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Eénmaal lid, trof ik een club van vol-
wassen kwajongens. Altijd ‘in‘ voor
streken of een geintje, maar bovenal
een ploeg brandweermannen die al-
tijd voor elkaar klaar stond. De laatste
jaren is de brandweer zeer professio-
neel ingesteld. Zeer nuttig en begrijpe-
lijk, hoewel ik wel het idee heb dat het
invloed heeft op de gemoedelijkheid’,
zo zegt Jan Groot Jebbink. Hoe groot
zijn betrokkenheid ook was met de
brandweer, toch kwam hij wel eens
met zich zelf in conflict vanwege de

zakelijke beslommeringen in zijn be-
drijf. Jan: ‘Toen wij vorig jaar Opel Zut-
phen overnamen, kon ik de brand-
weer er niet meer bij doen. Heel erg
jammer. Ik heb destijds ingesteld dat
de oud-brandweerlieden op de eerste
maandagavond van de maand bij el-
kaar komen. Op die maandag gaat
s’middags altijd de sirene, dan weten
de ‘oudjes’ dat het weer tijd is om
s’avonds naar de brandweergarage te
gaan. Ik denk dat het wel de meest ge-
zellige avond van de maand is’, zo zegt

Jan Groot Jebbink lachend. Bernard
Bloemdal (eveneens 46 jaar) kijkt net
als Jan Groot Jebbink met veel voldoe-
ning op zijn (ook) 20-jarige carrière bij
de brandweer Vorden terug. Bernard:
‘De toenmalige brandweercomman-
dant Gerrit te Velthuis vroeg mij of ik
geen zin had om bij de brandweer te
komen. De brandweer in Vorden
kampte in die dagen met een tekort
aan leden. Ik hoefde niet lang na te
denken en heb mij gelijk aangemeld.
Ik voelde mij tijdens de eerste bijeen-
komst al direct thuis, een gezellig en
enthousiast stel ‘clubmensen’ dat zeer
serieus met het vak van brandweer-
man bezig was. Ik heb het werk in al
die jaren met heel veel plezier ge-
daan’, zo zegt Bernard die net als col-
lega Jan, wees op de begin negentiger
jaren toen de regels strakker werden
en de brandweer een nog professione-
lere opzet kreeg.

Bernard: ‘Medio 2008 had ik voor mij-
zelf besloten om er mee te stoppen.
Vanwege mijn bedrijf (installatiebe-
drijf Wiltink, red.) was het niet meer
te doen. Ik heb toen zelf voor een op-
volger gezorgd. Ik vroeg Koen Burkink,
die bij mij als monteur in dienst was,
of hij niet wat voor de brandweer voel-
de. Het leek Koen wel. Inmiddels heeft
hij al een aantal cursussen achter de
rug en heeft hij het bij de Vordense
brandweer goed naar de zin’, zo zegt
Bernard Bloemendal. Postcomman-
dant Bennie Hekkelman bewaart goe-
de herinneringen aan zijn voormalige
collega’s en zegt: ‘Bernard Bloemen-
dal (brandwacht) is een zeer sociaal
voelend man.
Hij deed altijd zeer onopvallend zijn
werk. Bij een brand of ongeval bekom-
merde Bernard zich direct om het
slachtoffer. Ook binnen de groep was
hij zeer collegiaal en was hij een graag
gezien persoon’, zo zegt Bennie Hek-
kelman. Jan Groot Jebbink bekleedde
binnen het brandweerkorps op het
eerste voertuig de functie van chauf-

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Koninklijke onderscheiding 
Bernard Bloemendal en Jan Groot Jebbink

Bernard Bloemendal en Jan Groot Jebbink werden tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst van de vrijwillige brandweer Vorden aangenaam verrast
toen burgemeester Henk Aalderink in zijn toespraak plotseling zei: ‘Het
heeft Hare Majesteit behaagt. Bernard en Jan werden die avond ‘Lid in de
Orde van Oranje Nassau’. Beiden hebben circa 20 jaar deel uitgemaakt van
het Vordense brandweerkorps. Bernard Bloemendal vanaf 1988 t/m 2008
en Jan Groot Jebbink vanaf 1987 t/m 2007. Laatstgenoemde (46) werd op 25-
jarige leeftijd lid van de Vordense brandweer. Jan: ‘Dat was toen ik in 1987
bij mijn vader in de zaak kwam. Ik kwam regelmatig met de brandweer
in aanraking. Men kwam bij ons tanken, soms was er een accu leeg of er
was schade aan één van de brandweerauto’ s die bij ons verholpen moest
worden. Daardoor was mijn interesse voor de brandweer gewekt en boven-
dien wilde ik ook wel wat voor de Vordense gemeenschap doen.

Benard Bloemendal (links) en Jan Groot Jebbink (rechts).

feur-pompbediende. Bennie Hekkel-
man: ‘Jan was bij ons de technische
man met veel aandacht voor ‘de mens’
achter de brandweerman. Hij was bin-
nen ons korps tevens de vertrouwens-
man. Bij nare ongevallen besteedde
Jan veel aandacht aan nazorg. 

Daarnaast was hij ook onze penning-
meester. Jammer dat Bernard en Jan
vanwege hun dagelijkse werkzaamhe-
den de functie van brandweerman
niet meer kunnen vervullen’, aldus de
Vordense postcommandant.

Er waren vele geslaagde concerten,
waardoor ook in 2008 weer vele hon-
derden mensen hebben kunnen ge-
nieten van de zang van dit koor. Het
begon met de nieuwjaarsconcerten
met het salonorkest Happy Days en
ging door tot en met de kerstconcer-
ten o.a. met Henriëtte van Lith. Bijzon-
der was de deelname van enkele koor-
leden aan de Berendddag bij kasteel
Hackfort, waar zij als monniken gre-
goriaanse gezangen brachten. Ook
2009 wordt weer een bijzonder jaar.
Bekend is al dat in mei het Polizeichor
Magdeburg op bezoek komt en dat wij
onze medewerking verlenen aan een
grootse Italiaanse avond in september.

Na deze toespraak was het tijd voor de
huldiging van Gerrit Burkink, die dit
jaar 25 jaar lid van het koor is. Gerrit
is een trouw lid dat als het even kan
geen repetitie overslaat en altijd be-
reid is te helpen. Zo werd in het begin
het oud papier ingezameld met zijn
tractor en platte wagen. Nog steeds
loopt hij mee, echter nu bij de zijla-
ders van Berkel Milieu. Gerrit heeft al-
tijd een varkenshouderij gehad aan de
Polweg in Delden. Een mooi plekje,
waar het altijd stil was totdat het Ok-
horstpad geopend werd. Nu komen er
iedere dag mensen wandelen over de
paadjes waarlangs wij als kinderen
naar school gingen, zegt Gerrit met

enige verbazing in zijn stem. Vijf jaar
geleden moest hij door ziekte met de
varkens stoppen. Nu huurt de buur-
man de stallen en heeft Gerrit nieuw
werk gevonden als chauffeur van een
taxibusje. Binnenkort betrekt hij een
nieuw huis dat naast de boerderij ge-
bouwd is. Waarom hij lid werd juist
van het Vordens Mannenkoor? Nou,
hij heeft altijd graag gezongen, en was
bij het jongerenkoor Wichmond-Vie-
rakker. Maar dat hield op te bestaan.
En vóór hun trouwen zeiden zijn
vrouw Truus en hij tegen elkaar: "We
zoeken allebei een vereniging." Voor

Truus werd dat volksdansen en voor
hem het Vordens Mannenkoor. En zo
is het gekomen dat Gerrit vanaf 1983
bij het koor is, in hetzelfde jaar dat hij
trouwde. Zoon Jasper zingt niet, maar
als programmeur heeft hij wel de web-
site (www.vordensmannenkoor.nl) van
het koor opgezet en deze houdt hij
nog steeds up to date. Aan het einde
van het officiële gedeelte van deze bij-
eenkomst gaf secretaris Willem Drok
de aftrap voor de ledenwervingsactie.
Weliswaar is het koor nog goed op
sterkte, toch is het nodig nieuwe leden
te werven. Immers, de laatste paar jaar
neemt het aantal leden om allerlei re-
denen af en wil het koor tijdens con-

certen dezelfde muzikale kwaliteit
kunnen blijven, dan zijn er nieuwe le-
den nodig. Onder het motto 'leden
werven leden' gaan de mannen van
het koor in hun omgeving op zoek
naar potentiële zangers. Deze zullen
dan benaderd worden om op een of
andere manier kennis te laten maken
met het koor. Daarnaast komt er een
groot muziekfeest in maart waarop
wij zullen proberen mannen voor het
koor te interesseren. Kortom, ook in
2009 gaat het Vordens Mannenkoor er
vrolijk tegenaan!
Na alle toespraken bleef het in het
Dorpscentrum van Vorden nog lang
heel gezellig.

Vordens mannenkoor houdt gezellige nieuwjaarsreceptie
Maandag 5 januari hield het Vordens Mannenkoor zijn nieuwjaarsrecep-
tie. Voorzitter Theo Frencken wenste iedereen een goed en gezellig 2009,
waarbij hij allen bedankte, die voor en achter de schermen ervoor zorgen
dat het koor draait. Hij had een speciaal woord van dank voor Anny Sche-
pers, die er steeds weer voor zorgt dat iedereen een passend en perfect
kostuum heeft. Daarna blikte hij terug op het jaar 2008. Een droevige ge-
beurtenis was het overlijden van ons trouwe lid Wim Thomassen. Ook
noemde hij ons erelid Leo Westerhof, die in ernstige toestand in het zie-
kenhuis ligt.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.
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Weekblad Contact ook op
Internet
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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10%kortingop o nze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zonda g26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zonda g26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

M

E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Tulpen

€5.00

Speciaal voor Hengelo en omstreken:

•  Bloemkool € 0.99
•  Kilo Runderworst of 

saucijzen € 3.99
•  Bush Creek, 

Rode wijn nu 2e fles Gratis!

Spaar snel een 
Gratis Pannenkoekpakket!

Maandag altijd Brooddag

3 hele broden € 2.69
(uitgezonderd Korenlander en Waldkorn broden)

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Ondersteuning nodig? 
Buro JIJ biedt u de oplos-
sing! Tel. 06 -43235309

www.Buro-jij.nl 

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

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

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Dagmenu’s
14 t/m 20 januari 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 14 januari  
Uiensoep met kaas crouton/Varkensmedaillons met cham-
pignonsaus, aardappelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 15 januari 
Boerenkool met spekjes, rookworst, braadworst, jus en
zuurgarnituur/Panna cotta met frambozensaus en slagroom.

Vrijdag 16 januari
Tomatensoep/Pangafilet met pastasaus, tagliatelle en
rauwkostsalade. 

Zaterdag 17 januari
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 19 januari
Mosterdsoep/Spies de Rotonde met kruidenboter, aard-
appelen en groente.

Dinsdag 20 januari 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Gespreksgroep Attitudinal
Healing op do.mo van 10 tot
12, eenmaal per 14 dagen in
Hengelo. Info: 06-18698087.

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

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

Begin het jaar goed met Aloë Vera 
producten. Verkooppunt gevraagd.
Jannie Nijkamp Warnsveld 0575-521316

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,75

Zo snoept u de pondjes er lekker af

Vicorn € 2,10
Multivitaminenmeergranenbrood

Ontbijtkoek 
p/st € 1,50

�TTe huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

�Atelier Amare Klank en
Kleur in Vorden. Nieuwe les-
sen starten op dinsdag 20 ja-
nuari van 10.00 tot 12.00 uur:
acht lessen over bomen; van
14.30 tot 16.30 uur: acht les-
sen basis I, elke week. Op
dinsdag 27 januari van 19.00
tot 21.30 uur: portrettekenen
zes lessen om de week. In-
formatie en aanmelden 0575-
555873 of joseevander-
staak@hetnet.nl

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

�Achterhoekers uit Vorden
hebben 2 gastenbungalows
in Thailand bij zee. Kom eens
heerlijk uitrusten en vakantie-
vieren Kijk maar eens op
www.bandokmaai.com

Theater voorstelling
"De Achterhoekse seizoenen"

met Dinie Hiddink en een groot
aantal bekende artiesten uit de

Achterhoek. Dorpscentrum Vorden.
Zaterdag 31 januari om 20.00 uur.

Kaart bestellen 0575-552722
of via de mail sollec@telfort.nl

Voorverkoop € 12,50, zaal € 15,00

�Topmusici Gwyneth Wen-
tink en Lars Wouters vd Ou-
denweijer met programma
voor harp en klarinet in Kul-
turhus Ruurlo op 17 januari
20.15 u. Kaarten à € 15 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

Cursus beelden maken van
speksteen Van ruwe steen tot
mooi beeldje. www.hugopos.nl
Voor werk van cursisten, klik op
[Ander Werk]. Ervaren docent.

Maandagmiddag: 13.45 tot 15.15
uur. 8 lessen. Start: 26 januari
2009. Ruurlo: (0573) 450452

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur pastor Mati dienst van de Een-
heid Raad van Kerken in de Dorpskerk

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur pastor Mati dienst van de Een-
heid Raad van Kerken in de Dorpskerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 januari 10.00 uur mevr. Ruiterkamp- Klein Leb-
bink, Bathmen

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur pastor Mati dienst van de Een-
heid Raad van Kerken in de Dorpskerk

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 januari 17.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor
Zondag 18 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tieneraf-
deling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulan-
ce, Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contac-
ten, ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formu-
lieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



RECLAMEFOLDERS
SPAARKAARTEN

FLYERS

PPPrrrooommmooottt iii eee---
mmmaaattteeerrr iii aaaaaa lll

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY
EXCITING.........

17 januari
EXCITYNG
SATURDAY
31 januari

ACHTERHOEKS
POPPODIUM

SPAWN
BLIZZARD

BLANC NOTE

Bij de Keurslager vind je niet
alleen meer kwaliteit, maar ook
meer recepten, meer tips en ...
meer pagina’s. Pardon? Ja, je
hoort het goed, want vanaf dit
nieuwe jaar is ons nieuwe
magazine Proef... verkrijgbaar.
Alleen bij de Keurslager en hele-
maal gratis. Mooier, dikker en
informatiever dan zijn voorgan-
ger. Want ook in 2009 geldt: bij
de Keurslager mag het iets
meer zijn!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gram Speklappen
+ 1 Rookworst samen voor € 5.50

SPECIAL

Gehaktrondo 100 gram € 1.25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden Spek
GRATIS 100 gram eiersalade

MAALTIJDIDEE

Gebraden Gehakt bal
per stuk € 1.59

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kippen bouten
4 stuks € 2.98

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Gelukkig en blij zijn we met de geboorte van onze
dochter

Diede
Rinke

Diede is geboren op 4 januari 2009.
Zij weegt 3160 gram en is 52 cm lang.

André Wagenvoort en
Martine ten Arve

Kerkweide 6
7251 LN Vorden
tel: 0575 - 55 90 00

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, delen wij u mede dat wij afscheid heb-
ben moeten nemen van onze lieve moeder en oma

Hillegiena Greta Jacoba Vos-Jansen
Hilda

weduwe van Gerhardus Vos

* 7 november 1923 † 11 januari 2009

Zelhem: Jaap Vos
Riet Vos-Wisselink

Mirjam en Martijn
Hillegien
Jacob en Anke

Vorden: Gerrit Vos
Henny Vos-Gosselink

Enrico en Patricia

Hengelo Gld.: Han Vos †
Gerrie Vos-Hiddink

Arno en Tingxu
Simone

Hengelo Gld.: Ina Vriezekolk-Vos
André Vriezekolk

Angelique en Freddy
Richard

Hengelo Gld.: Harry Vos
Jannette Vos-Piek

Hilbert
Moniek
Arjan
Jenneke

Groenendaalseweg 1, 7255 PB Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 15 januari om
11.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats.

Condoleren na de begrafenis in Ons Huis, Beuken-
laan 30 te Hengelo Gld.

Wie zal ons scheiden
van de liefde van Christus

Rom. 8: 35

Vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn ziekte
heeft gedragen en alles wat hij voor ons heeft
betekend, delen wij u bedroefd maar vooral dank-
baar mee dat de Heer tot Zich heeft genomen mijn
lieve zorgzame man, vader en trotse opa

Johan Tichelman
echtgenoot van Aaltjen Heijink

* Almen, † Zutphen, 
19 augustus 1929 10 januari 2009

A. Tichelman-Heijink

Joke en Willy ter Bogt-Tichelman
Jochem en Carlijn
Oscar en Tineke
Rogier

Wilma en Martin Nengerman-Tichelman
Elma, Carlijn

Hans en Gerrie Tichelman-Rietman
Birgit, Demy

Alice en Hans Tichelman-Tichelman
Lianne, Mariska

Annette en Johan Lubbers-Tichelman
Brent, Jorg, Alien

Bea en Wenzel Frankemölle-Tichelman
Luuk, Ines

Holtmaatweg 2,
7207 DE Zutphen.

Johan is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 14 januari om
12.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen van 11.30 tot 11.50 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Vorden-
seweg te Warnsveld.

Na de plechtigheid is er de mogelijkheid tot condo-
leren in ‘De Pauw’, Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid ging 9 januari 2009, in zijn eigen vertrouwde
omgeving, in alle rust van ons heen onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jacobus Bernardus Hilge
sinds 19 december 2005 weduwnaar van

Antonia Gezina Maria Jansen

in de leeftijd van 91 jaar.

Ans en Willy
Martijn en Sanne
Jeroen

Frans en Marja
Natascha en John
Nick
Thessa 

Maria en Gradus
Irene en Sander, Anoek, Tjerk
Suzanne en Ad

Hennie en Frans
Evelien en Wilfred, Yvette
Yvonne, Patrick, Bo

Tonnie en Irma
Menno
Jarno

Harrie en Mariken
Sinéad

Lidwien en René
Richard en Merel
Sandra en Hans

Peter

Vorden, De Delle 81
Correspondentieadres: van Heeckerenstraat 7

7251 XJ Vorden

De plechtige gezongen uitvaart en de begrafenis
hebben op dinsdag 13 januari te Vierakker plaats-
gevonden.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van

Jannetje van Zeeburg-
van Klompenburg

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens verdere familie:
G. van Zeeburg

Januari 2009.



Behalve uit Erwin zal het Zanardo-
team bestaan uit de wereldkampioen
Mika Ahola uit Finland. Hij komt uit
in de E 1 klasse. Het team wordt ge-
completeerd door de Italianen Oscar
Balletti (E2 klasse) en Fabio Mossini (E
3). Erwin Plekkenpol stapt dit jaar over
van de E 3 klasse naar de E2. ‘Ik rij
voortaan op een 4-tact- 450 CC. Een
‘lekkere machine’ die in gewicht een
stuk lichter is, fijn om mee te rijden’,
zo zegt Erwin. Hij is terecht blij met de
contractverlenging. ‘Zanardo spreekt
daarmee zijn waardering voor mij uit
en dat voelt goed. Ze hebben gezien
dat ik mijn uiterste best doe en dat ik
veel voor de endurosport over heb en
er natuurlijk ook veel voor ‘laat’. 
Natuurlijk willen ze prestaties zien,
maar wat erg prettig is,er wordt geen
speciale druk op mij gelegd.
Het afgelopen jaar heb ik toch wel een
sprong gemaakt in mijn ontwikke-
ling. Wanneer ik voorheen op de rou-
tes moeilijkheden ondervond, klapte
ik dicht. Thans rij ik veel meer ont-
spannen en kan ik veel beter met te-
genslagen omgaan. Bij de endurosport
gaat het tijdens de klassementsproe-
ven vaak om seconden. Soms heb ik de
neiging teveel te willen. Ik heb het af-
gelopen jaar veel getraind met Stefan
Merriman uit Australië en dat heeft

motortechnisch zijn vruchten afge-
worpen. Helaas voor mij, is Stefan
weer naar zijn geboorteland terug ge-
keerd. Hij woonde de afgelopen tien
jaren met vrouw en kinderen in Italië
en vond dat lang genoeg. Heel erg jam-
mer, een prima vent om mee te trai-
nen’, zo zegt Erwin.
Intussen heeft hij in de persoon van
de Fin en wereldkampioen Mika Aho-
la een nieuw trainingsmaatje gevon-
den. Erwin: ‘In verband met het WEC
seizoen (WK wedstrijden) zal ik dit
jaar veel in het buitenland verblijven.
Het trainen met Mika gebeurt onder
meer in de buurt van Barcelona. 
Ik ben daar al eens eerder geweest, een
prachtig trainingstraject met een uit-
stekende crossbaan. Iets minder steen,
een circuit waar je met name uitste-
kend op de snelheid kunt trainen. Mi-
ka (34) heeft veel ervaring en kan mij
nog het nodige leren. Ook zullen er
naast de vele wedstrijden ook trai-
ningsstages in Finland en Italië plaats
vinden. Bovendien ga ik eind januari
een weekje naar Valencia om daar te
trainen met meervoudig wereldkam-
pioen motorcross, de Belg Stefan
Everts. Onder meer om een goed ge-
voel met mijn nieuwe motor te krij-
gen’, zo zegt een enthousiaste Erwin.
Tussen het trainen door is Erwin op 24

januari in Genova in Italië tijdens een
stadioncross van de partij. ‘Ik heb geen
idee wat mij daar te wachten staat.
Het is voor mij de eerste keer om een
dergelijke cross in een stadion te rij-
den. Het moet een heel spectaculair
gebeuren zijn, waar duizenden toe-
schouwers op af komen. Met 12 man
tegelijk starten op een circuit vol met
boomstammen en andere hindernis-
sen. Ik ben zeer benieuwd’, zo zegt hij.
Erwin heeft zich voor 2009 in zijn voor
hem nieuwe klasse (E 2) ten doel ge-
steld om bij de eerste tien te eindigen,
maar zo zegt hij er relativerend bij,
‘met een plek bij de eerste vijftien ben
ik ook tevreden’.

Behalve de acht wedstrijden voor het
WK, rijdt Erwin in 2009 ook vijf wed-
strijden voor het Italiaans Assolutie
kampioenschap. Verder 9 wedstrijden
meetellend voor het Nederlands kam-
pioenschap enduro. Tussen de bedrij-
ven door trainen met het Nederlands
Zesdaagse team. Om te beginnen van
5 t/m 9 februari in Frankrijk. Begin
maart begint voor Erwin officieel het
internationale wedstrijdseizoen. Dat
betekent veel reizen, veel wedstrijden
en veel trainen, kortom een lang ver-
blijf in het buitenland. Dit alles onder
het motto van Erwin: ‘Wil je in de
sport wat bereiken, dan moet je er veel
voor over hebben en daarbij heb je wel
de steun van het thuisfront (vriendin
Annemieke) voor nodig’!

Lang verblijf in buitenland

Enduro rijder Erwin Plekkenpol verlengt
contract met Honda team HM-Zanardo

Voor enduro rijder Erwin Plekkenpol kon het jaar 2008 niet kapot. Nadat
hij eind november in de E3 klasse kampioen van Nederland was gewor-
den, hoorde hij op de valreep van ‘oud- en nieuw’ dat het Hondateam HM
Zanardo zijn contract t/m 2009 heeft verlengd. Dat gebeurde in Piacenza,
nadat Erwin voor een paar dagen vanuit Nederland naar Italië was over-
gevlogen om de nieuwe motor HM Honda CRF 450R9 en de CRE 500x te tes-
ten. De contractbespreking in Italië vond plaats in aanwezigheid van de
hoofdsponsor van Erwin te weten Booking.com. Dus zal de Vordenaar in
2009 wederom in de kleuren van het officiële HM- Zanardo team uitko-
men en kan hij opnieuw op de hulp van zijn vaste trouwe groep persoon-
lijke sponsors rekenen (12 bedrijven).

JANUARI
14 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
14 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
22 PCOB Vorden Jaarvergadering in

het Stampertje, inleiding over het
weer 

22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
28 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-+
in de Wehme. Info. tel 55 2003

KUNST AGENDA VORDEN
• t/m 28 februari Animatiekunst, de

illusie van beweging in de Biblio-
theek  Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Na het misschien wel stilzitten en aan-
dikken tijdens de feestdagen mochten
op het derde jeugdteam na alle teams
afgelopen week weer aan de bak. U
vindt hieronder weer hoe het de diver-
se teams is vergaan. De uitslag van het
vierde jeugdteam was nog niet bin-
nen. Deze zullen wij in de editie van
volgende week weergeven.

SENIORENTEAM 1
Het eerste team toog zondag naar Dui-
ven om tegen Thuve te spelen. Met in-
valster Hermien Oudenampsen en ver-
der Geeske Menkveld, Niels Lijftogt,
Chjehrando Gasper in de gelederen
speelde het team een goede wedstrijd.
Niels, Chjehrando en Hermien won-
nen hun enkelspel. 

Geeske begon goed maar verloor de
eerste set nipt met 22-20. Daarna was
haar weerstand gebroken en verloor
ze de tweede set duidelijker. Het he-
rendubbel werd een prooi voor Flash
en in het damesdubbel werd het span-
nend. Hermien en Geeske wonnen de
eerste set met 21-12. In de tweede set
werd het 22-20 voor de dames van Thu-
ve en helaas ging ook de derde set
naar Thuve. 

Flash wilde de wedstrijd echter duide-
lijk winnen om bovenin mee te blijven
draaien. Niels en Hermien wonnen
het eerste mixeddubbel en Chjehran-
do en Geeske konden toen niet achter
blijve en wonnen met 21-19 en 23-21.
Thuve 3 - Flash 1: 2-6

SENIORENTEAM 2
Het tweede team had nog wat goed te
maken van de eerste competitiehelft
waarin niet gewonnen werd. Marian
te Riele, Marian Hulshof, Peter van
Dijk en Hans Brinkman traden aan te-
gen Steenderen. Het werd een wed-
strijd waarin vier driesetters gespeeld
moesten worden. Peter en Marian
Hulshof wonnen beiden hun enkel-
spel in drie sets. 

Marian te Riele won in twee sets en
Hans Brinkman verloor helaas met 17-
21, 21-14 en 14-21. In het herendubbel
ging de eerste set met 23-21 naar
Steenderen. Peter en Hans kwamen
echter sterk terug en wonnen de twee-
de set met 21-11 en de derde met 21-14.
Ook het damesdubbel ging met 21-13
en 21-15 naar Flash. In de mixeddub-
bels wisten Peter en Marian Hulshof
met 21-17 en 24-22 te winnen en verlo-
ren Hans en Marian te Riele met 21-12
en 21-16. Al met al een goede overwin-
ning van Flash 2 waar het de eerste
wedstrijd tegen Steenderen met 7-1
had verloren.
Flash 2 - Steenderen 4: 6-2

RECREANTENTEAM
Het recreantenteam trad in de beken-
de samenstelling Frans van Gils, Theo
Huntink, Beppie Menkveld, Apsie van
Dijk en Annie Eggink aan tegen Rian-
to uit Zutphen. Ook hier werd het een
zeer spannende wedstrijd met drieset-
ters en nipte uitslagen. Frans begon
goed door in drie sets zijn enkelspel te
winnen. Theo verloor helaas in twee

keer 21-19. Beppie won haar enkelspel
in twee sets en Apsie verloor net met
21-16 en 21-18. Het herendubbel werd
een prooi voor Flash en Rianto wist
het damesdubbel te winnen. 

In de mixeddubbels ging Flash er voor.
Frans en Annie trokken jammer ge-
noeg met 19-21, 21-19 en 12-21 aan het
kortste eind en ook Theo en Apsie kon-
den het met 19-21 en 25-27 net niet
redden. De totaaloverwinning ging
dus naar Rianto.
Flash R1 - Rianto R1: 3-5

JEUGDTEAM 1
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar
was voor J1 gelijk een cruciale. Uit te-
gen koploper Didam J2. Bij winst zou
opnieuw een kampioenschap in zicht
komen. Erik van Hoffen begon met
een eerste spannende set, waarbij hij
aan het eind het punt moest afstaan.
In de tweede set maakte hij te veel fou-
ten en verloor met 21-15 en 21-9. 

Jelle van Rossum won zijn eerste set
met 21-15, de tweede verloor hij met
21-9 en de derde set met 21-10. Ilse van
Dijk won haar eerste set met 21-15. De
tweede werd heel spannend, maar
met 21-19 haalde zij het eerste punt
voor Flash binnen. Vera Velhorst
moest de punten aan Didam laten, ze
verloor met 21-12 en 21-12. Bij de he-
ren dubbel ging de eerste set met
24-22 naar Erik en Jelle. De tweede set
verloren ze met 21-15. In de derde set
was de energie op. Ze verloren die met
21-14. 

Ook Ilse en Vera speelden een drieset-
ter. Ze verloren de eerste set met 21-18,
wonnen de tweede met 21-15 maar
verloren de derde met 21-16. 
Bij de mixed dubbel verloren Ilse en
Erik de eerste set met 21-16, wonnen
de tweede set met 21-15 en verloren de
derde set met 21-13. Vera en Jelle verlo-
ren hun eerste set met 21-15, wonnen
de tweede met 21-18 en haalden in de
derde set dankzij een aangepaste tac-
tiek het tweede punt voor flash bin-
nen 21-14. Al met al een hele spannen-
de wedstrijd van af en toe hoog ni-
veau. Jammer genoeg ging de winst
naar Didam:
Didam J2 - Flash J1: 6-2

JEUGDTEAM 2
Flash J2 speelde tegen Seepaerd J2 uit
's Heerenberg. Voor Flash won Sander
van Gils met 21-7 en 21-10 de eerste
partij. Femke Nab won erg makkelijk
met 21-3 en 21-4. Twan Helmink speel-
de goed en met 21-11 en 21-12 ver-
schalkte ook hij zijn tegenstander.
Caitlin Toker deed het daarna met 21-
12 en 21-2 ook geweldig. 

In de eerste dubbelpartij lieten Sander
en Twan zich bijna verrassen ze won-
nen met 21-8 en 24-22. De damesdub-
bel van Femke en Tamara de Vries
ging met 21-13 en 21-9 ook naar Flash.
De mixed dubbel wonnen Sander en
Caitlin met 21-7 en 21-6 en Twan en
Tamara met 21-12 en 21-13.
Al met al een makkelijke overwinning
voor J2. 
Flash J2 - Seepaerd J2: 8-0

B a d m i n t o n

In Vorden zijn er in de week van 18
t/m 23 januari ook gebedssamen-
komsten steeds tussen 19.00-20.00
uur op vier verschillende interkerke-
lijke locaties. De start is in de kapel
van de Wildenborch op 18 januari.
De bijeenkomsten zijn kort en sober.
Na een korte inleiding en een lied
wordt er in kleine groepjes gebeden.
De bijeenkomsten in de Wilden-
borch zijn samen met Lochem. Laat-
ste avond afsluiting met koffie. Voor
info: C. Brouwer. (0575) 55 10 60.

Vordense kerken
bidden
Week van gebed 2009 in Vorden

Aan het begin van het jaar wil-
len we alles wat ons bezig houdt
in Gods hand leggen. Onder het
motto " één in Gods hand" zul-
len christenen over de hele we-
reld samen bidden; in kerken,
scholen of gewoon thuis.

Bij alle officiële zaken hoort ook de be-
stuursverkiezing. Altijd weer een
moeilijke zaak om nieuwe bestuursle-
den te vinden. Door vertrek van me-
vrouw Tieleman naar Zutphen is haar
plaats vacant. Het is het bestuur nog
niet gelukt om een opvolgster voor
haar te vinden. Zij blijft nog even in
het bestuur tot er een opvolgster is ge-

vonden. Ook onze penningmeester,
mevrouw Eggink verlaat na 6 jaar het
bestuur. Mevrouw van Vleuten zal
haar t.z.t opvolgen.
Na alle zakelijke mededelingen is het
tijd voor een gezellige voortzetting
van de avond. Daar zorgt het zang-
groepje "Deja-vu"uit Beltrum voor. Bij
de Vrouwen van nu zijn verschillende
interessegroepen (kegelen, tuinclub,
volksdansen en nordic walking). Al de-
ze groepen kunnen nog leden gebrui-
ken. Mocht u belangstelling hebben,
kom dan gerust een bij ons kijken. Wij
zien u graag.

NBvP Vrouwen van Nu
Vorden
De eerste bijeenkomst van Vrou-
wen van Nu in het nieuwe jaar is al-
tijd de ledenvergadering. Zo ook
dit jaar en wel op woensdag 21 ja-
nuari om 19.45 uur in de Herberg.
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JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

1869 2009

NIEUWJAARSCONCERT

Zondag 18 januari 2009
Aanvang 11.30 uur

Het Dorpscentrum Vorden

Toegang gratis

Orkest o.l.v. Berjan Morsink
Drumband o.l.v. Mike de Geest

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
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� Wij zoeken een depothouder die beschikt over

goede contactuele en leidinggevende 

         eigenschappen

� U bent op zondag verantwoordelijk voor de

distributie  van De Telegraaf.

� Taken: administratieve werkzaamheden,

het aansturen van de bezorgers, het 

         werven van de bezorgers,  het behandelen

         van bezorgklachten

� zowel de werkzaamheden als werktijden 

worden in overleg met de rayonmanager 

  vastgesteld

�   Voor gebied Vorden

www.hetgeldligtopstraat.nl

of bel 0800-3478747Grati
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Meer info?

WORD

BEZORGER VAN

De Telegraaf

“Fiets je rijk met

een krantenwijk… “

� Bezorging ma t/m za

voor 07.00 uur of op

zondag voor 09.00 uur

��+/- 1 uur per dag

��In Vorden

Gezocht: creatieve hairstylist met pit ! 
Wat biedt Hairstyling Effect jou?

Ambitieuze, moderne Kapsalons waarin je volop mogelijkheden en kansen hebt 
tot ontplooiing. Wij bieden uitdagende en zelfstandige functies met zowel inter-
ne als externe opleidingen. Een inspirerende baan in een prettige werkomgeving.

Je kunt kiezen of je in Lochem of Zutphen wilt werken.

Iets voor jou?
Schrijf of mail een brief met motivatie en CV naar: 
Hairstyling Effect, Emmastraat1, 7241 EH Lochem  

Kapsalon/schoonheidssalon Effect, Rudolf Steinerlaan 53, 7207 PV Zutphen  
www.hairstylingeffect.nl

E-mail:  mail@hairstylingeffect.nl of bel na 19.00 uur : 06-25257275

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Bildtstar van onze vertrouwde kwaliteitsteler
maximaal 5 zakken per klant 3 kilo 0,99
Navel sinaasappelen Top Shaine
super lekker 10 voor 2,99
West-Friese Rode kool gesneden 500 gram 0,89

hele kool per stuk 0,55
Hollandse Elstar super van smaak 1 kilo 0,99

Uit eigen keuken
Stamppot zuurkool 500 gram 3,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 17 januari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Cadeau-tip

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



Tijdens de cursus komen de kernthe-
ma's van het geloof aan bod. Vragen
die naar voren komen zijn: Wat is de
zin van het leven? Wat gebeurt er als
we sterven? Wie is Jezus? Waarom

stierf hij aan het kruis? Wat heeft Je-
zus met ons leven vandaag te maken?
Hoe kun je omgaan met schuld? Wie
wel eens wat meer wil weten van het
Christelijk geloof of wie het geloof nog
eens vanaf het begin wil doordenken
kan op een uitstekende manier te-
recht bij de Alpha-cursus. De eerste
avond is woensdag 4 februari en vindt
plaats in 'de Voorde', achter de Her-
vormde kerk te Vorden.Info en opgave
bij Carolien Brouwer (tel. 0575-551060)
en Ria Wijnhoud (tel. 0575-552454.)

Schuif aan bij de Alpha-cursus!
Vanaf februari wordt weer een Al-
pha-cursus georganiseerd in Vor-
den. Deze laagdrempelige cursus is
vooral een kennismaking met het
Christelijk geloof. Iedereen is van
harte welkom. De cursus bestaat
uit 10 avonden en een zaterdag.

Tot die tijd zal er in kleinere groepjes
moeten worden gewerkt in huis: in
het atelier op zolder en in de galerij.
Het enthousiasme waarmee de lessen
gegeven worden, zal er niet minder
om zijn. De geplande open dag op 4 ja-
nuari kon helaas niet doorgaan, maar
op zondag 18 januari  kunt u toch vrij-
blijvend kennis maken met holistisch
tekenen bij atelier Amare. Helaas kunt
u nu niet zomaar binnen lopen zoals
in het verbrande atelier. Gezien de
kleine ruimte is het noodzakelijk om

vooraf even een telefoontje of mailtje
te geven, dan weet Josée hoeveel men-
sen er komen en kan ze eventueel een
indeling maken. Tijdens deze dag
krijgt u alle informatie over hoe de les-
sen gegeven worden, met welke mate-
rialen er gewerkt wordt en wat holis-
tisch tekenen inhoudt. 

De nieuwe lessen starten op dinsdag
20 januari 's morgens acht lessen over
bomen en 's middags acht lessen basis
I, beide elke week. Op dinsdag 27 ja-
nuari 's avonds zes lessen portretteke-
nen, om de week.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel of
mail dan gerust en kom langs op zon-
dag 18 januari voor een proeflesje en
informatie. Josée hoopt vanaf april
weer in grotere groepen in haar atelier
in de tuin te kunnen werken. Dan zul-
len er ook weer workshops van één
dag zijn met verschillende thema's. 
Josée van der Staak, atelier Amare,
Klank en Kleur, Komvonderlaan 6, 
Vorden, tel. (0575) 55 57 83, 
E-mail: joseevanderstaak@hetnet.nl

Tekenlessen in Atelier Amare
gaan gewoon door…
Op vrijdag 19 december 2008 is ate-
lier Amare, gevestigd in de voorma-
lige kippenschuur aan de Komvon-
derlaan 6 te Vorden, gedeeltelijk in
vlammen opgegaan. Verbazing,
verbijstering, verdriet en vragen als
wie en waarom??? waren de eerste
reacties. Nu - begin 2009 - is de erg-
ste rommel opgeruimd, zijn de her-
bouwplannen gemaakt en heeft Jo-
sée zich voorgenomen om in het
voorjaar opnieuw met holistische
tekenlessen te beginnen in deze
heerlijke ruimte.

De jaarlijkse ledenvergadering zal dit
jaar worden gehouden op woensdag-
avond 14 januari a.s. in gebouw
Withmundi bij de Hervormde Kerk te
Wichmond. Na het officiële gedeelte

zal het talentvolle duo Didi en Dini de
avond met accordeon en trekzak op-
vrolijken. Wij luiden het nieuwe jaar
in door een toost uit te brengen op de
vereniging en haar leden. Men hoopt
dat het voor een ieder van u een goed
en gezegend jaar moge worden.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond-Vierakker
JAARVERGADERING

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandag 5 januari 2009 werd er
weer gebridged in het Dorpscentrum
te Vorden. 

De uitslagen: 
LIJN A:
1. Dhr. Thalen / Dhr. Wijers 69,58%
2. Mevr. en Dhr. Vruggink 62,08%
3. Mevr. Rossel / Dhr. Bergman 55,42%

LIJN B:
1. Mevr. Veenhuis / Westerhof 66,15%
2. Mevr. Lassche / v.d. Werf 60,94%
3. Dhr. den Ambtman / Kip 50,52%

Ook op woensdagmiddag 7 januari
werd er gebridged.

De uitslagen:
LIJN A:
1. Mevr. en Dhr. Stertefeld 64,12%
2. Dhr. Enthoven / Vruggink 60,13%
3. Mevr. en Dhr. Koekkoek 55,86%

LIJN B:
1. Dhr. Oldenhave / Dhr. Kip 70,70%
2. Mevr. en Dhr. Brink 61,59%
3. Mevr. en Dhr. den Ambtman 58,20%

Op beide wedstrijddagen werden de
bridgers door de beheerder van het
Dorpscentrum getrakteerd op een
heerlijke oliebol. Ook zin om te
bridgen? Bel voor informatie H. Kip,
552997 (maandagavondbridge) J. Koek-
koek, 441970 (woensdagmiddagbridge)

B r i d g e

Natuurlijk zit de branche momenteel
in een dip. Volgens mij van tijdelijke
aard, er worden nog steeds huizen ge-
kocht en verkocht. In plaatsen als Die-
ren, Apeldoorn, Deventer is, hoewel
thans wat minder, nog steeds ‘handel’
in huizen. Een ander goed voorbeeld
is Vorden. Hier zijn vrijstaande hui-
zen, bungalows en ‘ twee onder één
dak’ huizen nog steeds binnen afzien-
bare tijd te verkopen. Vorden is een
mooi dorp, met veel voorzieningen,
een actieve ondernemersvereniging
en bovendien een dorp met een prach-
tige omgeving. Wat zou ik graag de
makelaar zijn van de huizen die hier
momenteel in de verkoop staan’, zo
zegt Dirk van der Houwen lachend.

Hij heeft er in zijn leven nooit reke-
ning mee gehouden dat hij ooit de ma-
kelaardij zou binnen stappen, hoewel
zijn opa daar in 1940 mee begon. Een

opa die hij trouwens niet heeft ge-
kend. Dirk van der Houwen: ‘ Ik ben
geboren in s’Gravezande. Toen ik an-
derhalf was verhuisden mijn ouders
naar Zutphen, waar ik tot mijn der-
tiende heb gewoond. Toen betrokken
mijn ouders een huis aan de Prins
Clauslaan in Vorden. Na de MAVO op-
leiding in Zutphen te hebben gevolgd
ging ik dagelijks drie jaar lang op de
fiets van Vorden naar Deventer voor
de MTS opleiding. Vervolgens vier jaar
naar Arnhem waar ik aan de HTS ben
afgestudeerd als technisch ingenieur.

Daarna gelijk de elektronica in, dat
was de ‘toekomst’! De transistor was
net uitgevonden, de wereld lag voor
mij open. Jarenlang werkzaam ge-
weest in de proces meet- en regelappa-
ratuur. Toen kwam daar opeens zo
rond de eeuwwisseling ‘Brussel’ met
zijn voorschriften en allerlei milieu ei-

sen, met als gevolg dat veel bedrijven
het in Nederland voor gezien hielden
en naar het buitenland vertrokken.
Dus plotsklaps veel werkeloosheid,
met name in mijn branche. Ik kreeg
mogelijkheden genoeg om bijvoor-
beeld in Nigeria, Oezbekistan en dat
soorten landen aan de slag te gaan,
maar dat wilde ik niet.Beurzen afgelo-
pen om te proberen werk te vinden.
Honderden sollicitatiebrieven ge-
schreven en maar solliciteren Ik was
begin veertig en overal hingen ze
smoesjes op. Naar ervaring werd niet
gekeken, men vond mij gewoon te
oud. Echter ik bleef optimistisch. 

Op gegeven moment zei iemand tegen
mij ‘ waarom ga je de makelaardij niet
in’. Een goede tip zo bleek. Ik heb het
opgepakt en ben gaan studeren. De op-
leiding makelaar gevolgd, daarna ‘cer-
tificering’ , dan mag je onder meer
voor de financiële markt taxeren. In
oktober 2005 ben ik vol vertrouwen
voor mij zelf begonnen.. Uit de vijf jaar
‘ellende’ben ik sterk uitgekomen. In
die jaren heel veel van de ‘BV Neder-
land’ geleerd. In plaats van marketing
voor een bedrijf te doen, deed ik in die
jaren marketing voor mijzelf. De eer-
ste tijd als makelaar was niet gemak-
kelijk, keihard werken en blijven
knokken. Geen geweldige inkomsten,
maar al wel een betere boterham dan
de uitkering’, zo zegt Dirk van der
Houwen.

Vorig jaar deed zich de mogelijkheid
voor dit pand te huren. Ik heb vijf jaar
ellende overleefd. Thans hebben we
een kredietcrisis, maar die komen we
wel weer te boven.Natuurlijk is ‘de
lucht’ er even uit, maar dat trekt wel
weer bij’, zo zegt Dirk van der Hou-
wen. Hij legt zich in zijn makelaardij
onder meer toe op het taxeren van
huizen en o.m. aan- en verkoop van
huizen. Dirk: ‘ Zie mij als een vertrou-
wenspersoon die daarbij de mensen
met goede adviezen wil dienen. Zij die
momenteel werk houden, houden een
besteedbaar inkomen. Dus zal ook de
huizenmarkt in beweging blijven. 

Wat er momenteel allemaal om ons
heen gebeurt zie ik als een ‘markt cor-
rectie’’, zo zegt hij, waarna hij plotse-
ling met de datum 5 juli op de prop-
pen komt. Op 5 juli heb ik de certifice-
ring gehaald, op 5 juli ben ik jarig en
zit er voor mij als makelaar precies 65
jaar tussen de dag dat mijn opa op 5
juli 1940 als makelaar werd beëdigd.
Of het toeval is weet ik niet, voor mij
wel een reden om de toekomst opti-
mistisch tegemoet te zien’, zo zegt
Dirk van der Houwen.

Dirk van der Houwen Makelaardij geopend

'Ik ben van huis-uit een ras-optimist'

Je moet het toch maar aandurven om eerst van uit ‘eigen huis’te werken,
dan elders een nieuw pand huren, waar toch ook wel een prijskaartje aan
hangt. En dat in een tijd dat de branche waarin je opereert, het verre van
gemakkelijk heeft. Een branche waarin landelijk gezien, diverse ont-
slagen vallen.Wel die durf heeft Dirk van der Houwen. Afgelopen week
heeft hij een pand betrokken aan de Dorpsstraat in Vorden. Daar was
voorheen een slijterij gevestigd, thans een gezellig kantoor van waaruit
hij zijn één- mans bedrijf ‘Dirk van der Houwen Makelaardij’ runt. Op
de vraag waarop die ‘durf ’ is gebaseerd, volgt een resoluut antwoord:
‘Ik ben van huis-uit een ras optimist. Ik ben, alvorens ik drie jaar geleden
met de makelaardij ben gestart, vijf jaar werkeloos geweest. Toen heeft
mij het optimisme van een verkoper op de been gehouden en dat opti-
misme gebruik ik nu weer.

Dirk van der Houwen: een ras-optimist

De Makelaardij

Deze oecumenische dienst zal in het
teken staan van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen
die elk jaar wereldwijd gehouden
wordt. 

We komen dus als leden van de
Vordense kerken samen in de Dorps-

kerk in een gezamenlijke viering.
Ook voor de kinderen is er genoeg te
beleven in hun eigen ruimte.

Voorganger is pastor W. Matti en er is
muzikale medewerking van het gos-
pelkoor 'Inspiration' onder leiding
van Piet Piersma en Mirjam Berend-
sen bespeelt het orgel. Het thema is
'In Gods Hand'. Deze viering is voor
een ieder van jong tot oud zeer de
moeite waard om erbij te zijn. 
Na afloop is er koffie en fris en kan
er nog gezellig nagepraat worden.

Raad van Kerken-viering 
in de Dorpskerk
Aanstaande zondagmorgen 18
januari is er om 10.00 uur in
de Dorpskerk van Vorden een bij-
zondere viering voor jong en oud
van de Raad van Kerken.



Want, terwijl Sjoerd Huisman zich in
het peloton rustig hield, had genoemd
duo een controlerende functie in de
voorste linie van het peloton. Bij ont-
snappingen veel ‘sleurwerk’ en kei-
hard schaatsen om de gaten dicht te
rijden. Trouwens een groot peloton
met 140 rijders. Wanneer het tempo
omhoog ging, prachtig om te zien, de-
ze lange sliert schaatsers. TV commen-
tator Herbert Dijkstra en kenner bij
uitstek, sprak diverse keren vol bewon-
dering over ‘good- old’ Erik Hulze-
bosch en over Arjan Mombarg. De Vor-
denaar werd daarbij betiteld als ‘ de
beul uit het Oosten’, en als de meester-
knecht van Sjoerd Huisman ! De voor-
spelling ‘de Nefit ploeg verzet bergen
werk om het Sjoerd Huisman gemak-
kelijk te maken’ kwam uit. De nieuwe
Nederlandse kampioen zag vlak voor
de finish het gaatje naast Arjan Stroe-
tinga, dook erin, ging over Stroetinga
heen om vervolgens op acrobatische
wijze op zijn knieën over het ijs te glij-
den. Opstaan was er de eerste minuten
niet meer bij. Arjan Mombarg, Gary
Hekman, Geert Jan van der wal en
Erik Hulzebosch rolden over hem
heen. Sjoerd werd geknuffeld bij het
leven en Erik maar roepen ‘mooi man,
mooi man, wat is dit toch hartstikke
mooi man’! Grote stoere mannen,
door en door ‘gewinterd ’ in hun
sport, lieten hun emoties de vrije loop.
Ook TV kijkend Nederland genoot vol-
op van deze prachtige beelden. Een
verdiende overwinning voor Sjoerd
Huisman, want terwijl 80 procent van
de A-rijders de dag ervoor een rustdag
nam, was de ploeg van Nefit tijdens de
Super Prestige in Biddinghuizen pre-
sent, om hun sportieve verplichtingen
na te komen. Sjoerd Huisman won
toen de etappe over 54 kilometer, en
dan een dag later kampioen van Ne-

derland. Sjoerd Huisman: ‘Een dag
voor een belangrijke wedstrijd rust
houden lijkt me niks. Dan zit je toch
aan de wedstrijd van donderdag te
denken. Nu kreeg ik tenminste wat
‘spanning op de benen’, en daardoor
kon ik tijdens de titelrace lekker rij-
den’.

Het Nederlands kampioenschap mara-
thonschaatsen op natuurijs werd 12
jaar geleden voor het laatst gehouden
en werd toen gewonnen door Bert Ver-
duin. Vandaar ook dat geheel Neder-
land (inclusief Bronckhorst!) in de ban
van dit schaatsspektakel geraakte. Ar-
jan Mombarg: ‘Ook bij mij totaal geen
zenuwen. Daar had ik ook geen tijd
voor want er moest in de vroege mor-
gen eerst nog thuis gewerkt worden.
Daarna lekker ontspannen naar Lely-
stad gereden. Wij hadden er als ploeg
terdege rekening mee gehouden dat
het Nederlands kampioenschap uit-
eindelijk op een massasprint zou uit-
lopen. Prachtig glad ijs, geen scheu-
ren, daardoor lag het tempo hoog (cir-
ca 40 kilometer per uur). En als het
dan op sprinten aankomt, hebben wij
natuurlijke onze Sjoerd (22). Erik en ik
hebben bergen werk moeten verzetten
met name toen er een kopgroep (24
man) dreigde te ontsnappen. Zonder
Nefit rijders en zonder de torenhoge
favorieten van de BAM ploeg, Bob de
Vries en Arjan Stroetinga.
In deze fase van de wedstrijd heb ik tot
tweemaal toe kilometers lang op kop
van het peloton gereden om te probe-
ren het gat dicht te rijden. Aangezien
de BAM groep in de kopgroep niet
over sprinters van formaat beschikte,
moesten De Vries en Stroetinga na-
tuurlijk in het peloton ook volop aan
de bak. Wanneer Erik en ik even ‘stil
vielen’, dan namen zij over’, zo zegt

Arjan Mombarg. Op gegeven moment
was er nog een uitlooppoging van Jan
Maarten Heideman en Bob de Vries.
Aangezien beide rijders elkaar met
korte demarrages afbeulden, werden
ze weer door het peloton opgeslokt,
met als gevolg dat ze in de finale geen
rol van betekenis meer konden spelen.
Arjan Mombarg: ‘Ik was in deze finale
wel moe, maar niet kapot. Jammer,
jammer dat er een veertje van mijn
schaats was afgeknapt (ik reed te dicht
langs een ‘boompje’ van de afzetting)
waardoor ik met mijn linkerschaats
minder kon afzetten. Jammer, want
dat scheelde wel enkele plaatsen.

Trouwens, terugkijkend, ik ben heel
erg tevreden, blij met de titel van
Sjoerd en content met mijn 10e plek.
Iedereen heeft het vandaag kunnen
zien, de ‘oudjes’ (Arjan is 36 en Erik
Hulzebosch 37 jaar, red.) in onze ploeg
zijn nog lang niet afgeschreven’, aldus
een lachende Arjan Mombarg. Vooraf-
gaande aan de titelstrijd had de jury
bepaald dat de nummer één (Sjoerd
Huisman) , nummer vijf (René Ruiten-
berg) en de nummer tien (Arjan Mom-
barg) zich voor een dopingcontrole
moesten melden. Toen ‘de plas’ was
goed bevonden, ging de Nefitploeg
naar Amsterdam om aan tafel te gaan
bij Pauw en Witteman. Daar gaf Sjoerd
Huisman tekst en uitleg over de be-
haalde titel. ‘Werkelijk fantastisch, je
weet niet wat je over komt. Zonder de
ploeg om mij heen had ik het overi-
gens nooit gered’, zo sprak de man uit
Andijk. Erik Hulzebosch: ‘Dat maakt
onze ploeg ook zo sterk. Sjoerd weet
als geen ander hoe het ‘spellechien’
gespeeld moet worden’, zo sprak Erik
die zelf ook nog een ander ‘spelletje’
kan spelen: namelijk om op TV zijn
sponsor Nefit de hemel in te prijzen!
De andere dag (vrijdag) opnieuw volop
media-aandacht voor de schaatsers
van de ‘hoge rendementsketels’. Raoul
Heertje die donderdagavond ook bij
Pauw en Witteman aan tafel zat, ver-
telde daarbij honderd- uit over zijn
programma ‘Heerlijk, eerlijk Heertje’,
dat vrijdagavond werd uitgezonden.
Daarin liet hij telkens fragmenten
zien over de dag ervoor, aan tafel bij
Pauw en Witteman, waarbij opnieuw
aandacht voor de nieuwe Nederlandse
kampioen marathonschaatsen op na-
tuurijs en zijn ploegmaten.

Met dank aan routiniers Erik Hulzebosch en Arjan Mombarg (10e)

Sjoerd Huisman kampioen van Nederland
marathonschaatsen op natuurijs

Nederland was de afgelopen week compleet schaats gek. Plassen, meren,
kanalen, ijsbanen het was één zee van schaatsers. Soms waren er volgens
telling dagelijks een paar honderdduizend mensen op het ijs. In de detail-
handel en bij de fabrikanten vlogen de schaatsen als verse broodjes over
de toonbank. In de ziekenhuizen was het ‘gips’ niet aan te slepen. Want
dat is ook een onderdeel van een massaal schaatsfestijn, veel botbreuken.
En dan afgelopen donderdagmiddag toen in de buurt van Lelystad het
kampioenschap van Nederland marathon schaatsen op natuurijs werd
verreden. Een paar miljoen Nederlanders zaten aan de buis gekluisterd
om toch maar niets van het gevecht (100 kilometer) op de Oostvaarder-
plassen te missen. Vooral de laatste dertig kilometer een prachtig gevecht,
met uiteindelijk toch een massasprint met de 22-jarige Sjoerd Huisman
als de terechte kampioen, met daarbij dank aan zijn ploegmaats van Neft.,
de routiniers, Erik Hulzebosch en Arjan Mombarg uit Vorden.

Arjan Mombarg sleurend op kop van het peloton.

Concordia viert in 2009 namelijk haar
140-jarig bestaan. Het harmonieorkest
staat onder leiding van dirigent Ber-
jan Morsink en heeft vanaf de zomer-
vakantie hard gerepeteerd om een
leuk en gevarieerd programma ten ge-

hore te kunnen brengen. Tijdens het
concert nemen de muzikanten u mee
op een muzikale reis door de afgelo-
pen decennia. Ook de drumband o.l.v.
Mike de Geest zal deze morgen acte de
présence geven. U wordt voor deze

muzikale zondagmorgen van harte
uitgenodigd. Het concert begint om
11.30 uur. (zaal open om 11.00; toe-
gang gratis).
Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur
repeteren orkest en drumband in Het
Dorpscentrum in Vorden. Lijkt het u
wat om te komen musiceren bij Con-
cordia? Kom gerust eens kijken op een
donderdagavond!

Nieuwjaarsconcert Concordia Vorden
Op zondag 18 januari a.s. houdt muziekvereniging Concordia haar jaar-
lijkse nieuwjaarsconcert in Het Dorpscentrum in Vorden. Hiermee doen
zij tevens de aftrap voor het jubileumjaar.

Geachte IJsmeesters en Rayonhoofden
van de gemeente Bronckvorst.

Beste Henk, Ab, André, Anne en Peter,
Bij deze wens ik jullie allen vanzelf-
sprekend het beste natuurijs toe wat
wenselijk is voor het jaar 2009.
Ik hoop dat de strenge vorst en de
sneeuw van de afgelopen week geen
nadelige invloed heeft gehad op de
bouw van het "winterpaleis" in Henge-
lo. Het doet mij meer dan goed te we-
ten dat jullie samen als ware vorsten
regeren over onze mooie gemeente
Bronckvorst. En gelukkig mag dat wat
kosten. Want wees eerlijk, een ko-
ningshuis daar hangt een prijskaartje
aan! Zo hebben jullie niet te lijden on-
der de wereldwijde kredietcrisis. Ik
prijs me dan ook gelukkig dat de snel-
le ronde tijden die jullie rijden (nog)
geen negatief effect hebben op de kos-
ten voor het peloton Bronckvorst. Een
collega van mij van SBS 6 , Alberto Ste-
geman, wist mij te vertellen dat het
met beveiliging van het college van
B&W van de gemeente Bronckvorst
wel goed zit. Een geruststellende ge-
dachte voor mij.  Maar hoe zit het dan
met de veiligheid in ons Bronckvorster
peloton? Samen met Alberto besloot
ik om undercover te gaan en te testen
hoe het gesteld is met de veiligheid
van onze burgers in deze vorst -en
sneeuwperiode. De resultaten hiervan
zijn dermate glad en gevaarlijk dat ik
het als mijn plicht zie deze open wed-
strijdbrief te publiceren. Daarom het
volgende:
In 1997 won Henk Angenent, de laatst
verreden, Elfstedentocht. Natuurlijk
weet ik dat Arjan Mombarg in Bronck-
vorst woont en zeker bij bizarre weers-
omstandigheden kans maakt om te

winnen op de Bonkevaart in het bij-
zijn van het college van B&W. Arjan
traint met de Nefit ploeg op natuurijs.
Hij hoeft echt niet te trainen op spie-
gelgladde wegen in Vorden. 
Dit brengt mij bij de kern van mijn be-
toog: Hoe gaan onze ijsmeesters en ra-
yonhoofden om met de bestrijding
van de winterperikelen voor de bur-
gers? Het weer is moeilijk te voorspel-
len dat klopt. Maar wees eerlijk : Het is
1500 uur op 5 januari. Ik rijd samen
met Alberto van Wapenveld naar Vor-
den, met de auto en niet op klappers.
De wegen tot Zutphen zijn ijs- en
sneeuwvrij. Op de gemeente grens
met Bronckvorst worden wij overval-
len door sneeuw en ijs. Tot kasteel
Hackfort duurt deze ijsbaan. In Vor-
den aangekomen is de rotonde bij de
rondweg goed begaanbaar. Dan Het
Hoge,de weg waaraan onze prima ver-
zorgde ijsbaan is gelegen. Met 20 km
per uur is deze weg bijna onbegaan-
baar voor onze verslaggeversauto. Hoe
houden fietsers en wandelaars zich
hier staande vragen wij ons af. Geluk-
kig zien wij in het nieuwe jaar naast
het opruimen van vuurwerk alweer
een burgerinitiatief: Onze inwoners
en de plaatselijke middenstand ma-
ken de stoepen niet alleen vuurwerk-
vrij, maar ook sneeuwvrij. Op 11 ja-
nuari maak ik weer een ronde door
Vorden. Het dorp blijkt niet alleen 8
kastelen maar ook nog steeds tiental-
len ijsbanen te bezitten in de woonwij-
ken en in het buitengebied.
Onze Henk, Ab, Andre, Anne en Peter,
lijken met heel andere zaken bezig:
Strooien met prachtige ideeën en
plannen in de publiciteit, jammer ge-
noeg zonder pekel, zand en zout!

Renze Kuitert.
Brinkerhof 57
Kluunplaats 157
Vorden
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Contact Bronckhorst Noord
Verspreidingsgebied Vorden, Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden, Mossel, Veldwijk

Contact Bronckhorst Midden
Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Baak,

Bronkhorst, Olburgen,Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noordink, Oosterwijk

Contact Bronckhorst Zuid
Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo, Eldrik, Hoog en Laag

Keppel, Velswijk, Halle, Halle Heide, Slangenburg, Overstegen,

IJzevoorde, Veldhoek en Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi, Halle Nijman, Heurne

Contact Ruurlo
Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek, de Bruil, Barchem

Contact Warnsveld
Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten, Warken, Boggelaar

E.L.N.A.
Verspreidingsgebied Lichtenvoorde, Harreveld, Mariënvelde,

Lievelde, Vragender, Zieuwent

Groenlose Gids
Verspreidingsgebied Groenlo, Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle,

Hupsel, Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest, Eefsele, Het

Broek

Achterhoek Vakantiekrant
Verspreidingsgebied Geheel toeristische Achterhoek,

via afhaalpunten, o.a. hotels, restaurants, café’s, campings,

VVV’s, vakantieparken, etc.

www.WebPaper.nl



In het begin van de wedstrijd ging het
erg goed en maakte ik deel uit van een
groep van zes renners. (Tijdens de TV
beelden, zondagavond in Studio Sport
was dat ook duidelijk te zien, red.).
Voor dit groepje reed Lars Boom.Het
parcours was behoorlijk snel met een
bevroren ondergrond en sneeuw met
voor de coureurs veel loopwerk en
daardoor behoorlijk zwaar. Op gege-
ven moment maakte ik een paar
stuurfoutjes, waardoor ik de groep
moest laten gaan. Het lukte mij niet
om weer aansluiting te krijgen. Eigen-
lijk blies ik mijzelf een beetje op. Dat
was ook de les die ik eruit kan trek-
ken: voortaan in dit soort wedstrijden
in het begin van de koers rustig blij-
ven. Ik wilde mij natuurlijk laten zien,

daardoor te gehaast en
ging ik die onnodige
foutjes maken. Onder-
weg kreeg ik wel last van
de kou, waardoor ik wat
problemen met de adem-
haling kreeg’, zo zegt
Thijs, die dit overigens
niet als excuus wil aan-
voeren.

In de aanloop naar de EK
had Thijs van Ameron-
gen een rustige week ach-
ter de rug. Thijs: ‘Van trai-
nen in de bossen kwam
niet veel terecht. Ik kon
vanaf mijn ouderlijk huis
vrijwel niet met de fiets
de weg op. De Schuttest-
raat was ook spekglad,
niet eens gestrooid. Daar-
door heb ik thuis veel op
de rollerband getraind
en vooral de nodige rust
gepakt. Op zich goed
voor mijn lichaam, want
ik heb de afgelopen paar
weken een druk pro-
gramma afgewerkt’. 

Op de laatste zondag van
het jaar eindigde Thijs in
België in Diegem voor
de Super Prestige, nog
voor wereldkampioen

Lars Boom op de 13e plaats. Op 1 ja-
nuari werd Thijs in Baal, wederom in
België tijdens een internationale cross
16e. Tijdens de afscheidswedstrijd van
Richard Groenendaal, een internatio-
nale wedstrijd in St. Michelsgestel
werd hij negende. ‘Een goede uitslag,
echter niet tevreden, ik maakte op de
bospaden en de weilandbochten te-
veel stuurfouten. Conditioneel gezien,
geen problemen’, zo zegt Thijs van
Amerongen.

Afgelopen vrijdag was het voor Thijs
van Amerongen ook een speciale dag.
Vanaf 1 januari jongstleden is hij prof
coureur bij de wielerformatie Vacan-
soleil. Vrijdag werd deze formatie in
Geertruidenberg aan de pers gepre-
senteerd. 

Het Pro Continental Team Vacansoleil
bestaat uit 22 renners uit zeven lan-
den (Nederland, België, Spanje, Italië,
Oezbekistan, Australië en Slovenië). 

Er zijn vier kopmannen waaronder de
Nederlanders Bobbie Traksel en Ger-
ben Löwik. Thijs van Amerongen is in
de wintermaanden de enige veldrijder
binnen het team en is bij de diverse
wedstrijden (kampioenschappen, we-
reldbeker wedstrijden e.d.) op zich zelf
aangewezen. ‘Dan ben ik mijn eigen
kopman’, zo grapt Thijs. 

Zondag 1 februari zal dat anders zijn,
dan maakt Thijs van Amerongen deel
uit van het Nederlands team, (hij gaat
er van uit dat hij wordt geselecteerd),
dat in Hoogerheide zal strijden om de
wereldtitel. Komend voorjaar en zo-
mer rijdt Thijs van Amerongen als
wegrenner voor Vacansoleil.

Over drie weken naar de WK in Hoogerheide

Zevende plek voor 
Thijs van Amerongen tijdens
Nederlands Kampioenschap
veldrijden

Thijs van Amerongen is zondag-
middag in Huybergen tijdens de
strijd om het Nederlands kampi-
oenschap veldrijden als zevende
geëindigd. Wereldkampioen Lars
Boom maakte tijdens deze NK kor-
te metten met zijn landgenoten en
kwam in een tijd van 1.04.15 solo
over de finish. Zijn voorsprong op
nummer twee Thijs Al bedroeg 10
seconden.Het was voor Boom de
derde nationale titel in successie.
De Vordense Thijs had op de win-
naar een achterstand van twee mi-
nuten en 37 seconden. Het was
voor hem de eerste keer dat hij bij
de profs meestreed om de titel.
‘Best wel even wennen, de meeste
coureurs zijn al jaren beroeps en
hebben daardoor meer ervaring.
Toch ben ik met de zevende plaats
niet echt teleurgesteld, maar zeker
ook niet tevreden. Het had beter
gekund.

Thijs tijdens de NK in actie. Foto: Roderic Kreunen.

Natuurlijk zijn op een groot toernooi
de zwemmers aan elkaar gewaagd.

Dat levert spannende races op waar op
tienden van seconden de beslissingen

vallen. Zo moest je bij Niels en Luuk
echt op het elektronische scorebord
kijken om zeker te weten of het om
plaats 1 of 2 zou gaan. Berjan laat
maar 2 tienden over tussen zijn 3e
plaats en de 4e die net buiten de me-
dailles valt, heel spannend dus. Milou
maakt het helmaal bont door tegelijk
aan te tikken met haar "rivale" voor de
gouden medaille. Er worden dan ook 2
gouden medailles uitgereikt.

Kampioen van Gelderland zijn gewor-
den: Torben Lammerdink 2x ( mini-
oren 4, 100m rugslag en 100m vrije
slag), Niels Tjoonk ( junioren 1, 100m
schoolslag), Luuk Nijland ( minioren 6,
100m vlinderslag), Milou Tjoonk ( ju-
nioren 3, 100m schoolslag).
2e plaatsen zijn er behaald door: Luuk
Nijland ( 100m rugslag), Berjan Ebbe-
kink ( 100m rugslag), Torben Lammer-
dink ( 100m schoolslag en 50m vlin-
derslag), Niels Tjoonk ( 100 m rugslag).
3e plaats voor: Luuk Nijland ( 200m
wisselslag, 100m vrije slag), Berjan Eb-
bekink ( 100m vrijslag).
Berjan Ebbekink ( 100m rug) en Milou
Tjoonk ( 100m school) mogen met de-
ze prestaties door naar de Nederland-
se Junioren Kampioenschappen in
Dordrecht aan het eind van deze
maand.
Torben Lammerdink en Luuk Nijland
mogen ( waarschijnlijk met alle sla-
gen) naar de Nederlandse Kampioen-
schappen voor Minioren in Leiden, de-
ze zullen half februari gehouden wor-
den. 

Kijk voor een uitgebreider verslag en
de totale uitslag op 
www.berkelduikers.nl

5 x Gelderse zwemkampioen bij de Berkelduikers

Op 10 en 11 januari zijn in Doetinchem de Gelderse Winter Kampioen-
schappen gezwommen. De Berkelduikers uit Lochem mochten 30 x aan
de start verschijnen en sleepten maar liefst 13 medailles in de wacht.

Op de foto staan achteraan v.l.n.r.; Milou, Niels en Berjan. Voor: Luuk en Torben.

HEREN DASH SPELEN TOPPER

Na een korte winterstop moesten de
mannen van Scheffer Keukens DASH
op maandagavond 5 januari alweer
aantreden voor hun eerste competitie-
wedstrijd. En wat voor een wedstrijd.
Er stond direct een topper op het pro-
gramma.
De Vordenaren bezetten momenteel
de derde plaats en gingen op bezoek
bij koploper Halley uit Wehl. Tot deze
wedstrijd had de ploeg uit Wehl
slechts 5 sets verloren en ging het met
een voorsprong van maarliefst 15 pun-
ten aan de leiding in de heren 1e klas-
se. DASH wist dus dat het een zware
avond voor de boeg had.
Meteen in de eerste set nam DASH een
flinke voorsprong van 10-15. Het leek
erop dat 3 weken totaal niet volleybal-
len de Vordenaren erg gretig had ge-
maakt. Halley deed zijn uiterste best
terug te komen maar DASH speelde
geconcentreerd verder en wist de set
met grote voorsprong te winnen. Met
17-25 werd de eerste set gewonnen.

De tweede set gaf een zelfde beeld.
DASH bepaalde het tempo in de wed-
strijd en nam direct een voorsprong
van enkele punten. Halley wist echter
gedurende de tweede set een tandje
bij te zetten en kwam op 15-15 weer
langszij. Het begon nu een echte wed-
strijd te worden. Maar ook de Vorden-
se mannen wisten nog wat extra's te
geven en liepen toch weer weg. Via 16-
20 werd de set gewonnen met 19-25 en
nam DASH heel brutaal een 0-2 voor-
sprong tegen deze nog ongeslagen
ploeg.

De derde set werd een geheel andere
set. Van begin tot eind stonden beide
ploegen elkaar geen duimbreed toe.
DASH kwam voor met 20-22, Halley
nam over en kreeg met 24-22 de eerste
setpunten. De spanning nam toe en
het niveau van deze wedstrijd bleef
ongekend hoog. DASH wist beide set-
punten weg te werken en kwam weer
langszij. Uiteindelijk was het toch Hal-
ley dat deze set wist te winnen met 26-
24. Blijkbaar kwam deze gemiste kans
om Halley zijn eerste nederlaag van
het seizoen toe te brengen hard aan.
In de vierde set zakte het niveau aan
Vordens kant naar een bedenkelijk ni-
veau en nam Halley een 20-11 voor-
sprong. Toch wist DASH wederom op
te staan en dichtbij te komen. Via een

21-17 tussenstand werd set uiteinde-
lijk verloren met 25-18. De wedstrijd
kreeg dus wat het verdiende. Een be-
slissende 5e set. En ook deze set werd
weer een enorm spannende set. Tot 8-
8 ging het gelijk op, maar vanaf dat
moment liep Halley weg naar een 14-
10 voorsprong en kreeg het dus 4
matchpoints. DASH rechtte nog een-
maal zijn rug en maakte er 3 onge-
daan maar op het vierde matchpoint
sloeg Halley toe en won de set met 15-
13 en daarmee de wedstrijd met 3-2.

De mannen van Scheffer Keukens
DASH gingen met een dubbel gevoel
weer terug naar Vorden. Enerzijds te-
leurstelling dat deze wedstrijd niet
binnengehaald kon worden en ander-
zijds een tevreden gevoel. Vooraf was
immers door alle spelers getekend
voor deze uitslag. DASH hoopt aan-
staande woensdag dit hoge niveau
weer te halen. Mocht dat lukken dan
kan er dit keer wel gewonnen worden
in Doesburg tegen de Phantoms.

DASH - SET UP D2
2-3  (28-26 30-28 23-25 24-26 15-17)

Na een welverdiende vakantieperiode
stond Dash (Visser Mode) weer klaar
om afgelopen zaterdag 10 januari ten
strijde te treden tegen dames 2 van Set
Up uit Ootmarsum. De dames hadden
van Set Up hadden naar sporthal ge-
beld dat ze wat later zouden komen
ivm een klein ongelukje. Dus startte
de wedstrijd een half uurtje later dan
de geplande 17.30 uur. Set Up is het
team waar nog tegen gespeeld moest
worden om de eerste helft van het sei-
zoen af te sluiten dus een onbekend
team voor Dash. Ondanks de goede
middenmoot-positie van de dames
van Dash is het nodig vandaag wat
punten te halen om het zelfvertrou-
wen van Dash wat op te krikken. Na
het verlies in Panningen zijn er wat
vrije dagen tegen aan gegooid maar af-
gelopen zaterdag waren er toch wat
dames niet fit en een aantal hadden
door griepjes e.d. maar 1 keer ge-
traind. Ondanks dit alles was Dash
klaar voor de 1e competitiewedstrijd
van 2009! Dash startten dan ook goed
met dit keer een iets ander systeem.
Hier was weinig van te merken en de
beide teams gingen gelijk op. Bij de 10
punten liep Set Up wat uit en keek
Dash tegen een achterstand die boven
de 20 punten pas werd bijgehaald. Ser-

verend werd er meer gebracht en aan-
vallend werd de bal op de juiste plaat-
sen neergelegd. Aan het einde van de
set werd het nog even spannend maar
sleepte dash de winst binnen met
28-26.

De tweede set leek wat op de eerste
set. De dames van Dash hadden in-
middels in de gaten dat het een pittige
tegenstander was en er moest hard ge-
werkt worden! Maar goed, ook in deze
set keken ze al snel tegen een kleine
achterstand aan. Vooral de grote bui-
tenaanvalster scoorde veel en de Vor-
dense blokkering had moeite met de-
ze dame.... Maar de vechtlust was weer
aanwezig in Vorden en de meiden van
Dash (subsponsor 'de Rotonde') trok-
ken weer aan het einde van de set aan
het kortste eind. Weer een lange set,
maar de moeite waard! (30-28).

De derde set begon goed maar het
stapje meer, dat vaak in de derde set
nodig is, kon niet worden gezet. Niet
alleen de buitenaanvalster van Set Up
maar ook de middenaanval werd leuk
gekozen door de spelverdeelster. Ver-
dedigend kregen de dames van Dash
meer moeite en ze konden zelf niet
goed scoren. De blokkering van Set Up
was erg sterk en de winst van de derde
set ging naar de dames uit Ootmar-
sum (23-25). De vierde set leek een ko-
pie van de derde set, wel probeerde
Carlo wat meer te wisselen om pas-
send meer rust te creeren en aanval-
lend te varieren. Ondanks deze keuzes
ging ook de vierde set naar Set Up met
24-26. 

Tenslotte dan maar de vijfde set gaan
winnen, tenminste dat was het stre-
ven! Maar ook de vijfde set leek Dash
vooral moeite te hebben met zichzelf...
Balletjes uit slaan, opstellingsfout en
niet met druk op de ketel serveren...
Tja, dan wordt het wel moeilijk... Toen
Dash echter met 9-13 achter kwam,
werd het erg moeilijk... Maar we wis-
ten naast ze te komen en op 13-13
werd het des te spannender!! Toch wist
Set Up weer te scoren en trokken ze de
winst van de wedstrijd naar zich toe
met 14-16. Ontzettend balen natuur-
lijk, erg zuur om een wedstrijd te ver-
liezen waarin de dames met 2-0 heb-
ben voor gestaan. Desalniettemin was
het gevoel bij velen wel beter en op ba-
sis daarvan hopen we op een beter re-
sultaat volgende week, weer thuis, te-

Vo l l e y b a l

gen Summa Peelpush a.s. zaterdag 17
januari 2009 om 17.30 uur.

UITSLAGEN
Zaterdag 10 januari
Halley H3 - Dash H1 3-2
Tornax D1 - Dash D4 4-0
KSV D4 - Dash D5 4-0
DVO H5 - Dash H3 1-3
Dash D3 - Avanti D1 0-4
Dash D2 - Alfun/Focus D1 2-3
Dash D6 - WIK D3 0-4
Dash D1 - Set-Up '65 D2 2-3

Meisjes A door naar de halve finale
open club Ned.kampioenschap op 28
februari Ootmarsum

PROGRAMMA
Woensdag 14 januari
19.45 Beker Dash MA - Gekomo Rivo 
21.00 Sinderen S en O H1 - Dash H2 
21.00 The Phantoms H1 - Dash H1 

Zaterdag 17 januari 
13.30 Halle SV Halle MC1 - Dash MC3
14.00 Kerkemeijer Gemini - Dash D5 
15.45 Loil SV Loil H1 - Dash H3 
16.45 Groenlo Grol D3 - Dash D6 
11.30 Dash MC2 - Doc.Stap Orion MC9 
13.00 Dash D4 - Wivoc D2 
13.00 Dash MC1 - Vios Beltrum MC1 
15.00 Dash D2 - DES D2 
15.00 Dash D3 - Sv. Harfsen D2 
17.30 Dash D1 - Summa Peelpush D2
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 17 januari
in de discotheek

D.J. Dion

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Wij gaan naar AOC Oost, 
nu jij nog!!

www.aoc-oost.nl

VMBO Groen, gewoon doen!
Groen

Bloem

Plant

Techniek

Dier

Voeding

Vakrichtingen:

VMBO-Groen Doetinchem

4

7005 AZ Doetinchem

Gezellenlaan 1                          

Woensdag 28 januari

14.00 - 16.30 uur

18.00 - 21.00 uur

OPEN DAG

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7

7021 CJ Zelhem

tel.: 0314-626171 e-mail: zelhem@vakantiexperts.nl

fax: 0314-626170 www.zelhem.vakantiexperts.nl

Door de consumentenbond

gekozen als beste reisbureau-

keten in 2007 en 2008!

Melkveetechniek Bloemert is actief in de verkoop, installatie en onder-
houd van melkstallen, melkrobots, melkinstallaties en automatisering.
Als STEK-erkend bedrijf doen wij tevens de verkoop en onderhoud van
PACKO-melkkoeltanks. De hoofdvestiging is in Staphorst en de neven-
vestigingen bevinden zich in Vorden en Oldenzaal.

Voor ons servicepunt in Vorden zijn wij op zoek naar een:

Service monteur (M/V)
Voor onderhoud en installatie van melkinstallaties en melkkoeltanks.
Tevens is er een storingsdienst regeling.

Functie-eisen:
• MBO-E technisch opleidingsniveau
• affiniteit met de melkveehouderij
• goede contactuele eigenschappen
• wonend in de Achterhoek

Wij bieden:
• goede arbeids- en salarisvoorwaarden
• vaktechnische opleiding voor deze functie

Interesse?
Stuur dan binnen 14 dagen een sollicitatiebrief naar:

Melkveetechniek Bloemert BV
T.a.v. ing.T. Pasterkamp
Industrieweg 22
7951 CX Staphorst
Tel.: 0522-461977
www.mvt-bloemert.nl
E-mail: teun@pasterkamp.nl

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Gehele wintercollectie
nu 2 = 1

O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Om dit jubileum te vieren wordt een
beroep gedaan op oud-leden en oud-
dirigenten.

Op zaterdag 7 maart 2009 wordt een
zangdag (scratch) georganiseerd in
Steenderen. 's-Avonds vindt om 20.00
uur de uitvoering plaats in de NH-kerk
te Steenderen. Aan deze zangdag zul-
len ook twee bekende pianisten hun
medewerking verlenen, nl. de gebroe-
ders Blaak. Het programma wordt gro-

tendeels samengesteld uit delen van
grotere werken, die door het koor in
de loop der tijden zijn gezongen. Dat
wil zeggen: ieder deel van het concert
is van een andere componist. Deels
zijn deze muziekstukken dus al door
het koor uitgevoerd, deels worden de-
ze tevoren door het koor zodanig inge-
studeerd, dat op één dag met behulp
van oud-leden een meer dan accepta-
bel niveau wordt bereikt. Met recht
kan dan in de avond sprake zijn van

een echte uitvoering voor belangstel-
lende toehoorders, die na afloop een
vrije gift kunnen geven.

De oud-leden worden zo veel mogelijk
per brief benaderd voor deze zangdag.
Oud-leden, die de brief niet hebben
ontvangen, kunnen dit bericht als op-
roep voor de zangdag beschouwen.
De uitnodigingsbrief aan de oud-le-
den zal binnenkort op de website van
het koor www.cappellabronckhorst te
lezen zijn. Voor nadere informatie
kan men ook terecht bij Luc en Toos
van Asselt, tel. (0575) 45 19 17 of Hen-
ny Vlogman, tel. (0575) 55 25 42.

Zangdag cappella Bronckhorst ter

gelegenheid van 90-jarig jubileum

Op 11 maart 1919 is het koor Zanglust opgericht. De naam van het koor is
later gewijzigd in Sanclust en in 2007 in Cappella Bronckhorst. Volgend
jaar bestaat het koor dus 90 jaar en dat zal gevierd worden.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vrustereg.

B. Poestereg.

C. Sjoenkeri'je.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Tijdens de veldtoertocht kan er geko-
zen worden voor een routes met een
lengtes van 20, 30 of 50 kilometer. De
korte routes zijn met name geschikt
voor de iets minder getrainde fietsers
of voor mensen die eens kennis willen
maken met het veldrijden in het alge-
meen. Het zwaar(s)tepunt van de rou-
te ligt in de 50 km-lus en is derhalve
een uitdaging voor de geroutineerde
veldfietsers. De route voert ook nu
weer door de bossen, langs velden en
waterpartijen gelegen in het bosrijke
gebied in de globale driehoek tussen
Zelhem, Hengelo en Ruurlo. Aange-
zien de organisatie geen schade aan
de bossen en dergelijke wil toebren-
gen, voert de route vanzelfsprekend
over bestaande paden en wegen en
met toestemming van de betrokken
landeigenaren of beheerders.
Degenen die in december hebben
deelgenomen aan de veldtoertocht
zullen bemerken dat de op 18 januari
te verrijden tocht voor ruim 85 pro-
cent afwijkt van de toen uitgezette
route. Wel zullen enkele van de attrak-
tiefste en spectaculairste stukken uit
deze decembertocht weer worden op-
genomen in de nieuwe route. Zo zal
‘De Langenberg’ ook nu weer beklom-
men moeten worden, echter nu vanaf
een andere zijde. In tegenstelling tot
de decembertocht zal ‘De Langenberg’

nu in het begin van de route zijn opge-
nomen en al na zo’n 6 kilometer op-
doemen. Deze berg geldt als hoogste
punt in de route en biedt bij helder
weer een prachtig vergezicht. Overi-
gens vinden de 20-km rijders deze
‘Langenberg’ niet op hun pad. 
Toerclub Zelhem streeft er altijd naar
om zorg te dragen voor een relatief
goed berijdbare route, zodat de tocht
grotendeels zittend in het zadel verre-
den kan worden en het geen wandel-
parcours wordt. Toch zal het niet zo
zijn dat er geen modderplassen of
stukken rul zand in de route voorko-
men. Ook voor enkele korte felle klim-
metjes is gezorgd, alsmede voor tech-
nische stukken waar gedraaid en ge-
keerd moet worden en waar stuur-
vaardigheid en behendigheid vereist
zijn. Daar waar mogelijk zullen ver-
harde wegen zoveel mogelijk worden
vermeden. Toch zullen er ook enkele
stukken in de route zijn opgenomen
waar de deelnemers enigszins op
adem kunnen komen. De zwaarte van
de tocht zal hoe dan ook mede afhan-
kelijk zijn van de weersomstandighe-
den tijdens de tocht zelf. 
Inschrijven en starten is mogelijk tus-
sen 9.00 en 10.00 uur vanuit de kanti-
ne van sportvereniging Zelos aan de
Halseweg te Zelhem. De kosten voor
deelname zijn 3 euro voor leden van
de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU)
en 4 euro voor niet leden. Jeugd tot 15
jaar, onder begeleiding van een ouder
betaald slechts 1 euro. Onderweg zul-
len de deelnemers een consumptie
ontvangen, terwijl er na afloop gele-
genheid is om te douchen, de fiets af
te spuiten en onder het genot van een
drankje na te kaarten over de veldtoer-
tocht.
Inlichtingen over de veldtoertocht
kunnen worden ingewonnen via de
website www.toerclubzelhem.nl of bij
Evenard Lieverdink, tel. 0314-641618 of
06-13836959.

Zondag 18 januari

Veldtoertocht voor MTB-ers
en veldrijders
Op zondag 18 januari 2009 organi-
seert Toerclub Zelhem weer haar
tweede veldtoertocht van dit win-
terseizoen voor MTB-ers en veldrij-
ders. Deze tweede tocht is weder-
om een ideale gelegenheid om te
genieten van de fraaie routes die
jaarlijks door de leden van Toer-
club Zelhem worden uitgezet. Ook
voor diegenen die willen werken
aan het wegwerken van de overtol-
lige kilo’s na de feestdagen is het
rijden van een veldtoertocht een
ideale optie mogelijkheid.

ZUTPHEN
In de jaren zestig en zeventig was hij
in Zutphen een opvallende kunste-
naar, die regelmatig exposeerde. Zijn
persoonlijkheid en zijn kunstwerken
inspireerden velen. In Zutphen had
Rozeboom atelierruimte in de Bour-
gonjetoren. In 1975 betrok hij woon-

en werkruimte in Vorden. In ditzelfde
huis heeft zijn levensgezellin Agnes
Raben tot op de dag van vandaag haar
galerie: Galerie Agnes Raben.

OPENING 
De officiële opening op 18 januari wordt
verricht door Hans Esmeijer, Gedepu-
teerde Cultuur van de Provincie Gelder-
land. De tentoonstelling geeft een goede
indruk van het zeer diverse oeuvre van
Rozeboom. Centraal staan daarbij zijn
kunstwerken uit Griekenland, maar an-
dere hoogtepunten, zoals de bijna ab-
stracte atelierimpressies en de "Beatle-
fans"-schilderijen ontbreken niet.

VERKOOPTENTOONSTELLING
GALERIE AGNES RABEN
Parallel aan deze tentoonstelling orga-
niseert Galerie Agnes Raben een ver-
kooptentoonstelling van kunstwerken
van Jan Rozeboom: 20 januari tot en
met 15 maart 2009, dinsdag t/m zon-
dagmiddag 12.00 - 17.00 u. Galerie Agnes
Raben. Nieuwstad 20, 7251 AH Vorden.

Zutphen - Griekenland
Jan Rozeboom
In een dynamische overzichtsten-
toonstelling in het Museum Hen-
riette Polak wordt de passie in het
werk van Jan Rozeboom zichtbaar.
De geboren Zutphenaar besloot in
1981 in Griekenland te gaan wonen
en werken. De Griekse cultuur in-
spireerde hem tot veel tekeningen
en schilderijen. Dit werk behoort
zonder meer tot het hoogtepunt
van zijn oeuvre. Op expressieve wij-
ze verbeeldde Rozeboom het Griek-
se landschap en haar bevolking.
Zijn verblijf was korter dan voor-
zien. In januari 1982 overleed Jan
Rozeboom aan een hartaanval in
het Griekse dorp Filiatra.

Hengelo - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende
hoeveelheid nominaties van tevreden klanten in 2008
door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteuner van
Nederland.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is
lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving,
geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan,
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak
definitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen.
U blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effec-
tieve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert
de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rook-
gewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks 
alles tóch soms 
even wat minder 
makkelijk? Dan 
kunt u gewoon 
tussendoor recht-
streeks telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra
duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.   

Zorgverzekeraars
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig
therapeut aangesloten bij de BATC waardoor zijn behan-
delingen door de meeste zorgverzekeraars (deels)
worden vergoed. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep,
Menzis, Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen
ook de website).

Gratis stoppen met roken 
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
t/m augustus maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.  

Dinsdag 20 januari in Het Hof in Borculo

Zaterdag 31 januari in Ons Huis in Hengelo
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

- Advertorial -

GRATIS Stoppen met roken!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur 
per dag bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? 

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode 

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse 

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is in 2008
door Stivoro gekozen tot beste 

stopondersteuner van Nederland
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Het regionale vuurwerkteam en
het regionale milieuteam van de
politie Noord- en Oost-Gelderland
hebben in de aanloop naar de jaar-
wisseling diverse controles uitge-
voerd. In totaal is bijna 8000 kg aan
illegaal vuurwerk in beslag geno-
men. Bij de controle van de legale
vuurwerkpunten bleken negen be-
drijven in overtreding. Tegen 30
verdachten wordt proces-verbaal
opgemaakt. 

CONTROLES ILLEGAAL VUURWERK
Het regionale vuurwerkteam heeft in
de aanloop naar de jaarwisseling van-
af november op diverse locaties in de
regio vuurwerk in beslag genomen. De
grootste partijen werden in Vaassen
(1.500 kg) en Halle (4.00 kg) in beslag
genomen. Op de laatste locatie werd
ook nog 75 kg buskruit aangetroffen.
Op andere adressen varieerden de hoe-
veelheden van enkele kg tot ruim 500
kg. Het gaat hier om de plaatsen Put-

ten, Wapenveld, Nunspeet en Zelhem.
Opvallend was het aantal jongeren dat
dit jaar grotere hoeveelheden vuur-
werk aan de man probeerde te bren-
gen. Verder werd een jongeman aange-
houden die via Internet probeerde
geld te verdienen aan de vuurwerkver-
koop. Hij werd in het beginstadium
van zijn internetacties aangehouden
en is geverbaliseerd voor oplichting.
Bij enkele controles gingen ook ambte-
naren van de Koninklijke Marechaus-
see mee en tegen 21 verdachten werd
proces-verbaal opgemaakt.

MILIEUCONTROLES
Het regionale milieuteam hield tussen
zaterdag 27 december en woensdag 31
december bij de verkooppunten in de
hele politieregio Noord- en Oost Gelder-
land controles. De controles hielden
verband met de voorschriften die gel-
den voor de verkoop van vuurwerk van-
uit de verkooppunten. In totaal werden
40 bedrijven van de 124 in de regio ge-

vestigde bedrijven gecontroleerd. Hier-
bij werd in negen gevallen een proces-
verbaal opgemaakt. Het gaat hier om
bedrijven in Apeldoorn, Neede, Voorst,
Winterswijk en Zutphen. De volgende
overtredingen werden geconstateerd:
Vuurwerk opgeslagen in de verkoop-
ruimte op tijden dat de winkel niet ge-
opend was; Vuurwerk opgeslagen bui-
ten de verkoopruimte en bewaarplaats;
Vuurwerk opgeslagen in de buiten-
lucht, buiten het bereik van sprinklers;
Het open zetten en houden van deuren
van de bewaarplaatsen; Het verpakken
van vuurwerk buiten de bufferbewaar-
plaats op verkoopruimte; Het verbran-
den van afval (dozen) in de nabijheid
(15 meter) van de bewaarplaats.Enkele
bedrijven die een proces-verbaal heb-
ben gekregen, bleken in herhaling te
vervallen en zullen de komende jaar
ook weer gecontroleerd worden. 
Bij twee bedrijven werd een zeer grote
hoeveelheid vuurwerk buiten de sprin-
klerinstallaties aangetroffen.

Milieu- en vuurwerkcontroles

Pilates is een trainingsvorm, waarbij
wordt teruggegaan naar alle natuurlij-
ke bewegingsvormen, terug naar de
natuurlijke spierketens die wij in ons
dagelijks leven gebruiken. De kracht
zit vooral in de eenvoud en de combi-
naties van de bewegingen. Zowel
kracht, lenigheid als stabiliteit komen
aan bod, waardoor de belastbaarheid
van je lichaam toeneemt. Fit op Maat
staat voor staat voor het ‘in shape’
brengen van je lichaam, De mate van
intensiteit wordt afgestemd op de
deelnemers van de groep. Er wordt ge-

werkt op de maat van muziek. Tijdens
de training wordt er veel aandacht be-
steed aan de houding en aan bewegin-
gen in het dagelijkse leven. Zoals buk-
ken en tillen. Er worden ook balans en
coördinatie oefeningen gegeven om
de stabiliteit te vergroten.

VOOR WIE?
De training is in principe geschikt
voor iedereen, maar ook voor mensen
met rug- en nekklachten en voor 50-
plussers! Start van de volledige cursus:
Bij voldoende deelname start op 27 ja-
nuari een cursus 10 lessen. Anders be-
staat de mogelijkheid u te plaatsen in
één van de twee bestaande groepen la-
ter op de dinsdagavond. We gaan door
tot eind april 2009. 
Inlichtingen: Pauline Voorendt, fysio-
therapeute en gediplomeerd docente
Perfect Pilates. Tel. 0575-463878.
Meenemen handdoek en sportkleding

Cursus Perfect Pilates/Fit 
op Maat in Keijenborg
Op dinsdag 20 januari is er een gra-
tis proefles van 18.00 tot 19.00 uur
in de bovenzaal van dorpshuis de
Horst in Keijenborg. Er wordt uit-
leg gegeven over deze manier van
trainen en u kunt door mee te
doen met oefeningen ervaren wat
deze training inhoud.

Rummiecubgroep in Hoog-Keppel

De rummiecubgroep in Hoog-Keppel heeft ruimte voor
nieuwe deelnemers.
Elke dinsdagmiddag om 14.00 wordt er in het kerkhuis te

Hoog Keppel enthousiast gespeeld. Er wordt een bijdrage

gevraagd van € 1,- per keer

Cursus Beter Bewegen/Fitness

Gedurende 10 weken krijgt u in deze cursus oefeningen op

maat aangeboden. De cursus start opnieuw onder deskun-

dige begeleiding van een fysiotherapeut.

Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en

Keppel zijn welkom.

Plaats: Fysioplusruimte.

Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Gezien de grote belangstelling voor deze activiteit, wordt
bij voldoende deelname (10 pers.) een nieuwe cursus aan-
geboden op de woensdagmorgen.

Cursus mandala tekenen

Het maken van de mandala is heel eenvoudig en iedereen

kan een mandala maken. Het resultaat is altijd verrassend

en elke mandala is oorspronkelijk en mooi.

Het maken van een mandala is rustgevend en biedt een ple-

zierige vorm van concentratie en ontspanning.

De cursus wordt gegeven op donderdagochtend door mevr.

Aleida Hendriks en start 12 februari.

Tijd: van 9.30-11.30 uur. Kosten: € 80,- voor 6 lessen incl.

materiaal.

Verkorte EHBO-cursus

Ieder van ons komt wel eens in een situatie terecht waarin

men niet weet hoe te handelen b.v. bij plotselinge bewuste-

loosheid, verslikking, verstuiking of andere kwetsuren.

Door dan goed te handelen, vóór men naar de dokter gaat

of 112 belt, kan erger worden voorkomen.

Deze cursus wordt door een EHBO-kaderinstructrice gege-

ven en kan helpen om in bovenstaande situaties meer

zekerheid te geven.

Start: dinsdag 31 maart, verder 7, 14 en 21 april. Tijd: van

19.00 - 21.00 uur. Kosten: € 35,- voor 4 lessen. Bij deze cur-

sus is het mogelijk een betalende introducé jonger dan 55

jaar mee te nemen.

In Balans,

een cursus die u leert vallen en op te staan

De besturen van de Stichtingen Welzijn Drempt, Hummelo

en Keppel en van Steenderen gaan in samenwerking met

de Gelderse Sportfederatie de cursus ‘In Balans’ organise-

ren. Een cursus gericht op het voorkomen van valongeluk-

ken.

In 4 bijeenkomsten wordt informatie en bewegingsoefenin-

gen aangereikt die van belang zijn bij het in balans blijven

en valpreventie. U betaalt € 15,- voor de vier middagen

samen. Heel veel ouderen (en ook jongeren) krijgen te

maken met vallen en opstaan. Letterlijk wel te verstaan.

Heel vaak heeft dit botbreuken en kneuzingen als gevolg.

Nare bijkomstigheden die misschien te voorkomen zijn.

Iedereen die zich door dit onderwerp voelt aangetrokken

kan deelnemen. Het zijn 4 bijeenkomsten van drie uur op

de dinsdagmiddag in grote zaal van De Bongerd in

Steenderen of op de donderdagochtend in de huiskamer

van Stichting Welzijn in het gezondheidscentrum in Hoog-

Keppel.

Start: donderdagochtend 26 maart, 2, 9 en 16 april. Tijd:

09.30 uur. Kosten: € 15,-. Belangstelling? Vul dan onder-

staande bon in. Of meldt u telefonisch aan bij de volgende

personen: mevr. Loes van der Laan, tel 0314-380232 of bij

mevr. Ineke Bijsterbosch, tel 06-10687320. Bij geen gehoor

a.u.b. het antwoordapparaat inspreken met uw naam en

telefoonnummer. U wordt dan later terug gebeld. Na opga-

ve hoort u hoe u kunt betalen. Mocht vervoer een probleem

zijn, dan kunt u dat opgeven bij uw aanmelding. Eventueel

kunnen wij voor u bemiddelen. Opgeven zo spoedig moge-
lijk.

Hieronder bon om op te geven:

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

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

Postcode/woonplaats:....................................................................................................

Tel.: ..................................................................................................................................................

Geboortedatum:.................................................................................................................

Voorkeursdagdeel: ...........................................................................................................

U kunt deze bon opsturen naar:

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel t.a.v. mevr.

Loes van der Laan, Burg. van Panhuijsbrink 1e, 6997 AA

Hoog-Keppel of naar  Stichting Welzijn Steenderen, t.a.v.

mevr. Ineke Bijsterbosch, De Bongerd 47, 7221 CR

Steenderen.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

Computercursussen

Basiscursus
De cursus wordt in een kleine groep (5 pers.) gegeven zodat

aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan wor-

den. Start: 27, 28  en 29 januari. Tijd: van 18.30-20.00 uur.

Kosten: € 50,- voor 10 lessen.

Cursus foto bewerken
Aan de hand van het programma ‘Picasa’ en een bijbeho-

rend cursusboek worden u de grond¬begin¬selen bijge-

bracht.Start: 27, 28 en 29 januari. Tijd: van 20.00-21.30 uur.

Kosten: € 25,- voor 5 lessen.

Cursus etiketten maken
Naast etiketteren komen in deze cursus ook e-mail en ver-

korte fotobewerking met ‘Picasa’ aan bod.Start: 3, 4, en 5

maart. Tijd: van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 25,- voor 5 les-

sen.

Erwtensoepmaaltijd

Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers van

vorig jaar wordt deze activiteit op verzoek herhaald. Tijd:

donderdag 22 januari van 17.00-20.00 uur. Kosten: € 6,-.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan dit geregeld
worden.

De cursusopgave kunt u sturen naar 

Stichting Welzijn DH&K, Burg. Panhuysbrink 1E   6997 AA

Hoog-Keppel. De cursussen en activiteiten worden gegeven

in het Gezondheidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt

voor aanmeldingen  en informatie terecht bij mevr. Loes

van der Laan op dinsdag en donderdag van 08.30-16.30 uur.

Tel. 0314-380232

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl  

Site: www.swdrempthummelokeppel.nl

CURSUSOPGAVEFORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

� .......................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................

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

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

Postcode/woonplaats:....................................................................................................

Tel.: ..................................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 3, 13 januari 2009

Op 7 januari jl. was weer de
inzameling van kerstbomen door de
Bronckhorster jeugd, die hiermee

een extra zakcentje kon verdienen.
Nieuw was de inzameling van
vuurwerkafval die de gemeente 
en de Welkoopwinkels samen
organiseerden. Hiervoor zijn 
huis-aan-huis speciale zakken
verspreid. Er is goed ingezameld!
Bijna 2.200 kerstbomen kregen we
binnen en 700 vuurwerkzakken. 
Ter vergelijking, in Zutphen waar 
de vuurwerkzakactie al jaren loopt,
waren dit er 800. Dus voor onze
eerste keer een prachtig resultaat.
De gemeente is tevreden dat oud en
nieuw in Bronckhorst vooral rustig is
verlopen. Helaas was er wel schade
aan verschillende gemeentelijke
eigendommen, maar dit was al
minder dan vorig jaar. Ook doordat
goede afspraken zijn gemaakt met
de politie. Volgend jaar zetten we in
om de schade nog meer te
beperken.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling goed verlopen
Ook oud en nieuw redelijk rustig

Kerstbomen en vuurwerkzakken

Kerstbomen Vuurwerkzakken Kerstbomen
LOCATIE AANTAL 2009 AANTAL 2009 AANTAL 2008

Baak 29 25 38
Halle 66 24 101
Hengelo 127 126 174
Hoog-Keppel 69 2 69
Hummelo 86 41 160
Keijenborg 58 56 62
Steenderen 164 60 108
Toldijk 36 17 28
Velswijk 64 21 79
Voor-Drempt 81 62 103
Vorden 487 99 462
Wichmond 101 17 82
Zelhem stationsplein 416 80 343
Zelhem werf 405 71 664

totaal 2189 701 2473

De winter heeft haar intocht in
Nederland en dus ook in
Bronckhorst gedaan. Op straat en 
in het verkeer zorgen sneeuw,
nachtvorst, ijzel en daarmee
gladheid voor overlast. De gemeente
stelt alles in het werk om de overlast
zoveel mogelijk te voorkomen door
te strooien. Daarnaast is het
natuurlijk belangrijk dat u zelf bij
deze weersomstandigheden extra
alert bent als u in uw auto of op de
fiets stapt. Net als voorgaande jaren
bestrijdt de gemeente gladheid
preventief. Dit houdt in dat wordt
gestrooid wanneer gladheid wordt
voorspeld en niet pas wanneer het al
glad is. Ook de provincie strooit pre-
ventief. De routes van de strooiauto's
zijn anders dan tot nu toe gebruike-
lijk was. Ook worden sommige we-
gen, in tegenstelling tot voorgaande
jaren, niet meer gestrooid.

A-routes
De gemeente strooit gemeentelijke
wegen vanuit de gemeentewerf in
Hengelo. Er zijn vier strooiroutes, 
de zogenaamde A-routes, die te zien
zijn op bijgaande kaart. Op deze
wegen strooien we wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Als basis voor
de gladheidbestrijding is het
Gemeentelijke Verkeer en Vervoer
Plan (GVVP) genomen. 

De volgende wegen maken deel uit
van de strooiroute:
1 alle doorgaande wegen
2 de belangrijkste ontsluitingsweg

naar een woonwijk, dorps-
centrum, centrale parkeerplaats
of bedrijventerrein

3 busroutes, indien deze nog niet
onder 1 of 2 vallen

4 de belangrijkste toegangswegen
naar de volgende gebouwen:
• hulpdiensten (politie,

brandweer, ambulance)
• scholen (basisscholen en

scholen voor voortgezet
onderwijs)

• huisartsen
• zorgcentra (geen apparte-

mentencomplexen voor
ouderen)

• station
• gemeentehuis

De overige (verharde) wegen, ofwel
de B-routes, strooien we alleen bij
aanhoudende gladheid. 

Wanneer wordt gestrooid?
De gemeente strooit wanneer
gladheid wordt voorspeld. Vooraf is
er altijd overleg met de provincie. In
principe kan 24 uur per dag worden
gestrooid. In de regel strooit de
gemeente in de loop van de avond 
of nacht de eerdergenoemde routes.
Wanneer sprake is van sneeuwval of
ijzel kan hiervan worden afgeweken.
In gevallen van blijvende gladheid
gebeurt het strooien continu.

B-routes
Wanneer er sprake is van blijvende
gladheid kan de gemeente besluiten
om in de ochtend de B-routes en
eventueel ook de overige wegen te
gaan strooien. Ook wanneer er
sprake is van sneeuw of ijzel in
combinatie met een lage wegdek-
temperatuur en er dus een grote
kans op gladheid is, kan de gemeen-
te besluiten om te gaan strooien. 

Onder B-routes vallen onder 
andere wegen naar en op bedrijven-
terreinen, centra van de grotere
kernen, de belangrijkste toegangs-
wegen naar sporthallen, gymzalen
en begraafplaatsen en een aantal
minder belangrijke ontsluitings-
wegen binnen de bebouwde kom en
in het buitengebied. 

Uitgangspunt is, dat in de bebouwde
kom iedereen binnen 400 meter van
zijn of haar huis op een gestrooide
weg moet kunnen komen, in het
buitengebied is dat binnen 1 kilome-
ter. Dat betekent dat de gemeente
dus niet altijd tot voor uw deur
strooit!

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op
provinciale wegen. Een overzicht van
de provinciale wegen kunt u inzien
bij het loket van de afdeling Openba-
re werken in het gemeentekantoor.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding 
blijft het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op inwoners en
bezoekers om goed op de weers-
omstandigheden en de verkeers-
informatie te letten en daar de rijstijl
en snelheid op aan te passen. Wij
vragen ook rekening te houden met
het feit dat het een paar uur duurt
voordat alle doorgaande wegen zijn
gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het van
belang de auto's zoveel mogelijk aan
één kant van de weg te parkeren. 

De strooiauto heeft dan een
onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht ter
been zijn. Dit is geen gemeentelijke
taak. Wij vragen u dan ook dringend
om trottoirs bij woningen en
bedrijven begaanbaar te houden.
Met elkaar zorgen we er dan voor
dat gladheid op wegen, paden en
trottoirs zo goed mogelijk bestreden
wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kunnen wij niet voorkomen
dat er soms zout buiten de rijbaan
terechtkomt en daardoor schade
kan ontstaan aan beplanting die
daarvoor gevoelig is. 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en een
overzicht van de strooiroutes op
www.bronckhorst.nl onder Infoba-
lie � Leefomgeving en milieu, of bij
het loket van de afdeling Openbare
werken in het gemeentekantoor.
Bellen naar de gemeente kan
natuurlijk ook, tel. (0575) 75 02 50.

A-routes in de gemeente Bronckhorst

Gladheidbestrijding in Bronckhorst



Op 2 februari a.s. organiseert de
gemeente een inloopbijeenkomst
over de inrichting van de openbare
ruimte in het centrum van Vorden. 
U bent tussen 16.00 tot 20.00 uur van
harte welkom in het Dorpscentrum
in Vorden. 

Vorden centrum 
De volgende straten en wegen
maken onderdeel uit van het
centrum: Schoolstraat, Het Hoge,
Raadhuisstraat, Dorpstraat, Burg.
Galleestraat, Stationsweg en de
Bleek. Het gaat om de inrichting van
de openbare ruimte van dit gebied.
Wilt u dat het doorgaande verkeer
snel zijn weg vindt, wilt u meer
groen of vindt u de veiligheid van
voetgangers het belangrijkste? Wij
hebben drie verschillende schets-
modellen voor de inrichting van de
openbare ruimte ontwikkeld die een
richting geven en horen graag uw
mening daarover. Kom ook en laat
ons weten wat u belangrijk vindt. 

Bibliotheek 
Na de inloopbijeenkomst op 
2 februari is de presentatie nog tot
eind februari in de bibliotheek in
Vorden te zien. Daar liggen
reactieformulieren, zodat u ook 
dan nog uw mening kunt geven. 
Op de website van de gemeente,

www.bronckhorst.nl, vindt u vanaf 
2 februari onder Infobalie �
Ruimtelijke plannen � Projecten
gebiedsontwikkeling � Masterplan
Vorden Centrum dezelfde informatie
met een reactieformulier. 

Vervolg
Een concept Masterplan voor het
centrum van Vorden is naar
verwachting in het voorjaar 2009
gereed. De projectgroep gaat aan de
hand van de reacties en meningen
die we hebben ontvangen een
definitief model voor de inrichting
van de openbare ruimte maken als
onderdeel van het Masterplan. Het
concept Masterplan met een
voorstel voor de inrichting van de
openbare ruimte wordt aan het
college en de gemeenteraad
voorgelegd. Via deze gemeente-
pagina's informeren wij u te zijner
tijd over de binnengekomen reacties
op de modellen voor de openbare
ruimte.

Geef uw mening over de openbare ruimte in Vorden-Centrum

Kom naar de inloopbijeenkomst op 2 februari

Tijdens de jaarlijkse kampioens-
huldiging van de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging op 
4 januari jl. op nationaal sportcen-
trum Papendal kreeg de gemeente
Bronckhorst als eerste gemeente 
de Henk Vink Trofee uitgereikt.
Burgemeester Aalderink nam de
prestigieuze trofee met trots in
ontvangst. 

De Henk Vink Trofee is toegekend
aan de gemeente Bronckhorst,
omdat zij een echte motorsport-
gemeente is. Binnen de gemeente-
grenzen bevinden zich zeven motor-
sportaccommodaties en worden
jaarlijkse vele motorsportevene-
menten georganiseerd. Zo zijn de
Hengelose motorraces, elk jaar
tijdens Hemelvaart, internationaal
vermaard en in 2008 werd het EK
Enduro in Bronckhorst verreden. 
De goede samenwerking met de
gemeente, in het bijzonder ook met
de burgemeester, is onmisbaar voor
de motorsport en de KNMV. De
gemeente dient vaak als voorbeeld

voor andere gemeenten die met
motorsport te maken hebben. 
Bij de EK Enduro zijn bijvoorbeeld
wethouders van andere 'Enduro-
gemeenten' rondgeleid door
Bronckhorst, zo werd aangegeven.

De Henk Vink Trofee is in 1989 ter
nagedachtenis aan Henk Vink
ingesteld. Hij heeft op hoog niveau
aan diverse takken van motorsport
deelgenomen. In 1977 is de hoogste
onderscheiding in de motorsport, de
Hans de Beaufortbeker, aan hem
toegekend voor zijn verdiensten in
onder andere de motorsprint en
trial. Henk Vink is 11 maal
Nederlands kampioen trial en 
5 maal Nederlands kampioen sprint
geweest. Daarnaast was hij
wereldrecordhouder kilometer en
kwart mijl sprint. De trofee wordt
uitgereikt aan een persoon (niet
persé motorsporter) of instantie die
veel betekent voor de motorsport op
nationaal en/of internationaal
niveau.

Gemeente krijgt Henk Vink Trofee 2008

van KNMV

Tijdens de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 5 januari jl. in De
Brink in Zelhem, is een aantal
bijzondere kampioenen uit onze
gemeente gehuldigd. Zij ontvingen
uit handen van wethouder Glas-
bergen een oorkonde, een bloeme-
tje en een cadeaubon. De wethou-
der maakte ook de Vrijwilliger van
het jaar 2008 bekend. Deze eer viel
toe aan mevrouw Trees Harmsen-
Lebbink uit Bronkhorst.

Sinds 1990 verricht zij vrijwilligers-
werk voor verschillende verenigin-
gen en stichtingen. Ze is secretaris
bij volleybalvereniging Steenderen
(WIK) en vervult een kaderfunctie bij
regio Nevobo Oost als wedstrijd-
controleur. Daarnaast is ze vrijwil-
ligster bij Stichting Welzijn Ouderen
Steenderen en ontlast zij mantel-
zorgers van hun intensieve
zorgtaken bij de Bezoek en Oppas
Service Steenderen. Ook is ze een

dagdeel in de week actief binnen 
de dagverzorging, hier begeleidt en
regelt zij activiteiten. Ten slotte
verzorgt zij kantinediensten bij
voetbalvereniging Steenderen en
heeft ze in het verleden de kleding
van de selectie gewassen. De
Vrijwilliger van het jaar 2008 ontving
naast de eretitel een oorkonde en
een geldbedrag van € 250,-. 

De twee andere genomineerde
vrijwilligers, de heer Harm-Jan
Warringa en de Stichting Vrienden
van de Kerk op Kranenburg;
commissie vormgeving, ontvingen
uit handen van wethouder
Glasbergen een cheque van € 50,-
en een oorkonde. De heer Warringa
is sinds 1975 vrijwilliger bij het Vor-
den Tennispark, waar hij veel activi-
teiten verricht, zoals onderhoud en
het verzorgen van clubblad 'Smash
Hits'. Ook is hij vrijwilliger bij de
Stichting Vrienden van de Vordense
Molens 'De Hackfortsche wind-

molen'. De commissie vormgeving
van het heiligenbeeldmuseum
bestaat uit zes vrijwilligsters. 
Zij vormen het visitekaartje naar
buiten toe, zijn belast met de
inrichting van het museum en
fungeren als gastvrouwen. 
Met de verkiezing van Vrijwilliger
van het jaar laat de gemeente
Bronckhorst haar waardering
blijken voor het vrijwilligerswerk. 
De benoeming is een symbolische
prijs en de verkozen vrijwilliger
representeert alle vrijwilligers. 

Kampioenen
De huldiging van de kampioenen is
een blijk van waardering van de
gemeente en haar inwoners voor de
bijzondere prestatie van deze
mensen (zij zijn Nederlands
kampioen of 1e, 2e of 3e geworden
bij een EK of WK). Deze kampioenen
2008 zijn (in willekeurige volgorde):
Joyce Seesing
• Europees kampioen fietscross

junior Women 24” klasse
• Derde plaats Europees

kampioenschap Junior Women
20“ klasse

Marian Zuidema
• Nederlands kampioen Mennen

Dressuur Klasse B
Bo klein Hesselink
• Nederlands kampioen fietscross

Henri Mulder
• Nederlands kampioen

bodybuilding natural
Femke Dijk
• Tweede Europees kampioen-

schap fietscross
Erwin Plekkenpol
• Nederlands Kampioen Enduro

Kampioenen en vrijwilligers van Bronckhorst gehuldigd

Lees deze week ook de speciale pagina:

AfvalGeen
meer in 2030!

De kampioenen De vrijwilligers



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Als voor het (ver)bouwen van een
huis of een bedrijf een bouwver-
gunning nodig is, rekent de ge-
meente daarvoor bouwleges. Dit
bedrag werd voorheen bepaald
door de kosten van het bouwpro-
ject. Deze zijn echter vaak moeilijk
objectief te bepalen. In 2008 is
daarom een nieuwe systematiek in-
gevoerd. De gemeente berekent de
bouwleges nu naar de te bouwen m3

of m2 en het type bouwwerk. Na
evaluatie bleek dat met name voor
agrarische en industriële gebou-
wen, met vaak grote bouwvolumes,
onevenredig veel leges zijn betaald.
Daarom besloten b en w deze week
dat zij het tarief voor industriële en
agrarische bedrijfsgebouwen met
terugwerkende kracht tot 1 januari
2008 willen verlagen. Voor

industriële bedrijven kleiner dan
1000 m2 die gaan (ver)bouwen
willen b en w de leges met 
40% verlagen (naar € 11,- per m2)
en voor bedrijven groter dan 1000 m2

met 24% (ook naar € 11,- per m2).
Voor agrarische bedrijfsgebouwen
(stallen) stellen b en w voor het

bouwlegestarief te verlagen met
15% naar € 5,86 per m2 en voor
overige agrarische bedrijfsgebou-
wen (schuren, loodsen en bergin-
gen) met 36% naar € 4,36 per m2.
De raad beslist eind januari over de
voorgestelde verlaging.

B en w willen bouwleges verlagen

Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

U heeft nu betere zoekmogelijkheden en u kunt ook 

productinformatie vinden van andere overheden zoals 

provincie of rijk. 

De gemeente maakt het u graag gemakkelijk!

Monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert op 21 januari 2009 om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergadering is openbaar. De agenda voor deze
vergadering vindt u op onze website www.bronckhorst.nl.

Commissievergaderingen 

Commissie Evaluatie en controle
Op 14 januari a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Wijziging Legesverordening

Bronckhorst 2008 en 2009
Zie het artikel over de verlaging
van de bouwleges voor agrarische
en industriële bedrijven die willen
(ver)bouwen elders op deze
gemeentepagina's 

• Evaluatie plattelandsvernieu-
wing/-ontwikkeling
Plattelandsvernieuwing/-ontwik-
keling is speerpunt van beleid van
de gemeente. De wijze waarop we
dit tot nu toe inzetten is geëvalu-
eerd en wordt aan de raad

voorgelegd. Het Landschaps-
ontwikkelingsplan, dat de ge-
meente samen met Lochem en
Zutphen opstelt, is in het eerste
kwartaal van 2009 klaar en vormt
de basis voor het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten op ons
platteland. 

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 15 januari a.s. vergadert de

commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Landgoed

Wolfsdael, Zelhem
Het verzoek aan de raad is het
bestemmingsplan ongewijzigd

vast te stellen. Het gaat hier om
het realiseren van een nieuw
landgoed aan de Oude Ruurlose-
weg. Op het terrein komt een
landhuis met twee wooneen-
heden 

• Vestiging voorkeursrecht
Steenderen-Zuid
De raad wordt gevraagd het
voorkeursrecht te vestigen op
verschillende woningen in het
plangebied Steenderen-Zuid. 
Dit houdt in dat eigenaren van
percelen in het gebied als zij hun
woning willen verkopen, deze
eerst aan de gemeente te koop
moeten aanbieden. 

• Kaders ontwikkeling Regionale
bedrijventerrein West-
Achterhoek
B en w vragen de raad in te
stemmen met de kaders voor 
de samenwerking tussen de
gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en

Oude IJsselstreek bij het realise-
ren van het Regionale bedrijven-
terrein West-Achterhoek. 

Alle informatie over de commissie-
vergaderingen vindt u op
www.bronckhorst.nl. De eerst-
volgende raadsvergadering is op 
29 januari a.s. 

Spreekrecht tijdens
commissievergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor, bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de griffie, via 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Dorpsstraat 47, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen of stroopwafels,

zaterdagen van 1 februari t/m 31 december en op 29, 30 en 31 december 2009, supermarkt
Hesselink

• Zelhem, diverse verkeersmaatregelen i.v.m. de Achterhoekse Paardedagen, 29 mei t/m 2 juni
2009, stichting CH Zelhem

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Krommedijk 4A, vernieuwen bijgebouw
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 25, verbouwen woning
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30, bouwen afdak voor een rookruimte
• Zelhem, Kolstee 1 t/m 7 (oneven) en 2 t/m 20 (even), wijzigen bouwvergunning voor de bouw

van 14 woningen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 5 januari 2009:
• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Halle-Heidehoek, 26 juni van

19.00 tot 01.30 uur, 27 juni van 10.00 tot 01.30 uur, 28 juni 2009 van 11.00 tot 19.00 uur, 
C. Hitpass

• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse dag, 6 september 2009 van 
10.00 tot 19.00 uur, C. Hitpass

• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 1 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 
2 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 3 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 4 juli 2009 van 10.00 tot 01.30 uur,
C. Hitpass

• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek, 17 t/m 31 januari 2009, college van kerk-
rentmeesters van de Protestantse Gemeente

• Hummelo, Greffelinkallee, winteropenluchtspel, 30 en 31 januari 2009 van 18.30 tot 20.00 uur
en van 21.00 tot 22.30 uur, actie kerkrestauratie Hummelo

• Olburgen, Zelhem en Halle, diverse locaties, ballonopstijgingen, 1 januari 2009 t/m 31 decem-
ber 2011, ballonteam Brouwer

• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Septemberfeesten Zelhem, 
17 september van 20.00 tot 00.30 uur, 18 september van 13.00 tot 01.30 uur, 19 september van
14.00 tot 01.30 uur en 20 september 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, C. Hitpass

Verzonden op 6 januari 2009:
• Zelhem, Halle, Halle-Heide, Velswijk, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. toneel-

uitvoeringen, 2 t/m 16 februari 2009, buurt- en toneelvereniging De Meene
Verzonden op 7 januari 2009:
• Halle, café Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, C. Hitpass
• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, J.M.H. Wolbrink
• Wichmond, café D'n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, J.B. van Herwaarde
• Zelhem, café De Mallemolen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2009, R.W.H. van Gurp
• Zelhem, De Groes, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, T.O.R. Dorst

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 januari 2009: 
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6A, verbouwen woning
Verzonden op 7 januari 2009:
• Hengelo (Gld), Bleekstraat 6, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Dorpsstraat 4A, veranderen woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 6 januari 2009:
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, vergroten café met een rookruimte

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 8 januari 2008:
• Steenderen, gehandicaptenparkeerplaats aan de heer W.A. Wiecherink, Burg. Heersinkstraat
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Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 6 januari 2009:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, voor de verbouw van de boerderij
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 13, voor het plaatsen van een uitmestinstallatie tegen de

achtergevel

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 9 januari 2009:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, vellen van één blauwspar, geen herplantplicht
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 15, vellen van twee populieren, geen herplantplicht
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 5, vellen van één populier en één eik, geen herplantplicht
• Toldijk, Lamstraat bij de picknickplaats, vellen van één wilg, noodkap, geen herplantplicht
• Zelhem, Oude Loorweg 2, vellen van 235 m2 fijnsparren, berken en eiken, herplant verplicht:

volgens beplantingsplan

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 12 januari 2009:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij de Rijksweg 
• Steenderen, Eekstraat 19, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres 
• Zelhem, Brinkweg 41, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij de Wittebrinkweg
• Zelhem, Boeninksteeg 3A, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Eeltinkweg 8, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres 
• Zelhem, Vrogteweg 7A, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Broekstraat 43, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres

Sloopvergunningen 
Verzonden op 6 januari 2009:
• Drempt, Kerkstraat 52, gedeeltelijk verwijderen dakbeschot woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vorden, Almenseweg 56, slopen veeschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Ganzensteeg 9, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Brinkweg 23, geheel verwijderen wandbeplating van een koeltoren, komt asbest-

houdend afval vrij
• Zelhem, Garvelinkweg 2, slopen van zes schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Hogeveldweg 2, slopen garage en een werktuigenberging
• Zelhem, Pluimersdijk 5, verwijderen dakplaten van een ligboxenstal, komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 8 januari 2009: 
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 2, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Keijenborg, tijdens de nieuwbouw van 14 woningen zijn de Kerkstraat, tussen de Teubenweg 

en de Pastoriestraat, en Koldeweiweg van 9 februari t/m 17 april 2009 afgesloten voor alle
verkeer voor zover noodzakelijk i.v.m. de uit te voeren bouwwerkzaamheden. Verder geldt van
19 januari t/m 7 augustus 2009 een stopverbod op de Koldeweiweg aan de zijde van de
bouwplaats en de Kerkstraat aan de zijde van de bouwplaats, tussen de Teubenweg en de
Pastoriestraat

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen),
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen en
gehandicaptenparkeerplaats) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 januari 2009:
• Vorden, Enkweg 4, bouwen carport
Verzonden op 8 januari 2009:
• Wichmond, Hackforterweg 9, gedeeltelijk vergroten woning

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 januari 2009:
• Halle, Westerhofskamp 24, plaatsen overkapping

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 6 januari 2009:
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning met garage
• Vorden, Veldslagweg 4, vervangend bouwen van een bijgebouw
• Wichmond, Hackforterweg 11A, vergroten bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 6 januari 2009:
• Keijenborg, Koldeweiweg 6, vergroten huisartsenpraktijk
Verzonden op 8 januari 2009:
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, bouwen berging/hobbyruimte

Ontwerpbesluiten (art. 11 Mon.verordening Bronckhorst 2006 en afd. 
3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
15 januari t/m 25 februari 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Vorden, Okhorstweg 7, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en verbouw van

de woonboerderij
• Hummelo, Torenallee 1, aanvraag monumentenvergunning voor de interne verbouw van de

boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 februari 2009. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met
de heer W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Tijdelijke wegafsluiting door snoeiwerkzaamheden
• Zelhem, in verband met het snoeien van bomen, sluiten wij van 19 t/m 30 januari 2009 de

Halseweg, vanaf de Brinkweg tot aan de rotonde, af. Helaas kunnen wij de periode van afslui-
ting niet helemaal met zekerheid aangeven, omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uit-
voering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld
aan de weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Ontheffingen
B en w zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Zelhem, Ruurloseweg 6, voor het realiseren van een bed & breakfast gelegenheid, geldend

bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 januari t/m 
25 februari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
14 januari t/m 25 februari 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 28, voor het oprichten van een gasdistributiekast, waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden

Wet milieubeheer

Ondermandaatbesluit afdeling Werk, inkomen en zorg
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de
afdeling Werk, inkomen en zorg op 5 januari jl. het ondermandaatbesluit heeft vastgesteld voor
de afdeling Werk, inkomen en zorg onder intrekking van het ondermandaatbesluit van 20 oktober
2008. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden onder-
gemandateerd aan medewerkers op zijn afdeling. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op
de dag na deze bekendmaking.

Dit besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in
het gemeentekantoor (bij juridische zaken) en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Delegatiebesluit 
B en w maken bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst in zijn vergadering van 18 decem-
ber 2008 heeft vastgesteld het Delegatiebesluit Bronckhorst 2008. Gelijktijdig heeft de gemeen-
teraad ingetrokken het Delegatiebesluit van 23 maart 2006, het Delegatiebesluit van 25 januari
2007 en het Delegatiebesluit van 26 juni 2008.

Het Delegatiebesluit Bronckhorst 2008 ligt ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie,
juridische zaken, en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De beleidsregel is te raadple-
gen op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister. Het
Delegatiebesluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

HAMSTERWEKEN! ONZE KLEUR BEPAALT UW KORTING!

ARIEL WASMIDDEL
mega voordeelverpakking
fles 4,5 liter

van 17.49
voor   9.99

40% K40% KOORTIRTINNGG
DANONE DANIO
alle varianten
beker 450 gram

van 1.98
voor   1.18

40% K40% KOORTIRTINNGG

COCA COLA
MULTIPACK
set 4 flessen à 1,5 liter

van 5.68
voor4.54

20% K20% KOORTIRTINNGG

HAK GROENTEN-
CONSERVEN
diverse varianten
pot 360 gram

van 0.87
voor 0.43

50% K50% KOORTIRTINNGG

SONNEMA BERENBURG
fles 1 liter

van 12.49
voor 9.99

PAGE TOILETPAPIER
pak 32 rollen

van 11.56
voor 6.93

40% K40% KOORTIRTINNGG

BAAK vr.pr. q 415.000,- k.k.

Steenderseweg 6 - Gunstig ten opzichte van Zutphen
en Doetinchem gelegen, HET OOSTELIJK GEDEELTE VAN
DE WOONBOERDERIJ MET EEN INHOUD VAN 995 M³!
Oorspronkelijk bouwjaar 1901. Totale perceelsoppervlakte
700 m². De inpandige garage biedt ook mogelijkheid voor
kantoor/praktijk aan huis. Het betreft een verrassende
woning met een fraaie veel privacy biedende tuin.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

ZELHEM
gaat verbouwen!

Daarom nu

50% extra 
kassakorting*

Op alle afgeprijsde artikelen in de winkel met gele prijssticker!

* M.u.v. DVD’s

Vanwege de verbouwing zullen wij gesloten zijn van 24 januari tot 10
februari. De feestelijke opening vindt plaats op 11 februari om 09.30 uur!

Winterexpositie in Galerie A-quadraat, Mosselseweg 12a, Vorden
Bronzen beelden, schilderijen, keramiek en sieraden

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.



4 HANDIGE INKOOP-TIPS

Geen Afval meer in 2030!
Recycling zit in onze natuur!

Deze pagina verschijnt vier keer per jaar en is een samenwerking tussen afvalinzamelaars Berkel Milieu en Circulus en 
zeven gemeenten waaronder de gemeente Bronckhorst. Doel van deze samenwerking is dat in 2030 ál het afval wordt 
hergebruikt. Om dit te bereiken werken we samen aan handige inzamelmethodes, slimme technologieën en goede 
communicatie. Kijk voor meer informatie op www.berkelmilieu.nl of bel de Afval-Informatie-Lijn (0575) 545 646.

Colofon:

Win een workshop met Eric van Veluwen!
PRIJSVRAAG: HOE VOORKOMT Ú DAT VOEDSEL AFVAL WORDT?

Eric van Veluwen is al twintig jaar een
bevlogen en milieubewuste kok. Hij is
‘patron cuisinier’ op Landgoed Rhederoord
in De Steeg en kookt voor ruim 90% biolo-
gisch. Eric van Veluwen: “De omvang van
onze afvalberg is een actueel probleem. Ik
zet me op allerlei manieren in om dit onder
de aandacht van mensen te brengen.” Zelf
kijkt hij naast het afval ook naar de herkomst
van het voedsel dat hij in zijn keuken

Gooi voedsel niet weg maar (her)gebruik het!

MAAK VAN UW KLIEKJE EEN HEERLIJKE SOEP
We gooien met z’n allen regelmatig
voedsel weg. Ruim 50 kilo per 
inwoner per jaar. Dit komt neer op 
een slordige € 125,- per persoon. 
Voornamelijk zuivel en brood 
belanden in de container. Dat is 
toch zonde? Zonde voor het
milieu en voor uw portemonnee.

Topkok Eric van Veluwen geeft u 
tips hoe u van voedselrestjes in 
uw voorraadkast of koelkast weer 
lekkere dingen kunt maken.

bereidt. “Ik vind koken een ambacht en het
kweken en telen van voedsel ook. Zo werk
ik al jaren met vaste, lokale en regionale le-
veranciers. Op ons eigen landgoed hebben
we schapen, koeien en een moestuin. Op
die manier werken we naast het zuinig zijn
met restjes ook aan
het bewust verkrijgen
van ons voedsel. De
rekensom is logisch:
als we minder voedsel
weggooien, verbruiken
we ook minder energie.
Er is immers energie nodig voor het telen,
bewerken, verpakken en vervoeren van
voedsel en er is weer energie nodig om het
als afval te verwerken.”

Kliekjes worden maaltijd
Eenvoudig en doeltreffend is het om voedsel
waarvan we denken dat het afval is anders
te bekijken. Eric van Veluwen: “De restjes
die wij in onze keukens overhouden kunnen
we veelal hergebruiken. Zo bak ik van
restjes brood en fruit een heerlijk taartje.
Aan resten groente en pasta voeg ik bloem
en kaas toe en ik maak er een hartige taart

van. Mijn motto is: houd het eenvoudig
en leuk voor jezelf!” Een kookboek dat
bol staat van tips, ideeën en recepten om
kliekjes en restjes te gebruiken is Het Grote
Kliekjesboek van Puck Kerkhoven. Zij heeft,
naast een aantal andere bekende koks, ook

haar goede vriend Eric
van Veluwen gevraagd
zijn bijdrage te leveren
met originele recepten
en ideeën. Het
kookboek kreeg het
grootste compliment

van de lezers: de publieksprijs De Gouden
Garde. Eric van Veluwen: “Bekijk de restjes
in je eigen keuken eens als mogelijkheid.
Gebruik een restje wijn voor een saus of
jus. Met stronkjes broccoli kun je heerlijk
wokken of maak er een lekkere soep van.”

“Van restjes fruit of groente 
maak je een heerlijke
zoete of hartige taart”

Kijk voor het boodschappen doen eerst 
wat u nog in huis hebt. Dat levert
misschien ideeën op voor een recept. 

Koop van bederfelijke voedingsmid-
delen zoals brood, zuivel, vleeswaren 
of zacht fruit niet meer dan voor twee 
dagen tegelijk. 

Koop aanbiedingen alleen als u zeker 
weet dat u de grotere hoeveelheden 
ook inderdaad zult gebruiken. 

Wees voorzichtig bij het inpakken
en vervoeren van kwetsbare voedings-
middelen. Zo voorkomt u kneuzingen 
en beschadigingen en bederven de 
producten minder snel.

Wilt u ook wel eens weten hoeveel 
voedsel u weggooit? Doe dan de ‘weg-
gooitest’ op www.milieucentraal.nl.
U vindt er ook nog veel meer tips.

De workshop
Na ontvangst met een kopje koffie of thee op Landgoed Rhederoord in De Steeg
krijgt u een uitgebreide rondleiding over het landgoed. Eric van Veluwen laat
u de schapen, koeien en de eigen moestuin zien. Daarna is het tijd om de
keuken in te duiken. Samen met deze topkok gaat u aan de slag om met
restjes heerlijke gerechten te maken. Ook krijgt u tips om slim in te kopen.
Na afloop geniet u samen van de resultaten in de gezellige wijnkelder
van het landhuis.

Heeft u een leuk idee om te voorkomen dat voedsel afval wordt?
Doet u iets origineels met uw restjes, koopt u handig in of heeft u een
andere nuttige tip? Laat het ons weten!

Stuur uw reactie voor 12 februari a.s. naar afval.info@berkelmilieu.nl of Berkel Milieu, 
Postbus 194, 7200 AD Zutphen onder vermelding van ‘prijsvraag’.
Maak kans op een onvergetelijke kookworkshop voor twee personen t.w.v. €180,- 
op Landgoed Rhederoord met topkok Eric van Veluwen of een exemplaar van het 
bekroonde Het Grote Kliekjesboek.

Bewust leven
Natuurlijk wordt er wel eens iets weggegooid in
huize Droppers, maar alleen als het écht nodig
is. De heer Droppers: “Het overkomt ons ook
wel eens dat er een rotte sinaasappel in het
netje zit of dat we een hap uit een appel nemen
die niet goed blijkt te zijn. Ook dit afval is dan
weer bruikbaar voor ons. Het komt namelijk al
25 jaar op onze eigen composthoop terecht.”
De heer en mevrouw Droppers leven bewust.
Zo koken zij afgepast en worden de kliekjes de
volgende dag opgemaakt of ingevroren voor
een andere keer. De heer Droppers: “Het komt
wel voor dat mijn vrouw en ik op dezelfde avond
ieder iets anders eten om de kliekjes op te
maken. Een klein kliekje bij de boterham
’s middags is trouwens ook erg lekker!”

De boodschappen
Ook de boodschappen worden bewust gedaan. 
De heer Droppers: “Ik ben altijd kostwinner 
geweest en mijn vrouw verzorgde het huishou-
den en de kinderen. Zij deed, nu nog steeds, 
onze boodschappen verspreid in twee tot drie 
keer per week. Zo kopen we datgene wat we 
nodig hebben. Ook de verse producten zoals 
groente, fruit en zuivel.” De heer Droppers 
geeft toe hier de tijd voor te hebben. Dat geldt 
vandaag de dag niet voor iedereen. Voor die 
lezers heeft hij nog wel een paar goede tips. 
“Neem niet teveel verse producten mee maar 
loop eens langs de diepvries. Daar vind je veel, 
kwalitatief goede, producten. Koop verder niet 
te royaal in, dan hoef je uiteindelijk ook minder 
weg te gooien en dat scheelt je weer in je 
portemonnee!”

ALLES WAT BRUIKBAAR IS, WORDT OOK GEBRUIKT
In gesprek met: de heer Wim Droppers uit Hengelo (Gld)

De heer Droppers is door zijn ouders opgevoed met twee duidelijke
uitspraken over eten: Daar knoei je niet mee en dat gooi je zeker niet
weg! Deze lijfspreuken heeft hij aan zijn eigen, inmiddels volwassen,
kinderen doorgegeven en hij respecteert ze samen met zijn vrouw 
nog iedere dag.

De heer en mevrouw Droppers: “Als we kliekjes op maken, eten we 
soms allebei iets anders.”

Eric van Veluwen: “Stuur uw tip in en maak kans
op een workshop bij mij in de keuken.”
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Vooral de ezels Kiki, Koko en Nikky
kunnen nu heel goed bekeken worden
en eventueel lekker geborsteld. Dat-
zelfde geld ook voor de kleine shet-
landpony genaamd Lisette. Zij vindt
het ook altijd erg fijn om een beetje
extra aandacht te krijgen. En natuur-
lijk zijn er nog de konijnen en de ca-
via’s die je op schoot kunt nemen. Als
het weer het toe laat kan er buiten ge-
speeld worden. Maar ook bij kou of re-
gen kun je rustig komen, want binnen
in de ‘zitschure’ is het lekker warm. Er
voor de kinderen warme chocolade-
melk te krijgen en voldoende te spe-
len. Ook staat er een tent zodat er vol-
doende overdekte speelgelegenheid is.

Tegen 16.00 uur zullen de dieren ge-
voerd worden en de kinderen die er
dan zijn mogen meehelpen. Ze krijgen
ieder een blikje waarna ze dan vervol-
gens mee kunnen met de boerin. Zij
zal de kinderen dan uitleg geven over
de dieren en het voer wat ze krijgen,
zodat ze weten wat ze doen. Daarna is
er na gedane arbeid goed eten. Voor de
lekkere trek zullen er pannenkoeken
en poffertjes zijn. Groot en klein, ie-
dereen is welkom op kinderboerderij
Feltsigt. 

Er is al gelegenheid om een abonne-
ment te kopen voor het jaar 2009.
Meer informatie op www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt 18 januari 2009

Voer en speelmiddag

Kinderboerderij Feltsigt gaat fris het nieuwe jaar in door op zondag-
middag 18 januari van 14.00 tot 17.00 uur haar deuren open te zetten.
De dieren staan voornamelijk op stal maar dat wil niet zeggen dat ze niet
bekeken en geaaid kunnen worden.

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

Bij drukkerij Weevers in Vorden 
is dit niet meer mogelijk.
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

Afgelopen woensdag organiseerde de
gemeente Bronckhorst een kerst-
boominzamelingsactie in combinatie
met een vuurwerkafvalinzameling. In
Keijenborg was het inzamelpunt op de

parkeerplaats van het Booltinkplein.
Hier werden 55 kerstbomen en 57 zak-
ken met vuurwerkafval gebracht door
kinderen. Sommigen gebruikten een
sleetje als transport om de kerstboom

te vervoeren. Ook veel ouders hielpen
de kinderen mee. Voor elke ingelever-
de kerstboom kreeg men 50 eurocent.
Ook voor elke volle zak vuurwerkafval
die ingeleverd werd ontvingen de kin-
deren 50 eurocent en tevens een te-
goedbon van 2 euro van de Welkoop,
te gebruiken voor het kopen van vuur-
werk in 2009. De speciale vuurwerkaf-
valzakken waren huis-aan-huis ver-
spreid.

Schoolkinderen in Bronckhorst 

zamelen kerstbomen en vuurwerkafval in

Een vrachtwagen vol met zakken vuurwerk en ruim honderd kerstbomen
werden door kinderen en ouders ingeleverd in Hengelo. De parkeerplaats
bij het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat was één van de dertien loca-
ties in Bronckhorst waar kerstbomen en vuurwerkafval ingeleverd kon-
den worden.

Medewerkers van de gemeente Bronckhorst hebben de vrachtwagen vol in Hengelo.

In Keijenborg was op het Booltinkplein het inzamelpunt.

Voor hem is de dialoog tussen beide
van groot gewicht. Hij is van mening
dat het christendom en het boeddhis-
me elkaar nodig hebben om zichzelf
opnieuw te leren verstaan. Van belang
is voor ogen te houden, dat het niet de
bedoeling is dat christenen boeddhist

worden of boeddhisten christen. De
open ontmoeting tussen beiden kan
vruchtbaar zijn naar beide kanten; is
dat niet het geval dan kan men zich af-
vragen of er wel sprake is van een ont-
moeting. 
In een drietal lezingen laat professor
Lathouwers ons kennismaken met het
grote belang dat hij hecht aan de dia-
loog, aan het echte luisteren en aan de
meditatie als een weg om iets van het
geheim van het Leven te ervaren. De
lezingen worden gevolgd door medita-
tieavonden. Het is mogelijk alleen de
lezingen bij te wonen. Voor wie voor
het eerst kennismaakt met het boed-
dhisme is het aan te bevelen de lezin-
gen te volgen voordat men de weg van
de meditatie gaat.

LEZINGEN
Spreker: Prof. Dr. Ton Lathouwers
14 januari: Innerlijke ommekeer, ge-
loof en ontwaken in boeddhisme en
christendom. 

28 januari: Christelijke liefde, boed-
dhistisch mededogen en solidariteit.

11 februari: Meditatie. Zitten in stilte
en aandacht als innerlijke weg. 
Plaats: Bovenzaal, De Wijngaard, Wil-
helminalaan 3 in Zutphen. Tijd: 20.00
uur.

MEDITATIE
Datum: 25 februari. Plaats en volgen-
de data worden bij voldoende belang-
stelling tijdig bekend gemaakt.

Ontmoeting met het boeddhisme
Het Katholiek Centrum voor Spiri-
tuele Ontwikkeling ‘Graafschap
Zutphen’ is bijzonder blij, dat zij
professor Ton Lathouwers bereid
hebben gevonden belangstellen-
den in te leiden en in te wijden in
de wereld van het boeddhisme. Als
zenleraar en als christen weet hij
als geen ander een brug te slaan
tussen het boeddhisme en het
christendom.
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Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl

KENNISGEVING

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht B.V.
Verwerkings Industrie Vreeland aan de Brinkweg 23 te Zelhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij
de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de aanvraag 
om vergunning van B.V. Verwerkings Industrie Vreeland.

Het gaat hier om een aanvraag om wijziging van de 
vergunning ingevolge de Grondwaterwet. Gevraagd wordt 
om een verruiming van de huidige onttrekkings vergunning 
van 80.000 m3/jaar naar 165.000 m³ grondwater per jaar 
waarbij in enig kwartaal niet meer onttrokken mag worden
dan 50.000 m3. Het grondwater wordt onttrokken ten 
behoeve van de productie van boter en boterolie aan de 
Brinkweg 23 in Zelhem.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde 
ver gunning wordt verleend onder voorschriften en 
beperkingen.

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 
15 januari 2009 tot en met 25 februari 2009 bij de 
gemeente Bronckhorst.
De stukken kunnen worden ingezien gedurende de voor 
deze gemeente gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-
beschikking ingevolge de Grondwaterwet kunt u contact 
opnemen met mw.A. Hager tel. (026) 359 8819 van de 
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.

De stukken zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van tervisielegging van zes weken 
kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of 
haar zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren 
brengen. Ingediende zienswijzen worden met de stukken 
ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
onder vermelding van het registratienummer dat 
onderaan deze kennisgeving staat. De zienswijzen kunnen 
ook gefaxt worden naar nummer (026) 359 83 80.
Voor een mondelinge zienswijze of voor een mondelinge 
toelichting kunt u contact opnemen met mw.A. Hager,
tel. (026) 359 8819 van de dienst Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-
beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen 
definitieve beschikking beroep instellen, tenzij kan 
worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat 
is geweest tot het inbrengen van zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking.
Verder kunnen belanghebbenden die nu geen 
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen 
van de definitieve beschikking beroep instellen die ten 
opzichte van de ontwerp-beschikking gewijzigd 
worden vastgesteld.

Arnhem, 9 januari 2009
nr. 2008-013340

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden:
december, januari en februari.

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet 
bestuursrecht Motorsportvereniging Tour- en Crossclub 
Doetinchem Hummelo
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking 

tot de wijziging van de vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer die op 2 december 1994,

nr. MW93.53415-6093085, gewijzigd bij vergunning d.d.

16 juni 2004 met nummer MPM890/MW04.2742 door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland is verleend aan 

Motorsport vereniging Tour- en Crossclub Doetinchem 

(TCD) voor het motorcrossterrein “De Heksenplas”,

gelegen aan de Rijksweg 111 te Hummelo.

De beschikking houdt in dat de geldende vergunning 

wordt aangepast. Naar aanleiding van de ontwerp-

beschikking zijn geen zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen liggen ter 

inzage van 15 januari 2009 tot en met 25 februari 2009.

Bij de gemeente Bronckhorst:

Bezoekadres: Gemeentekantoor, afdeling Veiligheid 

Ver gunningen en Handhaving, Banninckstraat 24a 

te Hengelo;

Tijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 

15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur alsmede na 

telefonische afspraak, telnr. (0575) 750 287.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis 

der Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Wet milieubeheer of voor het maken van 

een afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u 

contact opnemen met mevrouw R. Rikmanspoel,

telnr. (026) 359 91 04 van de afdeling Vergunning-

verlening van de provincie Gelderland.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze 

bekend is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken 

belangen - onverwijlde spoed dat vereist.Als gedurende 

de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste 

te bevatten:

a de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht en het registratienummer van 

het besluit;

d de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het 

behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze 

van betaling van het griffierecht kunt u informatie 

verkrijgen bij de Raad van State, telnr. (070) 426 44 26.

Arnhem, 11 december 2008

nr. 2006-024431/MPM6451

Loonbedrijf BRETVELD Ruurlo
Loonbedrijf BRETVELD is een allround loonbedrijf dat een breed
pakket van werkzaamheden verzorgt voor agrarische bedrijven in de
regio Ruurlo.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Allround medewerker agrarisch loonbedrijf
Je bent flexibel en zelfstandig en hebt een agrarische en/of
technische achtergrond. Naast het uitvoeren van loonwerkzaam-
heden ben je ook belast met het onderhoud van machines.

Wij bieden naast een prima salaris conform de CAO LEO, een
prettige werksfeer in een enthousiast team en een pakket
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Bretveld, tel. 0573-461278

Sollicitaties kunt u richten aan:
Loonbedrijf Bretveld
T.a.v. de heer J. Bretveld
Boskapelweg 3
7261 LC Ruurlo

e-mail: mts.bretveld@agroweb.nl
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Peters startte zondagochtend in de ca-
tegorie Masters 50+. De veldrijder uit
Wichmond reed dit jaar alleen de na-
tionale wedstrijd in Vorden en moest
daardoor in de achterhoede van het
deelnemersveld starten. Pas op het al-
lerlaatste moment besloot Peters deel

te nemen aan het kampioenschap. "Ik
fietste de laatste weken steeds beter,
dat was voor mij de reden om mij
woensdag toch maar aan te melden",
geeft hij aan. Dankzij een sterke start
wist Peters zich binnen enkele honder-
den meters na het vertrek bij de voor-

ste gelederen te voegen. Gedurende de
wedstrijd schoof hij op naar een zesde
positie en wist deze tot de finish vast
te houden. Peters: "Het parcours was
hard en glad, maar gelukkig ben ik
niet onderuit gegaan. Dat geeft denk
ik net dat stukje extra". RTV'ers Garjo
Kamphuis uit Vorden en Frans de Wit
uit Zutphen streden om een plek bij
de eerste twintig. Kamphuis eindigde
op de 20e plaats, terwijl De Wit als 24e
over de streep kwam. Bij de Masters
40+ vertegenwoordigde Peter Makkink
uit Hengelo de clubkleuren van RTV
Vierakker-Wichmond. Met een 30e
plek eindigde hij in het middenveld. 

BRABANTSE BODEM. 
De wedstrijd van de Elite vormde het
koningsnummer van het nationaal
kampioenschap. Thijs van Amerongen
kende een goede start. De veldrijder
uit Vorden, rijdend voor het Vacanso-
leil Cyclingteam, kan in de modder be-
ter uit de voeten dan op de bevroren
Brabantse bodem en moest de kop van
de wedstrijd helaas laten gaan..Hij fi-
nishte uiteindelijk op een nette zeven-
de plaats. Lars Boom maakte zijn favo-
rietenrol waar door de Nederlandse ti-
tel binnen te halen. Thijs Al en Ri-
chard Groenendaal maakten het podi-
um compleet. Deze week maakt
bondscoach Johan Lammerts bekend
of Van Amerongen is geselecteerd voor
het WK Veldrijden op zondag 1 februa-
ri. Ook dit kampioenschap vindt
plaats op Brabantse bodem, in Hooger-
heide.

Van Amerongen en Peters in top tien
NK Veldrijden

De veldrijders Thijs van Amerongen en Rudi Peters van RTV Vierakker-
Wichmond zijn bij het Nederlands Kampioenschap Veldrijden in het Bra-
bantse Huybergen bij de eerste tien geëindigd. Door de strenge vorst van
de afgelopen tijd was het parcours, dat veel hoogteverschil kent, op veel
plaatsen verraderlijk glad.

Rudi Peters uit Wichmond op weg naar de zesde plaats.

De molenaars leiden bezoekers graag
rond om te vertellen over de werking
van de molen en bij voldoende wind,
het malen van graan tot meel. Veelal
wordt er ‘gemaald voor de prins’. Deze
uitdrukking stamt uit de oorlogstijd
waarmee aan de vijand de indruk
werd gegeven dat de molen volop
maalde en er volop te eten was.

Afgelopen zaterdag werd door Albert
Janssen van Kinderboerderij Feltsigt
in Bekveld rond de 500-600 kilogram
rogge -verdeeld in twee big bags- ge-
bracht. De oogst van de Oogstdag 2008
geeft molenaars de gelegenheid het
malen aan de bezoekers te laten zien. 

Het meel zal in zakken worden ge-
daan en weer worden opgehaald. Het
roggemeel is geschikt om aan de var-
kens van de kinderboerderij te voeren.
Informatie over kinderboerderij Felt-
sigt staat op www.feltsigt.nl. 

Ook andere belangstellenden die
graan of mals hebben liggen, kunnen
dit gratis laten malen bij de Bronkhor-
ster Molen. Ze kunnen hiervoor con-
tact opnemen met de molenaars. 

Overigens is de Bronkhorster Molen el-
ke zaterdag gratis te bezichtigen. In
december, januari en februari van
10.00-15.30 uur en van maart tot en
met november van 10.00-17.00 uur. 

Het is ook mogelijk op andere dagen
de molen te bezoeken. Maak hiervoor
een afspraak met Knud Jensen, tele-
foon (0313) 414175, fam.jensen@het-
net.nl, Geert Buys, telefoon (0575)
452734 of Dirk Koopmans, telefoon
(0575) 451344. 

Meer informatie op de internetsite
www.bronkhorstermolen.nl

Rogge Kinderboerderij Feltsigt naar Bronkhorster Molen

Voer voor varkens Afgelopen juli werd tijdens de jaar-
lijkse oogstdag op Kinderboerderij
Feltsigt in Bekveld op traditionele
wijze de rogge gemaaid: met de
zicht en pikhaak, de aflegger ge-
trokken door een paard en de trek-
ker met binder. Het dorsen van de
roggekorrels werd gedaan door
een oude dorsmachine. Nu is de
rogge gedroogd en zal traditioneel
worden gemalen bij de Bronkhor-
ster Molen.

In twee big bags wordt de rogge van Kinderboerderij Feltsigt gebracht naar de Bronkhorster
Molen.

Na de Jaarverslagen van secretaris en
penningmeester zal de heer G. Stege-
man uit Ruurlo ons vertellen over de
geheimen van het Weer en de Weers-
verwachting. "Wat voor weer wordt
het vandaag? "is een vraag die vrijwel
dagelijks door iedereen wordt gesteld.
Hoe vaak krijgen we te maken met

zo'n strenge winter als waar we nu
mee te maken hebben? Het wordt een
interessante bijeenkomst. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom!

Aansluitend aan deze bijeenkomst
wordt, evenals de laatste jaren, weer
een koffietafel in het Dorpscentrum
georganiseerd.

Hiervoor kunt u zich uiterlijk 17 ja-
nuari a.s. opgeven bij de bestuurs-
leden mevr. G. Wullink (tel. 551796) of
bij dhr. G. Brummelman (tel. 551701).

PCOB afdeling Vorden 
houdt Jaarvergadering
De eerste ledenbijeenkomst in ja-
nuari 2009 - tevens Jaarverga-
dering- vindt plaats op donderdag
22 januari as. te 14.30 uur in het
Stampertje.

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de
bestuurders inzicht te geven in het ei-
gen verkeersgedrag en vrijblijvend ad-
viezen te krijgen over eventuele verbe-
teringen in het rijgedrag. In een ont-
spannen sfeer gaan de rijadviseurs
met de deelnemers, die zich voor deze
rit hebben opgegeven, ongeveer een
half uur rijden in hun eigen auto rich-
ting Zutphen of Doetinchem. Het gaat
daarbij niet om een examen of een
test! Met de rijadviseur wordt de rit na-
besproken onder het genot van een
kop koffie of thee. Aansluitend kun-
nen de deelnemers een reactie- en een
ogentest doen. Ook is er een theore-

tisch gedeelte in het programma opge-
nomen om de kennis van de (nieuwe)
verkeersregels en de verkeerborden op
te vijzelen, zoals het rijden op de ro-
tondes, de maximum snelheden in re-
latie met de wegmarkering, fietsstro-
ken en fietssuggestiestroken en derge-
lijke. 

De rijvaardigheidsritten worden geor-
ganiseerd door de Stichting Welzijn
Ouderen in Steenderen en Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Bronckhorst
met steun van de gemeente Bronck-
horst. De kosten van deze rijvaardig-
heidsritten bedragen 12,50 euro per
deelnemer. U kunt zich hiervoor in-
schrijven door 12,50 euro over te ma-
ken op bankrekening 37 47 04 104 ten
gunste van VVN, afdeling Bronckhorst
in Zelhem onder vermelding van rij-
vaardigheidsrit. 

De inschrijving is mogelijk tot 17 fe-
bruari. Voor meer informatie en/of
aanmelding kunt u bellen met me-
vrouw J.Wieggers, tel. 0575-452538,
de heer G. Jansen, tel. 0575-462056 of
de heer E. Steentjes, tel. 0314-622126.

Dinsdag 10 maart bij Den Bremer in Toldijk

Rijvaardigheidsritten voor inwoners

gemeente Bronckhorst
De rijvaardigheidsritten in de ge-
meente Bronckhorst gaan weer
van start voor automobilisten van
vijftig jaar en ouder. De ritten wor-
den gehouden op dinsdag 10
maart bij restaurant Den Bremer
in Toldijk. Inwoners van de ge-
meente Bronckhorst van vijftig
jaar en ouder kunnen zich voor de-
ze rijvaardigheidsrit inschrijven
bij de Stichting Welzijn Ouderen in
Steenderen.

Op zondag 18 januari wordt voor de
tweede keer een harmonicadag ge-
houden in Zalencentrum Susebeek
aan de Ruurloseweg in Zelhem. De
zaal is open van 11.00 tot 17.00 uur.
De organisatie is in handen van har-

monicagroep ‘De Trekkebuuls’.
Naast een volledig bezet podium in
de grote zaal, met elk half uur een
andere groep, is er muziek te beluis-
teren in het café en in de verwarmde
tent.

Harmonicadag in Wolfersveen

De wandeling duurt ruim een uur,
maar kan eventueel aangepast wor-
den al naar gelang de behoefte. Zijn er
rolstoelgebruikers onder de belang-
stellenden, dan kan er eventueel ge-
bruik gemaakt worden van het rol-
stoelpad. 

Ook kinderen of andere mantelzor-
gers van mensen met dementie zijn
van harte welkom bij de wandelingen.
De wandelingen worden gehouden
onder begeleiding van vrijwilligers
van de afdeling. Na de wandeling is er
in de Orangerie gelegenheid gezamen-
lijk koffie of thee te drinken. De deel-

name is gratis. De consumptie is voor
eigen rekening. Aanmelden is niet
noodzakelijk. De regionale Alzheimer-
afdeling is sinds enkele jaren actief in
de gemeenten Doetinchem, Oude IJs-
selstreek, Montferland, Bronckhorst
en Doesburg. Naast het maandelijkse
Alzheimer Café in Het Borghuis in
Doetinchem verzorgt zij ook lezingen
en geeft ze voorlichting. Daarnaast
neemt zij deel aan het Landelijk Plat-
form Dementie. Met wandelen als
nieuwe activiteit meent de afdeling in
te spelen op een behoefte. 

Het komt voor dat mensen gewend
waren samen veel te wandelen, maar
dat door de dementie van één van hen
het er minder of helemaal niet meer
van komt. Ook hebben mensen die
met dementie in aanraking komen,
behoefte aan gezelligheid en aan-
spraak van een groepje mensen, om
met elkaar van gedachten te wisselen
of ervaringen te delen. Voor nadere in-
formatie kan men contact opnemen
via tel. 0314-650138. Ook de internetsi-
te www.alzheimer-nederland.nl/doe-
tinchem vindt u de nodige informatie.

Boswandeling voor 
mensen met dementie 
en hun verzorgers
Wandelen in de Kruisbergse Bos-
sen voor mensen die in hun directe
omgeving te maken hebben met
dementie, is een nieuwe activiteit
van de afdeling Doetinchem en
Omstreken van Alzheimer Neder-
land. De eerste wandeling is op za-
terdag 24 januari en begint om
14.00 uur bij de Orangerie van de
havezathe De Kelder aan de 2e
Loolaan, achter het Slingeland Zie-
kenhuis in Doetinchem.
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De afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd
bij Edelsmederij van Eerden. Marcel
begon met een atelier van 35 m2 bij
zijn ouderlijk huis in IJzerlo waar hij
voornamelijk voor juweliers werkte. In
2001 betrok hij het pand aan de Hof-
straat, een winkel met atelier, samen
75 m2. waar hij steeds meer recht-
streeks voor klanten is gaan werken.
"Dat vind ik ook het prettigste, zo leer

ik het beste de mensen achter het sie-
raad kennen."
Edelsmederij van Eerden is in de loop
der jaren bekend geworden om zijn
herinneringssieraden en trouwrin-
gen. Daarmee heb je natuurlijk veel te
maken met emoties, welke je moet
aanvoelen om tot een passend sieraad
te komen. De laatste jaren is Marcel
nog kritischer geworden op zijn werk:

"ik ben niet snel tevreden, Ik wil men-
sen écht begrijpen en een sieraad ma-
ken wat hun gevoel bij dat moment
uitdrukt. Ik ben pas tevreden als de
klant met een goed gevoel de winkel
verlaat."
Daarnaast verkoopt Marcel ook siera-
den van diverse dealers. De verkoop-
ruimte is nu echter te klein geworden
om een mooie collectie te kunnen pre-
senteren. In de nieuwe winkel van 130
m2 wordt de verkoopruimte meer dan
verdubbeld. Daar zullen we dan ook
de "reguliere" juweliersartikelen gaan
verkopen, zodat we de klanten nog
meer tevreden kunnen stellen met
onze produkten.

Edelsmederij van Eerden 
bestaat 10 jaar

Dit jaar zijn er grootse plannen bij Edelsmederij van Eerden. Op 9 janua-
ri bestaat de zaak 10 jaar en zal dit natuurlijk gevierd worden. De gehele
maand januari zal er 10% korting op de gehele collectie worden gegeven.
Later dit jaar zal Edelsmederij van Eerden verhuizen naar het hof van
Leerink en een nieuwe naam krijgen, namelijk: Van Eerden Juwelier-
Goudsmid.

Het Ulenhofcollege is een christelijke
scholengemeenschap voor vmbo theo-
retische leerweg, havo, vwo en tweeta-
lig vwo. Leerlingen worden geplaatst
in de brugklas die het best bij hen past
qua capaciteiten en motivatie. Dit kan
op de volgende vier niveaus: theoreti-
sche leerweg, havo, vwo en tweetalig
vwo.

Op maandag 26 januari wordt er een
speciale avond georganiseerd om voor-
lichting te geven over tweetalig vwo.
Deze avond wordt gehouden in het
hoofdgebouw aan de Bizetlaan.

Open Dag Ulenhofcollege
Op zaterdag 24 januari houdt het
Ulenhofcollege weer haar jaarlijk-
se Open Dag. U bent van harte wel-
kom in beide gebouwen. Beide lo-
caties hebben hun eigen program-
ma. In het hoofdgebouw aan de Bi-
zetlaan worden onder andere alge-
mene voorlichtingsrondes gehou-
den. Daarnaast zijn er diverse acti-
viteiten zoals toneel, gym en mu-
ziek. In het brugklasgebouw aan
de Mackaylaan kan man een kijkje
nemen bij andere vakken zoals
wiskunde, Frans, biologie, geschie-
denis enz. De gebouwen liggen op
loopafstand van elkaar.

De VVD Bronkhorst heeft voor haar
Nieuwjaarsborrel een bijzonder per-
soon uitgenodigd. Partijvoorzitter Ivo
Opstelten is bereid gevonden om op
deze avond in te gaan op de actuele za-
ken binnen de VVD. Hij zal zijn visie
geven over de toekomst van de VVD.
Ook de huidige economische crises en
de visie hierop van de VVD wordt be-

sproken. Er zal ruimschoots de gele-
genheid zijn om met hem in discussie
te gaan. De Nieuwjaarsborrel van de
VVD zal plaatsvinden op maandag-
avond 19 januari in Hotel Bakker te
Vorden. Natuurlijk zijn gelnteresseer-
den van harte uitgenodigd om mee te
discussiëren. Ivo Opstelten was tot 1 ja-
nuari 2009 burgemeester van de ge-
meente Rotterdam. Op 31 maart 2008
werd hij gekozen tot nieuwe partij-
voorzitter van de VVD.

Nieuwjaarsborrel VVD
Met Ivo Opstelten het nieuwe jaar
in!

De medewerker van de gemeente, die
ook vorig jaar in deze plaats de kerst-
bomeninzameling coördineerde, was

tevreden. “Ik had niet gedacht dat er
zoveel zou worden ingeleverd,” zei hij.
“Een goede zaak.” 

Behoorlijk volle zakken met vuur-
werkafval werden ingeleverd. 

De jongens kregen hiervoor 50 euro-
cent en een kortingsbon ter waarde
van 2 euro, te besteden aan vuurwerk
van de Welkoop.

Vuurwerk top, maar ruim wel je rommel op

Goede respons in Toldijk

Op de nieuwe vuurwerkafvalinzamelingsactie, georganiseerd door de ge-
meente Bronckhorst samen met de Bronckhorster Welkoopwinkels, werd
in Toldijk goed gehoor gegeven.

Voor de volle zakken vuurwerk kregen de Toldijkse jongens hun beloning.

Osteoporose laat zich pas zien als het
te laat is: de rug zakt in of men breekt
een pols of heup. Bij vroegtijdige di-
agnose van de botgesteldheid, kan
men nog tijdig maatregelen nemen
om de botdichtheid zoveel mogelijk te
behouden.
Het is belangrijk om eens uw botdicht-
heid te laten meten, zeker als u be-
hoort tot een groep met verhoogd risi-
co op botontkalking:
Vrouwen in en na de overgang, zeker
bij vervroegde overgang.
Als botontkalking in de familie voor-
komt.

Bij medicijngebruik zoals prednison
of laxeermiddelen.
Bij weinig lichaamsbeweging.
Bij aandoeningen zoals schildklier,
astma, reuma, bepaalde darm- en
huidziekten.
Als men veel koffie of alcohol gebruikt
en weinig calcium via de voeding bin-
nenkrijgt.
Botmetingen vinden plaats op: maan-
dag 19 januari in Baak.

De meting wordt uitgevoerd met een
veilig ultrasoon apparaat. U krijgt di-
rect de uitslag en natuurgeneeskun-
dig advies. De duur van het consult
neemt 30 minuten in beslag. De kos-
ten zijn 35 euro en wordt door vele
zorgverzekeraars vergoed. 

Wegens grote belangstelling is reser-
veren noodzakelijk. 

Voor informatie of het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
José la Croix, tel. (0575) 56 03 81. 
www.overgangsconsulente.com

Botmeting in praktijk Overgangsconculente

Voorkom botontkalking door
uw botdichtheid te laten meten
Botontkalking, ofwel osteoporose,
is een botaandoening waarbij de
sterkte van het botweefsel zodanig
is verminderd dat al bij een gerin-
ge belasting een heup- of polsfrac-
tuur of inzakking van de rugwer-
vels kan ontstaan. In Nederland
krijgt één op de drie vrouwen en
één op de acht mannen boven de
55 jaar te maken met botontkal-
king!

Het toernooi is bedoeld voor vrienden-
groepen, personeels verenigingen, bu-
ren, (sport)verenigingen, culturele
groepen en anderen. 

Enige voorwaarde is dat de teams af-
komstig zijn uit de gemeente Bronck-
horst. Teams van vier of vijf personen
zullen, verdeeld over drie avonden,
kunnen strijden om de eer en de wis-
selbeker. 

Naast de deelname van teams kunnen
ook individuele personen aan het
Bronckhorster schiettoernooi deelne-
men. Om iedereen de kans te geven een

ereplaats te bemachtigen zal er in ver-
schillende klassen worden geschoten. 
De wedstrijden worden gehouden op
maandag, dinsdag en woensdagen en
wel op 2, 3, 4, 9, 10, en 11 maart. De fi-
nales worden verschoten op 23, 24 en
25 maart.  De wedstrijden worden ge-
houden in de accommodatie van S.V.
Willem Tell, op het sportpark in Hen-
gelo. Voorafgaand aan de wedstrijden
bestaat de mogelijkheid te trainen met
de door Willem Tell beschikbaar gestel-
de wedstrijd- luchtgeweren. Dit is mo-
gelijk op woensdagavond 18 februari
van 19.30 tot 22.00 uur. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar tijdens ope-
ningstijden bij de Welkoop in Hengelo
(Spalstraat) en in het clubgebouw van
schietvereniging Willem Tell (di. en
vrij. vanaf 19.30 uur; zon. 10.30-12.00
uur). Inschrijven is mogelijk t/m 8 fe-
bruari. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met tel. 06-48968339
of bst@svwillemtell-hgld.nl Zie ook
www.svwillemtell-hgld.nl/bst-2009 of
in het clubgebouw van Willem Tell.

Opgeven kan tot en met 8 februari

SV Willem Tell Hengelo 
organiseert het
30e Bronckhorster schiettoernooi
Traditiegetrouw organiseert schiet-
vereniging Willem Tell in de eerste
maanden van het jaar weer het
Bronckhorster schiettoernooi. Er
staan weer veel vrijwilligers van
Willem Tell klaar om dit toernooi te
laten slagen. Deelname staat open
voor iedereen vanaf 16 jaar en voor
alle groepen.
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Waar op de kaart ‘de Weppel beeck’ is
ingetekend,kwam de oude handels-
weg vanuit het Duitse Bocholt, Henge-
lo binnen. Deze kaarsrechte Aaltense-
weg loopt ten oosten van Halle door
een vroeger heide- en moerasgebied
en kon door de Hessenlui en anderen
alleen in de zomer (het droge seizoen)
worden gebruikt. Op oude kaarten
heet deze weg dan ook de ‘Zomerweg’.
Ook het oude Hengelo had een moe-
rassige omgeving en goed helder
drinkwater was zeldzaam, hetgeen
ook voor het doen van de was proble-
men opleverde. Het werd gemeen-
schappelijk opgelost. Gebruikmakend
van het water van de Weppelbeek ont-
stond de Bleek, een eilandje omgeven
door een gracht,met op het eilandeen
wasgelegenheid. Op het eilandje stond
‘de Bleijke’, een huisje dat bestemd
was voor de bleekwachter, een man
die erop moest toezien, dat het te dro-
gen en te bleken gelegde wasgoed niet
gestolen werd. 

Via het centrum van Hengelo kon de-
ze Hessenweg uit Duitsland vervolgd
worden via Wichmond en Vierakker

naar Zutphen of Deventer. De Weppel-
beek loopt aan de kant van de ‘Spalle-
straat’ om de kerk richting de lager ge-
legen gronden ten noordwesten van
het dorp. De Spalstraat (op sommige
oude ansichtkaarten ook wel Dorps-
straat, Grootestraat genoemd) was de
verbinding met het Gooy, een belang-
rijk gebied in de ontstaansgeschiede-
nis van de dorpen Zelhem en Hengelo. 

De broodlevering aan de Mulders-
fluite in de Dunsborgermark herin-
nert nog aan deze rijke historie van
dat deel van de huidige gemeente
Bronckhorst. Waar nu aan de Spal-
straat nieuwe appartementen zijn ge-
bouwd was in de 19e eeuw het raad-
huis gevestigd. Daar zetelden sinds
1818 de burgervaders van Westerholt,
Mossel en Wilbrenninck. Daar werden
raadsvergaderingen gehouden en hu-
welijken gesloten. Menig vader kwam
er zijn pas geboren kind aangeven,
welk feit vervolgens beklonken wer-
den in het logement van Kleijberg in
hetzelfde pand. Deze A.G. Kleijberg
kreeg in 1863 vergunning voor het
houden van een wagendienst voor het

vervoer van personen en goederen van
Hengelo over Vorden naar Zutphen en
van Hengelo over Hummelo naar
Doesburg. Erg lonend was de exploita-
tie kennelijk niet: in 1864, dus een jaar
later, werd de dienst weer opgeheven. 

In 1869 is er echter weer sprake van
enkele vrachtkarren die wekelijks
naar Zutphen en Deventer reden. Be-
halve deze stalhouderij had Kleijberg
later een omnibusonderneming. Er
blijven nog wel een paar vraagjes over
met betrekking tot ‘de Weppel beeck’. 

Is ‘Widapa” dat op het monumentje
uit 2001 bij het tijdelijke gemeente-
kantoor staat, de oudere naam (801)
voor dezelfde waterloop? En zou er
ook een verband kunnen zijn met het
beekje de Weppel in Hummelo? Weet
u het antwoord op deze vragen? Rea-
geer dan s.v.p. per brief aan de heer
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH Zel-
hem. Bellen kan ook per telefoon via
06-22099960. Het e-mailadres voor het
stellen van vragen en het aanleveren
van onderwerpen en oude foto’s is:
rdh@contact.nl.

Rondom de Hessenweg (73)

Op deze oude landkaart is het dorp Hengelo te zien zoals het er 300 jaar
geleden uitzag. De Remigius kerk ligt op het kruispunt van een aantal
historische wegen. De kerk is echter van veel oudere datum. Al in 1152
fungeerde de gotische Remigiuskerk als parochiekerk. Van het huidige
gebouw stamt het koor uit ongeveer 1400 en schip en toren later uit de 15e
eeuw. In de kerk zijn zeer oude muurschilderingen te vinden. De kerk
kwam tijdens de Reformatie in hervormde handen.

Je eet genoeg, je kookt normaal ook
voor je gezin, alleen voor jou zul je
enkele voedingsmiddelen moeten af-
wegen. 

Heel veel mensen gaan afslanken door
minder te eten. Het gevolg van minder

eten is dat je ook minder voedingstof-
fen binnen krijgt. En je juist niet af-
valt. Je wordt dan vaak humeurig moe
en gaat naar een paar dagen alweer
stoppen met je goede voornemens, en
zo werk je aan het jojo effect. Maak de
verstandige stap en verander je eet-
wijze, je eet gezond en genoeg, geen
shakes,reepjes of iets dergelijks, nee
gewoon met normale gezonde voe-
ding je maaltijden samen stellen. Dat
geeft je veel energie, en je valt af. 

Hier in de regio kunt u bij EGA in
Wichmond terecht op maandag en
dinsdag. Wilt u meer informatie of u
in laten schrijven kan dat. 
EGA Wichmond: Paula Sanders 
tel. (0575) 44 18 01. 
Website www.egawichmond.nl

Niet meer uitstellen, 
ga Nu gezond afvallen
Ben je het jojo-en zat? Vlieg je van
het een naar het andere dieet. Stop
daarmee en pas je eetwijze aan
naar een gezonde leefwijze. Afslan-
ken het kan op een gezonde ma-
nier! Dat kan met de EGA eetwijze.
EGA Nederland BV is al ruim 30
jaar een begrip als het om gezonde
voeding en verantwoord afslanken
gaat. Niet alleen 'minder wegen',
maar ook bewust worden van een
gezonde leefwijze, dat is het motto.

Verhalen, gedichten, cabaret, klank-
beelden, zang, muziek en veel humor
zijn de ingrediënten die "De achter-
hoekse seizoenen" tot een bijzonderde
voorstelling maakt. Nieuw toegevoegd
aan de voorstelling in Vorden is de me-
dewerking van de achterhoekse trou-
badour Gery Groot Zwaaftink, gitarist
Rob Heuvelink en Natuurfotograaf Ad
van Roosendaal.
Vordenaar Fons Rouwhorst liet in de
voorstelling 'De Achterhoekse seizoe-
nen' in Lochem zien wat hij gebouwd
had rondom de presentatie van de dvd
'Zwarvers in de nacht' van de Lochem-
se dialectschrijfster Dinie Hiddink. En

dat was heel wat.. De voorstelling in
Vorden zal anders zijn dan in Lochem.
Want naast de sfeerbepalende klank-
beelden zal de voorstelling in het
dorpscentrum worden uitgebreid met
een stel prachtig achterhoekse arties-
ten. De afwisseling in de twee uur du-
rende theatervoorstelling zal ervoor
zorgen dat het publiek zich geen mo-
ment hoeft te vervelen. 
De mooie Achterhoek komt uitge-
breid in woord en beeld. De verwach-
ting is dat er opnieuw veel belangstel-
ling zal bestaan voor de theatervoor-
stelling "De achterhoekse seizoenen".
Kaartverkoop zie advertentie.

"De achterhoekse seizoenen" 
in Dorpscentrum Vorden

Wegens het succes van de voorstelling "De achterhoekse seizoenen" 27 no-
vember j.l in de schouwburg  Lochem en een compleet uitverkochte voor-
stelling, waardoor er meerdere mensen teleurgesteld moesten worden,
gaat er een tweede theatervoorstelling plaats vinden op zaterdagavond
31 januari a.s. in het Dorpscentrum Vorden.

De achterhoekse verhalen vertelster Dinie Hiddink uit Lochem 
(Foto Freddy Nauta Kranenburg)

Tijdens zes tweewekelijkse bijeenkom-
sten in Doetinchem, wordt aan de
hand van het cursusmateriaal gespro-
ken over de dementie (vormen, ver-
loop en gevolgen). Verder worden om-
gangsadviezen gegeven en de bestaan-
de hulpverleningsmogelijkheden na-
der toegelicht. Herkenning, begrip en
het uitwisselen van de eigen ervarin-
gen van de deelnemers staan daarbij
centraal. De deelnamekosten zijn 12
euro. Voor aanmelding, meer informa-
tie of een folder kunt u contact opne-
men met: mevrouw M. Bannink of het
secretariaat van Preventie, locatie Ze-
venaar, bereikbaar op nummer: (0316)
25 07 60, e-mail: preventie@ggnet.nl of
www.ggnet.nl.

ZORGEN VOOR EEN DEMENTERENDE
“Wel tien keer vraagt hij me hetzelfde
en is hij het antwoord steeds na een

paar minuten weer vergeten. Dan
vraagt hij, als was het voor het eerst,
hetzelfde voor de elfde keer weer. Hij
wil naar huis, naar zijn thuis met zijn
ouders, broers en zussen. Als ik zeg dat
zijn thuis hier bij mij is, begrijpt hij
het niet en wordt boos.” Deze ervaring
maakt duidelijk dat het zorgen voor
een dementerende een zware opgave
is. Als u zelf bij deze zorg betrokken
bent, kent u waarschijnlijk momenten
van machteloosheid, verdriet en onze-
kerheid. Ook heeft u ongetwijfeld vra-
gen. Bijvoorbeeld over hoe u het beste
met de dementerende kunt omgaan.
Of welke hulp u kunt inschakelen. 

WAAROM DE CURSUS 
'OMGAAN MET DEMENTERENDEN'?
In ons land lijden naar schatting
250.000 mensen aan een vorm van de-
mentie. De meeste dementerenden

worden thuis verzorgd. De partner, de
kinderen en vaak ook andere familie-
leden ervaren dagelijks dat deze ver-
zorging veel inspanning en doorzet-
tingsvermogen vereist. 

STEUN, BEGRIP EN GERICHTE
INFORMATIE IS VAN GROOT BELANG
Wanneer u de zorg voor een partner
of familielid heeft, betekent dat een
grote verandering in uw dagelijks le-
ven. Bijvoorbeeld doordat u met situa-
ties te maken krijgt waar u niet goed
raad mee weet; door de emotionele en
lichamelijke belasting die deze zorg
met zich mee brengt en door de toe-
nemende afhankelijkheid van de de-
menterende van u als verzorger. Niet
altijd krijgt u vanuit uw omgeving
hiervoor voldoende steun en begrip.
Dat maakt het voor u als de verzorgen-
de soms moeilijk om uw eigen welzijn
voldoende in de gaten te houden. Ter-
wijl juist dat welbevinden belangrijk
is voor het welzijn van uw partner,
vader of moeder.

Start cursus 
'Omgaan met dementerenden'
GGNet Preventie start dinsdag 20 januari met de cursus ‘Omgaan met
dementerenden' voor partners, kinderen of andere familieleden of man-
telzorgers van dementerenden.

Pastor Marinus van den Berg, werk-
zaam in Verpleeghuis Antonius- IJssel-
mond te Rotterdam, zal over dit the-
ma een inleiding verzorgen. Vanuit ja-
renlange pastorale ervaring schrijft hij

toegankelijke boeken over ondermeer
de laatste levensfase. Bijvoorbeeld:
‘Voor de laatste tijd – werken aan een
goede dood’, ‘Betrokken zorg’ en ‘Voor
bij het einde – waken en afscheid ne-
men’. (zie ook: www.rouwboeken.nl) 

De werkgroep Vorming en Toerusting
van de gezamenlijke kerken is blij met
de komst van deze bijzondere spreker
in Hengelo en nodigt alle belangstel-
lenden van harte uit op donderdag 22
januari. Vanaf 19.45 uur staat de kof-
fie klaar in Ons Huis aan de Beuken-
laan 30 in Hengelo. Het programma is
van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is
gratis. Wel wordt er een vrije gift ge-
vraagd. Contactpersoon is Gerda Gos-
selink, tel. 0575-461928.

Pastor Marinus van den Berg gastspreker in Hengelo

'De dood bespreekbaar maken'
Vroeg of laat krijgt ieder mens te
maken met het sterven van een
naaste: soms onverwacht, soms
ziet u het al tijden aankomen. Hoe
gaan we daar mee om en kunnen
we ons daarop voorbereiden? Kun-
nen we er samen over spreken of
heb je daar moeite mee? Als woor-
den tekort schieten, welke rituelen
kunnen ons dan helpen? Welke
godsbeelden verzwaren de laatste
levensfase en welke geven juist
steun en troost?
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PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Rabobank Graafschap - Noord
Aannemersbedrijf Peters b.v. 

Zutphen
Drukkerij Weevers Vorden
Scheffer Keukens Zelhem
Goossens Raceschops 

Borculo/Velp/Groenlo
Ford Zutphen
Bleumink de fietsspecialist Vorden
Workx Verhuur Zutphen
Schildersbedrijf A. Peters Vorden
Aluminiumbouw G. Peters bv. 

Gaanderen
Hermsen stalinrichting Zutphen
Camping de Kleine Steege 

Wichmond
Fons Jansen Installaties Vorden
Bakkerij Besselink Wichmond/Ruurlo
Super de Boer Grotenhuys Vorden
Wim Bosman installatiebedrijf

Vorden
Timmerfabriek Besseling b.v. 

Vierakker
Weulen Kranenbarg Vorden
Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes

Vierakker
Aannemersbedrijf Bargeman

Vorden
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends

Groot Roessink bloemenboerderij
Help at Home Computer service IBB

Doetinchem
Wiltink inst. Techniek
Uniwarm Vorden
Herwers Nissan 

Hengelo/Doetinchem/Zevenaar 
Fam. Arfman Vorden
Jaap Harmsen Pensioenperspectief 

Vorden
Pro wonen Vorden
Riho techniek Vorden
Familie Rodink Kasteel Vorden
Jansen & Gal Autoschade Zutphen
Langwerden Autobedrijf Wichmond
Overall Installatie Zutphen
Stichting Geldersch Landschap 
EHBO Vorden
Voetbalvereniging Vorden
Waterschap Rijn & IJssel
Gemeente Bronckhorst
Wolters BV schildersbedrijf Zutphen
D&H motoren Zutphen
Wichink Kruit kachelspeciaalzaak 

Zutphen

Hopelijk kunnen wij eind 2009
opnieuw op uw steun rekenen.

De R.T.V. Vierakker/Wichmond bedankt de sponsors en mede-
werkers van de 6e Kasteelcross te Vorden 28-12-2008. Door hun
medewerking werd dit evenement een groot sportief succes.

Gevraagd

ERVAREN MEDEWERKER
voor het agrarisch loon-, grond-, groen-

en infrawerk.

• In het bezit van spuitlicentie 1 en 2 een pré
• Zelfstandig kunnen werken
• Technisch inzicht
• In het bezit van rijbewijs B-E en C-E
• VCA basisveiligheid gecertificeerd
• Geen 8 tot 5 mentaliteit
• Beschikt over goede contactuele eigen-

schappen.

Wekt deze advertentie uw interesse? Bent u
bereid om eventueel cursussen en licentie’s te
behalen? Stuur dan uw schriftelijke reactie
voor 20 janari a.s. naar:

C.W.V. Medo
Onsteinseweg 2
7251 ML Vorden (Medler)
Tel. (0575) 55 68 70

„Medo geeft de landbouw een karakter!”

Transil BV verkoopt en produceert sta len Si lo voor de Europese markt. . Zie verder www.transil.com

Boekhoudkundig medewerker (M/V)

Functie inhoud:

Profiel:

Interesse in deze uitdagende,verantwoordeli jke ti jdeli jke functie?

Industriepark 8, NL - 7021 BL  Zelhem, tel. 0031 - (0)314 - 623701, fax. 0031 - (0)314 - 62 38 58

Transil BV verkoopt en produceert stalen Silo voor de Europese markt. 
Zie verder www.transil.com

Boekhoudkundig medewerker (M/V)
Voor ca. 20 uur per week. Waarbij de werktijden wederzijds, flexibel zijn in te delen.
Voor de periode z.s.m tot ca juli ivm zwangerschap van onze boekhoudster.

Functie inhoud:
Zelfstandig draaien van de boekhouding middels geautomatiseerd systeem, bijhouden
projectadministratie, bewaken liquiditeit. Verder mede aannemen van telefoon,
debiteurenbewaking en het ondersteunen van personele en evtueel secretariële
werkzaamheden.

Profiel:
MBO-bedrijfsadministratie / PDB en ervaring met office programma’s. Goede
beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift is een pre. Flexibel, zelfstandig,
doortastend en je voelt je thuis in een klein team waar men op elkaar is aangewezen.
Wonend in een straal van ca. 15 km vanaf Zelhem heeft de voorkeur.

Interesse in deze uitdagende,verantwoordelijke tijdelijke functie?
Stuur dan uw  sollicitatie inclusief CV naar Transil B.V., harrisvisser@transil.com
of postbus 95, 7020 AB Zelhem, t.a.v Harris Visser.  
Voor nadere info vooraf 06-10145044.

Van Hal Schilderwerken is een schildersbedrijf welk zich voorname-
lijk bezig houdt met onderhoudswerkzaamheden.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar meerdere 

ervaren, vakbekwame schilders

die denken binnen ons goed gemotiveerde team te passen.

Denk jij de persoon te zijn die wij zoeken?

Bel dan gewoon met Paul Janssen.
Tel.: 0575-442434, 06-16411600 of 026-3611521

Van Hal Schilderwerken
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

meubelmakerij

De Bovenste Plank

Vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden www.debovensteplank.com
tel. 06 - 10 03 77 92 info@debovensteplank.com

maatwerk meubels inbouwkasten
maatwerk keukens kastwanden

Word onze collega.

Bij Sensire werken; klantgericht in kleine wijkteams.
Zichtbaar en herkenbaar, in relatie en vertrouwen met de klant.
Goede zorg en tevreden medewerkers.

Wij hebben vacatures voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden IG,
verzorgenden niveau 3 én thuishulpen in de gemeenten Zutphen,
Bronckhorst, Lochem en Voorst.

Wij kunnen óók alfahulpen gebruiken in deze gemeenten!

Ga naar onze website www.sensire.nl én solliciteer.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Ruim een jaar geleden heeft F.U.N.23
de winkel geopend in het centrum van
Hengelo. “Het gaat heel goed”, zegt
Sylvia Piek enthousiast, die de zaak
runt. “We krijgen ook veel opdrachten
van ondermeer bedrijven uit het hele
land”. In principe kan F.U.N.23 voor al-
lerlei feestelijke evenementen materia-
len regelen. Veel mensen weten het
niet, maar de Hengelose feestwinkel is
ook een groothandel. Door de website
weten veel klanten uit het hele land de
winkel te vinden. Sylvia Piek is bezig
met het opstarten van een nieuwe

website die alléén bedoeld is voor car-
navalsartikelen en los staat van de be-
staande site: www.fun23.nl Volgens
Sylvia is er voor de carnavalsartikelen
heel veel belangstelling. 

BALLONNENPROJECTEN
De activiteiten bij de feestwinkel wor-
den steeds meer uitgebreid. Sinds kort
is Sylvia gestart met ballonnenprojec-
ten. Voorbeelden hiervan zijn onder
meer trouwpartijen waarbij bogen
versierd worden met ballonnen, ope-
ningen van bedrijven maar ook voor

Koninginnedag en andere feestelijke
festiviteiten kunt u bij F.U.N.23 te-
recht. “Ook is er vraag bij begrafenis-
sen waarbij ballonnen gevuld met he-
lium de lucht ingaan. 

Vooraf vindt hierover met de familie
overleg plaats”, zegt Sylvia. Bij Sylvia’s
winkel kunt u ook terecht voor het hu-
ren van springkussen, ooievaars, abra-
hams, sarah’s en karaoke. Het gehele
assortiment waarvoor u terecht kunt
bij F.U.N.23 is te zien op de website
www.fun23.nl Ook voor advies kunt u
altijd de winkel binnenlopen en vra-
gen naar de vele mogelijkheden. 

F.U.N.23 is gevestigd aan de Spalstraat
23 in Hengelo Gld. Tel. 0575-464110.
Fax: 0575-460388.

Ruime keus carnavalskostuums 
bij F.U.N.23 in Hengelo

Over ruim één maand barst het carnaval weer los. Wie uitgedost carnaval
wil vieren, moet beslist eens gaan kijken in de winkel van F.U.N.23 in de
Spalstraat in Hengelo. In de rekken hangen diverse carnavalskostuums
voor jong en oud in allerlei bonte uitvoeringen. Ook voor de bijbehoren-
de gekke accessoires is er een ruime keus.

Sylvia Piek van F.U.N.23 is helemaal voor het carnavalsseizoen.

ETAPPE 3 - 
MAANDAG 5 JANUARI
Van Puerto Madryn naar Jacobacci.
Eerst een verbinding van 70 kilometer,
daarna een special die werd ingekort
tot 551 kilometer en een verbinding
die werd opgerekt van 8 naar 73 kilo-
meter. Het totaal bleef 694 kilometer.
Het was een pittige etappe. Het terrein
veranderde bij het Patagonia-gebied,
het landschap werd heuvelachtiger,
met lange krommingen en meren.
Freddy Loix schreef in een bericht:
“Roland en Bob, doe jullie best. Ik ben
jullie met spanning en hartpijn aan
het volgen. Zorg dat je de finish haalt.
Laat die Nemesis nu maar eens wer-
ken.” En dat doet het team. Bob vond
de dag soepel gaan, haalde maar liefst
40 auto’s in en eindigde op een 65ste
plaats.

ETAPPE 4 – 
DINSDAG 6 JANUARI
Van Jacobacci naar Neuquen. Een ver-
binding van 4 kilometer, een special
van 459 kilometer en tenslotte een ver-
binding 25 kilometer. Een totaal van
488 kilometer. Bob ten Harkel en Ro-
land Rijpma trotseerden rotsachtige
gangen, waterovergangen, zandige ge-
deelten en lange kilometers off-road.
Aan het begin van de proef knapte de
v-snaar en dat koste ze een uurtje.
Daarna hebben ze het gas er goed op-
gehouden en wisten toch nog als 109e
over de finish te komen.

ETAPPE 5 – 
WOENSDAG 7 JANUARI
Van Neuquen naar San Rafael. De ver-
binding is 173 kilometer, de special
506 kilometer en de verbinding 84 ki-
lometer. Een totaal van 763 km.
De route bevat een lange waaier dui-
nen van bijna twintig kilometer. Van-
wege het slechte weer werd de 5e etap-
pe afgelast vanaf cp2 op 422 kilometer.

ETAPPE 6 - 
DONDERDAG 8 JANUARI
Van San Rafaël naar Mendoza is de ver-
binding 76 kilometer, de special 395
kilometer en een verbinding van 154
km, wat op een totaal van 625 kilome-

ter komt. Bob en Roland kwamen in
de ochtend in het bivak aan. Ze had-
den een paar uur in de woestijn over-
nacht. Het weer was te slecht, de dui-
nen te hoog, onverantwoord om ver-
der te rijden. Ze vertrokken met zons-
opgang en reden de proef uit. Een ka-
potte voorruit verwarming maakte
het zicht zeer slecht. Na het oplossen
van de problemen gingen ze direct
weer van start.

ETAPPE 7 – 
VRIJDAG 9 JANUARI
Mendoza (ARG) naar Valparaiso (CHL).
Op het programma stond een verbin-
ding van 80 kilometer, een special van
419 kilometer en een verbinding van
317 kilometer, met een totaal van 816
kilometer. De organisatie besliste ech-
ter om de special in te korten naar
243.36 kilometer voor de motoren en
auto’s. Voor de vrachtwagens ging de
rit direct naar Valparaiso.

RUSTDAG - 
ZATERDAG 10 JANUARI
De belangrijke Chileense havenstad

Valparaiso vormde het decor van de
rustdag. Er werd vooral veel gesleu-
teld.

ETAPPE 8 – 
ZONDAG 11 JANUARI
De rit van Valparaiso naar La Serena
bevat een verbinding van 245 kilome-
ter, een special van 294 kilometer en
een verbinding van 113 kilometer. Een
totaal van 652 kilometer minder zwa-
re etappe met goed begaanbare berg-
wegen, maar wel gevaarlijk. Bob paste
deze etappe zijn snelheid aan vanwe-
ge de verschillende ravijnen en finish-
te met een 60e tijd.
ETAPPE 9 - 
MAANDAG 12 JANUARI
La Serena naar Copiapo. Een verbin-
ding van 88 kilometer, gevolgd door
een special van 449 kilometer. Een to-
taal van 537 kilometer. Het wordt een
zware rit door de Atacama woestijn,
de droogste ter wereld, door duinen
en langs rotspartijen.
Volg Bob ten Harkel via www.dakar-
sport.com en www.tenharkeldakar.nl

Bob ten Harkel in Dakar Rally 2009

Klimmen in klassement

De Dakar Rally 2009 vindt plaats in Argentinië en Chili en startte op 3 ja-
nuari 2009 in Buenos Aires. De finish is in dezelfde stad op 18 januari na
ruim 9.500 kilometer rally, verdeeld over 14 etappes. Deelnemer Bob ten
Harkel uit Toldijk rijdt met Roland Rijpma in een Bowler Nemesis 1, klas-
sement T1.1.

De Bowler Nemesis met Bob ten Harkel 
en Roland Rijpma onderweg. Foto: Willy Weyens.

Opgeven kan bij onderstaande perso-
nen. We willen graag weten hoeveel
kaarters we hebben, in verband met
het eten dat besteld moet worden. U
kunt zich tot uiterlijk 12 januari aan-
melden. We gaan er van uit, dat als u
zich hebt opgegeven, u dan ook zeker
aanwezig zult zijn. Van te voren beta-
len kan natuurlijk ook, maar u kunt
ook betalen voor aanvang van het

kaarten. Het eten wordt verzorgd door
het organiserende comité. De inleg is
15 euro. Drank moet u zelf betalen
maar koffie is gratis. 

Bertus Evers, ZE weg 7 a, Toldijk. 
Tel. 0575-451487.
Riky Mentink, Wittehemelweg 13,
Drempt. Tel. 0313-471051.
Antoon Bremer, Zomerweg 35,
Drempt. Tel. 0313-476066.
Richard Geurts, De Vlierbes 18, 
Doetinchem. Tel. 0314-362955.
Ben Buiting, Strengsche Veld 1,
Drempt. Tel.0313-472610. 
of e-mail: ben.buiting3@online.nl

Marathonkaarten bij HC'03
In de kantine van HC’03 te Drempt
wordt op zaterdag 17 januari het
marathonkaarten gehouden. Het
kaarten begint om 14.00 uur en
duurt tot ongeveerd 22.30 uur.

Brouwsels uit een voorgoed verdwe-
nen middeleeuwse wereld, doortrok-
ken van geloof en magie. Anno 2009
versteende emoties, gegoten in ro-
maanse turfkerken, romano-gotische
godshuizen, laatgotische pseudo-basi-
lieken en gotische hallenkerken, maar
bijna alle wel ontdaan van oorspron-
kelijke kleuren, geuren en klanken.
Nu alleen nog gebonden aan namen
van roemruchte figuren. St Remigius
in Steenderen en Hengelo (G), St. Lau-
rentius in Varsseveld, St. Joris in Brede-
voort, St. Lambertus in Zelhem, van
beroep heilige en hondenmepper, St.
Antonius in Vorden, St. Agatha in Har-
reveld, St. Donatus in Vragender, St.
Willibrord in Vierakker, St. Helena in
Aalten, St Werendfridus in Zieuwent
Namen uit een ver en ontoegankelijk
verleden.
De middeleeuwse wereld was inder-
daad verbijsterend anders dan de on-
ze. Hoe zouden we die kunnen begrij-
pen? In die gestapelde stenen liggen
verhalen opgesloten; samenballingen
van geloof, verbazing, wanhoop en
vertrouwen. Je kunt in die ruimten
mentale coördinaten aflezen van ons

voorgeslacht. Hun visie op geluk, ver-
driet, hel en hemel: voor ons is het een
welhaast gesloten wereld. Je kunt het
ook allemaal ervaren in de zogenaam-
de ‘vita’s’, dat zijn heiligenlevens. Het
zijn er honderden.
De wederwaardigheden van al deze
‘atleten Christi’ zijn gebundeld in een
boek uit de 13e eeuw ‘de Vergulde Le-
gende’ van Jacques de Voragine (1228-
1298), aartsbisschop van Genua en een
verwoed verzamelaar van al het heili-
ge. Eeuwenlang is het een kerkelijk
goedgekeurde prekenbundel geweest
voor de pastoors uit vroeger dagen.
Met spannende en kleurrijke verhalen
over voorbeeldige helden van God –
apostelen, martelaren, maagden en
noodhelpers – kon de clerus zo de offi-
ciële kerkleer op een aantrekkelijke
wijze onder het volk verspreiden. 

Tijdens de bijeenkomst wordt kennis
gemaakt met die merkwaardige spiri-
tualiteit uit vroeger dagen. De leiding
is in handen van dhr. Gerke Hoekstra.
De bijeenkomst wordt van 20.00 uur
tot ongeveer 22.00 uur gehouden in
het Pastoriecentrum St. Jan de Doper
in de Keijenborg. 

U kunt zich tot 22 januari aanmelden
bij dhr. Arnold Hebbink, telefoon
0314-623460. De kosten zijn € 3,--, incl.
koffie of thee.

Thema-avond Commissie
Vorming en Toerusting
Keijenborg Zelhem
Woensdagavond 28 januari ver-
zorgt de Commissie Vorming en
Toerusting Keijenborg Zelhem een
thema-avond met als onderwerp
‘Voorbeeldige helden van God’.

UITSLAGEN NOORD SHOW ZUID
LAREN
Hoenders:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst
1xZG; 
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG

Dwerghoenders:
Doornikse kriel: H. van Olst 1xZG; 
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst
4xZG, 3xG; 
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 5xG, T.
Zevenhoeken 4xZG, 1xG
Konijnen:
Franse Hangoor: R. Bruinsma 1xF,
2xZG, 1xG; 
Gele van Bourgondie: W. Boersma 3xF,
3xZG; 
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 4xZG; 
Hollander: T. Zevenhoeken 1xF, 2xZG,
1xG

Duiven:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
2x94, 3x92 punten

P.K.V. Nieuws

Iedere derde maandagavond van de
maand wordt er door de activiteiten-
commissie van S.V. Steenderen een
bingoavond georganiseerd. De eerst-
volgende avond is maandag 19 januari
in de voetbalkantine van S.V. Steende-
ren aan de Prins Bernhardlaan 7 in
Steenderen.

Bingo 
S.V. Steenderen
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vrustereg: 
grieperig, rillerig. "Ik veule mi'j vrustereg." 

B. Poestereg:
kortademig. "Laot den tabak maor staon a'j poestereg bunt." 

C. Sjoenkeri'je:
knagende pijn in het hoofd. "Sjoekeri'je in de hassens."

De band Batty minX zag spontaan het
daglicht in deze samenstelling eind
2007. En ze waren meteen enthou-
siast. Hoe kan het ook anders, alles
leek op zijn plek te vallen. Ze vinden
dezelfde soort muziek lekker om te
spelen, ze voelen elkaars timing aan,
veel lukt snel en..het is altijd gezel-
lig!!!. 

Ze hebben niet alleen tijdens de repe-
tities gein, maar ook tijdens optredens
op het podium. Die sfeer straalt af op
het publiek dat altijd weer enthou-
siast reageert. Pittige rock, beat, een
enkele gepimpte ballad, als ze het lek-
ker vinden klinken, proberen ze het te
spelen. Afgelopen zomer stond Batty
minX nog voor een uitzinnig publiek

bij het festival Herrie Bi'jTante Gerrie,
dit was het succesvolle begin van de
band op het grote podium. De vier-
mansformatie Batty minX, met een
topzangeres met ballen! , brengt voor-
namelijk opzwepende stevige Rock-
nummers. O.a. covers van Gavin De-
graw, Anouk, Beth Hart, Ellen ten
Damme, Amy Winehouse, The Black
Crowes, Melissa Etheridge etc..Batty
minX bestaat uit:Judith Brink [zang],
Gertjan ten Wolde [gitaar], André Jim-
mink [Drums],Ron Bastiaan Net [Bas]

Na dit spetterende optreden zal de
bühne bestegen worden door de band
Sugar Ray. Het Sugar Ray Powertrio is
een bluesrock band met een vet rand-
je ! Veel bekende nummers uit de ja-

ren zeventig, denk o.a. aan Jimmy
Hendrix - Stevie Ray Vaughan , worden
afgewisseld met muziek van nieuwe
gitaarhelden. Ook de eerste nummers
van het in oktober geplande debuut
album zullen bij wijze van try-out ten
gehore worden gebracht . De ervaren
leden van Sugar Ray hebben allen in
meerdere bekende en onbekende
bandjes gepeeld, maar zijn na vele ja-
ren weer daar waar ze zich thuis voe-
len: In de bluesrock en in de gezellige
kroegen en op de kleinere podia. Ook
achter de schermen wordt er hard ge-
werkt bij Sugar Ray. Zowel de podium
aankleding alsook de muziek worden
in detail uitgewerkt. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan de eerst cd
met eigen werk. 

Zaterdag 17 januari 2009. Aanvang
21.00 uur.

Rocknight in De Bierkaai

De aftrap wordt gegeven door Batty minX. Dit betekent vrij vertaald: maf
en uitdagend. Bij de bestuursverkiezing zijn Edgar

Luesink, Peter Schut en Bennie Men-
ting aftredend en herkiesbaar. Secre-

taris Bennie Bloemdaal stelt zich niet
herkiesbaar. Het bestuur van de afde-
ling Bronckhorst heeft de imkerver-
eniging Doesburg uitgenodigd om de-
ze avond uitleg te geven over het bezi-
ge bijenleven. 

‘In het dagelijks leven schenken we
daar niet zoveel aandacht aan, maar
de bijen kunnen voor ons boeren’, al-
dus de argumentatie van het bestuur
voor deze uitnodiging’.

Nieuwjaarsbijeenkomst LTO
Noord afd. Bronckhorst e.o.
LTO Noord, afdeling Bronckhorst
e.o. houdt op vrijdag 16 januari in
zaal Winkelman in de Keijenborg
een Nieuwjaarsbijeenkomst. Dan
zullen onder meer de sectoren
melkvee, varkens, akkerbouw en
pluimvee uitgebreid aandacht krij-
gen.

De toegezegde bedragen worden ge-
bruikt voor uiteenlopende doelen. 

Mevrouw Bakker kan met haar bijdra-
ge een jongen met een verstandelijke
beperking helpen een boek uit te bren-
gen over zelfstandig wonen. Speeltuin-
vereniging ’t Spölhöfke uit Harreveld
gebruikt het geld voor het vervangen
van de waterpomp met speeltoestel in
hun speeltuin. Betula Zorg en Welzijn
uit Borculo heeft de bijdrage ontvan-
gen voor de inrichting van een multi-

functioneel sportterrein. SBO Diek-
maat vervangt het houten speeltoestel
op het schoolplein. Tenslotte wil de
stichting Vrienden van de Leeuwerik
de bijdrage gebruiken voor het realise-
ren van een nieuw school- en speel-
plein.

ProWonen zegde voor het eerst in
2007 met ProBijzonder steun toe aan
verschillende bijzondere initiatieven
en activiteiten. Met ProBijzonder wil
ProWonen het wonen en leven in haar
werkgebied verbeteren of versterken
en op deze manier bijzondere initia-
tieven stimuleren die zonder bijdrage
niet of lastig van de grond komen.
Jaarlijks stelt ProWonen hiervoor
maximaal 15.000 euro beschikbaar.
Een commissie beoordeelt de binnen-
gekomen aanvragen en beslist uitein-
delijk wie een bijdrage ontvangt. Een
aanvraag voor ProBijzonder kan één
keer per jaar ingediend worden. Een
aanvraag moet in ieder geval uiterlijk
1december bij ProWonen binnen zijn.
Een folder met een speciaal aanvraag-
formulier is af te halen bij een van de
woonwinkels van ProWonen of te
downloaden van www.prowonen.nl

ProWonen steunt met ProBijzonderfonds

lokale projecten
De commissie van het ProBijzon-
derfonds heeft in december aan
vijf lokale projecten financiële
steun toegezegd. Speeltuinvereni-
ging ’t Spölhöfke, Betula Zorg en
Welzijn, SBO Diekmaat en Vrien-
den van de Leeuwerik ontvingen
een bijdrage uit het fonds. Maar
niet alleen verenigingen of stich-
tingen kunnen zich aanmelden
voor het fonds. Mevrouw Bakker
uit Lichtenvoorde stuurde een in-
dividuele aanvraag in en ontving
ook een bijdrage uit het ProBijzon-
derfonds. In totaal heeft de com-
missie ruim 8.000 euro toegekend.

Ook vanuit het Parochieverband
Graafschap Zutphen willen we met
een grote groep deelnemen aan deze
bedevaart. 

Pastoor Hogenelst zal mee gaan om
deze reis pastoraal te begeleiden. Ge-
lijktijdig zal ook voor jongeren een
speciale jongeren-Lourdes-bedevaart
worden georganiseerd. We zullen rei-
zen met de trein of met het vliegtuig.

De treinreis is van 25 april tot en met
2 mei en de reis per vliegtuig van 26
april t/m 1 mei. Het aantal plaatsen is
aan een maximum gebonden. Om al-
vast in de stemming te komen worden
jong en oud uitgenodigd op de infor-
matieavond. 
Deze is geheel vrijblijvend en verplicht
tot niets. Deze avond wordt gehouden
op donderdag 22 januari om 19.30 uur
in het personeelsrestaurant van
G.G.Net, Vordenseweg 12, Warnsveld.
Locatie: ‘De Kamp’.

Voor verdere informatie, inschrijven of
aanmelden voor de informatieavond
kan contact worden opgenomen met
de Lourdeswerkgroep, mevrouw Willy
Hermsen, Vierakker/Zutphen telefoon
(0575) 52 08 45 en mevrouw Paulien
Looten-van der Vaart, Zutphen, e-mail:
gpvandervaart@hccnet.nl

Informatieavond op donderdag 22 januari

Bisdombedevaart naar
Lourdes
Van 25 april tot en met 2 mei 2009
wil het Aartsbisdom Utrecht een
Bisdom-Lourdes-bedevaart organi-
seren. Deze Lourdesbedevaart is
een initiatief van Aartsbisschop W.
Eijk. Het is de bedoeling met veel
mensen samen en grote groepen
uit de diverse parochieverbanden
van het Bisdom Utrecht, op bede-
vaart te gaan.

In het afgelopen jaar kwamen er 49
eekhoorns, 177 egels, 125 hazen en ko-
nijnen, 24 bunzing, marter of wezels,
1 das, 7 vossen, 15 ree-kalveren, 1 wild-
zwijn, 6 vleermuizen, 11 mollen of

muizen, 1 nerts, 3 waterschildpadden,
11 hoenders, 15 watervogels exoten, 12
volière vogels, 15 meeuwen, 138 een-
den, meerkoet of waterhoenders, 4 ijs-
vogels, 379 hout-, tortel-, post- of sier-

duiven, 14 kieviet/ scholeksters, 44
ganzen/zwanen, 8 spechten, 45 zwalu-
wen, 106 kleine zangvogels, 100 me-
rels, lijsters, 22 reigers/aalscholvers, 64
kauw, kraai of roek, 8 fazanten/patrij-
zen en 40 roofvogels genieten van de
tijdelijke opvang om vervolgens weer
te worden uitgezet in de natuur.

Om dit alles te kunnen doen zijn
Toon, Petra en de beesten afhankelijk
van giften, steun en hulp van vele
vrienden van Noach.

Naamsaanpassing Noach

Met ingang van dit jaar heeft vogelasiel Noach in Halle haar naam aan-
gepast en verandert in ‘Stichting Opvang Noach’ omdat de oude naam de
lading al jaren niet meer dekte. Op de website www.opvangnoach.nl vindt
u alle bijzonderheden over het opvangcentrum voor dieren in Noord-Oost
Achterhoek. Bijgaand een overzicht van de dieren die in het afgelopen
jaar in Halle werden opgevangen met de bedoeling ze terug te plaatsen in
de natuur, want alleen dan vindt ‘Noach’ de opvang gewenst.



De deelnemers kregen voor de start
een ‘officiële’ stempelkaart en na af-
loop een medaille waarop de gereden
afstand was vermeld. Rogier van Zuile-
kom kreeg de ‘Speedprijs‘ toegekend.
De prijs voor de schaatser die als eerste
deelnemer op de 30 kilometer binnen
kwam. Rik Limpers kreeg de ‘Kluun-
prijs’, volgens de jury voor zijn ‘actieve
en overtuigende manier van rijden’.
Rik reed de 5 kilometer. Het totaal
aantal deelnemers tijdens deze ronde-
tocht bedroeg 120. Henk Visschers
(hoofd organisatietochten) was dan
ook zeer tevreden over het verloop en
opkomst. Overigens werd de tocht
voor het laatst in 1997 verreden.

Zaterdagavond was er voor het be-
stuur en de vrijwilligers van de ijsbaan

veel werk aan de winkel. Zo werd er
o.m. gedweild, zodat de baan er op de
vroege zondagmorgen weer picco bel-
lo bij lag. Tot op heden hebben circa
6000 personen de ijsbaan bezocht. 
De weersverwachting voor deze week
zijn minder gunstig. Hoe het ook zij,
liefhebbers van de schaatssport heb-
ben de afgelopen twee weken hun
haartje op de baan in Vorden kunnen
ophalen.

Zondagmorgen, 11 januari zijn er op
de ijsbaan in Vorden kortebaanwed-
strijden gehouden voor zowel licentie-
houders, als niet-licentiehouders.
er waren maar liefst 38 deelnemers.
Het was prachtig weer en er waren
veel ouders en andere belangstellende
die kwamen kijken.

Rondetocht 'IJsbaan Vorden' uitstekend verlopen
De ijsvereniging ‘Vorden’ organiseerde dit weekend op de ijsbaan aan het
Hoge een ‘Rondetocht’ waarbij de deelnemers uit vijf afstanden konden
kiezen: 5, 10, 15, 25 of 30 kilometer. De meeste belangstelling ging uit naar
de afstand over tien kilometer.

1e omloop - 2e omloop - subtotaal - eventuele finale - totaal 

Meisjes 6 en 7 jaar:
1e Isa Ribbers 21,38 - 20,12 - 41,50 - 19,07 - 60,57.
2e Amber v/d Kolk 23,83 - 21,00 - 44,83 - 20,26 - 65,09.
3e Joy Langeler 27,38 - 30,02 - 57,40.
3e Amber Pijnen 32,68 - 28,23 - 60,91.

Meisjes 8 en 9 jaar:
1e Josine Gerritsen 15,75 - 14,53 - 30,28 - 14,26 - 44,54. 
2e Romy Goorhuis 17,73 - 15,82 - 33,55.
3e Leonie Deen 17,71 - 17,73 - 35,44.
3e Yentl Langeler 19,08 - 19,81 - 38,90.

Meisjes 10 jaar:
1e Anouk Hulshof 15,86 - 16,24 - 32,10.
2e Kelly v/d Bos 16,53 - 16,30 - 32,83.
3e Kelly Teunissen 16,51 - 17,70 - 34,21.

Meisjes 11 jaar en ouder:
1e Claudia Wittenberg 15,33 - 15,08 - 30,41 - 15,03 - 45,44.
2e Yukiko Boin 15,52 - 16,10 - 31,62 -20,95 - 52, 57.
3e Astrid Lensink 16,85 - 16,25 - 33,10.

Meisjes junioren C met wedstrijdlicentie:
1e Ruth Wezinkhof 11,17 - 10,88 - 11,16 - 33,61.
2e Jessica Oudenampsen 11,46 - 11,32 - 11,17 - 33,95.
3e Lisa van Eek 12,00 - 11,63 - 11,67 - 35,30.
3e Caroline Keppels 11,39 - 13,28 - 11,82 - 36,49.

Jongens 6 en 7 jaar:
1e Niels Deen 23,18 - 22,61 - 45,79.
2e Duncan Pijnen 27,85 - 31,21 - 59,06.

Jongens 8 en 9 jaar:
1e Ruben Nijhof 15,24 - 13,98 - 30,28 - 14,26 - 44,54.
2e Dylan 15,27 - 15,15 - 30,42.

Jongens 10 jaar:
1e Roy Rechterschot 14,74 - 14,87 - 29,61 - 15,12 - 44,73.
2e Jur Hovink 15,40 - 15,58 - 30,98 - 14,83 - 45,81.
3e Frank Mensink 17,53 - 15,40 - 32,93.

Jongens 11 jaar en ouder:
1e Thijl ter Beek 16,39 - 15,57 - 31,96.
2e Jesse Pardijs 16,39 - 15,89 - 32,28.
3e Jirad Ossewaldt 18,34 - 17,38 - 35,72.

Jongens pupillen met wedstrijdlicentie:
1e Bart Kuitert 11,32 - 11,73 - 11,64 - 34,69.
2e Thijs Govers 11,65 - 12,07 - 12,01 - 35,73.
3e Tim Hulshof 11,79 - 12,04 - 12,28 - 36,11.
3e Sjoerd Christiaans 12,79 - 12,82 - 13,09 - 38,70.

Jongens junioren C met wedstrijdlicentie:
1e Sander Meijerink 10,25 - 10,13 -10,40 - 30,78.
2e Jorn Kuitert 11,04 - 10,74 - 11,01 - 32,79.
3e Martin Mensink val - 11,32 - 11,09.

Heren met wedstrijdlicentie:
1e Renee Derksen 9,33 - 9,70 - 9,68 - 28,71.
2e Jelle van der Zwaag 10,53 - 10,36 - 10,74 - 31,63.

Voorzitter Hennie Reindsen (links) en Rogier van Zuilekom. Rik Limpens.

Op de site van de ijsclub staan de uitslagen vermeld en tevens een
heleboel foto's. www.ijsclublochem.nl/kortebaan.htm en 

www.ijsclublochem.nl/fotos.htm
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Cadeau-tip

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

Rij ook in de winter veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

Het is winter. Een lege accu, bevroren ruiten, slippartijen en 

verkeersongelukken. Met een goede voorbereiding en een aangepaste 

rijstijl kunt u dit grotendeels voorkomen. De rijstijl van Het Nieuwe 

Rijden zorgt er ook in de winter voor dat u ontspannen en veilig aan

het verkeer deelneemt en bovendien brandstof bespaart. Gelijkmatig 

rijden, vroegtijdig doorschakelen en behoedzaam remmen zijn in 

de winter belangrijk om slipgevaar te verminderen. De Doeks uut

Hasselt weten het al: schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere 

versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Laat de auto bij het naderen 

van een verkeerslicht rustig uitrollen in de versnelling, zodat u niet 

overdreven hard hoeft te remmen.

Met enkele simpele maatregelen zijn 

u en uw auto goed voorbereid op de 

vrieskou:

winterbanden

Slecht zicht is een belangrijke 

oorzaak van ongevallen. Doordat de 

tijd tussen servicebeurten tegen-

woordig steeds langer wordt, kan het 

gebeuren dat u moet constateren dat 

de ruitensproeierpomp óf lucht óf 

ijsklontjes aanzuigt. En dat de wis-

sers, in plaats van wissen, strepen 

trekken. Het checken en zonodig bij-

vullen van de ruitenwisservloeistof 

is daarom vooral in de winter van 

essentieel belang voor uw veiligheid 

en die van uw medeweggebruikers.

Houd de
wintervoorraad bij
Zorg ervoor dat u de juiste winter-

spullen in huis heeft, zodat u niet

voor vervelende verrassingen komt

te staan. Met een krabbertje zijn de

ruiten gemakkelijk van ijs en sneeuw

te ontdoen. Een andere snelle manier

om de ruiten te ontdooien is een 

spray. Om te voorkomen dat ruiten

bevriezen kunt u deze ook afdek-

ken met kranten, een deken, folie of

met een dakhoes. Jos Krechting van 

het ANWB Test- en Trainingscentrum 

adviseert: “Voor een goed zicht is het 

van belang regelmatig de ruiten te

reinigen met ruitenreiniger (zowel de 

binnenkant als de buitenkant). Houd 

altijd een wisser of een schone doek

paraat voor het verwijderen van con-

dens. Vul bovendien de ruitensproei-

ervloeistof (ook voor de achterwisser) 

regelmatig bij en zorg ervoor dat hier 

in de winter antivries in zit. Bewaar 

een slotontdooier nooit in de auto.”

Wintervoorbereiding
Bij een goede wintervoorbereiding

hoort ook een winterbeurt, waarbij 

de auto grondig wordt gecontroleerd.

Michel van Lindert van BOVAG: “Veel 

ellende is te voorkomen met een

winterbeurt. Vooral wat oudere auto’s 

kunnen voor winterse ongemakken

zorgen die eenvoudig te voorkomen

zijn met een goede voorbereiding.” 

Zeker de accu verdient deskundige

aandacht. In de winter vraagt de 

motor meer startvermogen, terwijl

de capaciteit van de accu lager is 

dan bij hogere temperaturen. Rijd

de eerste paar kilometers rustig en

laat de motor op temperatuur komen 

voordat u hem zwaarder belast. 

Hierdoor voorkomt u onnodige slijtage 

aan de motor. En het mooie is dat de

auto ook nog eens minder brandstof 

verbruikt.

rij veilig en efficiënt
Voorkom ongelukken door voldoende

afstand te houden. Door rustig te 

rijden wordt de kans op slippen kleiner. 

Wanneer de auto toch in de slip raakt, 

vermijd dan abrupte stuurbewegingen

of plotseling remmen. Slipt de auto

door, trap dan de koppeling in en blijf

sturen in de richting waar u naartoe 

wilt. Gladheid is oorzaak nummer 1 

van ongelukken en slecht zicht staat 

op nummer 2. Zet bij slecht zicht de 

blower of ventilator op de hoogste 

stand en de kachel op de warmste 

stand gericht op de voorruit. Is uw 

auto uitgerust met voorruitverwarming

gebruik deze dan na het starten zo

kort mogelijk. Dit geldt ook voor de 

achterruitverwarming. Bij lage buiten-

temperaturen duurt het langer voor 

de motor op bedrijfstemperatuur komt 

met als gevolg dat u op een langer 

traject een veel hoger brandstofver-

bruik heeft dan normaal. Gebruik de

auto daarom zeker in de winter zo min

mogelijk voor korte ritten.

Vergeet niet de banden-
spanning te controleren
Doordat de wegen in de winter vaak 

nat, glad of bevroren zijn, is de 

bandenspanning van de auto in de 

winter extra belangrijk. “Een juiste 

bandenspanning zorgt ervoor dat 

de auto optimaal bestuurbaar is, 

de remweg korter is en verkleint de 

kans op slippen bij regen, hagel en 

sneeuw. Controleer daarom ook 

‘s winters maandelijks de banden-

spanning,” aldus Edwin Brinksma van 

VACO. “Doe net als de jongens van 

Doek: controleer uw bandenspanning 

elke maand. In het instructieboekje 

van de auto en op de binnenzijde van 

de tankklep of het portier staat de 

juiste bandenspanning vermeld.”

Zodra de R in de maand komt, zijn 

winterbanden, gemonteerd door een 

erkend garage- of bandenservice-

bedrijf, een mogelijkheid. Winterban-

den zijn ontwikkeld om meer grip en 

minder slip te bieden bij slecht weer 

en onder winterse omstandigheden 

(regen, sneeuw en - in mindere 

mate - ijs). Door de bijzondere 

samenstelling van winterbanden 

blijft het rubber ook bij lage tem-

peraturen flexibel en zorgt daardoor 

voor een betere grip. Hierdoor heeft 

u minder kans op ongelukken.

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden is een initiatief 

van SenterNovem en de ministeries 

Meer informatie hierover vindt u op 

de website:

www.hetnieuwerijden.nl

Zet bij slecht zicht de blower of ventilator op de hoogste stand en de kachel op de warmste stand gericht op de voorruit.

Eerst krabben, dan pas starten!

Bereid uw auto tijdig en goed voor

-

vloeistof, slotontdooier e.d.)

deurstijl of het tankklepje)

Eerst krabben, dan starten

dakhoes of foliedeken

stand, gericht op de voorruit

te wissen

Rij veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

2000 en 2500 toeren

verkeerslicht, laat dan tijdig gas los en laat de auto in de 

versnelling van dat moment uitrollen

bij een spoorwegovergang, in de file, wanneer u iemand afhaalt, 

enzovoorts. Start u weer, doe dit dan zonder gas te geven

toerenteller, cruise control en boordcomputer

dakkoffers

Tips voor koude winterdagen:

Goed voorbereid de winter in
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HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 17 januari
in de discotheek

D.J. Dion

GASTOUDER GEZOCHT IN LAAG KEPPEL E.O.:
M.i.v. 15 februari a.s. zijn we op zoek naar een

leuke gastouder voor een meisje (3 maanden) op
maandag en woensdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Vergoeding € 4,00 per uur per kind.
Bel voor meer informatie of andere vacatures

met het gastouderbureau van Kinderij:
0313-431000 of mail naar goo@kinderij.nl.

Zie ook: www.kinderij.nl

Koe zoekt melker met passie… 
Op zoek naar dé ideale parttime baan? Word melker bij AB Oost!

AB Oost heeft voor jou dé perfecte parttime baan gevonden: koeien melken. Je 
werkt daarbij bijvoorbeeld een paar uurtjes ’s ochtends en/of ’s avonds. Bij onze 
klanten staan momenteel veel vacatures open voor deze leuke baan. We kunnen je 
daardoor volop keuze bieden in de indeling van je werk. Werk je bijvoorbeeld liever 
alleen op bepaalde dagen? Dan kan dat in de meeste gevallen goed voor je gere-
geld worden. 

Heb jij een passie voor dieren en in het bijzonder voor koeien? Ben je gemotiveerd, 
heb je plezier in het melken en weet je van aanpakken? Dan is deze baan écht iets 
voor jou! 

Ervaring is een pre, maar niet vereist. Indien nodig volg je eerst een korte en praktische
opleiding. Daarna kun je vrijwel direct aan de slag op een vast adres! 

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Wilfred Evers (relatiebeheerder) via 
telefoonnummer 0900-9896. Je kunt ook direct solliciteren door je CV en een korte 
motivatie te sturen naar wevers@aboost.nl

Over AB Oost
AB Oost is de grootste werkgever in de regio en werkzaam in de 
provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. 
Je kunt bij ons aan het werk in verschillende functies en branches. 
Zo kun je aan het werk in de agrarische sector, maar ook in de bouw, 
groenvoorziening, administratieve sector of op veterinair gebied. 
Het motto van onze medewerkers: mouwen opstropen en er tegen aan!

Oost

����� altijd

GEZOCHT MET SPOED

TAXI CHAUFFEURS M/V
IN BEZIT VAN CHAUFFEURSPAS

VOOR SCHOOL- EN ZIEKENVERVOER.

VOOR INFORMATIE VRAGEN NAAR;
MARCEL OF SYLVIA REINDSEN

AUTOMOBIEL EN TAXIBEDRIJF

REINDSEN VOF
ACHTER DE HOVEN 8, 7021 AG ZELHEM

TEL. 0314-621533

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

Bouwbedrijf Bruggink ontwikkelt en bouwt projecten 
voor de particuliere en zakelijke markt. Het gaat 
hierbij zowel om nieuwbouw als verbouwprojecten. 
Naast het bouwbedrijf is een keuken-/sanitairbedrijf 
actief, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Vanwege onze goed gevulde orderportefeuille en 
een ontstane vacature hebben we behoefte aan 
een extra

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
het aanvragen van bouwvergunningen
controleren en actueel houden c.q. aanpassen van 
tekeningen of uitvoeringsdetails
op basis van werktekeningen en planning berekenen 
en afroepen van benodigde materialen en diensten
het maken van werkinstructies/werkboekjes voor 
metselaars, timmerlieden, installateurs en uitvoerders
onderhouden van contacten met opdrachtgevers,
onderaannemers en leveranciers

Wij vragen:
een afgeronde opleiding en ervaring 
als werkvoorbereider
klantgerichte instelling
HBO denk- en werkniveau
goed en flexibel in teamverband kunnen werken

Wij bieden:
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
prettige collega’s 
goede ontplooiingsmogelijkheden 
een organisatie die veel waarde hecht aan goede 
persoonlijke verhoudingen en de inbreng van
medewerkers

Inlichtingen over deze functie kunt u telefonisch 
inwinnen bij: B. Heutinck: 0315 24 29 29

Schriftelijke sollicitaties met uw cv kunt u 
naar onderstaand adres sturen of een e-mail
verzenden naar: b.heutinck@bruggink-bv.nl

Werkvoorbereider

JORDI WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.
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AAllss uu rreeggeellmmaattiigg
iieettss ttee mmeellddeenn
hheeeefftt ......

ooookk sstteerrkk iinn hheett
periodieke wweerrkk!!

U wilt voor uzelf beginnen? Kies dan voor de meest ondernemende  

bank in uw regio: Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.  

Wij helpen u graag om uw bedrijf tot een succes te maken.  

Loop vrijblijvend bij ons binnen of bel voor een afspraak met  

één van onze adviseurs: (0575) 43 99 98. 

Waar begin je als
startende ondernemer?

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

www.rabobank.nl/graafschap-noord

NIEUW: 
GILDEGRAAN 
EEN HEERLIJK LICHT

MEERGRANEN BROOD

NU 400 GRAM 

VOOR           € 1.50

vanaf donderdag
15 januari

KAMPIOENTJES

NU 3 VOOR € 1.20

TOMPOUCE

NU VOOR1.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 januari.

TIRAMISU VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Aantrekkelijke
Actie!
Na de dure decembermaand,

Kinderen knippen
nu voor 10.00 euro
(normaal 16.00 euro)

Deze aanbieding is geldig op
woensdagmiddag 14, 21 en 28 januari.
Alleen geldig voor de lagereschool jeugd.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423
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Nieuwstad 30
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Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij


