken betreft, en vooral niet 
omdat een taxichauffeur niet naar 
binnen mee kan gaan en gewoon-
lijk ook niet kan wachten tot het 
bezoek is afgelopen. En al helemaal 
niet als men in een ziekenhuis een 
aantal bezoeken achter elkaar af 
moet leggen, soms zelfs met be-
hulp van een rolstoel. Gerrit bege-
leidt zijn ‘klanten’ langs de afdelin-
gen die bezocht moeten worden en 
zoekt een plekje in de nabijgelegen 
wachtkamer. Ook verzorgt hij het 
vervoer van mensen die wekelijks 
een afspraak hebben bijvoorbeeld 
met een fysiotherapeut. Gewoon-
lijk rijdt hij in de regio maar hij 
heeft ook met iemand een aantal 
ritten gemaakt naar een zieken-
huis in Utrecht. En het is duidelijk 
dat er, vooral bij regelmatige rit-
ten, een goed contact groeit met de 
mensen die hij rijdt. Want Gerrit 
is een man die makkelijk en graag 
contacten legt met anderen. 
Voor de kosten van de ritten geldt 
dat er alleen een vergoeding voor de 
gereden kilometers wordt gevraagd 
en bijv. voor de parkeerkosten. 
Maar dat spreekt vanzelf, want het 
is al fijn dat de tijd door de vrijwil-
ligers om niet wordt aangeboden.
We hebben de tekst van dit ‘Profiel 
‘vóór plaatsing natuurlijk even aan 
Gerrit laten lezen. Met de vraag of 
hij het eens is met de conclusie dat 
met dit werk veel mensen worden 
geholpen. Dat het jezelf ook veel 
voldoening schenkt. En dat je dat 
zeker niet doet om daarmee de titel 
van engel te verwerven.

Harry van Rijn

Dit is één voorbeeld van het werk 
van een vrijwilliger die zich inzet 
voor de Stichting Welzijn Ouderen 
Vorden. Er zijn op veel terreinen 
nog meer vrijwilligers nodig. Be-
langstelling? Ons telefoonnummer 
is 0575 553405. 
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

ONDERSTEUNING EN ADVIES 
in de agrarische sector voor:

Totaalpakket mogelijk voor Mestbeleid en Gecombineerde Opgave
(inclusief ordner t.b.v. administratie mestbeleid die voldoet aan 
alle voorwaarden en eisen van Dienst Regelingen).

Januari 2013: ...!! Aanvullende gegevens 2012 - Derogatie aanvraag 2013 
- Bemestingsplan 2013 !!...

TON GROOT ROESSINK
T 06 12 55 12 07 – E tgrootroessink@kpnmail.nl

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

(bromfiets)Rijbewijs A M

Maandaanbieding JANUARI

WINTERAKTIE
ROLLUIKEN!*

Zeer scherpe prijzen!
Isolerend en inbraakwerend.

Informeer bij onze zaak in Hengelo (Gld.)

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

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

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

www.spannevogel.nl
* Aktie duurt t/m 31 maart 2013



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 1
van 2 t/m 5 januariwww.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 

 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

H a m s t e r é é é é é é n



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 1, 2 januari 2013

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op  7  januari 2013 

om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 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.

Bronckhorst heeft van de provincie 
Gelderland een bijdrage ontvangen 
van € 500.000 uit het Impulsplan 
Wonen voor de ontwikkelingen in het 
centrum van Hengelo (Gld.). Daar-
naast ontvangen we via het Regio-
contract Achterhoek een bijdrage 
van € 835.000. Beide bijdragen zijn 
bedoeld om het Hengelose centrum 
leefbaar en toekomstbestendig te 
maken. 

Compacter centrum

het centrum van Hengelo een impuls 
te geven door o.a. het centrum com-

gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 

supermarkt naar de plek van het 
oude gemeentehuis is hiervan een 

voor 700 m2 winkels en komen er in 
totaal 12 huurappartementen boven 
de supermarkt en winkels, die Pro-
Wonen gaat verhuren. Het historische 

nieuwe functie. Horeca is een moge-

is er op dit moment nog niet voor dit 

rekening gehouden met voldoende 

Hengelo een fraaie groene invulling 
met wandelpromenades. In novem-
ber stelde de gemeenteraad het be-
stemmingsplan voor de ontwikkeling 

-

-

leefbaar centrum hopen we dat de lo-
kale economie van de aanpassingen 

-
-

de middenstand met het nieuwe cen-
trum een stimulans te geven.”

Financiële stimulans provincie Gelderland voor 
centrumplan Hengelo

-

van Bomenstichting Achterhoek voor 
de kap van de bomen in het centrum 

eenduidige laanbeplanting met linde-

platanen te behouden en als solitair 
element in te passen. 

2012 aangepast. Enkele bomen aan 

-

-

van kwalitatief hoogwaardige bomen.

Planning

-
-

ginnen met het kappen van de bomen. 

een informatieavond over de fasering 

-

We kunnen daardoor starten met de 

we al voor de herindeling van de 
gemeente begonnen, in samenspraak 

Herinrichting Vorden centrum van start 
Rechtbank wijst verzoek voorlopige 
voorziening Bomenstichting Achterhoek af

Wij begroeten u graag de 7e!

van de schoolkinderen in Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 per ingele-

€ 0,50

Op woensdag 9 januari 2013 kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 uur 
en 15.30 uur

Baak : speelplaats Bobbinkstraat
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo
Hoog-Keppel
Hummelo
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk
Velswijk : speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt
Vorden : gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf, Kampweg 2

voorkomen dat in sommige 
gevallen de afstand die de 
schoolkinderen moeten 
afleggen groot is. Wellicht 

bereid hun kinderen te 
helpen.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling 
op 9 januari
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en 
verdien een extra zakcentje!

Nieuwjaarsreceptie op 7 januari a.s.  Komt u ook?



Oude en nieuwe bewoners van de 
buurtschappen Heidenhoek, Was-
sinkbrink en Winkelshoek (HWW) 
hebben in het najaar van 2011 
nagedacht over initiatieven die het 
karakter van hun woonomgeving 
verder kunnen versterken. 
In drie bewonersavonden zijn ideeën 
naar voren gebracht die het essen- 
en kampenlandschap van de streek 
versterken en cultuurhistorie be-
leefbaar(der) maken. Ook zijn ideeën 
waarvan bewoners het initiatief 
willen nemen verder uitgewerkt en 
opgenomen in de ‘Uitvoeringsagenda 
Heidenhoek, Wassinkbrink en 
Winkelshoek 2012-2014’.
De buurtschappen nemen in dit 
geheel het initiatief en krijgen daarbij 
ondersteuning van de samenwer-
kingspartners Stichting Achterhoek 
weer Mooi, Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, de gemeente 
Bronckhorst en ANV ’t Onderholt. 

Kom d’r in
Op maandagavond 15 januari 2013 

organiseren de betrokken partijen 
een nieuwjaars-informatiebijeenkomst. 
Bewoners van de buurtschappen 
HWW zijn vanaf 19.30 uur van harte 
welkom in museum Smedekinck aan 
de Pluimersdijk 5 in Zelhem. Deze 
avond wordt gebruikt om elkaar te 
informeren over de voortgang van 
de projecten. Landschapsbeheer Gel-
derland geeft een presentatie over de 
cultuurhistorie, het ontstaan van het 
essen- en kampenlandschap, typi-
sche erfinrichtingen en voorbeelden 
van inrichtingsmogelijkheden van het 
gebied. Wethouder Dorien Mulderije, 
onder andere verantwoordelijk voor 
plattelandsontwikkeling, opent de 
bijeenkomst.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich voor 
deze avond aanmelden door hun 
naam en adres te mailen naar 
info@bronckhorst.nl. Graag vernemen 
wij met hoeveel personen u komt. 
Voor meer informatie kunt u ons 
bellen via tel. (0575) 75 02 50.

15 januari: informatieavond landschaps-
karakter Heidenhoek, Wassinkbrink en 
Winkelshoek

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat gemeen-
ten vaker mediation inzetten om geschillen op te lossen, 
zodat er geen juridische procedures gevolgd hoeven te 
worden. Bronckhorst biedt al langer de mogelijkheid om 
te mediaten. Bij juridische procedures, zoals bezwaar-
schriften en klachten ligt het eigenlijke probleem vaak 
onder het juridische geschil. Zo komt met regelmaat 
voor dat iemand bezwaar heeft tegen een bouwvergun-
ning, maar dat er in feite een ander probleem speelt. 

Onderliggend probleem
Mediation is een goede mogelijkheid om dat onderlig-
gende probleem op te lossen. Het biedt de kans aan 
belanghebbenden (vergunninghouder, bezwaarden en 
gemeente) om zonder beperkingen van de juridische 
regelgeving, het eigenlijke probleem aan te pakken. Het 
voorkomt juridische procedures met bijvoorbeeld alle 
kosten van dien. Mediation heeft ook als voordeel dat het 
bijdraagt aan wederzijds begrip, verbetering van de onder-
linge relatie en acceptatie van de uiteindelijke oplossing.

Proef
De gemeente neemt deel aan een proefproject dat in sa-
menwerking met het ministerie, de Vereniging Gemeente 
Mediation en de Radboud Universiteit Nijmegen plaats-
vindt in de periode november 2012 tot maart 2013. Aan 
de hand van de uitkomsten van het onderzoek komt er 
een advies aan de minister om te bezien of de Algemene 
wet bestuursrecht gewijzigd moet worden. In die wet kan 

dan komen te staan dat gemeenten verplicht zijn om te 
mediaten als een inwoner dat wil. De Radboud Univer-
siteit heeft twee enquêtes gemaakt die partijen voor en 
na de mediation moeten invullen. Uit deze enquêtes halen 
zij de informatie die nodig is om tot een goed afgewogen 
advies aan de minister te komen.  

Iets voor u?
Heeft u een geschil waar de gemeente bij betrokken is 
en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om dat 
met mediation op te lossen? Neem dan contact op met 
de heer G. Limpers van de gemeente. Hij kan u verder 
informeren over mediation en wat het voor u en voor 
de gemeente samen kan betekenen. 
U kunt hem bereiken via e-mail:  info@bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 75 02 50.

Gemeente doet mee met proefproject om geschillen op te 
lossen met mediation

In de week van 21 t/m 27 april 2013 
is in Nederland de Nationale Sport-
week. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimuleren 
door mensen in deze week op een bij-
zondere manier kennis te laten ma-
ken met het sportaanbod van plaat-
selijke verenigingen. De gemeente 
vindt dit een mooi initiatief en wil hier 
graag bij aanhaken door Bronckhor-
ster sportverenigingen, commerciële 
sportorganisaties, (basis)scholen en 
zorg- en gezondheidsinstellingen die 
aan de Sportweek mee willen doen, 
ondersteuning te bieden.  

Onlangs hebben we de ca. 150 sport-
verenigingen in Bronckhorst via een 

mail gevraagd of zij in deze week aan 
geïnteresseerde inwoners willen la-
ten zien wat hun vereniging te bieden 
heeft. Bijvoorbeeld door via een cli-
nic, instuif of andere activiteit te de-
monstreren hoe leuk hun sport is en 
op deze manier wellicht nieuwe leden 
aan te trekken die op deze manier de 
spreekwoordelijke ‘drempel’ over-
gaan om meer te bewegen. 

Kans
Voor sportverenigingen is dit een 
mooie kans om extra leden te werven 
en hun sport en de naamsbekendheid 
van de vereniging te promoten. Om 
verenigingen te ondersteunen bij het 
opzetten van een sportactiviteit kan 
de gemeente zorgen voor promotie 
(materiaal). Daarnaast kunnen wij de 
eventuele kosten van extra zaalhuur 
voor onze rekening nemen. Activitei-
ten kunnen alleen ingepland worden 
tijdens eigen trainingstijden en/of 
‘vrije uren’. Het is niet mogelijk dat 
een sportvereniging activiteiten orga-
niseert op de trainingstijden van een 
andere sportvereniging. 

Aanmelden
Wil uw vereniging met een activiteit 
meedoen aan de Sportweek, geeft u 
dit dan via info@bronckhorst.nl aan 
ons door voor 1 februari a.s. Geef in 

uw e-mail aan wat voor activiteit u 
wilt organiseren, op welke datum 
(begin- en eindtijd) in de Sportweek, 
de locatie en uw contactgegevens 
(e-mail en telefoonnummer). Na uw 
opgave krijgt u bericht van ons om 
verder af te stemmen. Mocht uw 
vereniging de mail per ongeluk niet 
hebben ontvangen en wilt u wel mee-
doen? Dat kan door ons te mailen via 
eerder genoemd e-mailadres en met 
de aangegeven informatie. U kunt 
hier ook terecht voor meer informatie 
en advies over het organiseren van 
een sportactiviteit in de Nationale 
Sportweek. Ons bellen kan natuurlijk 
ook (tel. (0575) 75 02 50) en bekijk de 
website www.nationalesportweek.nl 
eens.

Oproep aan verenigingen om mee te doen aan Nationale Sportweek

Misschien heeft u in dit nieuwe jaar plannen om 
uw badkamer of keuken op te knappen, dan is dit 
een prima moment om eens na te denken over 
zaken die uw woning nog comfortabeler maken. 
Het vroegtijdig comfortabel maken van uw woning 
is belangrijk, het zorgt ervoor dat u zo lang 
mogelijk in uw eigen woning kunt blijven wonen. 

Wilt u eens praten met iemand die u kan adviseren 
over woningaanpassingen? Vraag dan via ons een 
huisbezoek aan, die een speciaal hiervoor 
opgeleide vrijwilliger van de Stichting 
Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) komt 
brengen. Samen met deze vrijwilliger neemt u de 
veiligheid en het comfort in uw woning onder de 
loep. Dit huisbezoek is geheel vrijblijvend.
 
Gelderse huistest 
Comfort en veiligheid in uw woning controleren 
kan ook op een andere manier. 
Op www.bronckhorst.nl vindt u de Gelderse Huis-
test. Na het invullen van deze test krijgt u vaak 
eenvoudige oplossingen voor problemen in en 
rond uw huis. Desgewenst kunt u hiervoor ook 
de hulp inschakelen van de SSWB-vrijwilligers.
 Zij kunnen u helpen bij het invullen en samen 
met u de resultaten van de Gelderse Huistest 
bespreken.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak voor een huisbezoek 

of hulp bij het invullen 
van de huistest loopt 
via de gemeente. 
Neem hiervoor contact 
met ons op via ons 
algemene nummer (0575) 75 02 50 of mail naar 
info@bronckhorst.nl. Vergeet niet uw 
contactgegevens te vermelden in de mail. 

Woongemak Bronckhorst
De huisbezoeken en Gelderse huistest maken 
deel uit van het project Woongemak Bronckhorst. 
Met dit project maken wij huiseigenaren, maar 
ook huurders, attent op slimme aanpassingen 
zodat zij zo lang mogelijk aangenaam kunnen 
wonen in de vertrouwde omgeving. 

Op www.bronckhorst.nl (zoek op Woongemak) 
vindt u meer informatie over Woongemak 
Bronckhorst met o.a. brochures met handige tips 
en trucs en een lijst met o.a. aannemers en 
klusbedrijven die bekend zijn met de uitgangs-
punten van Woongemak Bronckhorst.

Plannen voor verbouwing van uw huis in 2013? 
Vraag eens een huisbezoek aan!

De familie Remmelink uit Hengelo (Gld) liet zich al uitgebreid 

informeren tijdens een huisbezoek over mogelijke aanpas-

singen in hun woning

De gemeente is verant-
woordelijk voor de regi-
stratie en verwerking van 
gevonden en verloren 
voorwerpen. Binnenkort 
voeren wij gevonden 
voorwerpen waarvan de 
wettelijke bewaartermijn 
is verstreken weer af. 

Op www.bronckhorst.nl 
(zoek op gevonden voor-
werpen) staat een over-
zicht van alle gevonden 
voorwerpen die bij ons zijn aange-
meld. Bent u iets kwijtgeraakt, kijk 
dan eens op de website naar deze 

lijst. Beschikt u niet over internet, 
dan kunt u ons ook bellen, 
via tel. (0575) 75 02 50. 

Gevonden voorwerpen

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 7 januari 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

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



Openbare bekendmakingen

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

Rondetafelgesprekken 
9 januari 2013, Raadzaal
Deze gesprekken die de raadsfrac-
ties voeren met betrokkenen zijn 
openbaar en u bent van harte welkom 
om aanwezig te zijn. De gesprekken 
gaan over: 
20.00 - 21.00 uur 

 De raad wordt gevraagd een 
 budget beschikbaar te stellen voor 

het starten van een proef met 
breedband in de Achterhoek, 

 later in 2013

21.15 - 22.30 uur 

‘Wat Werkt Beter in Bronckhorst’
 Op het gebied van werk en zorg/

welzijn doet de commissie enkele 
aanbevelingen o.a. om de werking 
van de participatieraad nog te ver-
beteren en een tijdige aanbieding 
van reïntegratievoorzieningen te 
optimaliseren 

 Om een meer doelmatige en trans-
parante welstands- en monumen-
tenadvisering te krijgen, stellen 

 b en w de raad voor akkoord te gaan 
met de nieuwe welstandsnota. 
Hierin is een nieuwe werkwijze 

 opgenomen, waarin ambtenaren 
een grotere rol in de beoordeling 
van plannen krijgen in plaats van 
een externe commissie. Dit moet 
voor inwoners met vooral een-
voudige aanvragen bijdragen aan 
een kortere doorlooptijd van hun 
verzoek

- managementrapportage partici-
patie 3e kwartaal 2012 met de 
stand van zaken rond o.a. het 
verlenen van huishoudelijke hulp 
en andere Wmo-voorzieningen 
en de uitvoering van de bijstand 

- voortgang uitvoering TBB (traject 
Toekomstbestendig Bronckhorst)

10 januari 2013, Raadzaal
De raadscommissie vergadert op 
10 januari in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
agenda van deze openbare vergade-
ring. U bent van harte welkom om 
deze bij te wonen.
20.00 - 21.15 uur 

 De raad wordt gevraagd kennis 
 te nemen van het voorstel om de 

buitensportaccommodaties in 
Bronckhorst te privatiseren en 
hiervoor een aanvullend budget 
beschikbaar te stellen, omdat de 
kosten hoger uitvallen dan eerder 
geraamd. Dit heeft te maken met 
afkoop van veldonderhoud en 

 gebouwen, grondoverdracht 
 (€ 148.712) en compensatie voor 

aanvullend veldonderhoud door 
een tekort aan speelvelden 

 (€ 140.000). Daarnaast komt het 
onderhoud van een aantal velden 
in 2013 nog gedeeltelijk voor de 
rekening van de gemeente, omdat 
enkele verenigingen niet meteen 
per 1 januari 2013 privatiseren 

 (€ 40.000). Met de privatisering wil 
het college voetballen en korfbal-

len in verenigingsverband duur-
zaam zekerstellen. Op basis van 
deze gesprekken is de conclusie 
dat de betrokken verenigingen in 
staat zijn de gevolgen van de pri-
vatisering zowel bestuurlijk als fi-
nancieel op te vangen. Zelfstandig 
of door samenwerking met ande-
ren te zoeken. Het traject tot priva-
tisering wordt intensief begeleid 
door de gemeente

21.30 - 22.30 uur 

 B en w vragen de raad in te stem-
men met het plan van aanpak voor 
een integraal kindcentrum voor 

 5 scholen en andere primaire kind-
voorzieningen in Bronckhorst West 
(gebied Steenderen e.o.). In dit 
kindcentrum worden de kindvoor-
zieningen in één gebouw georgani-
seerd. Leerkrachten, pedagogen 
en experts op andere gebieden 
werken samen om de voorzienin-
gen voor kinderen (zoals school, 
buitenschoolse opvang, consulta-
tiebureau) zo goed mogelijk op el-
kaar af te stemmen. De raad wordt 
verzocht het hiervoor al in de be-
groting opgenomen budget van 3,2 
miljoen euro definitief beschikbaar 
te stellen. Uitgangspunten bij de 

ontwikkeling van het nieuwe com-
plex zijn de toekomstige afname 
van het aantal leerlingen en duur-
zaam en flexibel bouwen 

 De raadsfracties bespreken hoe 
 de proef met onder meer de ronde-

tafelgesprekken waarin ze met 
 inwoners en betrokkenen over 

voorstellen spreken, is bevallen 
 

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda staan 

tafelgesprekken of commissie-

vergadering, iedere tweede woensdag 
en donderdag van de maand. Over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand). 

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per persoon. 
Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl 
of scan de 

 27 januari 2013 van 14.00 tot 16.30 uur, Stichting Vrienden van de Parel van Baak

 6 januari, 5 en 26 mei, 16 juni, 15 september en 6 oktober 2013, Vordense Auto- en Motor Club 
(VAMC) de Graafschaprijders

route Bronckhorst, Triangle Media

24 februari en 7 april 2013 van 10.00 tot 16.00 uur, Evenementen Organisatie Hogebos

1 juni van 20.30 tot 02.30 uur en 2 juni van 08.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor 
tent, 1 en 2 juni, stopverbod, snelheidsbeperking, inhaalverbod en instellen éénrichtingsverkeer, 
2 juni van 08.00 tot 20.00 uur, plaatsen driehoeks-/sandwichborden in Bronckhorst  i.v.m. promotie 
trekkertrekwedstrijd, 18 mei t/m 2 juni 2013, Stichting Humstee

van diverse straten in centrum Vorden, 30 april vanaf 07.00 uur t/m 1 mei 2013 07.00 uur, 
 Oranjevereniging Vorden

Drank- en Horecawet, 30 april van 10.00 tot 24.00 uur, parkeerplaats aan de Dorpsstraat, plaatsen 

art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2013, Eetcafé De Slof

Drank- en Horecawet, 30 april 2013 van 10.00 tot 24.00 uur, de Herberg Vorden

01.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2013 van 

 24 februari, 23 en 24 maart, 19 en 20 oktober, 23 en 24 november, 21 en 22 december 2013, 
Dressuurstal Seren

stichting Sportieve Activiteiten Bronckhorst

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

Aanvragen

Ontvangen op 14 december 2012: 

Ontvangen op 15 december 2012: 

Ontvangen op 18 december 2012:

Ontvangen op 19 december 2012:

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

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

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

De stukken liggen van 3 januari t/m 13 februari 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 18 december 2012:

Protestantse gemeente Hengelo

tot 15.30 uur, Carnavalsvereniging De Doldraejers

Verleende vergunningen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 20 december 2012:

Afgegeven op 21 december 2012

 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

  
Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 13b 
Toldijk’

Bestemmingsplannen

Inspraakreactie indienen?

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ deels onherroepelijk 

 

Inspraak inventarisatielijsten dubbelbewoonde woningen (Wet BAG)



Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluit tot het niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object niet op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 

Dit besluit is bekendgemaakt aan betrokkene op 18 december jl. en ligt van 3 januari t/m 
13 februari 2013 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 

Monumenten

Wegwerkzaamheden

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst
B en w van Bronckhorst hebben op 18 december 2012 de ‘Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen 
Bronckhorst’ vastgesteld. In deze besluiten zijn nadere regels bepaald voor de inzameling van 

waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

De Uitvoeringsbesluiten liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt ze ook 

bekendmaking in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

tot een minimum te beperken. Een overzicht van de wegen en de globale planning wanneer waar 

bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Stop (nu) de mol!

Mollen verwoesten uw grasland. Pak het probleem 
nu aan en voorkom onnodige schade aan uw grasmat.
Frank Gewasverzorging bestrijdt in de winterperiode 
mollen effectief met mollentabletten. 
Professionele mollenbestrijding:

 Verhoogt graskwaliteit
Voorkomt molshopen en onkruid
 Voorkomt schade aan landbouwmachines 
 Voorkomt schade aan gewassen

G

EWA S V ER ZORG I N

G

Meer informatie?Bel: 0544-371786of bezoek de websitefrankgewasverzorging.nl

Regio Bronckhorst Makelaardij50% korting
op de

verkoopcourtage*
*Meer informatie? Kijk op:

www.rbmwonen.nl
of bel (0575) 84 57 17

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??26E NIEUWJAARSCONCERT

ZONDAG 13 JANUARI 2013

SCHOUWBURG - LOCHEM

GROOT SALONORKEST “HAPPY DAYS”

samen met het

KONINKLIJK ZUTPHENS MANNENKOOR

Solistische medewerking van
ALETTE VAN DEN BRUL - SOPRAAN

Aanvang: 14.30 uur

Entree: € 9,- . Kaartverkoop via De Schouwburg. 
Tel. 0573 250051

Donateurs van HAPPY DAYS krijgen een 
gratis toegangsbewijs bij tijdige inlevering aan de kassa 

van de hun toegestuurde Concertkaart.

www.happydaysorkest.nl
www.zutphensmannenkoor.nl

Aannemersbedrijf van den Toorn B.V., Zelhem
Abbink bouw- en timmerbedrijf, Hengelo Gld.
ACMAA Almelo B.V., Deurningen
Administratiekantoor De Wending, Hengelo Gld.

AHC CAWI Staltechniek, Hengelo Gld.
All-Round Houtvezelbedrijf, Zelhem
Almat B.V., Laren Gld
Auto Kemp, Keijenborg
Auto totaal B.V., Ruurlo
Autobedrijf  Melgers, Steenderen
Autobedrijf Bergsma, Hummelo
Autobedrijf Bruil, Hengelo Gld.
Autobedrijf Langwerden, Wichmond
Autobedrijf Looman, Zelhem
Autobedrijf Ridderhof, Hengelo Gld.
Autobedrijf Schiphorst, Hengelo Gld.
Autobedrijf Vruggink , Halle
Autobedrijf Wasseveld, Zelhem
Autobedrijf Wassink B.V., Hengelo Gld.
Automaterialen B.V. Doetam, Doetinchem
Autoschade Service Beerten, Borculo
Autoschade Service Roelofs De Achterhoek, Zelhem
Autowascentrum De Hoge Voort, Zelhem
Avarko Dierstroombemiddeling, Ruurlo
B en D evenementen, Zelhem
Bakkerij Besselink, Wichmond
Bakkerij Sloot, Keijenborg
Bohyl, Hummelo
Boomkwekerij Hartemink, Zelhem
Boomverzorger.nl, Zutphen
Bosch Hengelo B.V., Hengelo Gld.
Bouwcenter HCI B.V., Hengelo Gld.
Bouwmeester Precisie Graafwerk, Vorden
BP Wenting, Hengelo Gld.
Bredenoord, Apeldoorn
Bruva Security , Hengelo Gld.
Café de Tol, Zelhem

Café Marktzicht, Hengelo Gld.
Camping Kom-es-An, Hengelo Gld.
Coffee FreshWesthoff B.V., Hoog-Keppel
Compudac Automatisering B.V., Doetinchem
D. Jansen Agri Service, Zelhem
De Heesterhof, Hengelo Gld.
De Heide Smid B.V., Halle
De Spannevogel, Hengelo Gld.
De Witte Smid B.V., Warnsveld
Delade B.V., Doetinchem
Dostal Infratechniek, Vorden
DTC Elektro B.V., Nieuwendijk
Eetcafe ‘t Hoekje / Cafe de Zwaan, Hengelo Gld.
Eetcafe De Groes, Zelhem
Enzerink accountantskantoor, Vorden
Enzerink B.V., Hengelo Gld.
Eugelink Zonwering, Hengelo Gld.
Eulink-Kemper, Hengelo Gld.
Expert Arendsen, Hengelo Gld.
Gebr. Lubbers Bouwbedrijf B.V., Hengelo Gld.
Gemeente Bronckhorst, Hengelo Gld.
Goma B.V., Hengelo Gld.
Goossens Atomica, Hengelo Gld.
Gotink installatie Sanitiem, Hengelo Gld.
Grand café De Egelantier, Hengelo Gld.
Groenaannemingsbedrijf B.W. Jansen, Hengelo Gld.
Harmsen Voegwerken, Hengelo Gld.
Hartelman Motoren, Hengelo Gld.
Herwers groep, Hengelo Gld.
Het Holterveld Beheer B.V., Hengelo Gld.
Hewu Montage en metselbedrijf, Zelhem
Hotel Leemreis, Hengelo Gld.
Impulse Pumps B.V., Zelhem
Installatiebedrijf MarKetz, Steenderen
Installatiebedrijf Wim Bosman, Vorden
Jaaltink en Sessink Bouwbedrijf, Zelhem
Jan de winkel B.V., Hengelo Gld.
Jansen Foodservice Doetinchem, Lochem

Jopa Racing Products, Enter
JvL, Zelhem
KAB accountants & belastingadviseurs, Doetinchem
Keiser verkeerstechniek, Zelhem
Keizer motorenrevisie, Doetinchem
Kobo Nederland B.V., Motorketting, Groningen
Kramp Transport en Grondwerken, Halle
Kroesen Besselink, Hengelo Gld.
KWS Infra B.V., Ruurlo
Loonbedrijf Beunk, Hengelo Gld.
Loonbedrijf Haaring, Hengelo Gld.
Loonbedrijf Hissink, Hengelo Gld.
Loonbedrijf J. Wildenbeest, Breedenbroek
Loonbedrijf Wassink v.d. Schotman, Halle
Loonbedrijf Zweverink, Hengelo Gld. 
Lubron Groep B.V., Hengelo Gld.
M. Locks B.V., Doetinchem
MACO Beschläge Nederland B.V., Zelhem

Matysta B.V., Hengelo Gld.
Menkhorst Standbouw, Hengelo Gld.
Minteq B.V., Hengelo Gld.
Momberg aannemersbedrijf, Hengelo Gld.
Motoport, Zelhem
Multi-Ratio, Doetinchem
Onstenk Meubelen B.V., Hengelo Gld.
Overveld Off-road Parts, Halle
Parketfabriek Lieverdink, Doetinchem
Plus supermarkt, Hengelo Gld.
Polwijn Dakbedekking, Hengelo Gld.
Prolease, Duiven
Rabobank Graafschap Noord, Zutphen
Redski offroad, Hengelo Gld. 
Regelink schildersbedrijf, Hengelo Gld.
Reiger Racing Suspension B.V., Hengelo Gld.
Riho Techniek, Vorden
Roadrunner motoren, Velp
ROWI Straalbedrijf B.V., Baak

Scheffer Badkamers, Zelhem
Schildersbedrijf Seesink, Hengelo Gld.
Schuurman Hindernissen, Hengelo Gld.
Sevink Quads, Zelhem
Sita, Duiven
Slagerij Heinen, Zelhem

Smees, Zelhem
Staja beheer B.V., Hengelo Gld.
Stolwijk Kelderman, Doetinchem
SuperB Accu’s , Hengelo Ov.
Takkenkamp Voegwerken B.V., Zelhem
Tandartspraktijk vd Torre, Hengelo Gld.
Tegelzetbedrijf Garritsen, Hengelo Gld.
Temmink Bouwprojecten B.V., Deventer
Thuss Metselbedrijf, Hengelo Gld.
Tolkamp snijkeukentechniek, Hengelo Gld.
Tyre sales Tangelder B.V., Doetinchem
Uiterweerd, drukkerij, Hengelo Gld.
USVA, Holten
Vakgarage Hans Sloot, Hengelo Gld.
Van Aken Verbouw, Hengelo Gld.
Van Bentum Schoonmaak B.V., Hengelo Gld.
Van Campen Bouwgroep B.V., Zelhem
Van den Brink ICT, Vorden
Van Silfout Automaterialen B.V., Doetinchem
Veldhorst aannemingsbedrijf B.V., Zelhem
Vels Transport B.V., Westendorp
Vishandel Hengel, Zelhem
Voeg- en straalbedrijf Imhoff B.V., Hengelo Gld.
Vosmeijer Catering, Wesepe
Wabu , Hengelo Gld.
Wensink Doetinchem, Doetinchem
Westerveld & Vossers, Doetinchem
Weulen Kranenberg, Vorden
Wim Bosman Installaties, Vorden
Wissels Techniek, Hengelo Gld.
WPM Motors, Lochem

HAMOVE kijkt terug op een fantastisch jubileumjaar. Een 
van de sportieve hoogtepunten was natuurlijk dat er na 
23 jaar weer gecrossst werd op ‘t Hengelose Zand. Maar 
er gebeurde zoveel meer. 

Het jubileumjaar in deze vorm is alleen maar mogelijk 

Daarom willen wij alle onderstaande bedrijven bedan-
ken voor het mede mogelijk maken van dit jubileumjaar.Sponsoren bedankt!



De middag begon met een kerstvie-
ring, verzorgd door de woord en 
communiedienstgroep van de paro-
chie Steenderen en het zangkoor van 
de parochie Baak. Daarna een goed 
verzorgde koffietafel die iedereen 

zich goed liet smaken.Na de koffie-
tafel werd de middag verzorgd door 
‘De Bouwmeisters’. Iedereen heeft 
ontzettend genoten van heel veel 
verschillende liederen afgewisseld 
met anekdotes uit vroegere tijden. 

Na afloop dankte de voorzitter de 
Bouwmeisters voor hun optreden en 
wenste iedereen mooie Kerstdagen 
en een goed en vooral gezond 2013.
De volgende bijeenkomst is de jaar-
vergadering op donderdag 7 februari. 
Het bestuur van de KBO IJsselsenio-
ren hoopt dan weer veel leden te mo-
gen begroeten.

Kerstviering bij 
KBO IJsselsenioren

Baak - Zaterdag 21 december was de jaarlijkse Kerstviering van de KBO 
IJsselsenioren in zaal Herfkens in Baak.

De Kerstviering van de KBO IJsselsenioren met een optreden van ‘De Bouwmeisters’.

Niet alleen zijn eigen ervaringen als 
rijder maar ook het reilen en zeilen 
rondom het team gaf de aanwezigen 
een geheel nieuwe kijk op de Da-
kar Rally. Ook gaf Gerben aandacht 
aan het Honda-team van ‘buurman’ 
Henk Hellegers, eveneens lid van de 
VAMC De Graafschaprijders. Om de 
Rally te volgen zijn er dagelijks rap-
portages op RTL7 en Eurosport waar-
bij de verrichtingen van de Vordense 
teams zijn te volgen. 

VAMC Actief heeft voor zondagmid-
dag 6 januari de nieuwjaarsreceptie 
op de kalender staan. Vanaf 13.00 

uur staat er eerst een Oliebol-Bol-Pijl
rit op het programma. Deze oriënta-
tie rit is zodanig opgezet dat eenieder
met zijn/haar gezin hieraan kan deel-
nemen. Een mooie gelegenheid om
met deze activiteiten van de VAMC
kennis te maken. Ook als u geen auto
heeft, kunt u toch komen, u stapt
dan gewoon bij iemand anders in de
auto. Rond 14.30 uur staan er nog 
diverse activiteiten op het program-
ma om het nieuwe sportjaar 2013 te
begroeten. Leden, partners en alle 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom in het clubhuis van de VAMC 
aan de Eikenlaan 2a in Kranenburg.

Clubhuis VAMC 
afgeladen vol

Vorden - Afgelopen donderdag organiseerde VAMC-Actief een infor-
matieavond over de Dakar Rally welke op 5 januari van start gaat. 
Voorzitter Gerben Vruggink, zelf deelnemer geweest in 2010 en sinds-
dien nauw betrokken bij het Buggy en Quad project van het Maxxis-
SuperB Dakar team, deed voor ruim 70 aanwezige VAMC-leden een
boekje open over de Dakar Rally.

Solistische medewerking wordt ver-
leend door de sopraan Alette van de 
Bruil. Samen, maar ook elk afzonder-

lijk, zullen orkest en koor een gevari-
eerd programma ten gehore brengen
met een mix van operettemelodieën,
stukken uit musicals, walsen, volks-
muziek, enz. Een jaarlijkse heugelij-
ke gebeurtenis. 

De concerten beginnen om 14.30
uur en staat onder leiding van Alike
Jonkman en Wim Riefel. Telefonisch
reserveren kan bij 0575-512023. Dit 
wordt al het 26e Nieuwjaarsconcert 
van ‘Happy Days’.  Voor meer infor-
matie zie: www.happydaysorkest.nl

Traditionele 
Nieuwjaarsconcerten 
’Happy Days’ in Zutphen 
en Lochem
Zutphen - Zondag 6 januari- en 
zondag 13 januari zullen er in de 
Rabo- Buitensociëteit in Zutphen 
en De Schouwburg in Lochem 
weer de traditionele Nieuwjaars-
concerten plaats vinden, uitge-
voerd door het Groot Salonorkest 
“Happy Days” uit Zutphen en Het 
Koninklijk Zutphens Mannen-
koor.

De vrouwen krijgen de kans de vrij-
gezellen van het platteland beter te 
leren kennen en mocht de vrouw in 
het eerste dorp niet meteen slagen 
dan stapt ze de bus weer in om het 
opnieuw te proberen in het volgende 
dorp. 
Ben je een man, vrijgezel tussen de 
20 en 40 jaar, meld je dan aan via de 
website stopinthenameoflove.bnn.nl. 
De bus gaat rijden vanaf halverwege 
februari. De serie is vanaf begin april 
te zien bij BNN.

BNN zoekt mannelijke 
vrijgezellen in Vorden en 
omgeving
Regio - Voor het nieuwe dating-
programma ‘Stop in the Name 
of Love’ van BNN wordt gezocht 
naar mannelijke vrijgezellen. 
In het programma gaan vijftien 
stadse vrouwen op tournee door 
heel Nederland langs dorpen op 
het platteland.
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Een recensie van Clash of the Cover 
Bands meldde: “Op zeer eigen wijze 
werden nummers gebracht van on-
der andere Shocking Blue, AC/DC en 
Rolling Stones. Met hun folk-achtige 
invalshoek en leuke humor liet In-
C-eeN horen zich in korte tijd goed 
te hebben ontwikkeld tot een act die 
staat en een goede interactie met het 

publiek weet op te bouwen.” Mis het 
niet! Meer info: www.inceen.nl 
Oudejaarsdag Maandag 31 december 
is De Slof open van 10.30 tot 23.00 
uur! Vanaf 16 uur serveren de mede-
werkers gratis oliebollen en hapjes! 
Een gezellige afsluiting van een goed 
jaar! Iedereen een fijne jaarwisseling 
en een beregoed 2013.

Nieuwjaarsparty in eetcafé 
De Slof met In-C-eeN

Vorden  - Start het nieuwe jaar met een mooi feestje! In-C-eeN (spreek 
uit als het Engelse Insane) speelt vrijdag 4 januari oude rock en he-
dendaagse klassiekers in een akoestische setting in De Slof in Vorden. 
Met TrekzAccordeon, Resonantie Gitaar en KlomptraBats knalt dit 
Achterhoekse trio van het podium!

Dit jaar is het de beurt voor Clary 
Houtzager en haar vriend Cors de 
Kruijk uit Vianen om de mooiste 
groepen uit hun uitgebreide collectie 
voor de bezoekers uit te stallen. Ook 
zij zijn lid van de Vereniging Vrien-
den van de Kerstgroep, waarvan 
leden ieder jaar op diverse locaties 
hun verzameling willen laten zien 
en waar kan dit nu beter dan in een 
kerkgebouw! Ook uit de eigen verza-
meling laat het museum natuurlijk 
weer mooie groepen zien, waaron-
der de Cuypersgroep die bij de kerk 
hoort. Zie voor de openingstijden 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Kerstgroepententoonstelling 
nog tot 6 januari open
Vorden - De honderden mooie 
kerstgroepen, waarvan men de 
meeste nog niet eerder heeft kun-
nen zien, in de speciaal in kerst-
sfeer gehulde kerk op de Kranen-
burg zijn nog tot zondag 6 janu-
ari te bewonderen

Onderweg worden de wandelaars 
getrakteerd op erwtensoep en 
glühwein of chocolademelk. 

Natuurlijk ontbreken ook dit jaar 
de midwinterhoornblazers niet, 
maar daarnaast is er nog iets heel 
speciaals: Er worden Winter Ca-
rols gezongen door het Cannemei-
er-Consort, dit geheel in ‘David 
Copperfiels style’.

Deelnemers kunnen op 6 januari 
starten tussen 11.00 uur en 13.00 
uur bij de Wildenborchse Kapel, 
Kapelweg 1 te Vorden. 

Na afloop van de wandeling is er 
in de Kapel gelegenheid voor het 
nuttigen van een drankje. De hond 
mag meelopen, maar moet wel 
aangelijnd te zijn.

Winterwandeling 
Wildenborch
Vorden - Zondag 6 januari 2013 
is er een winterwandeling in de 
Wildenborch. Er zijn twee rou-
tes uitgezet door de prachtige 
omgeving. Deelnemers kun-
nen kiezen uit een korte route 
van ongeveer 7 kilometer en 
een langere route van zo’n 14 
kilometer.



De honderdjarige is van geboorte 
Zieuwentse. Vele jaren runde ze sa-
men met haar man Jan een bakkerij 
in het Vordense buurtschap Medler. 
Het paar trouwde in 1941 in Lichten-
voorde. Wegens gezondheidsrede-
nen van haar man werd de bakkerij 
en kruidenierswinkel in 1969 op de 
hoek van de Ruurloseweg-Schone-
veldsdijk gesloten en verhuisde het 

echtpaar in 1970 naar Ruurlo. Wiza 
bewaart nog dierbare herinnerin-
gen aan de ‘bakkersjaren’. ,,Het was 
altijd vroeg opstaan. Terwijl Jan 
het brood uitventte was ik naast de 
huishouding in de winkel te vinden. 
Het was een mooie, maar arbeidsin-
tensieve tijd.” In 1980 overleed haar 
man. In 1998 verhuisde Wiza naar 
woonzorgcentrum De Bundeling en 

sinds begin vorig jaar woont ze tot 
alle tevredenheid in een van de drie 
kleinschalige woonvormen van De 
Garven (Dosmölle) achter De Bunde-
ling. Ondanks haar hoge leeftijd leest 
Wiza nog de krant en kijkt ze ook 
regelmatig televisie. Ook borduurt ze 
nog volop. Naast vier kinderen (drie 
dochters en een zoon) telt de stam-
boom vijf kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen. Haar zoon is in 
1996 overleden. Het meest bekende 
kleinkind is oud-atleet Marko Koers 
die maar liefst negenvoudig Neder-
lands hardloopkampioen was op de 
800 en 1500 meter en driemaal heeft 
deelgenomen aan de Olympische Spe-
len, namelijk: in 1992, 1996 en 2000. 
En daar is de honderdjarige best een 
beetje trots op ondanks dat hij niet op 
het Olympisch erepodium belandde.

Wiza Koers viert honderdste 
 verjaardag

Ruurlo - Ruurlo telt sinds 11 december drie inwoonsters die honderd 
jaar of ouder zijn. Mevrouw Louisa Koers-Wopereis (roepnaam Wiza) 
vierde vorige week dinsdag namelijk haar honderdste verjaardag. Bur-
gemeester Hein Bloemen bracht namens de gemeente Berkelland de 
felicitaties aan haar over. Van koningin Beatrix en de commissaris van 
de provincie Gelderland ontving de Ruurlose schriftelijke felicitaties. 
Op de dag zelf werd de verjaardag gevierd met haar kinderen, bewo-
ners, personeel en vrijwilligers in de feestelijk versierde huiskamer 
van de Dosmölle. Afgelopen zaterdag vierde Wiza Koers met familie en 
kennissen haar honderdste verjaardag in restaurant De Luifel.

Mevrouw Louisa Koers-Wopereis (roepnaam Wiza) vierde vorige week haar honderdste verjaardag. Burgemeester Hein Bloemen bracht 
namens de gemeente Berkelland de felicitaties aan haar over.

Met een team van 19 collectanten in 
Vorden en 4 collectanten in Hengelo 

is er 1.308,06 euro opgehaald. Alle 
collectanten en gulle gevers worden
hartelijk bedankt voor hun bijdrage!
Wilt U volgend jaar ook meedoen
aan de collecte? Dan bent U welkom
in het collecte-team. Neemt U contact
op met Helma Eykelkamp-Meijer-
man, telefoon 0575-554435.

Opbrengst collecte 
Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind
Vorden - In de week van 12 tot en 
met 17 november is er in Vorden 
en Hengelo gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind.

Prins Petfoods heeft een 100% na-
tuurlijke dieetvoedingslijn voor hon-
den en katten geïntroduceerd. De 
lijn bestaat uit negen producten en is 
speciaal ontwikkeld voor de dieren-
speciaalzaak. De lijn bestaat uit zes 
dieetvoedingen voor de hond en drie 
dieetvoedingen voor de kat.
Voor de hond is er ProCare dieet 
Gewichtscontrole & Diabetes. Deze 
geperste brokvoeding is speciaal ge-
schikt voor volwassen honden met 
overgewicht en tevens geschikt ter 
ondersteuning van Diabetes mellitus 
(suikerziekte). ProCare dieet Huid & 
Darm is ontwikkeld voor de volwas-
sen hond met een voedselovergevoe-
ligheid (huid- en vachtproblemen) en/
of ter ondersteuning van maagdarm-
problemen (diarree). ProCare dieet 
Spieren & Gewrichten is een voeding 
om volwassen honden met gewrichts-
problemen te ondersteunen.

Voor de kat is er VitalCare dieet 
Weight Reduction & Diabetic speci-
aal geschikt voor volwassen katten 
met overgewicht en tevens geschikt 
ter ondersteuning van diabetes mel-
litus (suikerziekte). VitalCare dieet 
Skin & Intestinal Hypoallergic is ont-
wikkeld voor volwassen katten met 
een voedselovergevoeligheid (huid- 
en vachtproblemen) en/of ter onder-
steuning van maagdarmproblemen 
(zoals diarree). Voor het oplossen 

van struvietblaasgruis bij volwassen 
katten is er VitalCare dieet Struvite
& Calciumoxalate. Deze voeding is
tevens geschikt ter voorkoming van
herhaalde struviet- en calciumoxa-
laatblaasgruis.

DE VOORDELEN
Onderzoek heeft aangetoond dat de 
dieetvoedingen doeltreffend zijn en 
veilig langdurig gegeven kunnen
worden. De producten zijn weten-
schappelijk onderbouwd en in nau-
we samenwerking met dierenartsen,
wetenschappers en universiteiten tot
stand gekomen.

Voordelen Prins-dieetvoedingen: -
100% natuurlijke producten van 
Nederlandse bodem - Uitstekende
smaak, prijs- en kwaliteitsverhou-
ding - Alle kattenvoedingen zijn
tarwe(gluten)vrij – Proefdiervrij - Vrij
van geur-, kleur- en smaakstoffen
- Hoge acceptatie; ideaal voor kies-
keurige dieren - Uitsluitend gebruik 
gemaakt van zalmolie in plaats van
visolie - Veilig langdurig te gebruiken
- Verkrijgbaar bij de dierenspeciaal-
zaak. 
Kijk voor meer informatie op natuur-
lijkedieetvoeding.nl of prinspetfoods.
nl

Indien u vragen heeft over boven-
staande, dan horen we het uiter-
aard graag. Voor vragen over de op-
voeding, voeding en gedrag van uw
hond of kat, kunt u terecht bij de
dierenspeciaalzaak Kluvers, tel. 0575-
551318.

Prins-dieetvoedingen voor 
hond en kat bij Kluvers Vorden
Vorden - Bij dierenspeciaalzaak 
Kluvers, Zutphenseweg 39-41 te 
Vorden heeft men Prins Petfoods 
in het assortiment opgenomen.

Op zondag 6 januari a.s. organiseert 
Natuurmonumenten weer een Wilde 
Buiten Dag op landgoed Hackfort, 
vanaf het boerenerf van Natuurmo-
numenten, Baakseweg 1a in Vorden. 

De dag staat in het teken van Vette 
Vogels: help de vogels de winter door.
Een leuk dagje uit voor het hele ge-
zin! Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
en hun (groot)ouders, vriendjes en 

vriendinnetjes. Doe de tjielpwed-
strijd, ren de vogelrace en ga op pad
met een echte vogelkenner. Kijk voor
meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/
wildebuitendagen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig! Kom
je ook?

Help vogels tijdens de Wilde Buiten Dagen!

Vorden - Een voederplank en smeuïge pindasnacks maken, pinda-
slingers rijgen, en nog veel meer!

Gerda Hüsken is in 1941 in Borculo 
geboren en woonde tot haar veertien-
de in de Hofstraat waar op de jonge 
leeftijd van negen jaar haar talenten 
aan het licht kwamen. Zij wilde naar 
de kunstacademie om tekenares te 
worden. Maar door het vroegtijdig 
overlijden van haar vader was dat in 
die tijd onmogelijk. Toch kreeg zij 
vanaf haar vijftiende al opdrachten 
en ontmoette zij diverse kunstenaars 
zoals Jan Rozeboom en de onlangs 

overleden kunstschilder Hillen. Lang 
mocht de tijd van kunstenaar niet du-
ren. Hüsken trouwde, kreeg een gezin 
en runde samen met haar echtgenoot 
een rijwielhandel. Tijd voor kunst 
was er nauwelijks. Nu het gezinsle-
ven minder aandacht eist, tekent en 
schildert zij weer. Familie, vrienden 
en kennissen motiveerden haar te 
exposeren, wat ze eerst afwimpelde. 
Maar nu zijn haar realistisch natuur-
lijke landschappen, stillevens en por-
tretten van mens en dier nog tot 15 
januari op werkdagen te bewonderen 
in het kantoor van ProWonen aan de 
Tedinkweide 2 in Borculo. ProWonen 
biedt kunstenaars uit de Achterhoek 
de mogelijkheid te exposeren in het 
kantoor in Borculo. De expositie is 
voor iedereen toegankelijk.

Expositie Gerda Hüsken bij 
ProWonen Borculo verlengd
Borculo - Bij wooncorporatie 
ProWonen in Borculo exposeert 
Gerda Hüsken uit Vorden een 
samenvatting van haar collectie 
tekeningen en schilderstukken. 
Haar expositie is verlengd tot 15 
januari 2013.

De collecte tijdens de Dankdienst 
voor Gewas en Arbeid in de Her-
vormde Kerk heeft € 211,- opge-
bracht. Dit betekent dat € 427,- ter 
ondersteuning van de Voedselactie 
voor de allerarmsten in Oost Eu-
ropa kon worden overgemaakt. Een 
fraaie ondersteuning van deze actie!

Fraaie opbrengst collecten 
Voedselactie Vorden
Vorden - De collectebus die tij-
dens de Dorcas Voedselactie 
op 9 november jl. in de winkel 
C1000 te Vorden stond opge-
steld heeft het fraaie bedrag van 
€ 216,- opgebracht. Dit is nu be-
kend gemaakt.
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Een stukje theorie hoort er bij, maar 
vooral wil Han Neijenhuis z’n leerlin-
gen op een leuke en ontspannen ma-
nier het plezier in drummen bijbren-
gen. “We gaan vooral lekker drum-
men, want dat is het allerleukste 
wat er is. Maar zeker ook ambitieuze 
drummers kunnen bij mij terecht”, 
zegt Han.
Han Neijenhuis heeft ruim 30 jaar 
ervaring als drummer in vele bands. 
Hij speelde in bekende Achterhoekse 
coverbands als Poundcake (rock) en 
Superfly (allround), maar werkt ook 
als sessiedrummer met Amerikaanse 
bluesmuzikanten als Sonny Hunt en 
voormalig Toto-gitarist Tony Spinner. 
Han toerde met hen veelvuldig door 

Nederland en Europa en nam cd’s op
in onder meer Duitsland en muziek-
mekka Nashville, Tennessee. Daar-
naast volgde hij lessen bij diverse
conservatoriumdocenten en onlangs 
nog een masterclass bij de befaamde
Britse sessiedrummer Simon Philips
(Toto).
Maar het is vooral z’n enorme live-er-
varing die Han in z’n lessen wil over-
brengen. “Goede drummers moeten
goed kunnen begeleiden en samen-
spelen met andere muzikanten. Dat
vind ik een belangrijk aspect.” 

Voor meer informatie of een gratis
proefles: 06-30428624 of 
info@hanneijenhuis.nl

Han Neijenhuis start 
drumschool

Zutphen - In z’n vernieuwde drumstudio in de Zutphense wijk Lees-
ten geeft drummer Han Neijenhuis sinds kort drumlessen aan jong
en oud, zowel beginners als (ver)gevorderden. De lessen worden afge-
stemd op ieders niveau en vooral ook op ieders muzikale voorkeur en
interesse.

Regelmatige volgers van de locale 
politiek en betrokken sportbestuur-
ders weten dat de gemeente Bronck-
horst (al jaren) bezig is om de buiten-
sportaccommodaties te privatiseren. 
Elf voetbalverenigingen en één korf-
balvereniging krijgen vanaf 2013 
het beheer en onderhoud van hun 
accommodaties in eigen beheer. De 
overdracht vindt plaats “om niet”. 
De achterliggende gedachte om de 
kosten beter te kunnen beheersen en 
zelfredzaamheid te stimuleren valt te 
respecteren. De manier waarop ver-
dient echter geen schoonheidsprijs.
Nu is het te laat, flauw en bovendien 
zonde van de energie om hier een 
opsomming te maken van zaken die 
de gemeente beter had kunnen doen, 
eerder in het privatiseringsproces. 
Daarom wil ik hierbij de aandacht 
vestigen op de meest recente misser 
die de gemeente dreigt te begaan.
Er is een “Notitie Uitwerking priva-
tisering Buitensportaccommodaties” 
opgesteld waarvan de Bronckhorster 
clubs pas onlangs kennis konden 
nemen. In de notitie wordt de nood-
zaak uitgelegd van de privatisering, 
de wijze van afkoop en de relatie met 
het toekomstperspectief. Met name 
op het laatste punt was de verbazing 
bij Sociï (Wichmond) groot! Er is een 
inventarisatie gemaakt van ledenaan-
tallen op basis van de subsidieaanvra-
gen met als peildatum 1 januari 2011 
en een blik op de websites. In het ka-
der van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur (abbb) kan men 
zich al afvragen of dit nou strookt 
met het zorgvuldigheidsbeginsel. Een 
rechtstreekse inkijk in de ledenadmi-

nistratie en navraag naar het aantal 
elftallen was wellicht beter geweest. 
Waarschijnlijk hadden de cijfers in 
de notitie dan gewoon de feiten weer-
gegeven. Momenteel speelt de Sociï-
jeugd nog in een combinatie met 
Baakse Boys onder de naam SBC’05. 
In de notitie zijn alle jeugdelftallen 
van SBC’05 ondergebracht onder 
Baakse Boys, Sociï heeft volgens de 
notitie géén jeugd! Baakse Boys heeft 
volgens de notitie veel meer jeugd 
dan feitelijk het geval is.
Het vervelende voor Sociï is dat juist 
op basis van de ledenaantallen en 
elftallen de veldenbehoefte wordt 
berekend. En op basis van de velden-
behoefte wordt de hoogte van de af-
koopsom bepaald. De gemeente rond 
de veldenbehoefte van verenigingen 
af op halve velden. Daarbij wordt 
bij iedere vereniging minimaal een 
half veld extra gerekend (de oefen-
hoek). De afkoopsom per heel veld 
bedraagt €14.000,- per jaar over een 
periode van vijf jaar. Voor ieder heel 
veld wordt een vereniging dus voor in 
totaal €70.000,- gecompenseerd, een 
half veld betekent €35.000,- compen-
satie. In de situatie waarin Sociï zon-
der jeugd wordt aangeslagen heeft 
de gemeente een veldenbehoefte van 
1,5 berekend (€105.000,-) voor Sociï. 
Op basis van leden- en elftalaantal-
len kwam een veldenbehoefte van 
0,8 voort, tel daar een oefenhoek à 
0,5 bij op en u komt op 1,3 uit. De 
gemeente rond dit voor de afkoop af 
naar anderhalf veld. De feitelijke situ-
atie ligt echter heel anders. Mét jeugd 
komt de veldenbehoefte van Sociï uit 
op ruim 1,2 (in de notitie inmiddels 
gerectificeerd) tel daar de oefenhoek 
bij op en u komt op 1,7 uit. Bij alle 
verenigingen worden afrondingen 
naar boven gedaan, dit zou dus be-
tekenen dat Sociï voor twee velden 
zou moeten worden afgekocht. Hier 
wringt de schoen. In plaats van 

€140.000,- wordt Sociï voor slechts 
€105.000,- gecompenseerd. Kort ge-
zegd wordt Sociï hier €35.000,- door 
de neus geboord.
De gemeente heeft bij monde van de 
haar ambtenaar vooralsnog te ken-
nen gegeven de afkoopsom niet te 
willen herberekenen. Dit is volledig 
in strijd met het gelijkheidsbeginsel 
(één van de abbb’s). Gelijke gevallen 
dienen namelijk op gelijke wijze be-
handeld te worden.
De onjuiste berekening houdt ook 
in dat de veldenbehoefte van Baakse 
Boys is berekend inclusief de leden 
van Sociï. Zonder in details te tre-
den komt het erop neer dat Baakse 
Boys ten onrechte voor een half veld 
extra wordt gecompenseerd dankzij 
het meerekenen van de Sociï-jeugd. 
Dit valt Baakse Boys niet te verwij-
ten. Ter illustratie; Baakse Boys en 
Sociï zijn vergelijkbare verenigin-
gen. Baakse Boys wordt voor 2,5 veld 
(€170.000,-) afgekocht, Sociï voor 1,5 
veld (€105.000,-). Een verschil van 
€70.000,- tussen nagenoeg identieke 
gevallen, het gelijkheidsbeginsel is 
de gemeente Bronckhorst kennelijk 
onbekend. De gemeente geeft aan de 
toezegging aan Baakse Boys ook niet 
te zullen herzien.
Het geld om Sociï op juiste wijze te 
compenseren was er dus wel dege-
lijk geweest als de jeugdleden op de 
juiste wijze waren verdeeld. De vraag 
is nu of de gemeente de kop in het 
zand blijft steken als een struisvogel 
of dat zij menselijke trekjes vertoont 
die getuigen van wiskundig inzicht 
en rechtvaardigheidsgevoel.
Ik wens de gemeenteraad van Bronck-
horst veel wijsheid toe bij het nemen 
van haar besluit over de privatisering 
van buitensportaccommodaties!

Nout Nijenhuis
Hertog Karel van Gelreweg 37
7251 XK  VORDEN

Klassiek struisvogelgedrag van de gemeente Bronckhorst?
Regelmatige volgers van de locale 
politiek en betrokken sportbe-
stuurders weten dat de gemeente 
Bronckhorst (al jaren) bezig is om 
de buitensportaccommodaties te 
privatiseren.

Deze stichting heeft als missie om 
ouderen een kans te geven om er zelf 
op uit te blijven gaan. Als men door 
gezondheidsproblemen niet meer in 
staat is om zelf auto te rijden, of niet 
meer in het donker durft te rijden 
bijvoorbeeld. Een avondje uit met 
Vier het Leven is een avondje zonder 
zorgen, de ouderen worden thuis op-
gehaald om samen met een vrijwilli-
ger te gaan genieten van een heerlijk 
avondje uit. Bij binnenkomst in het 
theater is er een tafel is gereserveerd, 
samen drinkt men gezellig een kopje 
koffie, nieuwe contacten ontstaan op 
deze manier. In de pauze staat er al 
een drankje op tafel klaar, de Han-
zehof is een uitstekend ‘gastheer’. 
Na afloop worden de jassen weer 
gehaald, de auto voorgereden, en ie-

dereen weer netjes thuis gebracht.
Het is dus een echt avondje uit, voor
ouderen maar ook voor de vrijwilli-
gers. De avond van 18 december is in
elk geval zeer goed ontvangen door 
de deelnemers. Op 12 januari gaan
we naar het Gelders Orkest, op 16 ja-
nuari naar het toneelstuk De Kleine
Zielen, op 2 februari wederom het
Gelders Orkest, op 5 februari naar
Holland Dance en vrijdag 8 Februari
staat De Boer’nleu Het leste bedrief
op het programma. 
Wil u zelf ook graag eens gebruik
maken van deze service, of lijkt het
u leuk om als vrijwilliger mee te
gaan, kijk dan op de site van Vier het
Leven, of bel voor informatie naar:
0575-554118. Voor opgave, bel snel,
want de boekingen lopen snel vol.

Concept Vier het Leven 
goed ontvangen
Bronckhorst - Dinsdagavond 18 December was er een kerstconcert van
Ernst Daniel Smid in de Hanzehof. Tevens was dit ook de eerste keer
dat inwoners van de gemeente Bronckhorst gebruik maakten van het
concept van stichting Vier het Leven.

Het thema van de half-uurs dienst 
is deze keer: Leven na de dood. Me-
vrouw Hannie Hennink uit Westen-
dorp zal hier iets over vertellen. We 
hopen dat ook ú/jij er bij zult zijn 
om mee te denken en mee te praten 
over dit onderwerp. De dienst wordt 
uiteraard aangevuld met gebed, le-
zen uit de bijbel en gezang.

Ont-Moeten met 
Hannie Hennink
Vorden - Zondag 6 januari zal 
om 19.00 uur in Het ‘Achter-
huus’ van de Gereformeerde 
kerk aan de Zutphenseweg 47 te 
Vorden Ont-Moeten zijn, de eer-
ste van het nieuwe jaar. Een jaar 
waarin we weer allerlei dingen 
tegen zullen komen, van blij tot 
verdrietig.Een optreden van Carel Kraayenhof 

heeft nauwelijks een nadere toelich-
ting nodig. Wie herinnert zich niet de 
traan die Kraayenhof met zijn muziek 
teweeg bracht bij Maxima tijdens haar 
huwelijksplechtigheid op 2 februari 
2002?  Bandoneonist Carel Kraayen-
hof is de onbetwiste Hollandse ster 
van de Argentijnse tango. Met zijn 

Sexteto Canyengue geniet hij al vele ja-
ren wereldfaam. Verliefd op de klank-
combinatie van de bandoneon met 
strijkinstrumenten riep hij onlangs 
een zevenkoppig ensemble in het le-
ven: het Kraayenhof Tango Ensemble 
(KTE). Inspiratie vond Kraayenhof on-
der meer in de Argentijnse tango, waar 
bandoneon en strijkers al ruim een 

eeuw onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. De 
specialiteit van het huis 
is het tango nuevo reper-
toire en lichtklassieke mu-
ziek, gecomponeerd door 
onder anderen Astor Pi-
azzolla, Juan Pablo Dobal 
en Kraayenhof zelf. Het 
programma kenmerkt 
zich door melancholieke 
melodieën, afgewisseld 
door heftige tangobeat en 
eigentijdse composities.

KAARTEN
Het is al enige tijd moge-
lijk kaarten te bestellen 
in de voorverkoop. Op 
dit moment, ruim een 
maand vóór het concert, 
is al een fors aantal kaar-
ten besteld. Wie zeker wil 
zijn van een zitplaats op 
27 januari wordt daar-
om aangeraden niet te 
lang te wachten met het 
bestellen van kaarten. 
Dat kan via www.kunst-
kringruurlo.nl

Zondag 27 januari in Dorpskerk

Concert Kraayenhof Tango 
Ensemble in Ruurlo

Ruurlo - Carel Kraayenhof geeft op zondag 27 januari een concert in 
de Dorpskerk te Ruurlo. Kraayenhof zorgt, waar dan ook, voor volle 
zalen. Dat zal zeker op zondag 27 januari ook in de Dorpskerk van 
Ruurlo het geval zijn.

Naar verwachting zorgt Kraayenhof op 27 januari voor een volle Dorpskerk.

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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In de plannen van het kabinet wor-
den gemeenten verantwoordelijk 
voor huishoudelijke hulp, maar ook 
voor bijvoorbeeld de begeleiding van 
mensen met een verstandelijke beper-
king zoals die bij Urtica De Vijfsprong 
wordt geboden. Laatsgenoemde valt 
nu nog onder de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ), die 
wordt uitgevoerd door het Rijk.  
Bij Urtica De Vijfsprong maken ze 
zich zorgen over de toekomst en 
daarom nodigden ze kamerlid Otwin 
van Dijk en lokale raadsleden en de 
wethouder uit om met eigen ogen 
te komen kijken hoe het in de prak-
tijk werkt. Op de locaties van Urtica 
De Vijfsprong wonen en werken vijf-
tig cliënten van wie er veertig intern 
langdurige zorg ontvangen en tien 
voor behandeling naar de instelling 
komen. Er wordt veel samengewerkt 
met bijvoorbeeld de organisatie voor 
geestelijke gezondheidszorg GGNet, 
de onderwijsinstellingen ROC en AOC, 
de gemeente, ProWonen en de Keu-
ken van Hackfort.  
De medewerkers van Urtica De Vijf-
sprong maken gebruik van de zorg-
zwaartepakketten 2 tot en met 7. De 
cliënten met pakket 1, 2, 3 vallen in 
de nieuwe plannen van de regering 
onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente en zullen per 1 januari 
2013 de benodigde zorg thuis ontvan-
gen. Inmiddels is het overhevelen van 

pakket 3 naar de gemeente uitgesteld 
om tot een verantwoorde uitvoering 
te komen.
Uit de interviews van zorgcoördinator 
Henk Poppenk met de cliënten kwam 
vooral naar voren dat de cliënten veel 
baat hebben bij de begeleiding en 
het werken op Urtica De Vijfsprong 
en ook bij de samenwerking die de 
instelling met andere partijen als de 
Driekant, de Keuken van Hackfort en 
onderwijsinstellingen is aangegaan. 
Eén van de cliënten met autisme 
merkt dat veel mensen zijn probleem 
onderschatten, vertelt hij als Poppenk 
hem vraagt of hij ook zelfstandig zou 
kunnen wonen. Voor deze jongen is 
het verblijf op Urtica De Vijfsprong 
enorm waardevol. “Vanuit deze vei-
lige omgeving vergroot ik langzaam 
maar zeker mijn eigen wereld.”
Poppenk benadrukt dat ook de man-
telzorgers - ouders, broers, zussen, 
etc. - veel betrokken worden bij de cli-
enten. Behalve de vele positieve verha-
len, was er ook een kritische noot van 
een cliënt: “Het lukt me niet altijd om 
gewoon goede gesprekken te voeren 
met de groep”, liet hij weten. “Ik voel 
me fijner als ik bij mijn vrienden van 
het hockeyteam ben.”
Otwin van Dijk interpreteerde deze 
opmerking als een roep om ‘gewoon’ 
te worden gevonden. “Dat is wat ei-
genlijk iedere cliënt wil.” Om dat doel 
te bereiken is volgens hem creativiteit 

en een inhoudelijke discussie nodig. 
“Dat bereik je namelijk niet door sim-
pelweg bordjes te verhangen”, doelt 
hij op het overhevelen van taken naar 
gemeenten. Dat er bezuinigd moet 
worden staat volgens hem echter 
buiten kijf. “In Nederland geven we 
vele malen meer uit aan zorg dan in 
andere landen.” Dat gemeenten meer 
verantwoordelijkheden krijgen, vindt 
de voormalig wethouder van de ge-
meente Doetinchem een goede zaak. 
“Gemeenten zijn meer in staat om 
maatwerk te leveren.” Wel plaatst de 
PvdA’er enkele kritische kanttekenin-
gen bij de plannen. “Het is namelijk 
niet voor iedereen haalbaar om zelf-
standig in bijvoorbeeld een wijk te 
wonen. Ik maak me dan ook zorgen 
waar die knip wordt gemaakt.”
Wethouder Josephine Steffens van 
de gemeente Bronckhorst wil er voor 
waken dat met de uitvoering van de 
nieuwe plannen, voorbij wordt ge-
gaan aan de expertise die er in het 
veld al aanwezig is. “Die moeten we 
niet weggooien.” Van Dijk is het daar 
helemaal eens en ziet daar een scho-
ne taak voor haar. “Het zou goed zijn 
om een team met deskundigen uit de 
praktijk te formeren die de indica-
ties van cliënten doen. De gemeente 
is er dan om het budget in de gaten 
te houden. We moeten zorginstellin-
gen niet meer als productiebedrijven 
zien die persoonlijke budgetten bin-
nenhalen, maar meer kijken naar het 
maatschappelijke rendement. Geen 
dure aanbestedingsprocedures, maar 
wijkgericht werken.”
Max Noordhoek, fractievoorzitter van 
GroenLinks in Bronckhorst, gaf Van 
Dijk mee dat men in ‘Den Haag’ niet 
te veel ‘schotten’ moet plaatsen zodat 
gemeenten het daadwerkelijk op hun 
eigen manier kunnen doen.

Kamerlid Otwin van Dijk op 
bezoek bij Urtica De Vijfsprong

Vorden - Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid namens de PvdA, bezocht 
maandagmiddag 17 december Urtica De Vijfsprong in Vorden. Hij 
ging daar in gesprek met cliënten van de therapeutische leef- en werk-
gemeenschap en met raadsleden en wethouders van de gemeenten 
Bronckhorst en Olst-Wijhe over de geplande veranderingen van de 
AWBZ. “Zo gewoon mogelijk leven, dat is wat de cliënten willen. We 
moeten creatief zijn en goed naar de inhoud kijken om erachter te 
komen hoe we daar voor kunnen zorgen”, aldus Van Dijk. “Maak ge-
bruik van de deskundigheid in het veld.”

PvdA-kamerlid Otwin van Dijk luister (rechts met zwarte jas) luistert samen met raadsleden en wethouders naar wat de cliënten van 
Urtica De Vijfsprong te vertellen heeft.

“Of er moet een wonder gebeuren”, 
zo verklaart voorzitter Peter van den 
Boom van de KunstKring Ruurlo. 
“Ook wij ontkomen niet aan een 
landelijke trend. Er is de laatste ja-
ren een sterke groei van het aantal 
festivals geweest. De concurrentie 
wordt steeds groter. Je moet je als 
festival duidelijk onderscheiden om 
nog succesvol te kunnen zijn. Daar-
naast hebben de festivals last van de 
economische crisis. Er is dus sprake 
van enerzijds een overaanbod aan 
mogelijkheden en anderzijds een 
minder goed gevulde portemonnee 
bij de bezoekers. Dat is ook de reden 
dat de laatste jaren meerdere – zelfs 
heel bekende - festivals niet zijn door-
gegaan.” 

In de afgelopen jaren bezochten tus-
sen de 1100 en 1500 bezoekers jaar-
lijkse het festival. Al zeventien jaar 

organiseert de KunstKring Ruurlo 
een kasteeltuinfestival in de tuin van 
kasteel Huize Ruurlo. Intussen wordt 
er wel hard gewerkt aan een nieuwe 
formule om daarmee vanaf 2014 
weer jaarlijks een succesvol festival 
te kunnen organiseren. In de afge-
lopen jaren liep het bezoekersaantal 
van het festival in Ruurlo geleidelijk 
terug, terwijl de kosten opliepen. Van 
den Boom: “Wij zijn een vereniging 
met beperkte middelen. Het festival 
in 2012 werd afgesloten met een ste-
vig tekort. Dat kunnen we geen jaren 
volhouden. Daarom hebben we beslo-
ten om een time-out van een jaar te 
nemen. Die pauze willen we gebrui-
ken om te zoeken naar een formule 
die een herkenbare plaats inneemt in 
het brede aanbod aan festivals, waar-
door het meer onderscheidend en 
wervend is. Wij maken in 2013 even 
pas op de plaats om in 2014 sterker 

terug te kunnen komen. En dat heeft 
niets te maken met het feit dat Huize 
Ruurlo wordt verkocht.” KunstKring 
Ruurlo kijkt voor de nieuwe formule 
ook naar samenwerking met der-
den, die kennis, ervaring en finan-
ciële middelen inbrengen. Van den 
Boom: ,,We willen geen overhaaste 
beslissingen nemen. We praten op 
dit moment met enkele mensen met 
een interessant relatienetwerk voor 
de ontwikkeling van een vernieuwd 
festival. Voor ons staat voorop dat 
het KasteelTuinFestival Achterhoek 
moet blijven bestaan. Dat is niet al-
leen goed voor Ruurlo, maar een fes-
tival met allure is ook een prachtige 
promotie voor de hele Achterhoek. 
Ik ga ervan uit dat ons dat vanaf 
2014 weer gaat lukken.” Dus niet in 
2013?: “Waarschijnlijk niet, maar ik 
sluit het nog niet helemaal uit. Als de 
partijen waarmee we nu praten nog 
mogelijkheden zien voor 2013, zullen 
wij daar met onze vele vrijwilligers 
graag de schouders onder zetten”.

KunstKring Ruurlo wil vernieuwend festival in 2014

Dit jaar geen KasteelTuinFestival 
Achterhoek
Ruurlo - Er komt dit jaar geen KasteelTuinFestival Achterhoek in 
Ruurlo. KunstKring Ruurlo zet een streep door het festival van 2013.

Organisator Jack Martin Schuurmans 
vertelt dat SBS6 voor het maken van 
deze registratie en straks het uitzen-
den daarvan niet over één nacht ijs 
gaat.
“Voor het op de voet volgen van de 
tocht richting de Poolcirkel en dat 
ook weer terug zal SBS6 een tweetal 
camera-auto’s inzetten. In totaal zul-
len er twee cameramensen, twee re-
gisseurs en een geluidsman het totale 
deelnemersveld vergezellen. Het kan 
dan ook niet anders of het resultaat, 
dat nadien vertoond zal worden aan 
geheel Nederland, moet imposant 
zijn. Voor ons als organisatie is het in 
ieder geval een rustgevende gedachte 
dat men voornemens is om er alles 
aan te doen om kwaliteit te leveren.”
Wat en wanneer krijgt Nederland het 
resultaat te zien?
“Dat resultaat wordt een ruim drie 
kwartier durende registratie vanaf 
de start op zondag 13 januari in de 
bedrijfshallen van Aloys Roemaat 
Transport in Lichtenvoorde tot aan 
de finish op zaterdag 19 januari bij 
Hof van Eckberge in Eibergen. Het is 
nog niet bekend wanneer de totale 
impressie wordt uitgezonden. Maar 
dat zal ergens in de maand maart 
zijn. Daarbij is het de bedoeling om 
de uitzending op een vrijdag te ver-
zorgen met vervolgens een herhaling 
op de zondag. Daarnaast kan en mag 
de tv-kijker in Nederland gedurende 

de week van The Arctic Challenge 
Tour bijna dagelijks flitsen, alsmede
het laatste nieuws verwachten en dat
‘s avonds na de late editie van SBS6-
Shownieuws.”
Jack Martin Schuurmans verwacht 
ook dit jaar weer veel publiek bij zo-
wel de start als de finish van het eve-
nement.
“Belangstellenden, die de start in 
Lichtenvoorde van dichtbij willen
meemaken, moeten er wel rekening
mee houden dat er straten geheel
of gedeeltelijk zijn afgesloten en dat
er nauwlettend wordt gecontroleerd
op foutparkeerders. Zo is de Albert
Sweitserstraat tussen Pasteurstraat
en James Wattstraat afgesloten, als-
mede de James Wattstraat tussen Al-
bert Sweitserstraat en Galleleistraat.
Daarnaast geldt er een stopverbod in
de James Wattstraat en dat aan beide
zijden en op de Lievelderweg tussen
Richterslaan en James Wattstraat.

TV-registratie van drie kwartier
SBS6 volgt tiende editie van 
The Arctic Challenge

Oost Gelre - De tiende oftewel tweede lustrum editie van The Arctic
Challenge Tour zal over enkele maanden in een registratie van ruim
drie kwartier op tv zijn te zien. Het is namelijk de Nederlandse com-
merciële televisiezender SBS6, die op zondag 13 januari a.s. het van
start gaande autosportspektakel op de voet zal gaan volgen. SBS6, se-
dert juli 2011 in handen van het Finse Sanoma (67%) en Talpa (33%),
is nog steeds erg populair bij de Nederlandse televisiekijker. En juist
daarom is de organisatie van The Arctic Challenge Tour bijzonder blij
dat juist deze televisiezender een registratie gaat maken. De verwach-
tingen zijn hooggespannen.

Het voor SBS6 opererende productieteam New Sense Media onder leiding van Jim Kriens.

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

In de eerste uitzending van het 
nieuwe jaar, maandag 7 januari, zal 
de presentator van het programma, 
dhr. Wim Zemmelink, het bijzon-
dere verhaal vertellen van ’Anne’.
Op maandag 14 januari komt gees-
telijk begeleider van ’Trajectum’, Els 
de Roos uit Zutphen, naar de studio 
om iets te vertellen over haar werk.
Ds. Christien Ferrari van de Protes-

tantse Gemeente Hengelo is in de 
uitzending van 21 januari te beluis-
teren. Ds. Ferrari-van Schuppen zal 
een korte overdenking houden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor 
de daarop volgende week, via tel. 
0314-624002. De kabelfrequenties is 
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequen-
ties zijn 105.1 t/m 107.7 en via inter-
net www.ideaal.org

Kerk en radio 
Zelhem
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.
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Zijn kinderen Awo, Howda, Bushra, 
Amaar en Abdala zijn samen met 
hun vader Nederlander geworden. 
Hun moeder genoot met volle teu-
gen tijdens de bijeenkomst maar zij 
moet nog even wachten. Zij is nog 
heel hard aan het studeren op onze 
toch wel moeilijke Nederlandse taal.  

Het gezin komt uit Somalië, de jong-
ste twee kinderen zijn in Nederland 
geboren. 
Ieder jaar is de Nationale Naturalisa-
tiedag op 15 december. Omdat deze 
dag dit jaar op een zaterdag viel, is de 
feestelijke bijeenkomst verschoven 
naar maandag 17 december. 

Onderdeel van deze dag is een na-
turalisatieceremonie: een feestelijke 
bijeenkomst over de betekenis van de 
Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de ceremonie legt de deelne-
mer, voordat hij de ‘Bekendmaking 
van Nederlanderschap’ overhandigd 
krijgt, een verklaring van verbonden-
heid af. Met deze verklaring belooft 
de nieuwe Nederlander de vrijheden 
en rechten die bij het Nederlander-
schap horen te respecteren en de 
hierbij behorende plichten te vervul-
len.

Nationale naturalisatiedag

Regio - Op 17 december was de nationale naturalisatiedag. In Bronck-
horst was op deze speciale dag de eer aan de heer Ahmed Yousuf Di-
riye. Nadat hij enthousiast de verklaring van verbondenheid had afge-
legd, ontving hij uit handen van loco-burgemeester Paul Seesing het 
certificaat ‘Bekendmaking van Nederlanderschap’. Daarmee is de heer 
Yousuf (Dit is vanaf nu officieel zijn naam) formeel Nederlander.

Een tweede artiest, eveneens zan-
ger, die de strijd, spanning en sfeer 
van The Arctic wil proeven, is René 
Schuurmans, de 48 jarige vertolker 
van de Nederlandse levenslied. Ver-
der zal andermaal en dat voor het 
derde achtereenvolgende jaar Edwin 
van Hoevelaak de helse autotocht 
meemaken. Van Hoevelaak is een be-
kend muziekproducer, liedjesschrij-
ver en artiest, die in het Twentse Hol-
ten woonachtig is.
Organisator Jack Martin Schuurmans 
van de tiende editie van The Arctic 
Challenge Tour is tevreden met de 
drie bekende Nederlanders en zegt 
René Froger, op 5 november 1960 ge-
boren in de Amsterdamse Jordaan, te 

kennen vanuit zijn eigen artiestenpe-
riode.
“Ik heb in de afgelopen jaren reeds 
enkele malen geprobeerd om hem te 
strikken voor dit evenement. Voor de 
Tour in 2012 was het niet haalbaar, 
omdat hij toen contractuele verplich-
tingen had, waar hij niet onderuit 
kon. In de maand juni jl. heb ik weer 
een nieuwe poging ondernomen en 
nu was het bingo. Hij zegde spontaan 
zijn medewerking toe, heeft direct de 
gehele week gereserveerd en zelfs een 
tweetal optredens ervoor afgezegd.”
Met welke intentie c.q. bedoelingen 
neemt hij deel?
“Hij wil absoluut niet worden gezien 
als een VIP. Daarmee wil hij in feite 

zeggen dat hij in de eerste plaats net 
als iedereen gewoon deelnemer wil 
zijn en er een genoeglijke week van 
wil maken. Ik ben bij hem thuis ge-
weest in zijn villa in Blaricum om 
alles door te spreken. Hij ziet er erg 
naar uit en beschouwt het deelne-
men als een voor hem heel bijzon-
dere uitdaging.”
De voorbereidingen voor de tweede 
lustrum editie van 13 tot en met 19 
januari a.s. vorderen gestaag. Ook is 
bekend geworden dat er andermaal 
voor tal van goede doelen zal wor-
den gereden, zoals Esther Vergeer 
Foundation, Stichting Opkikker, Cli-
niClowns, Stichting Kinderwens, Bart 
de Graaff Foundation enzovoorts.

Ook zanger René Schuurmans is van de partij

René Froger in The Arctic 
Challenge Tour 2013
Oost Gelre - Evenals in voorgaan-
de jaren zullen ook deze keer en-
kele bekende Nederlanders aan 
The Arctic Challenge Tour deel-
nemen. 
De meest bij jong en oud tot de 
verbeelding sprekende BN’er, die 
op zondag 13 januari 2013 in de 
bedrijfshallen van Aloys Roemaat 
Transport in Lichtenvoorde aan 
de start zal verschijnen, is René 
Froger. De zanger Froger zal de 
rit richting de Poolcirkel en weer 
terug proberen af te leggen met 
zijn maatje, tevens compagnon 
en manager, Benno de Leeuw. 
Laatstgenoemde is tevens de gro-
te man achter het grote jaarlijkse 
megaconcert van De Toppers in 
de Amsterdam ArenA. Het twee-
tal zal de strijd met de monster-
rit door de sneeuw, het ijs en dus 
de kou aangaan onder de daarom 
bijzonder toepasselijke team-
naam ‘Toppers ons Tour’.

Van links naar rechts Bob Grutters, Jack Martin Schuurmans, Edwin van Hoevelaak en 
René Froger.

Zo is er voor ieder wat wils. U kunt 
terecht om te bewegen omdat u dit 
ontspannend vindt, omdat u moet re-
valideren, aan uw gewicht wilt wer-
ken, of aan uw conditie wat wilt gaan 
doen, u mag het zelf invullen. U kunt 

individueel sporten of in groepsver-
band, ieder op eigen niveau. Tevens
kunt u ook gebruiken maken van
de faciliteiten zoals onder andere
de snelbruiners en sauna. Helemaal
nieuw vanaf januari is FunXtion, 
de nieuwe manier van fitness. Voor
meer informatie kunt u kijken op 
www.funxtion.nl

Wilt u ook een advies op maat en 
gezond bezig zijn met uw lichaam? 
Kom dan vrijblijvend zondag 6 janu-
ari naar sportcentrum Aerofitt aan 
de Winkelskamp 5 in Hengelo Gld. 
Besluit u om ook te starten deze dag,
dan hebben we een leuke aanbieding.
Voor meer informatie zie de adver-
tentie elders in de krant.

Zondag 6 januari
Open dag bij AeroFitt Hengelo
Hengelo - Op zondag 6 januari is 
er bij Sportcentrum AeroFitt in 
Hengelo een open dag. Men kan 
er terecht om een kijkje te ne-
men in het sportcentrum. De ge-
hele dag staat het team van Aero-
Fitt klaar om u te woord te staan 
over de verschillende mogelijkhe-
den binnen ons sportcentrum en 
u een goed advies te geven voor 
een programma naar uw wensen 
en doelstellingen.

Hieronder de 10 winnaars.
Cadeaubon Beuseker, Steenderen 
(€  25,00): M. Sesink, Broekstraat 1, 
Baak. 
Cadeaubon Beuseker, Steenderen 
(€  25,00):J. Hazelaar,  Vlakenbos 3, 
Hoog-Keppel.
Cadeaubon Sueters, Vorden 
(€ 25,00):M.H.M Gabriel, Brinkerhof 
32, Vorden.
Cadeaubon Sueters, Vorden (€ 25,00): 
Jose Mokkink-Eulink, Hamelandweg 
11, Vorden.
Cadeaubon Gall en Gall, Hengelo 

(€ 25,00): J.v. Londen, St. Bernardus-
straat 1, Keijenborg.
Cadeaubon Gall en Gall, Hengelo
(€ 25,00): G. Banken, Spalstraat 42c,
Hengelo.
Cadeaubon Spannevogel, Hengelo
(€ 25,00): R. Engel, Bekveldseweg 1,
Hengelo
Cadeaubon Spannevogel, Hengelo
(€  25,00): B. Lebbink, Zevenweg 43, 
Zelhem.
Cadeaubon Schoenmode Hermans, 
Hengelo (€  25,00) D, ter Beest, het
Soerlant 22, Zelhem
Cadeaubon Schoenmode Hermans, 
Hengelo (€ 25,00) P. Teunissen, Hors-
tweg 1, Hummelo. 

De cadeaubonnen worden verstuurd.
Over de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd.

Bekendmaking winnaars 
advertentiewedstrijd
Vorden - De winnaars van de ad-
vertentiewedstrijd van weekblad 
Contact zijn bekend. Vele goede 
oplossingen en originele gedich-
ten kwamen binnen op de redac-
tie van weekblad Contact.

Op zaterdag 5 januari wordt om 
19.00 uur de Heren A-Jeugd wedstrijd 
Tyfoon HA1 tegen Quintus HA1 ge-
speeld in Sporthal de Marke in Hat-
tem.Zondag 6 januari staan in Sport-
hal de Kamp de volgende wedstrijden 
op het programma: 9.45 uur D-Jeugd 
Winter Quintus D2 tegen FBC D1; 

10.30 uur C-Jeugd Winter Quintus
GC1 tegen Grol H.V. GC1; 11.15 uur
Heren Senioren Quintus HS2 tegen
Achilles/Unive HS4.Drie uitwedstrij-
den zijn: 12.00 uur Dames Senioren 
Reflex DS2 tegen Quintus DS1 in de
Van Pallandthal in Varsseveld; 14.10
uur Heren Senioren Reflex HS1 tegen
Quintus HS1 in de Van Pallandthal in
Varsseveld en 14.00 uur C-Jeugd Win-
ter Minerva GC1 tegen Quintus GC2,
in Sporthal de Pol in Gaanderen.

Quintus Hengelo start 
tweede helft competitie
Hengelo - Op zaterdag 5 en zon-
dag 6 januari worden de eerste 
wedstrijden gespeeld in de twee-
de competitiehelft.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Braoken: Ondiep ploegen. “De knecht is naor ’t land hen 
braoken.”

 B. Ploge: 
1. Ploeg
2. “Dee deerne trök meer as ne halve ploge, zek ze as ne 

deerne meer achter de jonges anlöp as umgekeerd.”

 C. Hakkefietjen: Kleinigheid, klein werkje. “Jan had in de 
schoppe nog een klein hakkefietjen.”
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GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Dypsis lutescens
Hoogte 110-120 cm.
Potmaat 21 cm. Per stuk

van 19,95Cvoor

12,99

Areca Palm

wk 1. Geldig van 03-01 t/m 09-01. OP=OP

ALLEEN IN HENGELO

KOM, KIJK
EN DOBBEL MEE!
Wij steunen meester Jan met het beklimmen van de

Actie geldig tot 12 januari.

Bij besteding vanaf 50 euro mag u met twee dobbelstenen gooien. Ieder oog dat u gooit is een euro waard. Dit bedrag storten we op de rekening van meester Jan.

Spannevogel en Jan Rhebergen hopen 
hoge ogen te gooien
Hengelo - Jan Rhebergen gaat zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding door deel te nemen aan het 
evenement Alpe d’HuZes. De Spannevogel in Hengelo steunt de leraar van de Piersonschool in zijn 
missie met een dobbelactie.

Klanten die wat kopen ter waarde van ten minste vijf-
tig euro in het meubel- en tapijtenhuis aan de Ruur-
loseweg 2 in Hengelo, mogen met twee dobbelstenen 
gooien. Ieder gegooid oog is een euro waard. Het be-
drag dat de dobbelstenen aangeven, wordt door de 
Spannevogel op de rekening van meester Jan gestort. 
Hopen dat de klanten hoge ogen gooien dus. De actie 
loopt tot 12 januari 2013. Jan Rhebergen is behalve le-

raar ook een echte sportliefhebber. Hij schaatste de Al-
ternatieve Elfstedentocht op de Weissensee en reed de 
Elfstedentocht op skeelers. Zijn nieuwe uitdaging - de 
Alpe d’Huzes - gaat hij aan op de fiets. Meester Jan wil 
de Alpe d’Huez maar liefst zes maal bedwingen. 
Om deel te nemen moet hij een sponsorbedrag van 
ten minste 2500 euro inbrengen. Het wielerevenement 
heeft plaats op woensdag 5 en donderdag 6 juni.

26E NIEUWJAARSCONCERT

ZONDAG 6 JANUARI 2013

RABO- BUITENSOCIËTEIT – ZUTPHEN

GROOT SALONORKEST “HAPPY DAYS”

samen met het

KONINKLIJK ZUTPHENS MANNENKOOR

Solistische medewerking van
ALETTE VAN DEN BRUL - SOPRAAN

Aanvang: 14.30 uur

Entree: € 9,- . Kaartverkoop via de Buitensociëteit. 
Tel. 0575 512023

Donateurs van HAPPY DAYS krijgen een 
gratis toegangsbewijs bij tijdige inlevering aan de kassa 

van de toegestuurde Concertkaart.

www.happydaysorkest.nl
www.zutphensmannenkoor.nl

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

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!
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‘Een geweldige mokerslag, maar je 
weet dat het kan gebeuren. We rich-
ten nu ons vizier op volgend jaar’, 
zo sprak Henk toen. Aan de voor-
avond van Dakar 2013 zegt hij: ‘Het 
was direct na die tegenslag eerst 
even ‘uitblazen’ en ons bezinnen op 
de vraag ‘hoe nu verder’. Toen was 
daar opeens een telefoontje vanuit 
de Honda- directie in Japan. Ze wil-
den een P.R. plaatje van mij hebben, 
met andere woorden hoe kan Honda 
wat betreft Dakar 2013 een winnend 
team formeren. Wat is daarvoor no-
dig? Ik heb toen een businessplan 
gemaakt en aangegeven wat nodig is: 
goede coureurs/ goed team en goede 
motoren en welk budget. Ik ben toen 
een paar keer naar Japan geweest en 
heb daar gesprekken gevoerd met de 
grote baas van Honda met de naam 
Taichi Honda. Echt deze man heet 
inderdaad Honda, die naam komt 

net zoveel in Japan voor als Jansen 
in Nederland. Tussen twee haakjes 
bij Honda in Japan werken 180.000 
mensen!
Wel Taichi Honda kwam ook voor ge-
sprekken naar Vorden en verbaasde 
zich hier in de Achterhoek over alles 
en iedereen en was reuze enthousi-
ast. Met als uiteindelijk resultaat dat 
de HRC (Honda Racing Corporation) 
werd opgericht en mij werd gevraagd 
als teammanager te fungeren. Noem 
het maar een jongensdroom die ge-
realiseerd wordt, manager van een 
fabrieksteam van Honda! Het team 
bestaat uit Sam Sunderland (Dubai), 
Helder Rodriques (Portugal), Philip-
pe Zano (Brazilië), Johnny Campbell 
(Amerika) en Javier Pizzolito (Argen-
tinië). Een ongelooflijk sterk team. 
Helder Rodriques is de kopman. We 
hebben een aantal testwedstrijden 
gereden en die verliepen uitstekend. 

Tot vorige week, de laatste test. Sam 
Sunderland viel uit vanwege een ge-
broken pols en Philippe Zano geraak-
te door een ongeval in coma. Drama-
tisch allemaal. Gelukkig heb ik giste-
ren bericht gekregen dat Philippe uit 
de coma is ontwaakt. Beide coureurs 
zullen Dakar 2013 dus missen. Gigan-
tische tegenslag, maar belangrijker is 

dat Philippe Zano weer helemaal ge-
zond wordt.
Het betekent wel dat wij volgende 
week in plaats van met vijf coureurs, 
nu met drie coureurs de rally zullen 
rijden. Toch blijf ik optimistisch en 
verwacht ik dat Helder Rodriques het 
podium zal halen. Daarnaast verschij-
nen we ook nog met een zogenaamd 

‘klantenteam’ aan de start, eveneens
met drie rijders’, zo zegt Henk Helle-
gers. Inmiddels is er een hele ‘Honda-
karavaan’ naar Zuid Amerika overge-
vlogen. Wat betreft het fabrieksteam,
tien voertuigen met zes monteurs
en vijf Japanse motorspecialisten.
Wat betreft het klantenteam: twee
voertuigen en drie monteurs onder
wie Michel Reins en Marcel Hut uit 
Lochem. Gerrit Polsvoort is in Zuid
Amerika de chauffeur op de grote
6x6 truck. Henk: ‘Wat wel jammer is
dat Marcel Bulten dit keer niet mee
kan. Marcel is namelijk de vaste mon-
teur van Sam Sunderland. Het uitval-
len van Sam betekent dat Marcel in
Vorden achter moet blijven. Helaas,
maar het is niet anders. 

De Dakar rally 2013 gaat op 5 januari
in Lima (Peru) van start. Vandaar gaat
het twee keer het Andes gebergte
over. Via Argentinië en Chili gaat de
karavaan door zandduinen en ook via
vlakke etappes naar Santiago (Chili)
waar de Dakar rally op zaterdag 19 ja-
nuari eindigt. Wij hopen op dinsdag
22 januari weer thuis te zijn’, aldus
Henk Hellegers.

Aan de vooravond Dakar Rally

Tegenslag voor Honda Team van Henk Hellegers
Vorden - Hoeveel tegenslag kan iemand hebben en dan nog optimis-
tisch blijven ? Vordenaar Henk Hellegers, teammanager van het fa-
brieksteam HRC (Honda Racing Corporation) is zo iemand. Begin dit 
jaar valk na de start van de Dakar rally 2012 in Zuid-Amerika (Henk 
was toen manager van ‘Bel-ray Super – B Honda team) verloor hij na 
een paar dagen de coureurs Sam Sunderland en Quinn Cody.

Het wordt voor Gerben Vruggink zijn 
6e rally. De eerste jaren als monteur 
in het team van Henk Hellegers. In 
2010 zelf op de motor. Uitgereden en 
als beloning voor zijn doorzettings-
vermogen: een 44e plaats. De afgelo-
pen jaren werkte Gerben Vruggink 
voor het team van Kees Koolen. Vorig 
jaar ging het onder de naam ‘GoKo-
Bra’ (afkorting van Koolen/Goorbergh/
Brazilië) heel goed. De doelstelling: de 
rally uitrijden werd gehaald. Zowel 
Kees Koolen als Jurgen van de Goor-
bergh bereikten heelhuids de finish 
in Lima. Gerben Vruggink: ‘Direct na 
aankomst was Kees Koolen voorne-
mens om de Dakar Rally 2013 te la-
ten schieten. Kees kwam daar in april 
jongstleden op terug. Hij zocht toch 
een nieuwe uitdaging. Kees heeft de 
Dakar rally op de motor en de auto 
(buggy) al gereden en eigenlijk wil hij 

dat ook nog een keertje doen met een 
quad en daarna met een truck.
Tot dusver heeft nog nooit iemand 
het gepresteerd om de Dakar Rally in 
vier disciplines te rijden. Kees heeft 
dus voor Dakar 2013 zijn zinnen 
gezet om met een quad te rijden’, 
zo zegt Gerben Vruggink die als op-
dracht voor 2013 meekreeg, ook het 
buggy project te laten doorlopen. We 
hebben dit jaar twee nieuwe buggy’s 
gebouwd die in januari gereden zul-
len worden door Tim Coronel en 
Jurgen van de Goorbergh. In feite 
dus buggy’s die aan klanten worden 
verhuurd. Vordenaar Niels Beck die 
vorig jaar ook reeds als monteur is 
mee geweest, heeft zich in 2012 ook 
bezig gehouden met de bouw van 
de buggy’s en gaat ook hij als mon-
teur mee naar Dakar 2013. Gerben 
Vruggink: ‘Vanaf mei tot en met 

augustus heb ik mij bezig gehouden 
met de bouw van een nieuwe quad. 
Het demo-model is zowel in Neder-
land als in het buitenland getest. In 
september is de quad in Dubai nog 
eens getest door Sebastiaan Hoeseini 
(Nederlandse moeder) die een zeer 
bekwam quad rijder is en deze ook 
goed kan bouwen. Hij heeft de quad 
verder ontwikkeld. Kees Koolen ging 
de afgelopen maanden elke veertien 
dagen naar Dubai om ook de quad te 
testen. Het uiteindelijke resultaat is 
dat zowel Kees Koolen als Sebastiaan 
Hoeseini de twee quads in Zuid Ame-
rika zullen bemannen. Inmiddels be-
staat de naam ‘GoKoBra’ niet meer en 
is de naam thans het ‘Maxxis Super-B 
Team’, zo zegt Gerben Vruggink.

In totaal bestaat het ‘Maxxis Super-
B Team‘ in Zuid Amerika uit 16 per-
sonen waaronder: 6 monteurs en 2 
chauffeurs, onder supervisie van Ger-
ben Vruggink. Behalve met 2 quads 
en 2 buggy’s rijdt er voor het team 
ook nog een truck mee met chauf-
feur Cornelis Offringa en zijn bijrij-
der Rob van Pelt. Gerben: ’Deze truck 
doet ook mee in het vrachtwagen 
klassement. Primair is de truck ter 

ondersteuning van de quad-rijders en 
buggy-rijders. In de truck worden na-
melijk alle onderdelen vervoerd die 
eventueel tijdens de rally nodig kun-
nen zijn. Wij hebben een uitstekende 
voorbereiding achter de rug. Het is 
een goed team, wij hopen op een klas-

sering in de top veertig. Je kunt van te
voren nog zoveel scenario’ s beden-
ken en schrijven, het juiste scenario
zal er nooit bijzitten’, zo zegt hij.
Niels Beck tot slot: ‘Ik heb één wens,
namelijk dat iedereen gezond en wel
de finish haalt’.

Maxxis Super B-Team

Gerben Vruggink: ‘Wij zijn klaar voor Dakar Rally’
Vorden - Er heerst een serene stilte in de werkplaats van Gerben Vrug-
gink in het buurtschap Delden bij Vorden. Gerben is teammanager 
van het ‘Maxxis Super B-Team‘ van Kees Koolen. De buggy’s, de quads 
en de trucks zijn een poos terug al verscheept naar Zuid Amerika waar 
over een paar dagen de Dakar Rally begint. Gerben schenkt koffie, 
smeert voor de aanwezigen een heerlijke snee brood (met boter) van de 
kerststol en vertelt opgelucht: ’Wij zijn als team helemaal klaar voor 
de Dakar Rally’.

V.l.n.r.: Niels Beck, Kees Koolen en Gerben Vruggink. Foto: Henk Teerink

De eerste wedstrijdtruck van Finstral 
Rally bestaat uit Johan Elferink en 
navigator Michel de Groot. Laatstge-
noemde is nieuw in ons team, maar 
is in de Dakar Rally geen onbekende 
want Michel is de afgelopen jaren al 
diverse keren met andere teams mee 
geweest en beschikt daardoor over 
een ruime ervaring. Wij hebben de 
verplichting om met onze truck ach-
ter Johan Elferink te rijden. Zijn er 
problemen, dan moeten we gelijk bij-
springen. Als alles normaal verloopt 
proberen wij in het klassement van 
de ‘standaardklasse’ zo goed mogelijk 
te presteren. Johan heeft ons zelfs op-
gedragen dit klassement te winnen’, 
zo zegt Eddie Beeftink lachend. Het 
team van Finstral Rally bestaat in to-
taal uit 13 personen: twee personen in 
de eerste wedstrijdtruck en drie per-
sonen in de tweede wedstrijdtruck. 
Verder zijn er twee servicetrucks. In 
de eerste servicetruck een chauffeur 

met twee monteurs en in de tweede 
service truck een chauffeur met vier 
monteurs. Eddie Beeftink: ‘Ons team 
vertrekt op Nieuwjaardag, wij komen 
op 23 januari weer terug. De bedoe-
ling is dat wij dan gelijk beginnen 
met de bouw van een nieuwe truck, 
waarmee in 2014 gereden zal wor-
den. De vernieuwde motor en ver-
snellingsbak worden de komende we-
ken al in de oude truck getest’, zo legt 
hij uit. Eddie Beeftink is als monteur 
werkzaam bij de firma Keizer in Doe-
tinchem, waar hij een aantal jaren ge-
leden kennis maakte met Johan Elfe-
rink. Gespreksthema de grote hobby 
van Elferink: de Dakar Rally. Besloten 
werd om voor deze ‘monsterrally’ sa-
men een kleine vrachtwagen te bou-
wen. Vervolgens ging Eddie Beeftink 
een jaar later voor het eerst als mon-
teur in het team van Johan Elferink 
aan de slag. Eddie ging mee als chauf-
feur/ navigator. De Dakar Rally (toen 

nog Parijs-Dakar geheten) vond plaats
in Afrika.
Doordat het in Afrika op gegeven 
moment te gevaarlijk bleek, werd de
rally verplaatst naar Zuid-Amerika.
De samenwerking tussen Eddie Beef-
tink en Johan Elferink verliep goed
en werd de jaren daarna gecontinu-
eerd. In 2010 behaalde de tweede
wedstrijdtruck van ‘Finstral Rally’ 
met Eddie Beeftink, zelfs een prach-
tige 12e plek. Vorig jaar had het team
‘Finstral‘ de dagen na de rustdag wat
problemen. Vooral de laatste drie
dagen was het afzien. Met name het
rijden in de duinen deed letterlijk en
figuurlijk gigantisch veel stof opwaai-
en. Het zand ‘fesh fesh’ genoemd is te
vergelijken met een dunne laag poe-
der. Johan Elferink eindigde in het
truckklassement op de 14e plaats,
maar werd wel eerste in het stan-
daard truck klassement. De truck
met o.a. Eddie Beeftink eindigde op
de 28e plaats en werd derde in het 
standaard truck klassement. Dat laat-
ste houdt in dat de truck technisch
niet van een nieuwe truck mag afwij-
ken. ‘Hopelijk doen we het dit keer 
beter’, aldus Eddie Beeftink.

Tweede wedstrijdtruck in Finstral Rally Team

Voor Vordenaar Eddie Beeftink: Zevende Dakar Rally
Vorden - Het wordt voor de 43-jarige Eddie Beeftink zijn zevende Dakar 
Rally. Dit jaar voor de Vordenaar een rally met een andere uitgangs-
positie. Eddie daarover: ‘Ik rij dit keer in de tweede wedstrijdtruck als 
navigator/ monteur. Teun Stam is de chauffeur, monteur Rob Bogaart 
completeert het team.

Truck Eddie Beeftink. Foto: Henk Teerink
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VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

De ‘echte’ wedstrijdspor-
ters liepen zich voor de 
start al warm op de Oude 
Zutphenseweg, of maak-
ten alvast een ‘rondje’ 
op het complex van de 
voetbalvereniging Vorden 
(start en finish). Weer 
anderen keuvelden in 
groepjes over van alles en 
nog wat. Voor hen gold 
maar één ding: proberen 
de extra pondjes van de 
Kerst er weer af te lopen! 
Bij de ingang van de kan-
tine zit Wim Landkroon 
uit Neede. Hij zingt ‘ever-
greens’ en begeleidt zich 
zelf op de harmonica. Een 
gezellige boel, maar of de 
hardlopers oog en oor 
hebben voor de muzikale 
hoogstandjes van Wim, 
valt te betwijfelen. ‘Geeft 
niks, de atleten zijn veel 
te druk met zich zelf’, 
zo zegt Wim Landkroon 
terwijl hij zingt over dat 
‘mooie meisje dat in een 
veerhuis aan de oever van 
de IJssel woont’! 
Voor de start treffen we 
de 59 jarige Tonnie Go-
tink uit Ruurlo. ‘ Ik train 
twee keer in de week. Dit 
jaar heb ik aan diverse 
wedstrijden meegedaan. 
Zo heb ik ook twee mara-
thons gelopen. Vandaag 
wordt het moeilijk. Ik 
ben niet topfit, grieperig 
en mijn hals doet zeer. 
Maar ik doe mijn best’, 
zo sprak Tonnie lachend. 
Voor Marcel Lubbers uit 
Laag Keppel wordt het 
zijn eerste cross in Vor-
den. Ik heb gehoord dat 
ze hier een mooi parcours 
hebben’, vandaar’, zo zegt 
Marcel. Otto Zeypveld uit 
Laren, zou het liefst gaan 
zwemmen (hij is trainer 
van de Berkelduikers). 
Hardlopen vind ik trou-
wens ook leuk, goed voor 
de conditie. Ik loop hier 
zo dadelijk de 15 kilome-
ter’, zo zegt hij. Toch wel 
verrassend de deelname 
van de 49 jarige Joke 
Fransen uit Den Haag en 
haar 54 jarige partner 
Henk v.d. Tak, eveneens 
uit Den Haag. ‘Wij lopen 
heel veel, iedere week wel 
ergens een prestatieloop. 
Wij zijn nu op bezoek bij 
mijn broer in Hengelo en 
die adviseerde ons om 
aan deze mooie cross in 

Vorden mee te doen’, zo 
zegt Joke. Annemieke 
Holtrop uit Rheden loopt 
in Vorden mee vanwege 
‘de klimmetjes’ onderweg 
in het parcours. Gewoon 
leuk om in Vorden te lo-
pen’, zo zegt ze.
Alvorens met een dave-
rende knal met een met 
carbid gevulde melkbus, 
het startschot klinkt, pro-
beert Theo Lam, speaker 
en voorzitter van de Stich-
ting Oudejaars Crossloop 
Vorden, de spanning nog 
wat op te voeren. ‘Nog 
een paar minuten, nog 
één minuut, tien, negen, 
acht etc. en weg zijn ze. 
Eerst de deelnemers aan 
de 15 kilometer, tien mi-
nuten later gevolgd door 
de tien kilometer en dan 
opnieuw tien minuten la-
ter de deelnemers aan de 
vijf kilometer. Een kleine 
twintig minuten later 
komt de eerste atleet door 
de finish: Edwin Wissema 
uit Didam, deelnemer 
aan de vijf kilometer. 
Hij liep vanaf de start tot 
aan de finish op kop. ‘Het 
was goed te doen, hier en 
daar wel wat glibberig. 
Vooral in het tweede ge-
deelte van het parcours 
heb ik goed kunnen 
‘doortrekken’. Onder-
wijl hij zijn verhaal doet, 
wordt zijn hevig bloe-
dende vinger door een 
medewerkerster van de 
EBO verbonden. ‘Ik was 
bij het ingaan van de laat-
ste bocht een beetje te ge-
haast, waardoor ik langs 
een paaltje schuurde’, zo 
zegt hij. Eddie Menkveld 
uit Vorden, vorig jaar 
winnaar van de vijf ki-
lometer, werd zaterdag-
middag derde. ‘Voor mij 
was het in het begin erg 
lastig. Ik moest toen ge-
lijk al zo’n dertig lopers 
inhalen, waardoor ik veel 
achterstand opliep en 
dat kon ik net niet meer 
goed maken. Jammer, 
maar het is niet anders’, 
aldus Eddie. Bij de dames 
won Marjan van Hilst uit 
Steenderen de 5 kilome-
ter, voor Wilma Bos uit 
Zutphen. Marjan: ‘ Ik heb 
wel vaker in Vorden ge-
lopen, altijd de tien of 15 
kilometer. Dit keer voor 
het eerst de 5 kilometer. 

Ik lag al direct op kop en
dan geldt maar één ding,
tijdens de race niet meer
achterom kijken’, zo ver-
telt ze enthousiast.
De eerste hardlopers op
de vijf kilometer waren
nauwelijks binnen, of
daar finishte Vordenaar
David Klein (10 kilome-
ter). Amper twee meter
verder vlogen de kinde-
ren Liza en Levi hun va-
der in de armen. David
hield zijn kroost minuten
lang in een stevige omhel-
zing vast en stamelde ont-
roerd: ‘ Dit had ik even
nodig. Ik zat er helemaal
doorheen. Ik was kapot,
met nog zo’n anderhalve
kilometer te gaan kreeg
ik last van ‘hongerklop’.
Vanmorgen gewoon te
weinig gegeten en dat
brak mij behoorlijk op.
Gelukkig bleef ik door-
gaan en dan ook nog in je
eigen woonplaats winnen.
Prachtig toch’, zo zegt hij.
Bij de heren 15 kilometer
ging de overwinning naar
Peter Bruinsma uit Nij-
verdal . Dezelfde afstand
bij de dames werd gewon-
nen door Anne Tjallingi
uit Utrecht .

UITSLAGEN 
Heren 5 km: 1 Edwin 
Wissema , Didam 16.57; 
2 Vincent Maalderink , 
Warnsveld 17.08; 3 Eddie
Menkveld, Vorden 17.50
Dames 5 km: 1 Marian
van Hilst , Steenderen
21.25; 2 Wilma Bos ,
Zutphen 22.28; 3 Wilma
Fraas, Laren 22.56
Heren 10 km: 1 David
Klein , Vorden 37.41; 2 
Tim van Os ,Nijmegen
37.52; 3 Remi Rondeel ,
Zelhem 38.04
Dames 10 km: 1 Dorothé
Vrieze, Zelhem 44.35; 2
Katja Demkes, Lievelde
45.00; 3 Carla Obbink- 
Hoekstra, Lichtenvoorde
47.02
Heren 15 km: 1 Peter
Bruinsma, Nijverdal
56.41; 2 Ewout Hilferink,
Wuppertal 57.07; 3 Mel-
chior v.d. Pol, Apeldoorn 
57.24
Dames 15 km: 1 Anne
Tjallingi, Utrecht 1.07.33;
2 Anne Kirschman, Am-
sterdam 1.14.02; 3 Marian
Reezigt, Hengelo 1.14.08.

Oudejaars Crossloop: 548 deelnemers een record !

Opbrengst voor 
‘Kanjers voor Kanjers’

Vorden - Het is en blijft een fascinerend gezicht, enkele honderden deelne-
mers (dit jaar 548), jongens en meisjes, personen van middelbare leeftijd.
Sommigen ouder, sommigen jonger. Allemaal met één doel voor ogen: mee-
doen aan de Oudejaars Crossloop. Hardlopers van uiteenlopende pluimages.

David Klein uit Vorden, winnaar 10 km heren

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SALES ENGINEER M/V
fulltime – vacaturenr. VCP1070038

Als sales engineer ben je het telefonische aanspreekpunt voor 
onze relaties voor de verkoop van (dieselgedreven) pompsets en 
toebehoren. Je bent praktisch ingesteld en weet de telefonische 
vraag om te zetten in een gepast antwoord of snelle actie. Een korte 
responstijd is hierbij vereist.
Je werkt samen met de buitendienstverkopers en bent medeverant-
woordelijk voor de commerciële resultaten. Je adviseert klanten, 
stelt offertes op en behandelt orders. De klantenkring bestaat uit 
o.a. bronbemalers, verhuurbedrijven, aannemingsbedrijven en 
waterschappen.

Je beschikt over een mbo/hbo werk- en denkniveau;
- met enige jaren commerciële binnendienst ervaring bij voorkeur 

binnen de bouw/aannemerij/grond-, weg- en waterbouw of 
scheepvaart;

- met een enthousiaste, kwaliteitsbewuste en servicegerichte 
instelling;

- die goede communicatieve vaardigheden bezit waarmee je ver-
trouwen weet op te bouwen en tot succes komt;

- met goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
en bij voorkeur ook beheersing van de Duitse en Engelse taal; 
afhankelijk van deze talenkennis behoort uitbreiding naar contact 
met internationale klanten tot de mogelijkheden;

- met een no-nonsense instelling.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIEEL MEDEWERKER/ 
CALCULATOR  M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP1077254

Werkzaamheden
Als medewerker verkoop binnendienst ben je verantwoordelijk 
voor de commerciële ondersteuning van onze buitendienst. Tot 
het gevarieerde takenpakket behoort onder andere het maken van 
afspraken voor onze verkopers, contact onderhouden met klanten, 
maken van offertes en calculaties en het signaleren en opvolgen 
van commerciële kansen.

Functie eisen
- Afgeronde MBO opleiding in een commerciële richting;
- Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse, En-

gelse en Duitse taal;
- Sterkt in het onderhouden van relaties met klanten;
- In staat zijn om technische tekeningen te lezen en aantoonbare 

werkervaring in soortgelijke functie.

INTERNATIONAAL PROJECTMANAGER  M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP1057264

Werkzaamheden
Als projectmanager moet je flexibel zijn. Het bezoeken van 
klanten(sites) is namelijk een van je taken. Dit betekent dus inter-
nationale dienstreizen. Daarnaast zijn er ook nationale klanten die 
bezocht dienen te worden. Er zit dus zowel een binnendienst kant 
(dossierbeheer; facturatie; begeleiding organisatie projecten; etc.) 
aan de functie als een buitendienst (persoonlijke contacten met 
klanten; uitvoeren van werkplekinspecties; etc)

Functie eisen
- HBO (management / werktuigbouwkunde);
- Kennis in vergelijkbare functie;
- Kennis van Isah, MS projects en Microsoft Office;
- Beheersing mondeling en schriftelijk de talen Nederlands, En-

gels en Duits.

DTP-er VERPAKKINGSLIJN M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1083843

Werkzaamheden
In de periode januari tot maart 2013 verzorg jij het DTP werk van 
een complexe verpakkingslijn. Je werkt intensief samen met col-
lega DTP-ers

Functie eisen
- Afgeronde MBO opleiding richting DTP/Grafische vormgeving;
- Je bent creatief en hebt een exellent gevoeld voor vormgeving;
- Goede kennis van adobe programma’s;
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 

ENGINEER SLACHTTECHNIEK M/V  
Omgeving Borculo - Fulltime - vacaturenr. VAS1076516

Werkzaamheden
Samen met de accountmanagers analyseer je vraagstukken van 
de opdrachtgevers en kom je met onderscheidende voorstellen. Je 
maakt concept lay-outs, calculaties en stelt offertes op.

Functie eisen
- Opleiding richting Werktuigbouwkunde;
- Ervaring met AutoCad en/of Inventor;
- Ervaring met logistieke oplossingen in een productieomgeving;
- Werkervaring in de machinebouw voor de voedingsmiddelenin-

dustrie is een pré.

ACCOUNTMANAGER SERVICE  M/V  
Omgeving Borculo - Fulltime - vacaturenr. VAS1076512

Werkzaamheden
Tot je werkzaamheden behoren het onderhouden van nauwe con-
tacten met opdrachtgevers voor servicewerkzaamheden. Samen 
met service engineers vertaal je de vragen van opdrachtgevers in 
maatwerkoplossingen en projectvoorstellen. Bovendien calculeer je 
en stel je offertes samen. 
Je richt je primair op Europa (o.a. UK, Duitsland en Scandinavië).

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau met ruime ervaring in de sales;
- Goede communicatieve vaardigheden, constructief sparrings-

partner;
- Belangstelling voor techniek.



HOESLAKENS
Merise 100% katoenen 

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 15,95 voor 12,95

90/200 van 16,95 voor 13,95

90/220 van 19,95 voor 15,95

140/200 van 22,95 voor 18,95

160/200 van 25,95 voor 20,95

180/200 van 29,95 voor 23,95

180/220 van 32,50 voor 26,95

slopen 60/70 van 14,95 voor 11,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 18,95 voor 13,95

90/210-220 van 21,95 voor 16,95

140-160/200 van 26,95 voor 21,95

180/200 van 30,95 voor 25,95

Waterbed XL van 49,95 voor 42,95

Super kwaliteit 
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 39,95 nu 19,95

2 persoons van 49,95 nu 27,95

Lits Jumeaux van 59,95 nu 32,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 27,95 voor 23,95

90/200 van 29,95 voor 24,95

90/210 van 30,95 voor 27,95

140/200 van 35,95 voor 32,95

160/200 van 37,95 voor 34,95

180/200 van 40,95 voor 37,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Flanellen lakens 
en hoeslakens 

mooie zware kwaliteit
80/200 van 28,95 voor 18,95

90/200 van 29,95 voor 19,95

90/220 van 34,95 voor 22,95

140/200 van 39,95 voor 25,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 49,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

litsjum. van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

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

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

Ranger badgoed
Boston & Ontario

Baddoek 68/127 van 24,95 nu 9,95

Gastendoek 45/60 van 9,75 nu 4,95

Washand 16/22 van 4,75 nu 1,95

Badlaken 90/195 van 49,95 nu 24,95

Livello by         
badgoed Uni

Baddoek 60/110 van 9,95 nu 2 voor17,00

Badlaken 70/140 van 16,95 nu 2 voor25,00

Gastendoek van 3,95 p/st nu 2 voor 7,50

Washand van 2,50 p/st nu 2 voor 4,00

Badmat Prestige 
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 16,95 nu 11,95

60/60 Bidetmat van 18,95 nu 13,95

55/90 Badmat van 24,95 nu 17,95

70/140 Badmat van 47,95 nu 37,95

Synthetisch kussen Eclair de Luxe
Tijk: katoen satijn, anti-allergisch. Goed
wasbaar! Navulbaar.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 39,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht -
regulering. Goed wasbaar.
van 39,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen anti-allergisch, tijk
gevuld met natuurzijde. 
van 44,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Box-Hoofdkussen Brinkhaus
Stevig 3-kamer kussen 
Buitenzijde: gevuld met 90% dons
Binnenin: gevuld met 100% ganzen-
veertjes  van 179,95 nu voor 79,-

3-kamer kussen 
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes
van 79,95 p/st. voor 59,95

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met of zonder nekrol. 
van 99,- nu 49,-

3-kamer kussen Comfort de luxe 
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 99,95 p/st.   nu 74,95

BADGOED

KUSSENS

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
4-seizoenen dekbed met vulling van 90%
witte eendendons.
1 pers. 140/200 van 279,- voor 159,-
1 pers. xl 140/220 van 309,- voor 179,-
2 pers. 200/200 van 429,- voor 249,-
litsjum. 240/200 van 499,- voor 289,-
litsjum. xl 240/220 van 559,- voor 319,-

Prachtig 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 95% witte ganzendons en
een zeer hoge vulkracht. De tijk is
gemaakt van een zeer fijne kwaliteit
100% perkal katoen.
1 pers. 140/200 van 429,- voor 249,-
1 pers. xl 140/220 van 449,- voor 269,-
2 pers. 200/200 van 579,- voor 409,-
litsjum. 240/200 van 649,- voor 469,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 519,-

Topklasse 4-seizoenen dekbed van
Brinkhaus met een vulling van 100%
Poolse ganzendons. 100% katoenen tijk,
cassette gestikt. 
1 pers. 140/200 van 449,- voor 289,-
1 pers. xl 140/220 van 469,- voor 299,-
2 pers. 200/200 van 609,- voor 429,-
litsjum. 240/200 van 669,- voor 519,-
litsjum. xl 240/220 van 739,- voor 569,-

Wollen dekbedden
100% scheerwollen winterdekbed met
een 100% katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 89,- voor 59,-
1 pers. xl 140/220 van 99,- voor 69,-
2 pers. 200/200 van 129,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 139,- voor 109,-
litsjum. xl 240/220 van 159,- voor 119,-

Wollen 4-seizoenen dekbed met een 
vulling van 100% scheerwol en een
katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- voor 109,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 169,-
litsjum. xl 240/220 van 239,- voor 179,-

Kameelharen dekbed
Zuiver kameelharen dekbed in 
4-seizoenen uitvoering met 
100% katoen satijnen tijk.
1 pers. 140/200 van 399,- voor 299,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 339,-
2 pers. 200/200 van 629,- voor 479,-
litsjum. 240/200 van 729,- voor 539,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 599,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek 
ELIAS, DDDDD + Jorzolino

per set nu vanaf 6,95

Linnen glazendoeken NU 5,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 6,-

Synthetische dekbedden
Goed vochtregulerend synthetisch 
dekbed! Heerlijk zacht en soepel.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
ENKEL
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. 
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 239,- voor 149,-

Eclair 4-seizoenen dekbed. 
Anti-allergisch. 60º wasbaar. 
100% perkal katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Wollen onderdeken met vacht en
goed vochtregulerend.
80/200 van 99,- voor 69,-
90/200 van 109,- voor 79,-
140/200 van 159,- voor 119,-
160/200 van 169,- voor 129,-
180/200 van 189,- voor 149,-
Ook extra lange maten leverbaar!

GROTE PARTIJEN

BADJASSEN
van 69,95 nu 39,95

Heren vanaf 49,95

Kinderen vanaf 19,95

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen TOT 70%

WINTEROPRUIMING


