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Deze week
Gymnasten Sparta 
“geruisloos” over 
naar “Gym Vorden’

‘We liggen precies 
op schema’

CWV MEDO 
fuseert met 
Elweco

Nieuwe 
 instrumenten 
Harmonie Vorden

Nieuwjaars-
bijeenkomst Vordens 
Mannenkoor

Danny Maalderink 
niduwe drummer 
Lady en de 
Vageband
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Politie, ambulance en brandweer
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Winterswijk (0900) 500 9000
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Bedrijfsmedewerkers, (bestuurs)le-
den van dorpsbelangenorganisaties 
en verenigingen, vrijwilligers, spor-
ters en andere aanwezigen werden 
door burgemeester Henk Aalderink 
welkom geheten op deze nieuwjaars-
receptie. Een traditie. “Al negen jaar 
doen we dat op onze wijze,” zo begon 
hij. “En wij kijken niet of dat het aller-
goedkoopst kan. Wij kijken gewoon 
naar wat we terug kunnen doen aan 
al die vrijwilligers, al die sporters en 
al die mensen die in Bronckhorst ac-
tief zijn.”

Terugkeer
“Allereerst wil ik natuurlijk de vele 
honderden mensen bedanken voor 
de geweldige warmte die ik mocht 
ontvangen de afgelopen maanden. 
Het heeft er zeker aan bijgedragen 
dat ik hier nu sta,” aldus Henk Aal-
derink. “Ook vanavond, de warmte 
die u mij gaf, is denk ik gewoon een 
ontzettende blijk van waardering. Ik 
dank u daar zeer hartelijk voor.” De 
behandelingen die zijn gestart in sep-
tember, worden voortgezet. “Ik hoop 
dat ik die strijd ga winnen. Ik ga pro-
beren te leven met kanker. Toen de 
arts dan ook de woorden sprak: Mijn-
heer Aalderink, het wordt tijd dat u 

leuke dingen gaat doen, was mijn 
eerste reactie: dan word ik weer bur-
gemeester.”

Afscheid
Burgemeester Aalderink hervatte op 
1 januari 2014 zijn functie en richtte 
het woord tot zijn vervanger Fred de 
Graaf die hem vooraf beloofde dat 
het schip op koers zou blijven. “Dat 
is prima gelukt. Namens de raad, het 
college, de ambtelijke organisatie: 
Dank en heel veel succes bij je nieu-

we gemeente.” De Graaf kreeg een 
flinke bos bloemen en luid applaus.
Op zijn beurt blikte de heer De Graaf 
terug op zijn periode in Bronckhorst. 
“Die drie maanden zijn voor mij 
erg belangrijk geweest. In de eerste 
plaats, omdat ik heb mogen merken 
dat Bronckhorst een fantastische ge-
meente is, met ongelofelijk aardige, 
vriendelijke, open, toegankelijke en 
meewerkende inwoners.” Hij be-
dankte de vele mensen, met wie hij 
heeft gewerkt. “Ik ben zeer onder de 

indruk geraakt van de werkkracht, 
werklust, kennis en ervaring van het 
gemeentelijke apparaat van Bronck-
horst, dat zich kan meten met veel 
grotere gemeenten.” 
Hij dankte tot slot voor de openheid 
en warmte en wenste een ieder en 
niet in de eerste plaats de burgemees-
ter, alle goeds.

Verderop in deze krant meer over 
de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Bronckhorst.

Burgemeester Aalderink terug op zijn plek 
in Bronckhorst
Bronckhorst - Maandagavond 6 
januari kwamen veel belangstel-
lenden naar het gemeentehuis 
van Bronckhorst om het college 
van burgemeester en wethouders 
de hand te schudden en gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Zij waren 
tevens getuige van de benoeming 
van de vrijwilliger van het jaar, 
het huldigen van de sportkampi-
oenen en de warme woorden van 
dank van burgemeester Henk 
Aalderink en interim burgemees-
ter Fred de Graaf.

Burgemeester Henk Aalderink bedankt interim burgemeester Fred de Graaf.

Afgelopen zondag was het in het 
Drentse Gasselte bij Gieten opnieuw 
de torenhoge favoriet Lars van der 
Haar die met de eer ging strijken. 
Thijs van Amerongen is al jaren in 
de voorste gelederen te vinden: een 
keer tweede, een keer vierde, vo-
rig jaar derde en afgelopen zondag 
opnieuw een derde plek. Toch een 
resultaat om trots op te zijn. “Tevre-
den of teleurgesteld met brons?”, zo 
vroegen we Thijs na afloop. “Allebei 
een beetje. Natuurlijk begon ik met 
de beste bedoelingen aan deze kam-
pioenswedstrijd. Lars van der Haar 
was de absolute favoriet, maar daar 
wilde ik mij op voorhand niet bij neer 
leggen. Het probleem was dat ik juist 
vandaag geen goede benen had. Al 
direct een slechte start, kwam niet 
goed in de pedalen waardoor ik gelijk 
op achterstand kwam. Gelukkig kon 
ik in de tweede ronde naar de beide 
koplopers Lars van der Haar en Cor-
né van Kessel toe rijden. Toen samen 
met z’n drieën op kop. Niet lang, 
want een demarrage van Lars van der 
Haar was ons te machtig. Lars nam 
vijftien seconden voorspong op van 
Kessel en ik volgde op dertig secon-
den. Deze situatie bleef tot het eind 
ongewijzigd. Ik hoopte nog wel dat 

Corné van Kessel een steekje zou la-
ten vallen, maar dat gebeurde niet. 
Het was in Gasselte trouwens een 
mooi, maar wel zwaar parcours, met 
name op de ‘harde stukken’ had ik 
het moeilijk. Lars van der Haar is de 
terechte winnaar en ik moet met de 
derde plaats tevreden zijn”, zo sprak 
Thijs van Amerongen berustend.

Veel tijd om over deze uitslag na te 
denken is er niet, want maandag 13 
januari was de datum van vertrekt 

met de nationale selectie veldrijders 
naar een trainingskamp in Spanje. 
Daarna volgen er komend weekend 
twee wedstrijden, waaronder een 
‘grote’ wedstrijd in Leuven. Vervol-
gens nog een paar wedstrijden om 
de ‘B post Bank Trofee’ waar Thijs in 
het tussenklassement achter de Bel-
gen Sven Nys en Niels Albert op de 
derde plaats staat. Eind januari wordt 
in Frankrijk de laatste wereldbeker-
wedstrijd gereden. Thijs, momenteel 
zevende, hoopt nog een paar plaatsjes 
in het klassement te kunnen stijgen.
De wereldbeker kan Lars van der 
Haar nauwelijks ontgaan. De wed-
strijd uitrijden is voor hem al vol-
doende. Zondag 2 februari staat voor 
de veldrijders de zwaarste klus van 
het seizoen op het programma. Het 

wereldkampioenschap in eigen land, 
in Hoogerheide. Wellicht droomt 
het Nederlandse trio Lars van der 
Haar, Corné van Kessel en Thijs van 
Amerongen op de finish wel van de-
zelfde volgorde als afgelopen zondag 
in Gasselte. Onder meer de Belgen 
Niels Albert en Sven Nys zullen onge-
twijfeld proberen om daar een stokje 
voor te steken, maar om in de termen 
van Thijs van Amerongen te spreken: 
“Je weet maar nooit”!

Nederlands kampioenschap veldrijden

Thijs van Amerongen: ‘Er zat niet meer in dan de derde plek’
Vorden - Het zit Thijs van Amerongen de laatste jaren tijdens het Ne-
derlands kampioenschap veldrijden niet mee. Steeds duikt daar de 
naam Lars op en steeds eist een veldrijder met deze naam de kampi-
oenstrui op. Eerst was het Lars Boom die jarenlang als eerste de meet 
passeerde. Vorig jaar kwam een andere Lars (van der Haar, red.) als 
winnaar te voorschijn.

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

Dikke Vleesribben
 500 gram

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
Bij de Plus parkeert u voor de deur!

¤1.99
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Dagmenu’s 15 t/m 21 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 15 januari
Tomatensoep / Spies Rotonde met kruidenboter, aardappelen 
en groente

Donderdag 16 januari
Boerenkool met spekjes, rookworst en verse worst, zuurgarni-
tuur / Vanillepudding met bessensap en slagroom

Vrijdag 17 januari
Champignonsoep / Weense vis met ravigotesaus, aardappelsa-
lade en rauwkostsalade

Zaterdag 18 januari (alleen afhalen / bezorgen)
Gehaktbal met jus, frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Maandag 20 januari Gesloten

Dinsdag 21 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

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

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

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

Gevraagd: standhouders voor

rommel/zwarte markt op 25

en 26 januari in de sporthal

De Veldhoek. Inl.: 06-17 63

66 41.

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING
T.k: grote partij grote- en kleine

balen tarwe stro voerkwaliteit

en kleine baaltjes mooi hooi.

Voor bestellen even bellen: 06

51946908. Kan ook bezorgd

worden J. Gosselink Toldijk.

Cursus Praktische Basisken-

nis Voeding : op een Gezonde

en Gezellige manier afslanken

en op Gewicht blijven. Gratis

info-avond : 14, 15, 21 en 22

januari. Aanmelden : 06-55

166 420

Cursus Botanisch tekenen.

Start op 23 januari (ochtend)

en 5 maart (avond), zes les-

sen van 2,5 uur. Informatie:

www.tuinstudiorozenhorst.nl

of 0652723770.

Gratis Lips bij tube Heat loti-

on. Pure Aloë vera producten. 

Warnsveld Jannie Nijkamp 

0575 -  521316

Jachthondentraining voor

Puppy's en Jonge honden!

KNJV Jachthondentrainings-

Groep Zwiep begint op

03 februari met het nieuwe

seizoen in de Manege in

Warnsveld. Voor meer

informatie kijk op

www.knjvzwiep.nl of neem

contact op met: 0314-641685

(Ed en Geesje Starink)

TE HUUR per 1 febr. vrij-

staand woonhuis (tijdelijk)

te WICHMOND alles begane

grond 170 m² intree, hal,

gang, 2 sl.kamers, badkamer,

berging, woonkamer 41,5 m²

keuken 27,5 m², vlizotrap naar

bergzolder. inl. 06-21580650.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts 
18 - 19 januari, J.J. de Kruif Vorden. 0575-553372

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
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. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

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

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

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-

dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-

14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

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

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

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 19 januari Rvk “Dienst van de eenheid” in de Dorpskerk 

10.00 uur: ds. D. J. Kool. 1e C: Oecumene (LA); 2e C: Raad van 

Kerken.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 januari 10.00 uur, Hr. H Dijkman, Vorden

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 januari 10.00 uur, Oecumenische viering locatie: N.H. 

Kerk vg. werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 januari geen viering

Zondag 19 januari Eucharistieviering, 9.30 uur pastor Hogenelst 

Weekenddiensten

GEZOCHT !!!

kringloop de Boedelhof zoekt

mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt, in het bezit van

een PGB, CIZ o.i.d.

bel 0575-555456

of kom langs voor een kop

koffie.

Gezocht per direct: woonruim-

te/appartement in Vorden. Tel.

06-18093895

Deze zelfstandige huisschilder heeft deze winter  wat minder werk,

en wil , tot eind maart, wel voor wat minder werken. Tarief € 28,-

inclusief BTW. Belt u met 06-21586660 voor een vrijblijvende

offerte.  Hartelijke groet, Victor Koeslag

Te huur/te koop: hal 400

m2 met inpandig kantoor in

Drempt incl. 1600 m2 par-

keerplaats. Ook te huur in af-

zonderlijke afsluitbare gedeel-

ten. Tel. 06 12 59 84 50.



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

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zoals jij was
zoals je bent
warme gedachten
ongekend
uit respect
uit verdriet
missen we jouw aanwezigheid
we vergeten je niet.

Lieve dappere
Tonnie

Rust zacht.

    De buurt

Op donderdag  30 januari  2014 zijn wij

Johan Goes
en

Janny Goes-Sprukkelhorst
40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie op  
1 februari van 16.00 – 17.30 uur  bij  Café-Restau-
rant Mentink, Groenloseweg  57  te Ruurlo.

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

’t Is goed zo…

Na een bijzonder positief leven met een warme 
belangstelling voor alles en iedereen om hem                 
heen, hebben wij met veel verdriet afscheid                
moeten nemen van onze lieve en zorgzame vader,  
opa en ouwe opa paardjes

GERRIT KONING
sinds 2 maart 2007 weduwnaar van

Lammerdina Willemina Seesink

in de leeftijd van 93 jaar.

Joke en Georg
 Daniël en Tamara, Lévi
 Sharon en Gerco

Henk en Betsie
 Sandra en Gerran, Finn
 Patrick en Wendy, Deyon, Djoy

Theo en Yvonne
 Yusa
 Migo
 Xumi
 Li-Feng

10 januari 2014
Nijlandweg 4a, 7251 KK  Vorden

Pa is bij ons thuis.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
en vrijwilligers van “De Wehme”,

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 15 januari om 
10.30 uur in de Hervormde Kerk te Vorden. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Dankzij haar doorzettingsvermogen en flair knokte 
zij zich altijd overal doorheen, maar ondanks de 
extra gekregen jaren heeft ze de strijd toch moeten 
opgeven.

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van mijn allerliefste vrouw, onze 
onvergetelijke mam en fantastische oma

Tonnie Wiggers-Oogjes

Ruurlo, 1 juli 1957 Zutphen, 7 januari 2014

   Harry
   Moniek & Patrick
   Sjors
   Rob & Marie-Claire
   Syenna
Banenkamp 9
7251 LV Vorden

We bedanken het team Molenwijk van Sensire 
Vorden voor hun liefdevolle verzorging.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

VORDENSE AUTO- EN MOTOR CLUB
“De Graafschaprijders”

Inloop Informatieavond

Op dinsdag 21 januari vanaf 19.30 is er een 
informatieve inloop avond in het clubhuis van 
V.A.M.C. de Graafschaprijders in de Kranenburg, 
Eikenlaan 2A, alwaar het bestuur van de VAMC 
“de Graafschaprijders” de in procedure zijnde 
milieuvergunning en bestemmingsplanwijziging 
van het crosscircuit, gelegen in het buurtschap 
Delden, toelicht.
U wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig 
te zijn, waarbij u vragen kunt stellen. 

M C

AV

Heden is overleden onze lieve zwager,

Gerrit Koning

Op de leeftijd van ruim 93 jaar.

   Schoonzusters en
   zwagers Koning

Vorden, 10 januari 2014

CURSUS PRAKTISCHE BASISKENNIS VOEDING 
op een gezonde en gezellige manier afslanken  

en op gewicht blijven. 

Gratis info-avond:  14, 15, 21 en 22 januari. 
Aanmelden:  06-55 166 420

u t



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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

SolarSmart
0314-344881
info@solarsmart.nl

Kijk op www.solarsmart.nl voor meer informatie of maak geheel vrijblijvend 
een afspraak voor een advies op maat. We zijn u graag van dienst.

BRONCKHORST

PROFITEER VANAF 1 MAART 2014 
VAN DE SUBSIDIE REGELING OP 

ZONNEPANELEN EXCLUSIEF VOOR 
GEMEENTE BRONCKHORST!

WWW.SOLARSMART.NL

AFVALLEN?... OF JUIST AANKOMEN?
Voor een voedingsadvies of 

dieetadvies op maat.

diëtist en coach

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

“EL ENCUENTRO”

 les in kleine groepen of privé.

 

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

UITVERKOOP

50% KORTING
HALVE PRIJZEN*

* op uitgezonderd nieuwe- en basiscollectie

Elke dinsdag

4 hele broden
Wit, tarwe of volkoren € 7,00
(bus, tijger of Gelders)

Elke woensdag

4 hele broden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden € 8.15
(bus of vloer)

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

SUPER LEKKER!!!!!!!!
Zoete navelsinaasappelen

10 voor € 2.99
Sappige Doyenne du Comice handperen

 2 kilo € 2.49
GROENTEKOOPJE!!!!!!!
Bloemkool per stuk € 1.49
Deze week alle gesneden stamppotgroenten
2e zak naar eigen keuze voor de HALVE PRIJS!!!!

Huisgemaakte witlofschotel met een GRATIS 

bakje rauwkost naar keuze p.p € 6.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 21 januari 2014



Op de vraag of de renovatiewerk-
zaamheden rondom het zwembad 
over een paar maanden inderdaad 
klaar zijn, is Timme Koster klip en 
klaar en zegt: “Ik heb er alle vertrou-
wen in, we liggen precies op schema, 
alleen moet het niet vier weken ach-
tereen gaan vriezen, maar daar ga ik 
niet van uit”. Het zwembad In de Den-
nen moet voortaan op eigen benen 
staan. Ter herinnering, de gemeente 
Bronckhorst heeft vorig jaar 625.000 
euro beschikbaar gesteld, waarmee 
gelijkertijd een eind kwam aan de 
jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Het 
bestuur van het bad heeft plannen op 
papier gezet waarin werd aangegeven 
dat men een ‘robuuste en toekomst-
bestendige exploitatie van tenminste 
20 jaar wil realiseren’, waarbij het 
zwembadbestuur er in haar plannen 
van uit gaat dat het zwembad mede 
wordt ondersteund door een groep 
vrijwilligers.
“Ik denk hierbij aan vrijwilligers die 
mee willen helpen aan de kassa, de 
horeca, schoonmaken, groenonder-
houd, diverse klussen e.d. Een groep 
van pakweg 20 personen, zodat men 
per week enkele uren actief is voor 
het zwembad.Er hebben zich al een 

aantal vrijwilligers aangemeld, ech-
ter nog niet genoeg. Belangstellen-
den kunnen een mailtje sturen naar 
info@zwembad-indedennen.nl. Ver-
volgens neem ik direct contact met 
hen op.”, zo zegt Timme Koster die 
‘lopende’ het seizoen kan beschikken 
over een vaste groep betaalde mede-
werkers, waarvan een aantal met een 
nul urencontract. Bedrijfsleider Tim-
me Koster, inmiddels al weer 13 jaar 
bij het zwembad in dienst, is direct 
na de sluiting van het zomerseizoen 
(begin september 2013) met het oog 
op de renovatieplannen, doorgegaan 
met werken.
Timme daarover: “In eerste instantie 
met het doornemen van de vele of-
fertes die we hebben opgevraagd. Dat 
betekent in nauw overleg met het 
bestuur keuzes gemaakt, met welke 
bedrijven we in zee zouden gaan. Ver-

volgens zijn we samen met een be-
drijf uit Winterswijk (Hacron-groep) 
begonnen om de bestrating rondom 
het bad er uit te trekken en het aan-
leggen van struiken en planten bij de 
terrassen. Vervolgens het schilderen 
van de kleedkamers, het aanpassen 
van de elektra, verwijderen van hek-
werken e.d. Naast het voetbalveld is 
ruimte gemaakt voor de aanleg van 
80 zonnecollectoren die straks mede 
zorgen voor de verwarming van het 
water in de bassins. Met dank aan de 
firma Beeftink zijn er ook de nodige 
bomen gekapt.” Op de plek van het 
oude entreegebouw verschijnt straks 
een nieuw gebouw van 17x17m2 (kas-
sa, kantoor, kantine).
Voor het gebouw wordt een terras 
aangelegd met prachtig zicht op het 
zwembad. De kleedhokjes worden 
gerenoveerd, de zonneweide wordt 
flink uitgebreid. “Ik fungeer tussen 
al die werkzaamheden als tussen-
persoon en daar waar noodzakelijk 
help ik een handje mee. Hartstikke 
leuk werk”, zo zegt de ‘allleskunner’, 
die richting toekomst nog graag en-
kele wensen in vervulling ziet gaan. 
“Ik hoop dat er nog een apart bad 4 
meter diep (10x10m2) met een spring-
plank gerealiseerd kan worden. Uit-
breiding met een glijbaan en een 
onderwaterverlichting staan ook nog 
op mijn verlanglijstje”, zegt Timme 
Koster met een brede grijns. 

Eén ding is ons uit de tekeningen 
en de rondleiding op het terrein van 
zwembad In de Dennen wel duide-
lijk geworden: wanneer alles klaar is, 
beschikt het dorp Vorden over een 
prachtige zwemaccommodatie. Niet 
alleen voor de plaatselijke bevolking 
en de scholen maar zeer zeker ook 
voor de vele toeristen die Vorden en 
omgeving elke zomer bezoeken.

Renovatie zwembad In de Dennen in volle gang

Bedrijfsleider Timme Koster: 
‘We liggen precies op schema’
Vorden - Een kraanmachinist is 
met een grote shovel bezig met 
puin ruimen. Het entreegebouw 
is afgebroken, de brokstukken 
worden afgevoerd. Een paar man-
nen zijn bezig met het zetten van 
tegels, verderop wordt gemet-
seld. Werkbusjes rijden af en aan. 
Kortom, er wordt met man en 
macht gewerkt om het Vorden-
se zwembad ‘nieuwe stijl’ eind 
april te presenteren. Tussen al 
die hard werkende mannen voelt 
Timme Koster, bedrijfsleider van 
het zwembad, zich als een vis in 
het water.

Timme Koster: “Je zult zien hoe mooi het wordt.”

Op deze plek verschijnt nieuwe entree.

Nu een uitgebreide reprise met een 
volwaardig concert. Het programma 
gaat van oude muziek tot recent ge-
componeerde muziek met componis-
ten zoals Jan Pieterszoon Sweelinck, 
Anton Bruckner, John Wiliams, Wil-
liam Byrd, Thomas Morley en Georg 
Gershwin naar David Paich en Jason 
Mraz. Het is een evenwichtig opge-
bouwde programmering, waarin 

naast solospel alle vormen van sa-
menspelen tot volledig ensemblespel
gebracht zullen worden. Het doel van
LBC is het promoten van de blaasmu-
ziek voor laag koper instrumenten
(trombone, euphonium en bastuba)
met in het bijzonder de trombone en
het trombonespel.
Dit vooral in het oosten van het land
en de grensstreek (Duitsland). Het 
LBC wil dit bereiken door zich veel
te presenteren in (kleine) veelzijdige
concerten, maar ook door het geven
van educatieve/interactieve kinder-
concerten en voorstellingen in op-
dracht van verenigingen en scholen.
Het LBC heeft een gevarieerd reper-
toire dat zich afwisselt van trio’s tot
en met octetten waarbij de alt- en
contrabastrombone niet geschuwd 
worden. Toegang €10,00 incl. koffie/
thee/consumptie. Jongeren t/m 16 
jaar gratis toegang. 

Meer info:
www.muziekdorpskerkvorden.nl.

Openingsconcert in 
Vordense Dorpskerk
Vorden - Het eerste concert in 
de serie maandelijkse Zondag-
middagconcerten in de Vorden-
se Dorpskerk van seizoen 2014, 
wordt op 19 januari (aanvang 
15.30 uur) aanstaande verzorgd 
door LBC oftewel Low Brass Con-
nection. Dit is een trombone- col-
lectief bestaande uit een achttal 
professionele trombonisten die 
door Berjan Morsink, zelf trom-
bonist en dirigent van de Har-
monie Vorden, bij elkaar zijn 
gebracht. Zij traden eerder met 
groot succes op in de Dorpskerk 
in de serie Toeristenconcerten.

In Doetinchem is een stichting opge-
richt om een inloophuis voor kanker-
patiënten en hun families te realise-
ren. Daarvoor is aan de Plantenstraat 
in Doetinchem een huis aangekocht. 
Men is druk bezig dit huis op te 
knappen en geschikt te maken voor 
gebruik. Het stichtingsbestuur hoopt 
dat het huis medio mei 2014 klaar is 
en in gebruik genomen kan worden. 
Men hoopt dan een veilige prettige 
omgeving te bieden waar je kunt pra-
ten over je leven met kanker, emoties 
kunt uiten, je zorgen kunt delen en 
lotgenoten kunt ontmoeten. De be-
doeling is dat het huis overdag open 

is, dat er naast ‘gewoon opvang’, ook
activiteiten geboden worden waar
behoefte aan is. Zoals samen lezen,
het levensverhaal schrijven, zingen,
schilderen, pottenbakken etc. Maar
ook lezingen van bv. patiëntenver-
enigingen die hier onderdak kunnen
vinden. Er zullen geschoolde vrijwil-
ligers zijn maar er zal ook een pro-
fessionele coördinator worden aan-
gesteld. “Hiervoor is veel geld nodig
en we hopen met de opbrengst van 
ons toernooi een steentje te kunnen
bijdragen. Doet u mee?” 
Inschrijving: € 25,00 per paar voor 
het bridgen, € 11,00 per persoon voor
het stamppottenbuffet. Aanmelding
middels storting op rekening NL-
30RABO03274.21.851 t.n.v. Bridge-
club Bronkhorst, o.v.v. beide namen
met voornaam en woonplaats, één te-
lefoonnummer, NBB lid nr. en graag
doorgeven indien u rolstoelgebruiker
bent. Informatie: Hans Jansen, tel.
0575-551892, e-mail: j.jansen47@
kpnplanet.nl  De inschrijving sluit op
18 januari 2014. Er is goed verzorgde
prijzentafel voor alle lijnen. Er wor-
den loten verkocht voor een bridge-
weekend van Hotel Asteria.

Goede Doelentoernooi 
Bridgeclub Bronkhorst
Bronkhorst - Bridgeclub Bronk-
horst heeft de traditie jaarlijks 
een Goede Doelentoernooi te or-
ganiseren.  In 2014 is dit toernooi 
op zaterdag 25 januari en wordt 
gespeeld in Café Restaurant ‘Den 
Bremer’ in Toldijk. Aanvang 13.00 
uur. Autobedrijf Melgers, de Re-
gioBank , Café Restaurant Den 
Bremer en Hotel Asteria sponso-
ren het evenement. De opbrengst 
van het toernooi is dit keer voor 
‘Het Inloophuis Oude IJssel’.

Tobias de Haan schildert met olie-
verf op doek in een (magisch) realis-
tische stijl. Hij laat zich inspireren 
door architectonische vormgeving 
gezet in een fantasierijke, geheim-
zinnige en magisch aandoende 
sfeer. De magische suggestie wordt 
versterkt door het gezichtspunt, 
het overdreven perspectief, door 
het prachtige kleurgebruik en door 
lichteffecten die soms dreigend 
aandoen. Nelleke de Noo verbindt 
zich in haar kunst met oude plek-
ken op aarde. Plaatsen in het land-
schap waar onze voorouders hun 
heiligdommen oprichtten zoals 

steencirkels, leylijnen, tempels en 
kerken.
Met haar kunst wil zij het oudste 
cultuurgoed op een nieuwe ma-
nier zichtbaar maken. In Galerie 
de Burgerij zal een deel van haar 
Schotlandproject te zien zijn, een 
kunstproject naar de standing sto-
nes, steencirkels en oude rock-art. 
Saskia Koning voelt zich ook zeer 
verbonden met de natuur. Bomen 
zijn de laatste jaren haar belang-
rijkste inspiratiebron. In de galerie 
laat zij ‘haar bomen’ zien met hun 
herinneringen en verhalen, prach-
tig in brons gegoten. De sculpturen 
zijn gebaseerd op afdrukken van 
stammen van levende bomen. Van-
uit die boomvorm werkt ze verder 
en zo ontstaan verhalen, soms aan 
de actualiteit ontleend. De tentoon-
stelling duurt t/m 23 februari en is 
op zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur geopend en op af-
spraak). 

Meer info: 
www.deburgerij-vorden.nl.

Expositie in galerie De Burgerij

‘De kracht van de omgeving’
Vorden - Zondagmiddag 19 ja-
nuari opent Galerie De Burge-
rij aan de Zutphenseweg 11 om 
15.30 uur haar deuren met de 
expositie ‘De kracht van de om-
geving’ met schilderijen van 
Tobias de Haan, Nelleke de Noo 
en beelden van Saskia Koning. 
De vernissage wordt muzikaal 
omlijst met prachtige harpim-
provisaties van Nicole de Veer.

Naast jaarverslagen van secretaris 
en penningmeester zal de heer A. 
Hofstede uit Bathmen komen met 

humoristische voordrachten en ver-
halen. Verder neemt bestuurslid Jan 
Olthaar dan afscheid. Aansluitend zal 

de bekende koffietafel plaatsvinden. 
Hiervoor moet u zich opgeven bij één 
mevr. A. Meijer (tel. 0575-553246). 
Ook belangstellenden zijn van harte 
welkom! Met vriendelijke groeten, 
Jan Olthaar, secretaris.

Jaarvergadering PCOB afdeling 
Vorden
Vorden - Op donderdagmiddag  23 januari 2014 te 14.30 uur zal  in de 
Soos (Dorpscentrum)  de Jaarvergadering worden gehouden.

We dragen in deze week het nieuwe 
jaar aan God op, staan stil bij het be-

lang van gebed en zoeken de eenheid 
in ons geloof door samen te bidden.
In Vorden zijn er deze week drie bij-
eenkomsten:
Maandag 20 januari Christus Ko-
ningkerk. Het Jebbink 8 
Woensdag 22 januari Dorpskerk. 
Centrum
Vrijdag 24 januari Gereformeerde 
kerk Achterhuus. Zutphenseweg 13
U bent van harte welkom van 19.00 
tot 20.00 uur.

Week van gebed 2014 ook 
in Vorden
Vorden - In 2014 vindt de Week 
van Gebed plaats van 19-26 janu-
ari. Het thema ‘Is Christus dan 
verdeeld?’ is gebaseerd op de 
Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 
waarin de oproep klinkt om eens-
gezind te zijn als christenen. Het 
thema is dit jaar aangedragen 
door kerken in Canada.

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



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

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

Onderdeel
van AOC Oost

Jouw praktische 
weg naar het hbo

MBO

VMBO

Ontdek de 

mogelijkheden van 

Groen Onderwijs tijdens 

onze

Open

dagen

Kijk voor meer informatie op:
morgenisgroen.nl

VMBO Groen Borculo
Ruurloseweg 35  7271 RS  Borculo

woensdag 22 januari
14.30 - 17.00  18.30 - 21.00 uur

Het Groene Lyceum Doetinchem
Gezellenlaan 14  7005 AZ  Doetinchem

woensdag 22 januari
14.00 - 16.30  18.00 - 21.00 uur

AOC Oost heeft locaties in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello

VMBO Groen Doetinchem
Gezellenlaan 14  7005 AZ  Doetinchem

woensdag 22 januari
14.00 - 16.30  18.00 - 21.00 uur

MBO Doetinchem
Gezellenlaan 16  7005 AZ  Doetinchem

vrijdag 24 januari  16.00 - 21.00 uur

zaterdag 25 januari  10.00 - 12.00 uur

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

Zaterdag
18 januari

in de disco:

mega
SCHUIMPARTY

in het café:

LANGE FRANK

Bungalowpark

LIBRA Ommen

TE HUUR
Nog enkele moderne 
bungalows in de bos-
sen € 375,- p.w. all-in.

Zwembaden en recre-
atieteam aanwezig.

April - mei - juni: 
€ 175,- p.w. all-in.

Voor folders, telefoon:
(0529) 45 72 24

Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 0575 - 46 81 81.

Deze prachtige Pronorm keuken is de HCI 
Actiekeuken van deze maand. Compleet 
uitgevoerd met kunststof werkblad, Pelgrim 
koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap en 
vaatwasser. 

HCI Keuken van de maand 
Actiekeuken Pronorm
leverbaar in 10 glanskleuren

5595,-
Inclusief BTW en inclusief montage.

DOET JE HUIS GOED.HCI.

Gratis professionele installatietekening 
Gratis bezorging 
Gratis afvoer van de verpakkingsmaterialen 
Gratis aansluiten van de nieuwe keuken

Meerprijs keuken 
geleverd met Miele 

apparatuur als 
getoond, 

€ 1595,- incl. BTW. 



“Op deze manier kunnen we veel 
efficiënter en rendabeler werken. 
Machines kunnen optimaler en het 
personeel flexibeler worden ingezet. 
De aanzet tot de fusie hebben wij dan 
ook gegeven. We hadden al enkele 
jaren nauwe contacten met Elweco. 
Niet alleen op bestuurlijk vlak. Ook 
vonden er uitwisselingen van ma-
chines plaats. Het was dan ook heel 
logisch toen we over een fusie begon-
nen na te denken, als eerste Elweco 
te benaderen”, zo verklaart voorzitter 
Harrie Dinkelman van de MEDO. Met 
ruim veertig leden en negen fulltime 
arbeidsplaatsen is MEchanisatie Door 
Organisatie (MEDO) geringer in om-
vang dan Elweco dat ruim tachtig le-
den en achttien werknemers telt. 
Harrie Dinkelman: “De ontwikke-
lingen in de agrarische sector stape-
len zich snel op. Als kleinere werk-
tuigenvereniging moet je daar ook 
op inspelen. Bij de investeringen in 
machines komen gigantische finan-
ciële bedragen om de hoek kijken. 
En met de omvang van onze organi-
satie werd het steeds moeilijker om 
daarmee een optimale efficiëntie te 

behalen. Mede omdat het arsenaal 
aan hectares die de machines moe-
ten bewerken ook niet groter wordt. 
En een andere ontwikkeling was dat 
onze werkzaamheden en diensten 
die we buiten de agrarische sector 
verrichten steeds meer onder druk 
kwamen te staan.” Dinkelman doelt 
hiermee op het ‘uitlenen’ van perso-
neel en machines aan bijvoorbeeld 
het voormalige wegenbouwbedrijf 
Dostal dat evenals de MEDO aan de 
Onsteinseweg in buurtschap Medler 
is gevestigd en werkzaamheden voor 
het waterschap. 

Voor Elweco kwam het aanzoek tot 
een ‘huwelijk’ als geroepen. “We had-
den natuurlijk al nauwe contacten 
met elkaar. Op sommige momenten 
kwamen wij machines en personeel 
tekort om al onze werkzaamheden 
optimaal te kunnen uitvoeren. Ook 
wij moesten keuzes maken. Het ‘aan-
zoek’ kwam dan ook precies op het 
juiste moment bij ons op tafel. We 
hebben dan ook niet lang na hoeven 
te denken. De puzzel viel op het juis-
te moment in elkaar”, zegt voorzitter 

Hans Oudenampsen van Elweco. Als 
algemene bedrijfsleider van de nieu-
we fusievereniging/bedrijf Elweco/
Medo gaat Chiel Tragter uit Ruurlo 
fungeren. 

De vestiging in Vorden blijft geheel 
operationeel. “Wel wordt de admi-
nistratie en de planning van alle 
werkzaamheden in Exel geconcen-
treerd. In de praktijk betekent dat 
onze bedrijfsleider Henk Oortgiesen 
een werkplek in Exel krijgt. Maar er 
is absoluut geen sprake van dat de 
vestiging op ’t Medler sluit. De stal-
ling van een groot aantal machines 
blijft gewoon gehandhaafd en ook de 
werkplaats blijft volledig in bedrijf”, 
zo wil Harrie Dinkelman benadruk-
ken. Elweco ontstond in 2000 uit de 
fusie tussen de CWV Exel-Gelselaar 
en het particuliere Larense loonbe-
drijf Lubberding. Tot de opdrachtge-
vers van Elweco/Medo behoren naast 
veehouders en akkerbouwers, onder 
meer gemeenten, provincie, het wa-
terschap, bouwbedrijven, hoveniers, 
grond-, weg-, en waterbouwbedrij-
ven, particulieren, landgoederen en 
Staatsbosbeheer.

Sociale functie
Werktuigenvereniging MEDO werd 
in 1950 door A. Waarle opgericht die 
met overheidssubsidie in het kader 
van de zogenaamde Marshallhulp en 
geld van Zuivelfabriek De Wiersse, 
coöperatie Ons Belang uit Linde en 
de Vordense Raiffeissenbank op be-
scheiden wijze met het verhuren van 
een aardappelenrooier en cultivator 
begon. Vervolgens konden op deze 
manier de eerste landbouwmachines 
worden aangekocht die eventueel 
met personeel werden verhuurd aan 
de boeren. De werktuigenvereniging 
fuseerde in 1977 met die uit Ruurlo 
en twee jaar later kreeg het haar 
huidige onderkomen aan de Onstein-
seweg. Omdat de grote tractoren en 
andere werktuigen veel ruimte in 
beslag namen als ze gestald moes-
ten worden bouwde de MEDO een 
nieuwe grote loods. Een geluk voor 
het Medlerfeest. Want sinds eind ja-
ren zeventig van de vorige eeuw vindt 
het jaarlijkse Oranjefeest in de loods 
plaats. “En die gelegenheid blijven 
we bieden”, aldus Harrie Dinkelman. 
“Naast onze werkzaamheden vervul-
len we ook een sociale functie in de 
gemeenschap. En dat zal niet veran-
deren. Nu en in de toekomst niet. 
Daar kan de lokale gemeenschap op 
vertrouwen.”

“Op deze manier kunnen we veel efficiënter en rendabeler werken”

Coöperatieve werktuigenvereniging 
MEDO fuseert met Elweco

Vorden - Om de efficiëntie en de slagkracht te vergroten is de Coöpe-
ratieve Werktuigen Vereniging MEDO uit Vorden per 1 januari gefu-
seerd met CWV Exel-Gelselaar (Elweco Lochem). Een fusie van absolute 
gelijkwaardigheid en waarbij geen gedwongen ontslagen zijn gevallen. 
Eind vorig jaar tijdens een buitengewone ledenvergadering stemden 
leden van beide organisaties toe met de fusie. Formeel moet de fusie 
nog bekrachtig worden bij de notaris.

Van links naar rechts: Henk Oortgiesen (bedrijfsleider MEDO), Hans Oudenampsen (voor-
zitter Elweco), Chiel Tragter (bedrijfsleider Elweco), Harrie Dinkelman (voorzitter MEDO).

Hierover is het afgelopen jaar al veel 
gepraat en geschreven, positief en 
negatief. Echter, de Vordense Week-
markt is in dit hele verhaal nog niet 
aan bod gekomen. Dat wordt nu de 
hoogste tijd. Begin vorig jaar zijn de 
plannen voor de herinrichting van 
het dorp bekend gemaakt. In het 
voormalig “Meestershuis”  op het 
dorpsplein zou een horecagelegen-
heid komen. Eromheen zou een mooi 
marktplein komen waar ook weer ie-
dere week plaats zou zijn voor onze 
weekmarkt.
Gaandeweg het hele traject en ook 
nog tijdens de werkzaamheden zijn 
de plannen keer op keer gewijzigd 
en aangepast, wat  erin heeft geresul-
teerd dat deze nieuw ”kroeg” steeds 
meer ruimte van het dorpsplein in 
beslag mocht gaan nemen. Het begon 
met een groot terras, toen een aan-
bouw, nu een aanbouw èn een terras. 

Het resultaat is, dat ons marktplein
nu veel kleiner is geworden en ook
nog eens een heel onhandige vorm
heeft gekregen. Twee weken geleden
is de Weekmarkt van haar tijdelijke
locatie aan de Bleek weer terugver-
huisd naar de oude locatie aan het 
Dorpsplein.  Zoals al was voorspeld
door de marktkooplieden was de
chaos compleet. Er is nog maar veel
te weinig ruimte om alle kramen en
verkoopwagens een goede plek te
kunnen geven.
Nu is de vraag aan de verantwoor-
delijke mensen binnen ons gemeen-
tebestuur de volgende: wordt de
leefbaarheid van ons dorp nu wer-
kelijk vergroot  of verbeterd door 
wederom de voorkeur te geven aan 
een café-restaurant, terwijl de week-
markt van wezenlijk belang is voor
onze leefgemeenschap. Wij hebben
in ons dorp een weekmarkt waar we
trots op kunnen zijn. En niet alleen 
om de grote diversiteit aan produc-
ten en artikelen die er te koop zijn,
maar ook omdat het een wekelijkse 
ontmoetingsplek is voor alle Vorde-
naren en mensen van daarbuiten.
Het lijkt erop dat prioriteiten binnen
de besluitvorming in onze gemeente
wederom verkeerd zijn gesteld. Wat
ontzettende faux pas is dat toch!

Marie-Thérèse Kleijberg

De Vordense Weekmarkt
Vorden - Toen in 2005 de gemeen-
te Bronckhorst is opgericht, is er 
aan alle bewoners van de verschil-
lende kernen toegezegd dat de 
leefbaarheid van de verschillende 
kernen bewaard zou blijven. In-
middels zijn we een aantal jaren 
verder en zijn er veel dingen ver-
anderd. Zo is er in Vorden ge-
kozen voor een reorganisatie en 
herinrichting van de dorpskern.

Economisch herstel
In november 2013 was Nederland 
volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek officieel uit de recessie. 
Van een krachtig economisch herstel 
is echter nog geen sprake en de ver-
schillen per sector zijn groot. Hans 
van Haaren gaat in op deze verschil-
len en wat ondernemers daarvan 
gaan merken. 

Programma
19.30 uur - Ontvangst
20.00 uur - MKB Visie 2014 door Hans
van Haaren
21.15 uur - Netwerkborrel
22.15 uur - Einde avond

Aanmelden
Ondernemers in de regio kunnen
kosteloos deelnemen aan de lezing 
MKB Visie op 2014. Aanmelden is wel
noodzakelijk. Dat kan op www.ken-
nisvloer.nl (knop ‘nieuwe evenemen-
ten’, keuze ‘MKB Visie 2014’).

Over de spreker
Hans van Haaren is sectormanager
Groothandel bij Rabobank Neder-
land. Als specialist in deze sector 
ondersteunt hij Rabobanken bij com-
plexe vraagstukken van klanten. Ver-
der volgt hij de macro-economische
ontwikkelingen en vertaalt deze door
naar onder andere branchebeschrij-
vingen op rabobank.nl, cursussen en
publicaties over de branches in Rabo-
bank Cijfers & Trends.

Vooruitblik op 2014 voor 
ondernemers
Lochem - Op maandag 27 janu-
ari geeft Rabobank econoom 
Hans van Haaren in de Lochemse 
Schouwburg een lezing speci-
aal voor ondernemers. Daarin 
bespreekt hij de economische 
verwachtingen voor het bedrijfs-
leven in 2014 en behandelt hij 
onderwerpen als macro-econo-
mische ontwikkelingen, trends 
en prognoses voor diverse secto-
ren in 2014. Verder gaat hij in op 
kansen die zich voordoen door 
vernieuwing en door samenwer-
king. Deelname is kosteloos.

De stichting CCK heeft om 10.00 
uur de poort aan de bergkappeweg 
weer geopend. Alleen snoeihout tot 

een dikte van 10 centimeter is toege-
staan. Medewerkers van de stichting
CCK zijn op het terrein aanwezig om
eventueel een helpende hand te bie-
den. Het storten is gratis. Een melk-
bus voor een vrijwillige bijdrage is
uiteraard aanwezig en het terrein is
open tot 16.00 uur.

Paasvuur Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 25 janu-
ari kan er weer snoeihout gestort 
worden voor het paasvuur in Kra-
nenburg.

Uitslag 3e zitting van de maan-
dagavond:
Lijn A: 1. Max Maas en Sjoerd Tichel-
man 55,33%. 2. Marian Tichelman en 
Jose Walter Kilian 54,41%. 3. Kitty en 
Ab Vruggink 54,08%.
Lijn B: 1. Betsie en Herman Haverkort 
58,90%. 2. Ans den Elzen en Wil Mat-
ser 55,58%. 3. Lenie Meijerink en An-
nelies Schroder 52,72%.
Lijn C: 1. Jan Willem Drijver en Jose 
vd Staak 62,41%. 2. Rie de Bruin en 
Gerry ter Scheggert 58,31%. 3. Pe-

ter den Elzen en Gerrit Brunsveld
56,44%.

Uitslag 3e zitting van  de woens-
dagmiddag;
Lijn A: 1.Ton Simonis en Gerda Nul-
den 57,30%. 2. Theresia Schreur en 
Jos Jehee 54,23%. 3. Riki Webbink en
Gertie Hissink 54,22%.
Lijn B: 1.Marijke en Jan Koekkoek
59,74%. 2. Toos en Henk Pasman 
58,20%. 3. Wil Warnaar en Paulien 
Gasseling 57,31%.

Uitslagen Bridgeclub Vorden

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

Natuurlijk heeft de vereniging ook 
haar eigen jaarlijkse acties zoals de 
slaatjesactie en de oliebollenactie. 
Echter, de wensen van de vereni-
ging omvatten een zodanig groot 
geldbedrag, dat aanvullende actie 
noodzakelijk was. Een werkgroep on-
derleiding van vice- voorzitter Wout 
Dekkers is hierop aan de slag gegaan 
met als uiteindelijk resultaat dat di-
verse fondsen positief hebben gerea-
geerd. Van het SKAN fonds en fonds 
Ars Donandi zijn mooie bijdragen 
ontvangen en ook van de Stichting 
Veilingcommissie uit Vorden is 1500 
euro ontvangen. Bovendien heeft het 
Prins Bernhard Cultuurfonds ook 
nog eens 6500 euro toegezegd. Eind 
2013 is binnen de vereniging besloten 
om op basis van deze resultaten over 
te gaan tot aanschaf van nieuwe uni-
forme kleding.

Deze kleding is ondertussen in de 
maak bij de Fa Seezo uit de Keijen-
borg. Het nieuwe instrumentarium 
is geleverd door Brugman Muziek uit 
Gaanderen en bestaat uit een pau-
kenset van 3 pauken, een buisklok-
kenset en een nieuwe baritonsaxo-
foon. Op de foto zijn de instrumen-
ten net overhandigd aan de bespelers, 
Tijmen Vlogman, Erik ter Beest en 
Ans Zegveld. Het publiek zal voor het 

eerst met de nieuwe instrumenten en 
kleding kennis kunnen maken op het 
voorjaarsconcert op 5 april a.s. in de 
sporthal. Aan het programma wordt 
hard gewerkt. Naast alle onderdelen 
van de vereniging zullen er ook een 
aantal gastoptredens plaats vinden. 
De precieze invulling wordt nog even 
geheim gehouden, maar het belooft 
voor de muziekliefhebbers een afwis-
selende avond te worden.

Nieuwe instrumenten Harmonie Vorden
Vorden - Harmonie Vorden heeft 
afgelopen week een aantal nieu-
we instrumenten in ontvangst 
genomen. Na de fusie in augustus 
2012 is het bestuur direct begon-
nen met een grootschalige geld-
wervingsactie om extra gelden 
bijeen te brengen. Doelstelling 
was om uniforme kleding voor 
de leden aan te schaffen, alsmede 
een aantal grote (en dure) instru-
menten.



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

Opstand en oproer 
in Vorden

Ervaar en beleef in dit 
authentieke verslag de 
impact van een totaal uit 
de hand gelopen verkiezing 
van een dominee, op de 
gezagsverhouding binnen 
de gemeenschap van 
Vorden.

Achterhoek

Bestellen:

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

13.9915.99

4.99 3.99

2.89 2.793.29

1.39

Bron: Consumentenbond januari 2014
Bron: Consumentenbond maart 2013

Bron: Kassa december 2013

Bron: Consumentenbond januari 2014
Bron: Consumentenbond maart 2013

INCL. POT

0.59
v   van 1.09

0.99
v   van 1.89

48%
goedkoper

46%
goedkoper

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 15-01-2014 t/m dinsdag 21-01-2014.

Vanaf zaterdag 18-01-2014

0.75 l

Kaapse Pracht 
rood 1 l

Rode wijn

80 stuks.

Reinigingsdoekjes

Mager rundergehakt
500 g

Geschikt voor binnen en buiten.

Analoog weerstation Afmetingen: ca. 130x170 cm.

Coral sherpa deken

Vogel-
pindakaas-
pothouder

Thermosbeker
Diverse 
kleuren.

BEST
GETEST!

Vanaf woensdag 15-01-2014*Vers & voordelig!

Spitskool
Per stuk.

Handsinaas-
appelen
2 kg

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur  . Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 -  7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

Zaterdag
18 januari

in de disco:

mega
SCHUIMPARTY

in het café:

LANGE FRANK

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

STEMMEN - REPAREREN - REVISIE

VERKOOP - VERHUUR - ACCESSOIRES

PIANOLESSEN - CONCERTEN
EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

 HET WERKVELD
WWW.HET-KLAVIER.NL

 FACEBOOK.COM/HET-KLAVIER

Voor Na

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 06-374 808 56 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Vraag voor 14 februari een offerte aan en ontvang

Kijk op www.mensinkkeukens.nl/keukenactie

Maandaanbieding JANUARI
Donzen dekbed, 

4 SEIZOENEN
Bijvoorbeeld: afm. 140x200

NU €139,-
In meerdere afmetingen

verkrijgbaar

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

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

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

www.spannevogel.nl



Het genoemde artikel heeft overigens 
wel een heleboel losgemaakt. Van al-
le kanten hoor je nu kritiek. Gelukkig 
vertelde onze gekneusde buurvrouw 
ook dat ze had gehoord dat, als de 
renovatie is voltooid, er nog een eva-
luatie zal komen van de nieuwe situ-
atie. Om te zien wat er nog verbeterd 
kan worden.
Nou, dan kunnen we nu al vertellen 
wat er dan o.a. op het lijstje zou kun-
nen staan. Dit:
* meer bescherming voor fietsers. 

Hoe? Een officieel fietspad met af-
wijkend gekleurde stenen zal niet 
meer kunnen.  Maar misschien 
is wèl aan twee kanten een denk-
beeldig fietspad mogelijk met een 
witte onderbroken streepbelijning 
waardoor auto’s bij het inhalen van 
fietsers automatisch meer afstand 
zullen houden van de fietsers. Een 
strook waar  ze, als er geen fietsers 
zijn, gewoon gebruik van kunnen 
maken. Fietsers hoeven dan ook 
niet meer zo gevaarlijk dicht langs 
geparkeerde auto’s te rijden. Zo’n 
strook voor rijwielers is bijv. wèl 
aangelegd in de lang niet zo drukke 
Stationsweg. 

* een betere parkeeroplossing. De 
grijze steentjes die een parkeerplek 
aangeven zijn vanuit een auto nau-
welijks te zien. En de blauwe stoep-
rand zie je ook gemakkelijk over 
het hoofd als je tussen die vele ge-
parkeerde auto’s eindelijk een open 
plekje ziet. Dan duik je daar als au-
tomobilist graag in. Nu kan de poli-
tie door heel veel parkeerboetes uit 
te schrijven op de lange duur het 
publiek wel ‘opvoeden’ tot correct 
parkeergedrag. Maar hoe gaat het 
als er sneeuw ligt en die aanduidin-
gen helemaal onzichtbaar zijn? En 
met toeristen die echt niet beter 

kunnen weten? En met de zo wel-
kome klanten uit andere plaatsen
die al winkelend op de bon worden
gezet? Die zie je nooit meer terug!
Oplossing: op die niet-parkeerplek-
ken gewoon een normale hoge trot-
toirband maken.

* de schuine trottoirbanden die uit-
glij-problemen kunnen geven voor
fietsers als ze er niet haaks op rij-
den om op het trottoir te komen, 
bijv. bij een winkel. Ze zijn ook erg
lastig voor oudere mensen met een
rollator, want die kunnen soms
hun rollator niet uit de richel til-
len. En staan dan hopeloos te schut-
teren tot er iemand komt helpen.
En ze moeten toch al vaak van het
trottoir af omdat er winkelspullen
op staan of een auto is geparkeerd.
Daar zal helaas niet veel aan te ver-
beteren zijn.

Dat zijn enkele van de punten voor
nader onderzoek. En dan maar hopen
dat er serieus werk van de nodige ver-
beteringen zal worden gemaakt. En
dat het niet zal gaan als een bewoner
van onze wijk heeft ervaren. Die liet
me de kopie lezen van een brief die
hij op 29 juni van dit jaar aan het col-
lege van B en W heeft gestuurd. Een
verontruste brief. Want wie vanaf het
fietspad langs de Rondweg oversteekt
om naar de supers of het afvalbreng-
punt te gaan, loopt grote risico’s door
allerlei door de briefschrijver ge-
noemde obstakels. Er zijn op dit ge-
vaarlijke oversteekpunt de afgelopen
jaren dan ook twee oudere inwoners
van onze wijk dodelijk verongelukt,
één direct en de ander indirect na op-
name in het ziekenhuis. In die brief
geeft de schrijver tevens zinvolle sug-
gesties om die oversteek veiliger te 
maken. 
Op zijn brief kreeg hij meteen bericht
dat-ie in goede orde was ontvangen
en zou worden behandeld. Toen hij 
voor de derde maal telefonisch in-
formeerde kreeg de briefschrijver als
antwoord dat men op het bureau van
de betreffende ambtenaar die met
vakantie was een notitie neer zou
leggen met het dringende verzoek te
reageren. Maar nu, na ruim een half
jaar, is er nog steeds geen reactie. 
Zo’n nonchalante afhandeling is iets
waar het bestuur van onze gemeente
zich ernstig voor zou moeten scha-
men. En dat is dan eigenlijk, zult u
zeggen, nog veel te vriendelijk gefor-
muleerd. 

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
7251 AW Vorden.

Fietsdorp Vorden vergeet zijn fietsers!
Vorden - Je zou het bijna niet 
geloven. Enkele weken geleden 
schreef ik voor ‘Contact’ een 
stukje over fietsers die nu ‘sluip-
en-kruip-tussen-de-auto’s-door’ 
in de vernauwde winkelstraten 
hun weg moeten zoeken. En nota 
bene op de dag dat ik het schrijf 
wordt een fietsende mevrouw in 
het smalle deel van de Zutphen-
sestraat vlak bij de Blokkerwin-
kel geraakt door een achterop 
komende auto. Ze smakt over 
haar stuur heen op de keien en 
komt er met een paar gekneusde 
ribben van af. Geluk gehad! Maar 
het wordt nog gekker: Die geval-
len mevrouw blijkt... onze buur-
vrouw te zijn. Het lijkt bijna af-
gesproken werk.

De musici van Música Temprana zijn 
klassiek geschoold en geworteld in de 
Latijns-Amerikaanse muziektraditie: 
barok en folklore. 

Opgericht door de Argentijns-Neder-
landse musicus Adrián Rodríguez 
Van der Spoel. Aanmelden via de 
ledenservice ( (035) -655 99 11, of via 
natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Het repertoire en het gebruikte in-
strumentarium weerspiegelen de 
enorme culturele diversiteit van La-
tijns-Amerika. Met creoolse, Indiaan-
se, Afrikaanse en ook verschillende 
Europese invloeden. Het ensemble
speurt vaak naar vergeten composi-
ties afkomstig uit de archieven, ka-
thedralen en Jezuïetenmissies van
Latijns-Amerika.

Musica Temprana in 
kasteel Hackfort

Vorden - Zaterdag 1 februari wordt er in de Westerholtzaal van kasteel
Hackfort een Avondconcert met Latijs-Amerikaanse muziek gegeven.
(Aanvang 20.00 uur). Dan staat Cancionero de Uppsala Spanish Renais-
sance music op het programma met mezzosopraan Luciana Cueto.

Na verschillende auditierondes werd 
met verschillende drummers uit het 
gehele land, bleek de ideale drum-
mer gewoon uit de buurt te komen. 
Percussionist Danny Maalderink uit 
Hengelo werd aangenomen om de 
drumstokken van Gerwin Holmer 
over te nemen. Danny neemt als 
muzikant al veel ervaring mee van 
andere bands, waaronder Acoustic 
Folks en de slagwerkgroep van mu-
ziekvereniging Cresendo. De eerste 
optredens met de nieuwe bezetting 
zitten er inmiddels op.

De muziek van Lady en de Vageband 
laat zich omschrijven als ‘feestelijk, 
all-round met een stevig rockrandje’. 
De band speelt covers met muziek 
uit verschillende decennia. Er wordt 
voornamelijk opgetreden op kermis-
sen, tentfeesten en bruiloften. Maar 
ook in een kleinere setting in bijvoor-
beeld een kroeg is de band prima op 
zijn plek. 
Iets waarmee Danny prima uit de 

voeten kan. “Die veelzijdigheid, daar 
houd ik van”, aldus de kersverse 
drummer van de band.  Meer infor-
matie over deze drummer is te lezen 
op www.ladyendevageband.com/wor-
telpedia.

Jubileum
Dit jaar belooft het een bijzonder jaar 

te worden voor Lady en de Vageband, 
want de band bestaat 12,5 jaar. Dit 
wordt gevierd met een groots opge-
zet feest wat de band in eigen beheer 
organiseert. 

Meer informatie hierover volgt onder 
andere via de website van de band: 
www.ladyendevageband.com

Danny Maalderink nieuwe drummer Lady 
en de Vageband
Hengelo - Even leek 2013 een 
slecht jaar te worden voor band 
Lady en de Vageband toen hun 
huidige drummer Gerwin Hol-
mer aangaf de band te verlaten. 
Er werd echter meteen actief ge-
zocht naar een opvolger.

Het is het vierde jaar dat de jongens 
kerstbomen ophaalden bij de men-
sen. Halverwege december gingen 
zij eerst op pad om te inventariseren 
waar ze de kerstbomen op konden 
haalden. Met de agenda in de hand 
maakten zij met de mensen de no-
dige afspraken. 

Nadat ze vorig jaar 139 kerstbomen 
ophaalden, hebben ze dit jaar het 
record verbroken met 208 kerstbo-
men. Woensdag 8 januari zijn ze met 
aanhangers vol naar het marktplein 
gereden om hun opgehaalde kerst-
bomen in te leveren bij de gemeente. 
Het bleek dat ze meer kerstbomen 
op hadden gehaald, dan dat ze zelf 
hadden verwacht. Zij hebben er sa-
men enorm van genoten en vinden 
het jammer dat het weer voorbij is. 
Misschien komen ze eind van het jaar 
wel weer bij u langs.

Nick en Niek 
haalden 208 
kerstbomen 
op
Steenderen - Met hun eigen ge-
maakte kerstbomenkar reden 
Nick en Niek wekenlang (ook ‘s 
avonds) met de verlichting op de 
kar door Steenderen en Bronck-
horst. Ze waren hele dagen in de 
vakantie bezig met de kerstbo-
men.

Niek (oranje hesje) en Nick zijn hier onderweg om de kerstbomen op te halen.

Sinds begin dit jaar moeten men-
sen die verzorging behoeven, langer 
thuis blijven wonen. Ook mensen die 
dementeren komen later in aanmer-
king voor een plaats in een verzor-
gings- of verpleegtehuis. Een op de vijf 
mensen in on land krijgt dementie. 
Dat is een hard feit en betekent ook, 
dat nog veel meer mensen er vroeg 
of laat mee te maken krijgen. Ook de 
directe omgeving van de patiënt lijdt 
onder dementie. Dat dementerende 
mensen problemen met het geheu-
gen hebben, is algemeen bekend. 
Maar wat is dementie nog meer? Hoe 
wordt de diagnose gesteld? Hoe leef 

je met de ziekte en hoe ga je om met 
een dementerende partner, ouder of 
vriend(in)? Wat betekent je geloof in 
deze veranderende omstandigheden?
Op deze en vele andere vragen, ook 
van u als belangstellende, proberen 
we antwoorden te vinden. Voor deze 
forum- avond hebben wij enkele ge-
dreven mensen uit het werkveld be-
reid gevonden om te spreken vanuit 
hun ervaring met dementerenden 
en hun omgeving. Dat zijn: drs. Ger-
linde Spronk, geriater in het Slinge-
land Ziekenhuis te Doetinchem; Ds. 
Jaap van Sloten, geestelijk verzorger 
in Verpleeghuizen Den Ooiman in 

Doetinchem en Antonia en Terborg; 
Sandra Ankersmit, een psychogeria-
trisch wijkverpleegkundige bij Buurt-
zorg Zutphen; Annerike Heezen van 
Alzheimer Ned. afd Doetinchem, de 
organisatie die wetenschappelijk on-
derzoek naar dementie stimuleert 
en dementerenden en mantelzorgers 
ondersteunt.

Er is volop ruimte voor vragen uit de 
zaal. Van harte welkom op donder-
dag 23 januari, aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur in Ons Huis, 
Beukenlaan 30 in Hengelo De avond, 
inclusief koffie of thee, is gratis. Bij 
de uitgang kan men een vrijwillige 
bijdrage doen. Informatie: ds. Aleida 
Blanken tel. 461224 of Frida Meints, 
tel. 464695

- Infotorial -

Forumavond dementie Ons Huis
Hengelo - De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamen-
lijke kerken in Hengelo organiseert op donderdag 23 januari 2014 een 
avond over dementie in Ons Huis in Hengelo.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
Op afspraak

Zonder afspraak

 

Telefonisch bereikbaar

17.00 uur 

aan het gemeentehuis een afspraak te 
-

 deskundige medewerker voor u beschik-
-

kunt u heel eenvoudig digitaal via de 
website een afspraak maken. 

bellen: (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 3, 14 januari 2014

Op 19 maart staan in Nederland de 
gemeenteraadsverkiezingen op het 
programma. De afgelopen jaren ston-
den voor Bronckhorst in het  teken van 
het toekomstbestendig maken van de 
gemeente. Dit was nodig omdat de 
samenstelling van onze bevolking 
verandert (minder jongeren, meer 
ouderen) en we als gemeente voor 
flinke bezuinigingen stonden. Met 
velen van u gingen we hierover in 
gesprek en samen  ontwikkelden we 
een prima basis voor de toekomst van 
onze gemeente. 

-

sociaal terrein, komen op ons af. 

omgeving en u hebt hierover vast en 

-
-

-
meenteraad is immers de afvaardi-

over de koers van Bronckhorst in de 

Programma tot de  verkiezingen

staan diverse activiteiten op de 
agenda:

-
diging om te komen stemmen

groepen inwoners uit om als 
-

dan een uitgebreide uitleg over de 
raad en het raadswerk

week de speciale rubriek ‘Op naar 

geven de deelnemende politieke 

 stelling of vertellen over het 
raadswerk

beplakken met campagneposters 
-

Contact, waarin alle deelnemende 
-

ten

Ideaal en is de dagen erna, tot aan 

-

allemaal op vooral te komen stem-

Henk Aalderink

vindt u op www.bronckhorst.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

-

braakliggende terrein ten noorden 
van de Heurne en ten oosten van de 

-

voorspoedige verkoop van de  eerste 
fase leidde ook tot het versneld in 

-

De werkzaamheden 
-

 
leidingen, inclusief het maken van 
rioolaansluitingen op de Heurne

 asfalt bouwweg

Planning
-

omstandigheden, tot eind april 2014. 
-

laars gefaseerd met de woningbouw.

Bouwverkeer
-

 richting, naar het nieuwbouwterrein.

Informatie en inloopuur

12.00 uur een inloopuur in de keet op 
het werkterrein. Hier kunt u terecht 
met vragen, opmerkingen of klach-
ten. Betrokkenen en omwonenden 
 worden daarnaast op de hoogte 

 

Officiële start op 24 januari

 kopers, omwonenden en andere 

hebben hiervoor  inmiddels een 
 uitnodiging ontvangen.

Bouw De Kwekerij van start

-

naar de beste en voordeligste Wmo-
hulpmiddelen voor inwoners die dat 

-
beeld om een rolstoel, rolator of 
 traplift. Het digitale platform brengt 
vraag en aanbod van Wmo-hulpmid-

De praktijk
Zodra de gemeente een aanvraag 
voor een hulpmiddel ontvangt, vindt 
vaak eerst een keukentafelgesprek 
plaats met de inwoner. Als we 

plaatst de gemeente een oproep op 
het digitale platform. Leveranciers 

-
middel kunnen leveren en kunnen 
een aanbod doen voor die specifieke 
vraag. Het gaat dus om maatwerk en 

platform besteden we ook de admini-

Wmo-hulpmiddelen uit aan het 

-

we afspraken met een enkele 
 leverancier van Wmo-hulpmiddelen. 

-
ciers reageren op een vraag. 

Leveranciers
Lokale leveranciers kunnen via  

mee willen doen met het nieuwe 

hulpmiddelen die meer willen weten 

besteden, kunnen contact met ons 
opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Pilot met digitaal platform 
voor Wmo-hulpmiddelen

Wist u dat b en w iedere week 

donderdag tussen 18.00 en 
19.00 uur. Eén van de leden 
van het Bronckhorster college 
van b en w is dan te gast om 
te vertellen over wat er speelt 

B en w bij Radio Ideaal



Openbare bekendmakingen

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

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over de 
gemeentelijke organisatie en de 
adresgegevens van verenigingen, 
scholen, stichtingen, bedrijven en 
instellingen in Bronckhorst. In juni 
2014 gaat de gemeente weer een ‘up 
to date’ gids huis aan huis versprei-
den. Deze gids gaat voor twee jaar 
mee (gemeentegids Bronckhorst 
2014/2016). We maken de gemeente-
gids net zoals de laatste edities 
samen met specialist FMR-produc-
ties uit Den Helder. 

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend 
ook weer ruimte voor advertenties 
van bedrijven uit Bronckhorst en de 
omliggende regio. Hebt u hier een be-
drijf, dan is de kans groot dat FMR u, 
mede namens de gemeente, binnen-
kort benadert over de 
advertentiemogelijkheden. U kunt 
hiervoor zelf ook contact opnemen 
met FMR-producties via 
tel. (0223) 66 14 25. 

Vermelding instanties en 
 verenigingen
Verenigingen, scholen, stichtingen en 
instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opgeno-
men, worden vanaf nu tot begin 
 volgend jaar benaderd door FMR. 
Als u wijzigingen of aanvullingen hebt 
op de (adres)gegevens die van uw 
 instantie/vereniging in de huidige 
 gemeentegids staan, dan kunt u 
deze ook zelf mailen naar 
info@fmrproducties.nl of opsturen 
naar FMR- producties, Postbus 23, 
1780 AA Den Helder, o.v.v. Gemeen-
tegids Bronckhorst 2014/2016. Het is 
niet alleen voor ons als gemeente van 
belang  inwoners zo actueel mogelijk 
te  informeren, ook voor uw vereni-
ging/stichting is het belangrijk om op 
de juiste wijze in de gids vermeld te 
staan, onder meer voor nieuwe leden 
die zich willen aanmelden.

Digitaal
Naast de gedrukte gids staat op 
www.bronckhorst.nl ook een digitale 

gemeentegids met de actuele 
adressen van verenigingen en in-
stanties. Deze wordt zeer regelmatig 
bijgewerkt. Als uw vereniging bij-
voorbeeld eind 2014 als de nieuwe 
gids net een aantal maanden uit is, 
een nieuwe secretaris krijgt of u ver-
huist met uw organisatie, dan kunt u 
hierin de actuele gegevens l aten op-
nemen (gratis, door dit door te geven 
aan FMR)! Van de digitale gemeente-
gids is ook een gratis app beschik-
baar.

Gemeente komt in juni 2014 met nieuwe 
gemeentegids  
Geef wijzigingen tijdig door!

Per 1 januari is een nieuwe regeling 
ingegaan voor het wegbrengen van 
groenafval. Voortaan kunt u op 
 vertoon van uw afvalpas 500 kilo 
groenafval per jaar gratis wegbren-
gen naar de brengpunten. Onder 
groenafval wordt snoeihout, 
 bladafval en gras verstaan.

Op uw afvalpas wordt jaarlijks een 
 tegoed bijgeschreven waarmee u in 
totaal 500 kg groenafval gratis weg 
kunt brengen naar Dusseldorp in 
Doetinchem en het Recycleplein in 
Zutphen. Van dit tegoed kunt u tijdens 
de gebruikelijke openingstijden van 
de brengpunten naar eigen keuze 
 gebruik maken. Het tegoed is één jaar 
geldig. Is uw tegoed voor 2014 op, 
dan kunt u meer groenafval tegen 
 betaling wegbrengen.

Waar terecht
De groendepots in Vorden en Steen-
deren en het oude Afval Breng Punt 
aan de Letlandsestraat in Zutphen 
zijn met ingang van dit jaar gesloten. 
U kunt met uw groenafval voortaan 
alleen terecht bij Dusseldorp in 
 Doetinchem en het nieuwe Recycle-
plein van Berkel Milieu in Zutphen. 

Het Recycleplein is gevestigd aan de 
Boggelderenk 3 in Zutphen, op 
 industrieterrein De Revelhorst. U 
vindt de containers voor groenafval 
op het ‘betaalde deel’ van het 
 Recycleplein. Met voldoende saldo op 
uw afvalpas, hoeft u hier echter niet 
voor uw groenafval te betalen. 

Meer informatie
Uw ingeleverde 
groenafval wordt 
omgezet in bio-
brandstof en com-
post. Kijk voor 
meer informatie, 
zoals de openingstijden van de 
brengpunten, op www.berkelmilieu.
nl of scan de QR-code. Of bel de 
 Afval-Informatie-Lijn van Berkel 
 Milieu, tel. (0575) 54 56 46.

Nieuwe regeling groenafval
500 kilo groenafval per jaar gratis wegbrengen

Op 8 januari jl. was weer de jaarlijkse inzameling van 
kerstbomen en vuurwerkafval door de Bronckhorster 
jeugd, die hiermee een extra zakcentje verdiende. Er is 
goed ingezameld, zelfs een stuk meer dan vorig jaar! 
Ruim 2.376 kerstbomen (tegen 2.235 in 2013) kregen 
we binnen en 1.181 vuurwerkzakken (tegen 892 in 
2013) bij de 14 inzamelpunten in de gemeente. 
Dank aan de jeugd!

Prachtig resultaat kerstbomen- en vuurwerk-
afvalinzameling

Ja, ik wil… trouwen in Bronckhorst!
Gaat u binnenkort trouwen of een partner-
schap aan? Bronckhorst is een prachtige 
 gemeente voor uw mooiste dag. Mooi, 
 veelzĳdig, historisch, groen en kleurrĳk.  
Dit zĳn allemaal woorden die opgaan voor  
de bĳzondere locaties die de gemeente 
 huwelĳksparen en partnerstellen biedt:
• Gemeentehuis in Hengelo (Gld)
• Kapel in Bronckhorst (foto)
• Kasteel Vorden in Vorden
• Museum Smedekinck in Zelhem
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 volgend, tijdelijke gebruiksvergunning plaatsen tent, 12 april 2014, R.R.A. ter Maat

 diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 25 t/m 27 april 2014, oranjevereniging Vorden

Drank- en Horecawet, 26 april 2014 van 09.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, café De 
 Herberg

en Horecawet, 26 april 2014 van 09.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, café De Slof

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 19 december 2013:

Ontvangen op 20 december 2013:

Ontvangen op 23 december 2013:

Ontvangen op 27 december 2013:

Ontvangen op 28 december 2013:

Ontvangen op 29 december 2013:

Ontvangen op 30 december 2013:

Ontvangen op 31 december 2013:

Aanvragen

Ontvangen op 2 januari 2014:

Ontvangen op 6 januari 2014:

Ontvangen op 8 januari 2014:

Ontvangen op 9 januari 2014:

Ontvangen op 18 december 2013:

Het gaat hier om oude vergunningen, op De Kwekerij blijven 50 omgevingsvergunningen van 
kracht. Zie voor meer informatie over de bouwplannen op De Kwekerij elders op deze gemeente-
pagina’s 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 december 2013:

tijd, J.W.H. Herfkens

tijd, A.J.W. Branderhorst 
Afgegeven op 7 januari 2014:

paalde tijd, H.B. IJben
Afgegeven op 10 januari 2014: 

2014, Bergevoet Doetinchem BV

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 9 januari 2014:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 2 januari 2014:

 

Verzonden op 8 januari 2014:
 

Vergunningsvrij

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 

Mogelijkheden voor beroep 

Ontwerpomgevingsvergunning ‘Motorcrossterrein Deldensebroekweg ong. 
Vorden’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Maalderinkweg 8 Vorden’

Bestemmingsplannen

➝ ➝ 

Zienswijze indienen?

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Bleuminkweg 1 Hengelo’

➝ ➝

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schiphorsterstraat 2 en 2a 
Toldijk’

➝ ➝

Inspraakreactie indienen?

 
   Week waarin onderhoud 
Straat Plaats gebeurt

Werkzaamheden ivm onderhoud bomen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer



Tijdens de nieuwjaarsreceptie wer-
den ook twee jubilarissen gehuldigd. 
Appie Wentink kon jammer genoeg 
niet aanwezig zijn, maar gezien het 
feit dat hij 25 jaar geleden lid werd 
van onze club en zich jarenlang heeft 
ingezet voor de activiteitencommis-
sie, bestuurslid is geweest en in 1990 
als coördinator en voorman bij de 
nieuwbouw betrokken is geweest, 
krijgt hij natuurlijk wel de aandacht 
die hij verdient en wordt hem de pen 
met inscriptie overhandigd.
De tweede jubilaris was Martijn Vre-
denberg. De 35-jarig voetballer, die 

nog steeds actief is in het 3e elftal 
voetbalt vanaf zijn 10e bij v.v. Vorden
en behaalde destijds in de A-jeugd het
kampioenschap. In zijn seniorentijd
heeft hij altijd in het 2e en 3e elftal
gespeeld en behoorde hij tot de steun-
pilaren van zijn team. Hij is niet echt
in een ‘hokje’ te plaatsen en geldt du-
sniet als een specialist, maar beheerst
alle onderdelen van het spel boven-
gemiddeld en heeft een prima wed-
strijdtechniek. Ook zijn wedstrijd-
mentalitei twordt altijd geprezen en
zodoende was er voor hem ook een 
welverdiend applaus.

Aan het einde van het informele ge-
deelte werden twee vrijwilligers extra
in het zonnetje gezet. Joanne Zelle en
Werner Rakitow waren jarenlang
verantwoordelijk voor de organisatie
van de vrijwilligersavond en bijvoor-
beeld de nieuwjaarsreceptie. Beide 
werden gekenmerkt doordat zij al-
tijd originele ideeën hadden, enorme
inzet en energie in de voorbereiding
staken en natuurlijk ook veel plezier
uitstraalden. Beide werden op de foto
gezet, voorzien van een bos bloemen
en een welgemeend applaus van de
leden van v.v. Vorden.

De middag werd afgesloten met het
gezellige vogelschieten en een paar 
rondjes Rad van Fortuin en Michiel
Balvert mag zich een jaar lang ‘ko-
ningsschutter van v.v. Vorden’ noe-
men en hij zal volgend jaar met de
volgende nieuwjaarsreceptie het eer-
ste schot mogen lossen.

Gezellige Nieuwjaars-
receptie bij v.v. Vorden 
druk bezocht
Afgelopen zondag heeft de voet-
balvereniging het kalenderjaar 
2014 officieel geopend door mid-
del van de nieuwjaarsreceptie 
in de kantine ‘de Ark’. In de ge-
zellige en goed bezette kantine 
blikte voorzitter William van 
der Veen in het jaar dat de club 
85 jaar bestaat even terug op de 
afgelopen tien jaar waarin de ver-
eniging een enorme groei heeft 
doorgemaakt met 380 leden in 
2004 naar de huidige 494 leden 
anno 2014. Maar zoals het in een 
nieuwjaars-toespraak hoort blik-
te hij natuurlijk ook vooruit en 
gaf hij aan dat de club op zowel 
sportief (1e elftal in het linker rij-
tje in de 3e klas), accommodatie 
(uitbreiding oefenhoek) en maat-
schappelijke betrokkenheid (or-
ganisatie Avondvierdaagse) een 
paar mooie uitdagingen heeft 
staan in dit kalenderjaar.

De jaren daarna nam om mede die 
redenen, het ledental bij Sparta af 
tot circa 80 leden, overigens voldoen-
de om draaiende te blijven. Sparta 
werd toen met een ander probleem 
geconfronteerd: onvoldoende be-
stuursleden. Met name het vinden 
van een penningmeester lukte niet. 
Het incomplete bestuur deed er alles 
aan om mensen te porren voor een 
bestuursfunctie. Er werden gespre-
ken met ouders van leden gehouden, 
een beroep op hen gedaan dat het zo 
niet verder kon. Allemaal tevergeefs. 
Pogingen om met clubs uit de omge-
ving een fusie aan te gaan stranden 
eveneens. Dit alles leidde ertoe dat 
de gymnastiekvereniging Sparta met 
het honderdjarig bestaan in zicht, 
met ingang van 1 januari jongstleden 
werd opgeheven.
Gelukkig voor de turners geen ein-
de oefening want de drie leidsters  
Gerdien Robbertsen, Ria Stas en Trees 
Woltjer gaven aan op persoonlijke ti-
tel verder te willen. Deze dames hu-
ren thans voor enkele uren per week, 

sporthal ’t Jebbink, innen zelf de con-
tributie, regelen de roosters e.d. Zo is 
Gerdien Robbertsen op de woensdag-
middag tussen 14.30 en 17.30 uur ge-
start met circa 35 kinderen, verdeeld 
in drie groepen vanaf 4 t/m 12 jaar. 
Dit onder de naam Gym Vorden. 
Gerdien Robbertsen: “De groepen 
kunnen uiteraard uitgebreid worden, 
graag zelfs. Kinderen kunnen vanaf 
komende woensdag een kijkje ko-
men nemen en voor meer informatie 
een mailtje sturen naar gymvorden@
gmail.com.”
Lia Stas geeft op de woensdagavond 
vanaf 19.00 tot 21.00 uur o.m. les in 
Zumba (dansen op Latijnse muziek) 
en bodyfit. Zij heeft twee groepen met 

in totaal 30 personen. Voor meer in-
formatie: stas.lia1@gmail.com. Dan 
is er nog een groep (seniordames) die 
op woensdag van 17.30 tot 18.30 les 
krijgt van Trees Woltjer. Deze groep 
telt ca. 17 personen. 
Voor meer informatie c.q. opgave: 
janwoltjer@hotmail.com.
De voormalige gymvereniging Sparta 
genoot de meeste bekendheid met 
het organiseren van de avondwan-
delvierdaagse. Een evenement dat 
afgelopen zomer voor de 46e keer 
werd gehouden en waaraan gemid-
deld circa 700 wandelaars meedoen. 
Vanaf dit jaar (juni) wordt de avond-
vierdaagse georganiseerd door de 
voetbalclub Vorden.

Gymnasten Sparta geruisloos 
over naar Gym Vorden
Vorden - Circa 90 jaar geleden 
werd in Vorden de turnvereni-
ging Sparta opgericht. In de ja-
ren die volgden timmerde Sparta 
flink aan de weg en met name na 
de Tweede Wereldoorlog telde de 
club een paar honderd leden. In 
die tijd konden jongens bijvoor-
beeld pas op hun twaalfde bij 
een voetbalclub. Dezelfde leef-
tijdsgrens speelde ook bij andere 
sportverenigingen. Gymnastiek 
was eigenlijk de enige sport die 
al op zeer jonge leeftijd beoefend 
kon worden.

Voetbalvereniging Vorden organiseert voortaan avondwandelvierdaagse.

Hoenders: Wyandotte: H. Berenpas 4xZG, 2xG
Dwerghoenders: Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 2xZG, 2xG.
Sierduiven: Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 2x95, 1x94, 2x93, 3x92 punten.
Konijnen: Franse Hangoor: J. Agterkamp 4xZG. Witte Nieuw Zeelander: H. Bol-
wiender 1xF, 3xZG. Wener: H. Nijenhuis 4xZG, 1xG. Rode Nieuw Zeelander: G.
Lenselink 2xF, 2xZG.

P . K . V .  n i e u w s
Uitslagen Noord Show Zuid Laren

Dash begon met goede moed aan 
de eerste set. Door de wat krappe 
selectie aan de kant van Dash, was 
er vooraf genoemd dat de dames er 
toch alles uit probeerde te halen wat 
er in zat. De eerste paar punten van 
de eerste set liep het nog gelijk op, 
daarna kwam Orion zo langzamer-
hand op een voorsprong. Orion liet de 
eerste set zien op welke plaats ze op 
de ranglijst stonden. Aan het net was 
Orion heer en meester zowel verdedi-
gend als aanvallend. Orion kon hier-
door een grote voorsprong opbouwen 
en won de set met  11-25.
Door de eerste set te vergeten begon 
Dash opnieuw met nieuwe kansen 
aan de tweede set. Aan het begin van 
de set liep het wederom gelijk op. De 
dames uit Vorden kwamen beter in 
de wedstrijd en bouwde steeds een 
voorsprong op van een paar punten. 
Kelly Harbers scoorde de ballen hard 
geslagen naar de grond op de midpo-
sitie en Mandy Nijbroek haalde als 
libero veel ballen van de grond. Dash 
vecht met elkaar voor elk punt en 
dit mocht baten, de Vordense dames 
wonnen deze set met 25-21.
De derde set was Orion wakker ge-
schud en al snel keken de zwart ro-
den weer tegen een achterstand aan. 

Met een goede service serie kwam 
Dash terug en de set was weer ge-
lijk.  Aan het einde van de set kwam
Orion met wat hard geslagen ballen
weer langszij en bracht de coach van
Dash een paar frisse wissels in. Ilona
Kortstee maakte hierbij haar debuut
in de Vordense hoofdmacht en wist 
blokkerend haar puntje nog mee te
pakken. Helaas mocht dit niet baten
want Orion ging er met de setwinst 
vandoor 22-25.
In de vierde set brak er iets aan de kant
van Orion. Karien Meutstege kwam 
aan service en daar hadden de Doe-
tinchemse meiden geen antwoord op.
Met een grootte voorsprong kon Dash
weer even op adem komen. Door ge-
plaatste ballen van Kimly Besselink,
wisten de dames van Dash de set met
25-13 naar zich toe trekken.
De vijfde set kwam Vorden op een 
8-4 voorsprong. Helaas voor de zwart
roden, vierde Orion helemaal op en
werd het aan het einde van de set nog
erg spannend. Met samengeknepen 
billen zag het publiek van Dash dat
de set nipt werd verloren met 15-17.
De Vordense dames waren niet ge-
treurd want vooraf hadden ze voor 2
punten zeker getekend. 

Volgende week heeft Dash dames 1
weer een vrij weekend maar 25 janu-
ari spelen ze wederom een thuiswed-
strijd om 17.45 uur in de sporthal ‘t
Jebbink. Tegenstander is dan Twente
‘05. Gesponsord door: Visser Mode,
Subsponsors: ‘Bistro de Rotonde’,
‘Intersport Harbach’ en ‘Indoorsport
Vorden’. Bal sponsor ‘Restaurant Me-
diterrane’

Dash verslaat bijna 
 titelkandidaat Orion
Vorden - De dames van Dash da-
mes 1 mochten na de winterstop 
weer in eigen huis beginnen aan 
de tweede helft van de competitie. 
Afgelopen zaterdag stond Dash 
D1- Orion D1 op het programma. 
Op de ranglijst staat Orion op de 
tweede plaats en Dash op de acht-
ste plaats.

Het afgelopen jaar is een rustig jaar 
geweest, maar er zijn toch optredens 
geweest zoals op 17 maart waaraan 
het Vordens Mannenkoor medewer-
king heeft verleend aan het jubile-
umconcert van het Hummelo’s Ge-
mengdkoor in Hummelo. Op 4 mei 
werd er met de dodenherdenking 
gezongen. Later in het jaar, op 28 
oktober, heeft het VMK samen met 
de Vordense Harmonie een concert 
gegeven in het “Kultuurhuus”in Vor-
den. Met het jaarlijks Kerstconcert 
werd het jaar 2013 afgesloten.
Ook in 2013 hebben we twee nieuwe 
leden mogen begroeten, het is mooi 
dat er toch nog weer mannen zijn 
die het aandurven om te gaan zin-
gen. Met deze nieuwe leden komt het 
koor toch weer op 52 leden waarvan 
50 actief. Je zou zeggen dat zijn er 
nog wel zo veel maar,  het is lande-
lijk bekend dat het ledenaantal van 
de koren terugloopt en zo ook bij het 
VMK.  Het Vordens Mannekoor kan 

altijd nieuwe mensen gebruiken, dus 
Vordense mannen meld je aan!!
Op deze avond hebben we ook af-
scheid genomen van onze vaste cou-
peuse Annie Schepers. Annie heeft 
dit werk 27 jaar gedaan, ze is destijds 
gevraagd door de heren Leo  Wester-
hof en Jan Tap of ze de taak als cou-
peuse op zich wilde nemen. In al die 
jaren heeft Annie heel wat kostuums 
vermaakt. De mannen groeiden wel 
maar meer in de breedte dan in de 
lengte. Annie bedankt voor je inzet in 
al die jaren voor het VMK. Na de toe-
spraak werd  een mooi boeket bloe-
men en een cadeaubon overhandigd, 
tevens werd ze toegezongen door het 
koor.
Voor het jaar 2014 staan er weer op-
tredens in de agenda  en de voorzit-
ter hoopt dan ook dat de mannen net 
zo’n inzet tonen als het afgelopen 
jaar. Na de toespraak werd de avond 
voortgezet met een gezellig samen-
zijn,  een hapje en een drankje.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Vordens Mannenkoor

Vorden - Maandagavond 6 januari heeft het Vordens Mannenkoor haar 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het “Kultuurhuus” in 
Vorden. De avond werd geopend door voorzitter Han Radstake.

Het landschap kenmerkt zich hier 
als een oud kampenlandschap met 
boerderijen te midden van hoge ak-
kers, lage graslanden, houtwallen en 
geriefhoutbosjes. Tijdens de wande-
ling neemt de boswachter ook de tijd 
om het fraaie landhuis van buiten te 
bekijken en de mooie lanen er om-
heen. In de eerste plaats is het beheer 
hier gericht op het behoud van het 
landgoedkarakter, maar daarnaast is 
er ruimte voor ecologische landbouw 
en geïntegreerd bosbeheer. Stevige 
schoenen zijn aan te raden.
Start: 14.00 uur op de parkeerplaats 
Lindeseweg, hoek Lieferinkweg tus-
sen Vorden en de buurtschap Linde. 
Duur: ca. 2 uur. Kosten: € 5.00 p.p, 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p., do-
nateurs Geldersch Landschap & Kas-
teelen gratis op vertoon van GLK-pas. 
Reserveren niet nodig.
Informatie: www.glk.nl/evenemen-
ten of boswachter John ter Horst, tel. 
06 - 51 381 453 (ma t/m vr).

Winterwandeling  
met de boswachter  
op landgoed de 
Kieftskamp
Vorden - De boswachter van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen 
organiseert op woensdag 22 ja-
nuari een wandeling op landgoed 
de Kieftskamp om samen te ge-
nieten van het landschap.



Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Minivarkensrollade

met GRATIS pepersaus

SPECIAL

Balletje prei

100 gram 145

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram selleriesalade

KEURSLAGERKOOPJE

Rib karbonade

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Lasagne

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

 
Florijn Jonge jenever  FLS 
1000ML 

 

 
Almhof Yoghurt                       
alle bekers a 500 gr.  

 
 Minikrieltjes voorge-

kookt Zak 450 GR 

 

 
 Hollandse Nieuwe 

met ui  MSC gecertificeerd 
Bakje 2 stuks  

 

Geldig in week  Dinsdag 14 Januari t/m Zaterdag 18 Januari

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

11.50
™1.49

1.00

™2.99

2.00
™1.49

1.00
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Aalderink gaf aan trots te zijn op de 
wijze waarop de afgelopen twee jaar 
invulling gegeven is aan burgerpar-
ticipatie op het platteland. Groepen 
inwoners en/of verenigingen nemen 
de sportaccommodaties en zwem-
baden over, scholen gaan samen en 
Bronckhorst Spreekt is het grootste 
inwonerspanel.
Natuurlijk zijn er veel kosten ge-
maakt, de burgemeester gaf een 
overzicht hiervan. Daarnaast is geld 
gereserveerd voor het opvangen van 
tegenvallers die kunnen ontstaan 
door de overdracht van rijkstaken 
naar de gemeente toe.

Toekomst
De verkiezingen op 19 maart wor-
den spannend door de enorme ver-
anderingen in het sociale domein. 
“Zorgtaken en jeugdzorg worden ge-
meentelijke taken en nog steeds wor-
stelen we met de vraag welke taken 
nou precies welke budgetten krijgen. 
Kunnen we voor de ontvangen bedra-
gen onze inwoners wel goed bedie-
nen?“ Burgemeester gaf aan dat deze 
vragen bij de komende raadsperiode 
een belangrijke rol zullen spelen.
Nieuwe invulling vraagt nieuwe 
samenwerking zowel met buurge-
meenten als in de regio. “Ook de 
ambtelijke organisatie blijft in bewe-
ging, zeker omdat taken verdwijnen 
en er nieuwe taken bijkomen. Bur-
gerparticipatie vraagt ook van onze 
ambtelijke organisatie een andere 
instelling en werkwijze.”
De komende periode zal de demo-
grafische ontwikkeling, vergrijzing 
en ontgroening, zichtbaar worden 
en aandacht vragen, niet alleen in 
de gemeente Bronckhorst maar ook 
in de regio Achterhoek. De weg naar 

verbindend werken zal worden inge-
gaan.

Vrijwilligers
Over de drie genomineerde vrijwil-
ligers maakte Rudie Kreunen van 
Kreunen Multimedia prachtige films 
ter introductie. De Stichting Nood-
hulp Zelhem kreeg zijn nominatie 
vanwege de diversiteit van de activi-
teiten en de inzet van uren, al 40 jaar 
lang. Arie en Rikie Florijn en Marinus 
en Nollie Masselink kwamen naar vo-
ren. Leo Tankink kreeg zijn nomina-
tie om wat hij al 40 jaar allemaal voor 
de Keijenburgse Boys heeft gedaan 
en nog steeds doet. De Voedselbank 
Zelhem werd genomineerd vanwege 
de hoeveelheid tijd en energie die de 
vrijwilligers sinds 2010 inzetten om 
de voedselbank te laten draaien. Aan-
wezig waren Annie Peppelman en 
Hennie Onstenk-Slotemaker.
“Dames en heren, de nominatie Vrij-
williger van het Jaar is een dankbe-
tuiging voor alle vrijwilligers van de 
gemeente Bronckhorst,” aldus wet-
houder Paul Seesing. “De gemeente 
kan niet zonder vrijwilligers.” Hij 
mocht vervolgens bekendmaken dat 
de Stichting Noodhulp Zelhem tot 
Vrijwilliger van het jaar 2013 was ge-
kozen. Applaus, felicitaties, cheques 
en bloemen werden door hem uitge-
reikt.

Kampioenen
In een filmpje van de vele kampioe-
nen van het afgelopen jaar konden 
alle aanwezigen genieten van hun 
sportieve prestaties. Het uitreiken 
van oorkondes en bloemen door de 
wethouder Seesing luidde het einde 
van het officiële deel van deze avond 
in.

Vervolg van de voorpagina

‘Trots op burger partici patie 
op platteland’
Bronckhorst - Burgemeester Henk Aalderink blikte tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst terug vanaf 2007, toen de 
krimp zijn intrede deed. In 2008 sloeg de financiële crisis toe en in 
2010 bleken crisis en krimp groter dan verwacht. Bronckhorst koos 
ervoor om niet alleen, maar samen met inwoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en dorpsbelangenorganisaties te werken 
aan een Toekomst Bestendig Bronckhorst. Gesproken werd over de 
ontwikkeling ervan, ideeën werden gedeeld en aan inwoners werd ge-
vraagd mee te denken over leefbaarheid, om wonen, werken en recre-
eren in Bronckhorst te kunnen handhaven en verbeteren.

In een filmpje over de vele kampioe-
nen van het afgelopen jaar door Ru-
die Kreunen van Kreunen Multime-
dia, konden alle aanwezigen genieten 
van hun sportieve prestaties.
“Er is veel werk verzet en veel trai-
ningsarbeid gedaan en ik denk dat 
de kampioenen de gemeente Bronck-
horst op de kaart hebben gezet,” al-
dus wethouder Paul Seesing. “Naast 
dat ze ambassadeurs zijn voor hun 
sport, is het ook een goed voorbeeld 
voor anderen, voor de jeugd.”

De volgende personen en groepen 

kregen van de wethouder voor hun 
kampioenschap een oorkonde, een 
kleine prijs en bloemen uitgereikt.

Kay Arends: eerste plaats NK libre 
jeugd hoofdklasse. Jan Stapelbroek: 
tweede plaats NK libre tweede klas-
se. Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan: 
tweede plaats NK 10KM Utrecht en 
derde plaats NK halve marathon 
Venlo. Marian van Hilst: NK Dua-
thlon V40 eerste plaats. VAMC1 De 
graafschaprijders team 1 bestaat uit 
Amel Advocaat, Bas Klein Haneveld, 
Erwin Plekkenpol, Ismo ten Velde en 

Mark Wassink. Het team werd Open
Nederlands Kampioen Enduro 5 per-
sonen. VAMC 2 De graafschaprijders
team 2 bestaat uit Robin Nijkamp,
Bjorn Schreijer, Peter Bergsma, Paul
Oomen en Jaap van Norel. Zij behaal-
den de derde plaats tijdens het Open
Nederlands Kampioenschap. Touw-
trekvereniging Vorden: NK derde 680
en 720 klasse. Gerrit Uilenreef: eerste
plaats EK Assen. Ad Reinders: eerst 
plaats EK Assen. Peter Bergsma: twee-
de plaats NK klasse EV40 bij ONK En-
duro 2013. Floor van der Kuijl: derde
plaats NK dressuur outdoor L2/c. Mi-
chel van Tilburg: eerste NK Trial Na-
tionalen. Hans Garritsen: NK zijspan
Nationalen. Rik Wiegerinck: NK zij-
span Nationalen. Erwin Plekkenpol: 
derde plaats NK klasse INTERS E3.

Sportkampioenen 2013 gehuldigd tijdens 
Nieuwjaarsreceptie Hengelo

Bronckhorst - In het gemeentehuis van Bronckhorst werden tijdens 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op maandagavond 6 januari de sport-
kampioenen van het jaar 2013 gehuldigd door wethouder Paul See-
sing.

De aanwezige gehuldigde sporters van Bronckhorst 2013.

De stichting werd destijds mede op-
gericht door de toenmalige huisarts 
Johan de Boer. Een aantal mensen 
werkte samen om in gevallen van 
nood vrijwillige hulp te gaan bieden, 
die niet via officiële weg snel opge-
lost konden worden. Deze organisa-
tie met 125 vrijwilligers die korte of 
langere tijd, velen meer dan 25 jaar, 
actief zijn, werd door vicevoorzit-
ter Fennie de Gelder aangemeld. Zij 
vroeg bijzondere aandacht voor zes 
vrijwilligers die al vanaf het eerste 
uur bij de stichting betrokken zijn.
De heer en mevrouw Arie en Rikie 
Florijn verleenden de eerste jaren 
hoofdzakelijk echte noodhulp. Rikie 
deed ook verstelwerk op de Zonne-
kamp en Arie reed voor ‘Tafeltje dek 
je’. Ze reden met gehandicapten naar 
een danssoos en hielpen met serve-
ren van het middageten op de Zon-
nekamp. Nu bezoekt Rikie met een 
groepje andere vrijwilligers periodiek 
bewoners van de voormalige ge-
meente Zelhem in Verpleeghuis Den 
Ooiman en Arie rijdt mensen naar 
het ziekenhuis of tandarts en helpt 
mensen bij het invullen van zakelijke 
papieren.
Mevrouw Maartje van Arkel begon 
als noodhulp en zette de gehandicap-
tensoos op, eens in de veertien dagen 
een zondagmiddag op de Boerderij 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Dit gedurende 25 jaar met 
drie andere vrijwilligers. Momenteel 
is zij ‘maatje’ bij verschillende men-
sen en is altijd bereid weer als nood-
hulp te fungeren.
Mevrouw Heintje Maalderink bezocht 
vooral zieken en eenzamen. Tot twee 
jaar geleden reed zij elke week naar 

Den Ooiman om oud-Zelhemmers te 
bezoeken. Tot op heden is zij nog al-
tijd breed inzetbaar bij bezoeken en 
maatjesproject.
Mevrouw Nollie Masselink is vanaf 
de jaren zeventig tot voor enkele ja-
ren actief geweest in de naaigroep op 
de Zonnekamp. Momenteel bezoekt 
zij nog zieken en eenzamen. De heer 
Marinus Masselink rijdt mensen naar 
ziekenhuis, Den Ooiman en andere 
instellingen. Hij is vrijwilliger in het 
maatjesproject en ze zijn beiden altijd 
oproepbaar als noodhulp. Daarnaast 
is Marinus al vele jaren lid van het al-
gemeen bestuur van de stichting.
Marinus Masselink (79 jaar jong) kent 
veel mensen doordat hij 40 jaar werk-
te bij de plaatselijke bank, waarvan 
de laatste 15 jaar als directeur. “Na 
de oprichting wilde ik ook wel lid 
worden, waarom niet. Sindsdien ben 
ik lid gebleven.” De tijd die de heer 
Masselink aan de noodhulp besteedt 
wisselt. De ene week bezoekt hij twee 
mensen, bij anderen komt hij eens 
per maand. “Ik weet dat ik altijd wel-
kom ben. Dat is een fijn idee. Ik doe 
het om mijn medemens te kunnen 
helpen, het leven een beetje aange-
naam te maken.” Hij heeft geen spe-
cialiteit, is een manusje van alles. “Ik 
vul belastingpapieren in, maar ik doe 
ook de tuin, of breng iemand naar 

het ziekenhuis.”
Zijn vrouw Nollie Masselink (77) deed
vele jaren als vrijwilliger verstelwerk
bij de Zonnekamp. “Toen waren onze
kinderen nog klein, maar je deed het
gewoon. Ik vond het leuk om voor
een ander iets te doen.”
De ceremonie in het gemeentehuis,
waar vier van de zes mensen die al
40 jaar betrokken zijn bij de stichting
naar voren kwamen, had voor Ma-
rinus Masselink niet gehoeven. Hij 
vindt het prima dat de stichting alle
vrijwilligers vertegenwoordigt in de
gemeente.
Voor mensen die zich voor hulp 
aanmelden, zijn twee coördinatrices 
aangesteld. “Die nemen de aanvragen
aan en zoeken uit welke vrijwilliger
het best de hulp kan bieden. De een
is bijvoorbeeld goed in het invullen 
van belastingformulieren, een andere
met huishoudelijke klusjes.” Daar-
naast zijn er activiteiten, zoals de
seniorensozen in Wolfersveen, Vels-
wijk, Halle, Zelhem of IJzevoorde-Hei-
dehoek, waarbij de vaste vrijwilligers
elke veertien dagen aanwezig zijn.
“Die worden niet opgeroepen, maar
hebben die taak op zich genomen,”
legt hij uit. “In een buurthuis komen
ze gewoon gezellig samen. Ze maken
het gezellig en dat wordt erg op prijs
gesteld.”

Stichting Noodhulp Zelhem:  
vrijwilliger van het Jaar 2013
Bronckhorst - De nominatie Vrij-
williger van het Jaar is een dank-
betuiging voor alle vrijwilligers 
van de gemeente Bronckhorst, zo 
vertelde wethouder Paul Seesing 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
maandag 6 januari. De gemeente 
kan niet zonder vrijwilligers. De 
Stichting Noodhulp Zelhem, die 
in 2013 40 jaar bestond, werd uit-
geroepen tot Vrijwilliger van het 
Jaar 2013.

Vrijwilligers van het Jaar 2013 Stichting Noodhulp Zelhem: Marinus en Nollie Masselink
en Rikie en Arie Florijn.

In het juryrapport stond onder meer 
dat Ruiterkamp ‘altijd even correct, 
warm en hartelijk naar gasten en 
medewerkers van het crematorium 
is. Hij straalt rust uit en is hoffelijk. 
Verder is Ruiterkamp punctueel en 
heeft hij alles goed geregeld. Bij De 
Omarming vinden ze hem een ech-
te ambassadeur.

Gert Brinkhorst van het cremato-
rium overhandigde Anton Ruiter-
kamp een kleinere versie van het 
bronzen beeld dat bij het gebouw 
staat, vervaardigd door Brinkhorst 
zelf. Dienstverleners Marjon Pol-
man en Margreet Beerda eindigden 
respectievelijk als tweede en derde.

Crematorium De Omarming reikt voor het eerst award uit

Ruiterkamp 
Uitvaartverzorging 
 dienstverlener van het jaar

Zutphen - Ruiterkamp Uitvaartverzorging uit Almen is door de me-
dewerkers van crematorium De Omarming uitgeroepen tot ‘Beste 
dienstverlener van het jaar’. De award werd vrijdag 3 januari voor 
het eerst uitgereikt tijdens een bijeenkomst voor relaties van het 
Zutphense crematorium.

In het midden Anton Ruiterkamp met zijn vrouw Annie, geflankeerd door Gert Brink-
horst en zijn vrouw Sonja.
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In de bedrijfshallen van Aloys Roemaat Trans-
port in Lichtenvoorde staat hij er afgelopen 
zaterdag enigszins onwennig bij. Samen met 
Edwin van Hoevelaak, eveneens zanger maar 
daarnaast ook een bekend muziekproducent, 
gaat de momenteel in Losser wonende Berge 
(zijn eigenlijke naam is Chiel Ottink red.) de 
Arctic uitdaging aan. Even niet denkende 
aan zijn in februari uit te brengen nieuwe cd 
‘Alleen omhoog, praat de zanger van het Ne-
derlandse lied honderd uit. “Nog nooit heb ik 
een dergelijke lange rit met de auto gemaakt. 
Het blijft in mijn geval bij Oostenrijk en dat 
vond ik al een heel eind met de auto.”
Het duo Berge - Van Hoevelaak had afgelopen 
zaterdag op de eerste dag van de monster-
rit naar een vooraf onbekende bestemming 
voorbij de Poolcirkel, al direct te maken met 
een extra hindernis.
“Wij rijden eerst naar Surhuisterveen in 
Friesland. Daar moet ik vanavond eerst nog 
even een optreden doen, dat reeds maanden 
geleden is toegezegd. En al die mensen daar, 
en in het bijzonder mijn fans, wil ik niet 
teleurstellen door niet te komen. Maar dat 
neemt niet weg, dat wij in deze Arctic Chal-
lenge helemaal voor het klassement gaan.”
‘Partner Edwin van Hoevelaak vult aan: “De 
overige teams zullen wij nog een poepje la-
ten ruiken. Wij hebben hier reeds maanden 
achtereen naartoe geleefd. Dus wij knallen er 
volop in. Wij spreken elkaar volgende week 
zaterdag weer.”

Extreme omstandigheden
Organisator Jack Martin Schuurmans beves-
tigt desgevraagd dat de omstandigheden on-

derweg, en dat richting de eindbestemming, 
extreem zijn.
“Namens ons organisatieteam zijn Eric en 
Mike Huinink afgelopen nacht reeds vertrok-
ken. En via hen krijgen wij nu te horen, dat 
er rekening moet worden gehouden met de 
meest gekke weersomstandigheden. Harde 
vorst en dus veel ijs met daarnaast onvoor-
stelbaar veel sneeuw. Dus echt Arctic weer. 
En juist dat hebben we nodig voor een derge-
lijke tocht.”
Jack Martin Schuurmans is bijzonder ver-
heugd dat het evenement ook in een periode 
van economische crisis gewoon doorgang 
kan vinden. “Daarom ben ik zo blij met een 
tweetal belangrijke sponsors, te weten Eurol 
BV in Nijverdal en Johnny Bolk Transport 
Begeleiding en Entertainment in Almelo. 
Dankzij hen is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
de tv-zender SBS6 wederom een 45 minuten 
durende tv-registratie van de tocht gaat ma-
ken. Belangstellenden kunnen het resultaat 
van die registratie op tv zien op de zondagen 
9 en 16 maart aanstaande.”

Hof van Eckberge
De deelnemende teams worden zaterdag 18 
januari a.s. in Nederland terugverwacht. De 

finishlijn is, evenals vorig jaar, getrokken op 
de terreinen van de Hof van Eckberge in Ei-
bergen. De deelnemers worden daar ‘s mid-
dags tussen 15.00 uur en 16.00 verwacht.
Edo van Reij, niet alleen onderdeel uitma-
kende van de backoffice maar ook inzetbaar 
voor allerlei hand- en spandiensten, geniet 
met volle teugen van het spektakel.
“Ik rij niet mee, maar geniet er toch volop van 
omdat ik samen met Jeroen Dusseldorp en 
Louis Greuter voor de bezetting van de back-
office zorg. Erg interessant omdat je dan, wel-
iswaar op grote afstand, het evenement toch 
op de voet kunt volgen. Verder ben ik ver-
antwoordelijk voor de totale op- en afbouw 
van zowel de startplaats in Lichtenvoorde als 
de finishplaats in Eibergen. Ik doe dit werk 
inmiddels vier jaar met erg veel plezier.”

Het is opvallend dat er geen teams meer deel-
nemen uit de Gelderse Achterhoek in het al-
gemeen en Oost Gelre in het bijzonder. “Dat 
klopt. Dit zal wel te maken hebben met het 
gegeven dat het in het ondernemers- en be-
drijfsleven momenteel even een stuk minder 
gaat. En misschien dat er buiten de Achter-
hoek meer geld beschikbaar is voor dit soort 
organisaties.”

Weersomstandigheden in Scandinavië zijn erbarmelijk slecht

The Arctic Challenge Tour met twintig 
teams van start
Oost Gelre - “Ik heb eigenlijk geen flauw 
idee wat ik mij van deze tocht moet 
voorstellen. Wanneer ik alle verhalen, 
die mij inmiddels zijn toevertrouwd 
moet geloven, had ik beter thuis kun-
nen blijven. Daar komt nog eens bij dat 
ik hier aan de start krijg te horen, dat 
de weersomstandigheden in Scandinavië 
nu en de komende week erg slecht zijn. 
Omstandigheden, die men tijdens alle 
voorgaande edities van The Arctic Chal-
lenge nog nooit heeft meegemaakt. Wij 
zullen zien waar het schip strandt. Wan-
neer je hiervoor benaderd wordt en je 
zegt a, dan moet je vervolgens ook b zeg-
gen.” Het is Thomas Berge, de bekende 
23-jarige Nederlandse zanger, in gesprek 
met uw verslaggever, even vóór de start 
van de elfde editie van The Artic Chal-
lenge Tour.

Thomas Berge (rechts), even voor de start van The Arctic Challenge.

Rvaz is werkzaam in heel Oost-Gelderland en 
is een ideële organisatie die zich inzet voor 
mensen met een GGZ- (of psychiatrisch) ver-
leden of psychische handicap in de thuissitu-
atie. Om een goed beeld te krijgen worden 

deze deelnemers, maar ook hun toekomstige 
bezoekers, voorafgaand aan hun werkzaam-
heden bezocht door de coördinator van het 
project.
Binnen de cursus komen o.a. de volgende aan-
dachtsgebieden aan de orde: korte inleiding 
in de psychiatrie en wat je kunt verwachten, 
de omgang met elkaar volgens de presen-
tietheorie, zingevings- en levensvragen, af-
spraken en praktische zaken (zwijgplicht en 
privacy, bereikbaarheid, grenzen in het werk 
als bezoeker, doorverwijzing, enz.). Tijdens 
de cursus wordt gebruik gemaakt van een 
tweetal video’s ter illustratie. Na de cursus 
worden de vrijwillige bezoekers gekoppeld 
aan een deelnemer. Ook naaste verwanten 

(mantelzorgers) kunnen zich als deelnemer 
aanmelden en zo kunnen zij ook hun ervarin-
gen  rondom de zorg voor een naaste delen.
Verwijzingen vinden tot nu toe vooral plaats 
door GGNet, diverse kerkelijke instanties, 
Woonbegeleiding, ouderenbezoekersgroe-
pen, geestelijk verzorgers, enz. Meer infor-
matie over Rvaz kunt u vinden op de website: 
www.ruimtevooranderszijn.nl.

Voor verdere informatie of aanmelding (zo-
wel vrijwillige bezoeker als deelnemer) kan 
contact worden opgenomen met de Vrijwil-
ligerscoördinator Ruud van Velzen, tel.: 0314-
333187. Na aanmelding volgt dan op korte 
termijn een kennismakingsgesprek.

- Infotorial -

Cursus ‘presentie’
Regio - Speciaal voor mensen die (willen 
leren) omgaan met personen met psy-
chische problemen of handicap organi-
seert Rvaz Oost-Gelderland (Ruimte voor 
anderszijn) vanaf 10 februari een vier 
avonden durende cursus ‘Presentie’. De 
cursus is gratis.

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Er zijn weer tulpen!

www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

(bromfiets)Rijbewijs A M
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Als geboren Achterhoeker (Geesteren 
bij Borculo), werkte Jan achtereenvol-
gens bij de Landbouwvoorlichtings-
dienst, het ministerie van Landbouw 
en het Landbouwschap. Zij laatste 
functie voor zijn pensionering was: 
secretaris van het Landbouwschap in 
Noord-Holland. Jan woonde toen met 
zijn echtgenote Hermien in Heem-
stede. In zijn vrije tijd was hij onder 
meer secretaris van de PCOB in het 
Gewest Noord-Holland. Jan Olthaar: 
“Na mijn pensionering wilde Her-
mien graag terug naar onze roots, de 
Achterhoek. Het werd Vorden, waar 
wij ooit al eens 2,5 jaar hadden ge-
woond. Nog voor ons vertrek kregen 
wij een telefoontje vanuit Vorden van 
wijlen Jip Jeeninga, die blijkbaar had 
vernomen dat wij ons hier wilden 
vestigden. Hij vertelde dat de PCOB in 
Vorden grote moeite had met het vin-
den van bestuursleden. Zij hadden er 
op dat moment slechts drie. Hij vroeg 
mij of ik mij beschikbaar wilde stel-
len en dat heb ik maar gedaan”, zo 
zegt Jan Olthaar lachend. 
Dat was rond de eeuwwisseling. Nu 
na bijna vijftien jaar actief bestuur-
der te zijn geweest vindt Jan het hoog 
tijd worden om andere leuke dingen 
te gaan doen. Meer fietsen, meer wan-
delen, tuinieren, postzegels verzame-
len, stamboek van de familie maken 
en samen met zijn Hermien vaker in 
de auto Nederland in trekken waar 
zijn kinderen ‘her en der’ wonen. Jan 
Olthaar heeft zich de afgelopen jaren 
in Vorden opgeworpen als belangen-
behartiger van de ouderen in onze 
samenleving. Fred Midden, voorzitter 

van de PCOB: “Dat heeft Jan Olthaar 
met hart en ziel gedaan. Hij heeft de 
PCOB in Vorden enorm op de kaart 
gezet. Jan is er in geslaagd om onze 
bond op een hoger peil te brengen, 
door het organiseren van allerlei cul-
turele bijeenkomsten. Dat was ook de 
insteek van hem, kwaliteit leveren”, 
zo prijst hij. 

De PCOB telt momenteel 184 leden 
die niet alleen uit Vorden komen 
maar ook uit Hengelo, Steenderen, 
Zelhem, Lochem en Ruurlo. Jan 
Olthaar: “We organiseren circa twaalf 
bijeenkomsten per jaar. Het accent 
ligt daarbij op het onderhouden van 
persoonlijke contacten. De culturele 
bijeenkomsten worden door een spe-
ciale commissie in overleg met het 
bestuur georganiseerd. Ook het ‘Lief 
en Leed’, het bezoeken van zieke en 
eenzame mensen, staat bij ons hoog 
in het vaandel. Een groot probleem 

is toch wel de vergrijzing. Door over-
lijden krijgen we steeds minder le-
den en te weinig aanwas. Daarmee
bedoelt mensen van circa zestig jaar
en ouder. Alle ouderenbonden in Ne-
derland hebben te kampen met een
daling van het ledental. In Vorden or-
ganiseren wij een paar keer per jaar
een bijeenkomst met de ANBO. Ik 
verwacht dat dit in de toekomst ver-
der uitgebreid zal worden”, zo zegt
Jan Olthaar. 
Gelukkig voor de PCOB en in feite
voor alle ouderen in onder meer de
Achterhoek heeft Jan Olthaar beslo-
ten om zich te blijven inzetten voor
het ‘Verkeer en vervoer’ van samen-
werkende Ouderenbonden in Gelder-
land. Jan Olthaar maakt deel uit van
de Werkgroep Verkeer en Vervoer.
Die houdt zich onder meer bezig met
de toegankelijkheid van ouderen op
de treinstations en ook goede trein- 
en busverbindingen.

Ouderenbonden zullen Jan Olthaar missen

‘Jan heeft de PCOB op de kaart gezet’
Vorden - Wanneer iemand zich 
ergens in Nederland als bestuur-
der verdienstelijk heeft gemaakt 
en hij besluit te verhuizen, dan 
moet het al heel gek lopen, of hij 
wordt op gegeven moment in zijn 
nieuwe woonplaats al heel snel 
door een vereniging voor een be-
stuursfunctie gestrikt. In het ge-
val Jan Olthaar (79) die volgende 
week afscheid neemt als secreta-
ris van de PCOB, ging het nog een 
tikkeltje sneller. Hij blijft overi-
gens wel de PR van de bond ver-
zorgen.

Jan Olthaar

Dichters uit de Achterhoek e.o. wor-
den uitgenodigd deel te nemen en het 
thema ‘verwondering’ te verwerken 
in één of meer gedichten. Poëzie met 

een ander onderwerp is ook welkom. 
De voordrachten worden omlijst met 
sfeervolle improvisaties op de piano 
door pianist Jack van Dodewaard van 

Het Klavier in Vorden. Dichters kun-
nen zich aanmelden vóór 3 februari
door een aantal gedichten te mailen
naar deburgerij.vorden@gmail.com. 
Of sturen naar Galerie De Burgerij,
Zutphenseweg 11, 7251 DG Vorden.
(Bij te veel deelnemers kan er een se-
lectie plaats vinden). Voor meer infor-
matie: 06- 57 07 95 58.

Oproep aan dichters
Vorden - Na een bijzonder mooie poëziemiddag in november biedt 
Galerie De Burgerij op donderdag 13 februari (14.30 u.) dichters weer 
de gelegenheid eigen werk voor te dragen. Het thema van deze poëzie-
middag is ‘verwondering’, aansluitend bij de landelijke poëzieweek.

Tijdens de lessen zijn de vaardighe-
den op de piano weer wat opgepoetst 
en is er veel samengespeeld. Ook 
hebben de cursisten in de afgelopen 
periode naar aanleiding van de lessen 
vroegere muziekboeken weer van zol-
der gehaald en zijn enthousiast oude 
stukken opnieuw gaan spelen. De les-
sen worden gegeven door een erva-
ren docente. In een klein groepje van 
minimaal 2 en maximaal 4 personen 

wordt de kennis van het notenschrift 
en vaardigheid op de piano ‘opgefrist’ 
aan de hand van samenspel op meer 
piano’s in allerlei muziekstijlen. Het 
plezier van samen musiceren, nieu-
we stukken instuderen en weer weg-
wijs worden op het instrument geeft 
het leven nieuwe kleur. 
Aanmelden en meer informatie via 
tel: 0575-550756. Zie ook website 
www.het-klavier.nl .

Korte opfriscursus piano 
bij Het Klavier
Vorden - Het Klavier in Vorden organiseert dit winterseizoen een 
aantal korte opfriscursussen pianospelen voor (jong) volwassenen 
die vroeger enige tijd les hebben gehad. De tweede opfriscursus start 
woensdag 22 januari en de laatste op woensdag 26 februari. De cursus 
van december is inmiddels afgelopen.

In de kerk van Voor Drempt zijn 10 
bijzondere wandkleden te bewonde-
ren, die zijn ontstaan in de periode 
dat ds. Bjorn Kristensen in Drempt 
predikant was (1958-1966) en de kerk 
gerestaureerd werd. De wandtapijten 
zijn in 1964 geknoopt door zo’n 120 
plaatselijke bewoners en dienden ter 
verbetering van de akoestiek, omdat 
deze na de restauratie zo slecht was 
geworden, dat er een nagalm van 6 
tot 8 seconden was ontstaan. 
Na de gereedkoming en ophanging 
van de 10 wandtapijten was de na-
galm beperkt tot 3 seconden, dus een 
hele verbetering. Behalve een bouw-
kundige functie hebben deze kleden 
ook een sociaal culturele waarde. Ze 
zijn ontworpen door de kunstena-
res Gunhild Kristensen die in 1919 
geboren werd. Zij kreeg bekendheid 
door bijbelillustraties en glas-in-lood 
ramen in vele gebouwen. Door de kle-
den in Drempt kreeg Gunhild Kristen-
sen definitief landelijk bekendheid, 
maar ook het kerkje en de plaats 
Drempt werden ‘op de kaart’ gezet. 
In verschillende landelijke kranten 
en weekbladen verschenen artikelen 
en foto´s over deze wandkleden en de 
inwoners van Drempt. 
Op 27 en 28 september 2014 zal uit-
gebreid aandacht aan deze ´knoop-
actie´ worden besteed en voor dat 
doel is men opzoek naar mensen die 

er nog wat meer van weten. De ou-
de St. Joriskerk heeft overigens nog 
meer te bieden. In de buitenmuur is 
een beeldje ingemetseld, dat terug-
gaat naar de oorsprong van de kerk. 
Alhoewel de kerk voor het eerst ge-
noemd wordt in 1067, is deze waar-
schijnlijk veel ouder. Andere bron-
nen spreken van de stichting van het 
dorp Drempt door Karel de Grote in 
731 en dat in datzelfde jaar ook de 
kerk werd gebouwd. Restanten van 
deze waarschijnlijk houten kapel zijn 
als verbrandingsresten daarvan op de 
fundering van ijzeroer gevonden tij-
dens opgravingen rond 1950. Samen 
met enige gevonden grafgiften uit de 
Frankische periode, zou een datering 
van de kapel omstreeks het jaar 800 
aannemelijk maken. 
Beeldjes in de zuidmuur stellen vol-
gens overlevering dan ook keizer 
Karel de Grote en diens echtgenote 
voor. Mensen die nog iets weten van 
het knopen van de wandtapijten, de 
Noorse Rya techniek en/of originele 
Noorse wol hebben kunnen een bij-
drage leveren aan de te organise-
ren herinnering aan deze massale 
´knoopactie´. Ook andere informatie 
hierover is van harte welkom. Men 
kan voor dat doel contact op nemen 
met Seebe Janssens (06) 22 46 97 00. 
Ook kan men hem via email berei-
ken: seebe.janssens@gmail.com

Wandtapijten uit 1964

Oproep aan (oud)-inwoners 
van Drempt

Drempt - Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de bevolking van Drempt 
10 wandtapijten heeft geknoopt ter verbetering van de akoestiek van 
de meer dan 1000 jaar oude St Joriskerk in Voor Drempt. Deze wandta-
pijten van 2 x 3 meter zijn ontworpen door Gunhild Kristensen en zijn 
geknoopt volgens de Noorse Rya techniek met originele Noorse wol. 
Ter herinnering aan die massale ́ knoopactie´ wil men eind september 
hieraan grootst aandacht schenken. Daarvoor zijn de organisatoren 
op zoek naar mensen die deze knooptechniek nog kennen en/of be-
heersen en eventueel materiaal beschikbaar hebben.

Na het succes van vorig jaar (meer 
dan 2000 bezoekers) verkopen 
ondernemers uit Hengelo en om-
geving weer meubels, kleding, 
schoenen, sportartikelen, fietsen, 
tuinsets, enzovoort. 
Ook de kapsters knippen weer voor 

zeer gereduceerde tarieven. Dit 
jaar zullen er voor het eerst wit-
goed, bruingoed en gereedschap 
tegen scherpe prijzen te koop zijn. 
Verder is er een rommelmarkt met 
tweedehands spulletjes. 
Geïnteresseerden kunnen zich nog 

aanmelden voor een kraam (zie ad-
vertentie elders in deze krant).

Een bazaar is natuurlijk niet com-
pleet zonder foute muziek, een 
hapje (oa. Een oliebollenkraam), 
een drankje en een rad van avon-
tuur. 

Iedereen doet automatisch mee 
met dit prijzenfestijn, want het 
entreebewijs dat 1 euro kost, geeft 
recht op deelname aan het rad van 
avontuur. Parkeren is gratis.

Zwarte Markt Hengelo dit jaar 
nog groter
Hengelo – Koopjesjagers, zet het vizier maar op scherp! In het 
weekend van 25 en 26 januari wordt de sporthal in De Veldhoek 
aan de Varsselseweg 55 voor de tweede keer omgetoverd tot één 
grote Zwarte Markt. Dit jaar zijn er nog meer standhouders dan 
vorig jaar die hun spullen tussen 11.00 en 17.00 uur tegen zeer 
hoge kortingen verkopen.

A-lijn: 1. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 61,28%; 2. Inge & Reint Pel-
lenberg 56,18%; 3. Silvia Schreiber 
& Gertie Hissink 55,97%. B-lijn: 1. 

Tiny Kleinreesink & Wim Schipper 
69,17%; 2. Agnes Pietersen & Theo 
van Aalst 56,67%; 3. Theo Schut & 
Theo Damen 52,08% C-lijn: 1. Truus 
& Kees Mortier 58,33%; 2. Annie Be-
rentsen & Wil van de Berg 58,13%; 
3. Annie Hartman & Hen Rombouts 
56,77%.  

Volgende week 16 januari de vierde
ronde van dit seizoen. Afmelden kan
op verschillende manieren: via een
mail naar bcbronkhorst@hotmail.nl
of een sms naar 06-28633453 (inspre-
ken lukt niet!), of op de wedstrijddag
bellen naar genoemd mobiel num-
mer. Tot ziens!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
Toldijk - Uitslag van de vijfde 
competitieavond in de derde ron-
de.



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

De Heren Senioren 2 speelden een 
pittige uitwedstrijd in Sporthal Trio-
minos Endesprong in Duiven tegen 
koploper Duiven HS3. De Hengelose 
heren konden hun voorsprong niet 
behouden, maar haalden er gelijkspel 
uit, 21-21.
Quintus Dames1 speelde hun thuis-
wedstrijd tegen Brummen DS1 in 
Sporthal de Bhoele in Brummen, van-
wege het stratenvolleybaltoernooi in 
Hengelo Gld. Het was een matige 
wedstrijd van beide kanten. De Quin-
tusdames stonden de hele wedstrijd 
voor, maar doordat aan het eind van 
de wedstrijd de goals aan de kant van 
Brummen vielen, werd het uiteinde-
lijk gelijkspel, 17-17.
In Sporthal de Kamp startte de dag al 
vroeg met Quintus E3 tegen Duiven 
E2. Het kwaliteitverschil was groot in 
deze wedstrijd. Quintus was echt een 
maatje te groot voor Duiven. Man of 
the match was Maurits, die veel goals 
op zijn naam wist te zetten. Uitslag 
17-1.
De E2 ontmoette Pacelli/Wessels Keu-
kens E2 uit Zieuwent in een super 
spannende wedstrijd om naar te kij-
ken. De teams waren goed aan elkaar 
gewaagd. Het ging gelijk op en er vie-
len niet veel goals doordat de verdedi-
ging heel goed stond en er zeer goed 
werd gekeept. Quintus wist één punt 
meer te scoren, uitslag 4-3.
Vervolgens speelde de E1 tegen Grol 
H.V. E1 uit Groenlo. Dit was tot het 
laatste toe een spannende wedstrijd. 
Het ging steeds gelijk op, er werd 
goed verdedigd door beide partijen. 
In de laatste minuten wist Quintus 

door goed aanvallend spel los te ko-
men en de winst veilig te stellen. Uit-
slag 10-7.
Quintus D1 zag eveneens een team 
uit Zieuwent; Pacelli/Wessels Keu-
kens D1. De eerste helft was erg 
spannend. Verdedigend stond het 
goed, maar aanvallend kwam het 
thuisteam te kort waardoor de winst 
naar Pacelli ging. Van beide kanten 
werd er goed samengespeeld en goed 
gehandbald. Uitslag 2-10.
Ook de Dames C1 speelden tegen een 
Pacelli team, de DC2. De verdediging 
van Pacelli stond erg goed waardoor 
Quintus in de eerste helft moeilijk 
tot scoren kwam. Misschien door de 
druk omdat Pacelli eerste staat? De 
tweede helft was aanzienlijk beter, 
al bleef het spel onrustig. Wel streed 
Quintus tot het laatste toe met goed 
teamwork. Uitslag 12-15.
De Heren C1 speelden een fantasti-
sche wedstrijd tegen Duiven HC1. 
Over de hele wedstrijd vielen de 
doelpunten voor Quintus en kwam 
Duiven slechts een aantal keren tot 
scoren. Zowel Bart als Sjoerd, die ie-
der een wedstrijdhelft keepte, wisten 
veel doelpogingen te verijdelen, uit-
slag 22-8.

Programma zaterdag 18 januari 
13.45 uur Loo DC1-Quintus DC1, de 
Spelleward Duiven; 16.35 uur Swift 
A E1-Quintus E1, Elderveld Arnhem. 
Zondag 19 januari: 1300 uur Tyfoon 
HS1-Quintus HS1, Topsportcentrum 
Landstede Zwolle; 12.00 uur Vios 
DS1-Quintus DS1, de Sonders Bel-
trum; 13.05 uur Erix D1-Quintus D1, 

Hamalandhal Lichtenvoorde; 13.00 
uur Duiven E2-Quintus E2, Triomi-
nos Endesprong Duiven; 16.40 uur 
HV Angeren/Wifi4All E2-Quintus E3, 
Walburgen Gendt.

Quintus handbal lust voor het oog
Hengelo - Een zeer goede wedstrijddag voor Quintus, zondag 12 janu-
ari. Het publiek werd echt verwend met goed spel en veel spanning ... 
handbal zoals het moet zijn. De meeste wedstrijden leverden punten 
op.

Ruime winst werd behaald door Quintus 
E3 tegen Duiven E2.

Hengelo - Uitslag SV Quintus van 12 
januari:Quintus DS1-Brummen DS1: 
17-17;
Quintus HC1-Duiven HC1: 22-8;
Quintus DC1-Pacelli/Wessels Keukens 
DC2: 12-15;
Quintus D1-Pacelli/Wessels Keukens 
D1: 2-10;
Quintus E1-Grol E1: 10-7;
Quintus E2-Pacelli/Wessels Keukens 
E2: 4-3;
Quintus E3-Duiven E2: 17-1;
Duiven HS3-Quintus HS2: 21-21.

U i t s l a g e n  Q u i n t u s

Op zaterdag 11 januari werd Lieke 
thuis verrast door Sindy’s Catering 
met een alcoholvrij champagneont-
bijt. Sindy’s catering heeft tijdens de 
Samenloop voor Hoop 2013 de dames 
van Pink Spirit gratis voorzien van 
eten en drinken om op krachten te 
blijven tijdens de 24-uursloop. Een 
hartverwarmend initiatief van eige-
naresse Sindy. Pink Spirit blijft acti-
viteiten ondernemen om geld in te 

zamelen voor het KWF. De komende 
jaren zijn ze van plan een flink be-
drag in te zamelen. Bij de volgende 
Samenloop voor Hoop staan de 12
vriendinnen opnieuw aan de start én 
finish om zo gezamenlijk een flinke 
steen te kunnen bijdragen. Dit win-
nende ontbijt is het begin van een 
mooi, nieuw jaar waarin Pink Spirit 
regelmatig van zich hoopt te laten 
horen.

Pink Spirit brengt winnaar 
champagneontbijt

Hengelo - De spirit zit er bij de Pink Spirit dames nog goed in. Tijdens
de Samenloop voor Hoop 2013 was er een prijs te winnen. Raadde je
het aantal snoephartjes in de glazen pot dan zou je een champagne-
ontbijt winnen. De 12-jarige Lieke Joly uit Hengelo wist het precieze
aantal snoepjes te raden: 240!

Gratis en vrijblijvend sporten tot 1 maart!

Hengelo gld

Zelhem
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL
BRINKWEG 38, 7021 BW ZELHEM, T 0314 62 00 26, ZELHEM@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Je krijgt ook nog eens een gratis hotelpas kado t.w.v. € 299,00!

* PROBEER SPORTCENTRUM AEROFITT GRATIS EN VRIJBLIJVEND 
  TOT 1 MAART UIT! START VOOR 31 JANUARI 2014.

n Lokaal vet verbranden, ee strakkere huid en een 
verbetering van het huidbeeld. Dat lukt allemaal

 

met de Airpressure Bodyforming methode.

De lichte wisseldrukmassage van de Slim Belly 
stimuleert de doorbloeding rond de buik en

 

verbetert daardoor de vetreductie en stofwisseling.

Lokaal 
afslanken

Verander je probleemzones in lievelingszones.

Gezond, verantwoord en snel.Tot wel 8x meer vetverbranding

rond de heupen met Airpressure Bodyforming. 

Wetenschappelijk aangetoond.

Alle details over dit onderzoek op 

www.slim-belly.com

*) Bij alle deelnemers worden de buikomvang 
en het gewicht aan het begin en 
na 4 weken gemeten.

Probeer nu ook.

€ 19,90 per week.*

Meld  u nu aan via tel: 0575 46 50 01
of hengelo@aerofitt.nl

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) 
en beschikt over een eigen sanitair showroom. 
Als totaalinstallateur zijn wij actief in de 
gehele Achterhoek. Vanwege toename van onze 
werkzaamheden zijn per direct op zoek naar:

Functie omschrijving

Wij vragen

Wij bieden

Heb je interesse?

7255 AX Hengelo

SERVICE MONTEUR  TECHNICUS  

Theo Hoitink Transport B.V. is een internationaal transportbedrijf, 
gevestigd in Lichtenvoorde. 

In onze dienstverlening staat kwaliteit en betrokkenheid voorop. Om dit 
waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar jouw, een betrokken mon-
teur die van zijn vak houdt en affiniteit heeft met zware bedrijfsauto’s. 

In de functie van bedrijfswagenmonteur ben jij verantwoordelijk voor het 
onderhoud en reparaties aan vrachtwagens en opleggers. 

Kortom, wij zijn op zoek naar een 

Bedrijfswagenmonteur

Tevens ben je in bezit van:
- in het bezit van groot rijbewijs ( B-C-E )
- de benodigde diploma’s
- kennis van en ervaring met zware bedrijfsauto’s
- zelfstandig kunnen werken 
- positieve en betrokken houding 
- bereidheid om op zaterdag te werken
- stand-by dienst 

Als je interesse hebt in deze functie, kun je bellen voor een afspraak
met Monique Hoitink, telefoonnummer 0544-371454.

Graag je CV mailen naar info@hoitink.com.

w
w

w
.h

el
m

in
kw

on
en

.n
l

KNALLENDE
OPRUIMING Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

KOOPZONDAG 12 JANUARI A.S. VAN 12 TOT 17 UUR HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

VELE PUNTGAVE KWALITEITSMEUBELEN IN BANKSTELLEN -  EETHOEKEN -  LOSSE FAUTEUILS

50% 
KORTING

OP=OP

@helminkwonen         facebook.com/helminkwonen

Meester Nelissenstraat 23, 7156 MA Beltrum  T. 0544-481222

Passie
is

onze

joúw moment
   Kom naar onze
Spetterende bruidsshows

reserveer nu op beijerbesselink.nl

20 januari | De Radstake, Varsseveld 
16 februari | Groot Warnsborn, Arnhem
11 maart | De IJsselhoeve, Doesburg
13 april | De Strandlodge, Winterswijk



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
   compleet

www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Irma Papen uit 
Lichtenvoorde. Op het adres van haar werkgever MCO, 
leverancier van alles op het gebied van melkwinning werd 
ze verrast met een bezoek van Jan Oonk van Weevers 
Grafi media. Deze overhandigde haar twee manden gevuld met 
streekproducten omdat ze als winnaar van de maand december 
uit de bus was gekomen. De blij verraste Irma maakt als 
administratief medewerkster gebruik van de handige 
Weevers bureaukalender waarin dit jaar wederom een 12 tal 
streekproducten leveranciers zich presenteren. 

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met 
vestigingen in Vorden, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen. 
Van concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites 
en van videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. 
Weevers is de partner voor alle specialiteiten op het gebied van de 
grafi media. Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die 
maandelijks wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot heerlijke 
streekwijn, van boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse Nagelholt 
en zure zult. U kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden 
ambachtelijk en/of traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van 
Achterhoekse bodem!

Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze heerlijke 
Achterhoekse streekproducten. Om net als Irma Papen in aanmerking te 
komen voor deze mand met (h)eerlijke Achterhoekse producten hoeft u 
alleen naar de website van Winnen met Weevers te gaan, op de button 
‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen. Ga dus gauw naar 
www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

HET WAREN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl


