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Het seizoen verloopt voor de schaat-
sers tot op heden met goede resul-
taten. Er zijn vanuit de Lochemse 
IJsvereniging vier Vordense rijders 

actief in de Gewestelijke selectie’s 
van Gelderland en Overijssel. Sander 
Meijerink heeft zich geplaatst met 
een 37.25 op de 500 m voor de Hol-

land Cup en schaatst tussen “de grote 
namen”. Bart Kuitert, Thijs Govers en 
Tom Olthof alle drie Vordenaar zijn 
geklasseerd voor de selectiewedstrij-
den in hun klasse die een NK all-
round kan opleveren.
Opvallend is de aanwas van pupillen, 
acht stuks telt het Vordense legioen 
bij Lochem. Met de temperaturen van 
komende week in het vizier zal er be-
halve op het kunstijs ook zeker op de 
Vordense ijsbaan een wit blauw jack 
zichtbaar zijn.

Vordense medailleregen bij 
Lochemse schaatstrainingsgroep

Vorden - Het was een waar Vordens feest tijdens de clubkampioen-
schappen van de Lochemse IJsvereniging. Zaterdag 5 januari, werden 
in Deventer onder het toeziend oog van mede sponsor Free Wheel, 
Arjan Mombarg de wedstrijden voor pupillen tot en met masters ver-
reden op de ijsbaan de Scheg in Deventer. Ondanks hoge temperatu-
ren en een nog hogere luchtdruk regende het persoonlijke records. 
Van de 24 schaatsers zijn er op dit moment 13 “Vordenaar”. Allemaal 
kwamen ze met een medaille naar huis!

Met slechts 1 punt verschil in de 
stand, werd er een spannende wed-
strijd verwacht. De Vordense dames 
kwamen goed uit de startblokken. 
Al snel kwam Dash op voorsprong 
en wist door een goede passing de 

aanvallers goed bedient worden. Uit-
blinker in deze wedstrijd was libero 
Marije Heijink die in het achterveld 
alles van de vloer haalde. Helaas 
kwamen de dames uit Enschede bo-
ven de 20 punten voorbij en wisten 

ze de set naar zich toe te trekken met 
23-25. De tweede set werd wederom 
goed begonnen door de Vordense 
dames. Met een voorsprong van 6 
punten die al vroeg in de set werd 
gemaakt, kon Dash zich wat foutjes 
veroorloven. Doordat Twente ‘05 
passend het nodige liet lopen, kon-
den de Vordense dames makkelijk 
de set uitspelen en werd deze bin-
nen gehaald met 25-17. Set 3 werd 
begonnen en weer kwamen de Vor-

Dash Vorden pakt eerste winst in 2013

Vorden - Op zaterdag 12 januari stond de eerste competitie wedstrijd 
van dit kalenderjaar voor Dash dames 1 weer op het programma. Hier-
mee werd ook het startsein  gegeven aan de tweede seizoenshelft. De 
dames van Twente ‘05 kwamen op bezoek in Vorden. Op dat moment 
de nummer 5 van de ranglijst.

dense op voorsprong. Hiermee werd 
de derde set een kopie van de tweede 
set en werd ook deze gewonnen met 
25-17. In de vierde set kon Dash de 
genade klap gaan geven. de set be-
gon goed, maar na een paar persoon-
lijke fouten en wat goede aanvallen 
van de kant van Twente’05, werd 
de spanning terug gebracht in de 
wedstrijd. Trainer Henk Wahl pro-
beerde nog wat wissels toe te passen 
maar helaas stonden de dames uit 
Vorden tegen zichzelf te spelen. Met 
20-25 ging de set toch naar dames 
van Twente’05. Een vijfde set moest 
een beslissing brengen. De set ging 
gelijk op maar Dash wist halverwege 
de set toch 2 punten uit te lopen. Dit 
hielden de dames helaas niet vast en 
moest er voor elk punt geknokt wor-
den. Gelukkig voor de dames uit het 
achtkastelendorp hadden zij Debbie 
van der Vlekkert nog. In de eindfase 
van de wedstrijd was zij degene die 
het verschil maakte. Hierdoor werd 
de vijfde set toch nog naar de kant 
van Dash gesleept en werd de 3-2 
overwinning een feit.

Ze besteedt onder andere aandacht
aan: stress, angst, agressie, socialisa-
tie, meerkatshuishouden, Katvrien-
delijk huis, introductie van kat in 
huis en herkennen van mogelijke
oorzaken voor probleemgedrag. Na 
de lezing is er ruimte tot het stellen
van vragen. 
Voor meer informatie kijk ook op
www.katwaardig.nl

Lezing katten-
gedrag bij 
Graafschap 
Dierenartsen 
Vorden
Vorden - Op dinsdag 29 janu-
ari 2013 om 19.30 geeft katten-    
gedragstherapeut Mary Quarles 
van Ufford een lezing over li-
chaamstaal en gedrag van de kat.
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Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Dagmenu’s 16 t/m 22 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 16 januari
Mosterdsoep / Karbonade de rotonde met aardappelen en 
rauwkostsalade

Donderdag 17 januari
½ gegrild haantje met jus, frieten, appelmoes en rauwkost-
salade / Bavaroise met slagroom

Vrijdag 18 januari
Bosuiensoep / Victoriabaarsfilet met dillesaus, aardappelen 
en groente

Zaterdag 19 januari (alleen afhalen/bezorgen) 
Italiaanse cordonbleu, frites en rauwkost / ijs met slagroom

Maandag 21 januari 
Mosterdsoep / Boeuf stroganoff met aardappelkroketten 
en groente

Dinsdag 22 januari 
Wiener schnitzel met frieten, rauwkostsalade / ijs met  
 slagroom

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

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur, ds. J. Mol, Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 januari 10.00 uur, Heilig Avondmaal, ds. J. Bouw-
meester, Enschede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 19 januari geen viering.
Zondag 20 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
m.m.v. Koorleden.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 20 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, pastor A. ten 
Klooster.

Tandarts
19 - 20 januari J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf” (stichting veiling-
commissie), gelegen aan de 
Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) 
van 09.00 tot 12.00 uur en 
daarnaast ook nog dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.  Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. 
Tevens kunt u via ons tele-
foonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl.

�

Kringloopbedrijf

De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

T. 0575-555456

www.deboedelhof.nl

Openingstijden:

Di t/m Vrij 10.00 tot 17.00

Zaterdag 9.00 tot 16.00

Laatste zat. v/d maand

magazijnverkoop.

Nu nog 150m² meer

winkelplezier

koffie en thee € 1,- (tweede

gratis)

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

minneola’s 
(sinaasappel/grapefruit kruising)     1 kilo € 2.50
2e kg voor de halve prijs
pondje-weg-rauwkost      200 gr € 1.59
clementine mandarijnen 
zoet en zonder pit  20 voor € 3.99
elstar appelen van onze vaste teler

kilo € 1.69
2 kg voor € 2.99

keuze uit diverse soorten huisgemaakte 
ovenschotels + GRATIS rauwkost
naar keuze  p.p. € 7.95

Vlaai van de week

Boerenjongensvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Humpkeskoek  4 stukken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za. 19 januari

Overgangsconsu len te 
Jose la Croix in Baak,0575-
560381,www.joselacroix.nl

�

Gezocht: krachtige

bestuurssecretaris voor het

Dierencentrum Achterhoek.

Info onder www.

dierencentrumachterhoek.nl

Jachthondentraining voor

Puppy's en Jonge honden!

KNJV Zwiep start het nieuwe

seizoen op 28 januari 2013.

Voor informatie en

aanmelden kijk op onze

website: www.knjvzwiep.nl

FRANSE TAAL  prive les

eigen tempo 0650293928 of

erietman@lijbrandt.nl



Contactjes
vervolg

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
Hausen, tel (0575) 55 29 16,

�

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Uitvaartverzorging

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

Ongeacht wel of geen verzekering.

www.entoenuitvaartverzorging.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

                    
 "EL ENCUENTRO"  

 
- cursussen SPAANS 
  les in kleine groepen of privé. 
- start groepscursussen: week 5 
- gratis proefles: 18, 21 en 22 januari 
 
ook:  
- Nederlands als Tweede Taal 
- (beëdigde) vertalingen:  
    Spaans-Nederlands en  
    Nederlands-Spaans 

          

 

Vordensebinnenweg 19 
7231 BB Warnsveld 
www.el-encuentro.nl 
emilia@el-encuentro.nl 
     0575-571946/  
     06-44192544  

Wij zijn vanaf 17 januari weer 
terug van vakantie.

3 bos tulpen
naar keuze € 5,–

3 bossen bloemen of planten 
voor maar € 5,–

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur

www.zorgboerderijkleinarfman.nl

Op 30 januari 2013 is het 60 jaar geleden dat 
onze ouders

Anton en Jo Bargeman-ter Maat
in het huwelijk traden.

Om dit diamanten jubileum samen te vieren nodigen 
wij u uit op de receptie die gehouden wordt van 
15.00 uur tot 17.00 uur in hotel ‘Bakker’ te Vorden.

Anja en Jan
Anita en Willem
Inge en Rudie
Opa en Oma van Casper en Patrick

Smidsstraat 26
7251 XS Vorden

Te koop: baaltjes hooi. Tel:
0575 - 551548
�

Vermist sinds 31 dec.'12 in

Wichmond: Sico, wit-zwarte

kater. J.Meijer,

T.0575-547930 of

06-44036364

Jachthondenopleid ing

Konsequent start op 3 maart

met de lessen.

Informatie en opgave:

www.konseqent.nl of

jachtcursus@hotmail.com

Telfnr:0610588610

tijdelijk te huur : woning in

Toldijk 0575 461444

Te huur in Baak: opslag-
ruimte met grote deuren en
vrije toegang. G. Hebben
tel. 0575-441391 of 06-
13436888.

�

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Hans Jolij

Uw aanwezigheid op de begrafenis, condoleance 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot 
steun bij het verwerken van dit verlies.

Tonnie Jolij-Hegeman
Dorine en Gerrit
Marty en Gré
en kleinkinderen

Hengelo, januari 2013

g e v r . h u u r / p a c h t

w e i d e g r . 3 0 à 4 0

ha.0573460734

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Stichting de Lindesche
Molen organiseert op zon-
dag 17 februari a.s. een
Winterwandeling. Inschrijving
tussen 10.30-13.30 uur,
Lindeseweg 29 te Vorden.
Afstanden 8 of 18 km. Start
18 km tot 12.00 uur. Voor
meer info: 0575-556314 of
www.delindeschemolen.nl

�

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die 
we mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve man, vader, onze opa en overgrootvader

Gerrit Antonius Wolsink
~ Gerrit ~

 H. Wolsink-Meerwijk
 Rob Wolsink
 Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, januari 2013

Leven is
Willen houden
En toch los moeten laten

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toe-
zien dat, na een oneerlijke strijd die hij op positieve 
en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van 
ons is heengegaan onze lieve

Alex Teeuwen

Warnsveld,10 mei 1980 Vorden, 9 januari 2013

 Papa van Julian & Carlijn
 Zoon van Jan & Elly
 Broer en zwager van Dirco & Marian
 Oom van Twan & Isa

Ambachtsweg 1
7251 KW Vorden

Crematie heeft plaatsgevonden op 15 januari 2013.

Mede namens Alex danken wij huisarts Albers en 
de medewerkers van Buurtzorg Vorden “Molenblik” 
voor de goede zorgen.



Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 
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UIMDorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

OPRUIMING
50% KORTING

1/2 PRIJZEN

13 februari is de dag om uw relatie, kennis, 
vriendschap te verrassen met een uniek cul-
tureel en culinair cadeau:

Gijs Nillessen:
2 gangen menu, glas wijn of bier, entree TOM 

(optreden cabaretier Gijs Nillessen)...................á € 32,50

Gijs Nillessen plus:
3 gangen menu, glas wijn of bier, entree TOM 

(optreden cabaretier Gijs Nillessen)...................á € 35,00

Gijs Nillessen luxe:
Gijs Nillessen arrangement

met Tuk Tuk ............................................................................. € 34,50

Gijs Nillessen plus arrangement

met Tuk Tuk ............................................................................. € 37,50

Wie is nieuwsgierig naar Gijs Nillessen en 
wie heeft zin in een culinaire verrassing!

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

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

Herkent u dit:
Alsmaar in rondjes blijven denken; malen; 

blijven piekeren? Gedachten beheersen je leven.
Slecht slapen. Vanuit emoties reageren, angsten 

hebben, bijna in paniek raken, enz.

Met de cursus 
Energetisch Mediteren 

leer je dit herkennen én beheersen. 
Zowel je gedachten als je emoties.

25 en 26 januari in Boerderij Overkamp, 
Veldwijkerweg 1, 7251 HE Vorden.

 

Info: www.mesologiemargatump.nl. tel.: 06 22631821

Bent u toe aan een nieuwe look? 
 

Actie 
Op vertoon van deze advertentie ontvangt u: 

Bij een combinatiebehandeling knippen/kleuren 
 

15 Euro korting 
 

Normale prijs   53.50 nu:  38.50! 
Geldig t/m 31 januari 2013 

Dorpsstraat 30 – Vorden 
Tel. 0575 551423   



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

Ondanks dat er nog vijf maanden zijn te gaan, blijkt er an-
dermaal veel belangstelling te bestaan en dat van de zijde 
van zowel fietsers, hardlopers als wandelaars.

Het is mede om die reden dat de organisatie heeft besloten 
om op zaterdag 26 januari a.s. een informatiebijeenkomst 
te organiseren ten behoeve van alle zowel definitieve als 
potentiële deelnemers. 

Tijdens de bijeenkomst, die zal worden gehouden in het 
Bernard Vos Clubhuus in Lievelde, zal Grollenaar Doné 
Nienhuis, lid van de kerngroep en meervoudig deelnemer 
aan de Challenge, uitvoerige en gedetailleerde informatie 
verstrekken over de klim, de voorbereiding en de geza-
menlijke trainingen. Daarnaast wordt er een filmrappor-
tage vertoond van de Tristan Hoffman Challenge 2012. 
Voor de deelnemers van vorig jaar een mooie gelegenheid 
om terug te blikken op het zo succesvol verlopen spor-
tieve gebeuren in 2012 en voor degenen, die dit jaar voor 
de eerste maal deelnemen, een voorproefje van hetgeen 
men on juni in Italië kan verwachten. Het Bernard Vos 
Clubhuus in Lievelde is te vinden op het adres Bergstraat 
5. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. Met andere woorden: iedereen van jong tot oud 
is welkom. 

Voor meer informatie over de Tristan Hoffman Challenge 
2013, zie www.tristanhoffmanchallenge.nl

Tristan Hoffman Challenge 2013

Informatiebijeenkomst zaterdag 
26 januari in Lievelde

Oost Gelre - Zoals reeds eerder in deze krant aan-
gekondigd, vindt op vrijdag 21 juni 2013 de vierde 
editie plaats van de Tristan Hoffman Challenge. Op 
de derde vrijdag van de maand juni gaan de deelne-
mers aan de THC proberen om de Passo Manghen in 
de Italiaanse Dolomieten te bedwingen en dat met 
een bijzonder doel: in beweging komen voor kin-
deren voor wie sporten en spelen niet vanzelfspre-
kend is. Fietsen, hardlopen of wandelen en hiermee 
zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kanjers voor 
Kanjers.

Een beeld van de Tristan Hoffman Challenge 2012

Ook in 2012 heeft het koor niet stil-
gezeten, het heeft meegewerkt bij op-
tredens van andere koren, waaronder 
het gemengd koor uit IJzervoorde. 
Verder bij de omstreden Dodenher-
denking in Vorden en bij de opening 
van het Willem Kuipertoernooi. Tij-
dens de kerstperiode heeft het koor 
medewerking verleend bij de kerst-
viering van de ANBO te Eerbeek, de 
jaarlijkse kerstmarkt in Vorden en 
tenslotte twee Kerstconcerten in Sil-
volde en Vorden in samenwerking 
met de Görgelpiepen. In 2012 heeft 
het koor helaas afscheid moeten ne-
men van vijf leden. 

Twee leden hebben om gezondheid 
redenen het koor verlaten en drie 
personen om andere redenen. Zo-
als bij elk koor wil ook het Vordens 
Mannenkoor graag nieuwe leden 
begroeten. Dus mannen uit Vorden 
kom een keer op de repetitieavond op 
maandag in het Dorpscentrum, want 
door zingen blijft men jong’, aldus de 
huidige koorleden. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
zijn er dit jaar 6 leden gehuldigd om-
dat ze al heel wat jaren bij het koor 
hebben gezongen. Herman Bijenhof 
1e tenor uit Hengelo (Gld) werd ge-
huldigd omdat hij al 25 zangjaren 
heeft volbracht. Herman is altijd 
onopvallend aanwezig maar wel één 
van de eerste die een nieuw muziek-
stuk uit het hoofd kan zingen. 

Ook Peter Nijenhuis 2e tenor uit Vor-
den is gehuldigd omdat hij ook 25 
jaar lid is. Peter kwam bij het koor 
door zijn vader want die zong al bij 
het Vordens Mannenkoor. In die 25 
jaar was Peter 10 jaar bestuurslid 
en had hij de taak als bibliothecaris. 
Ook waren er twee leden met een 
40 jarig jubileum, waaronder Frans 
Nijenhuis. Frans werd overgehaald 
door zijn broer Theo en Henk Bloe-
mendaal om te komen zingen bij het 
V.M.K. Frans heeft toen ook gelijk 
zijn broer Bennie overgehaald. Ben-
nie kwam ook bij het V.M.K. zingen 
want ze wilden niet onderdoen voor 
de andere broers Nijenhuis want zin-
gen dat kunnen ze wel . 

Frans en Bennie hebben al die jaren
bij de bassen gezongen en deze twee
kunnen niet allen zingen maar zijn
ook zeer handig. Zo hebben ze met
nog een paar andere leden van het
koor in 2011 een heel nieuw podium
gemaakt. De laatste twee jubilaris-
sen zijn de oudste en allebei 60 jaar
bij het koor. Dit zijn Bernhard Eikel-
kamp en Gerard Schepers alle twee
1e tenoren. Bernhard heeft in al die
jaren bijna geen repetitie overgesla-
gen. Bernhard was ook actief bij de
jaarlijkse hanenactie welke voor Pa-
sen werd georganiseerd. Hij was ook
altijd aanwezig bij het ophalen van
het oud papier en regelde hij dat
het zaterdags aan de weg stond. Ook
heeft Bernhard lang in RK kerkkoor
gezongen, maar helaas kan Bernhard
om gezondheids redenen hierbij niet
meer aanwezig zijn. 

Gerard Schepers is ook niet weg te
denken bij het mannenkoor en slaat
ook hij bijna geen repetitie over. Net
als Berhard zingt Gerard ook bij het
RK kerkkoor waar hij het afgelo-
pen jaar ook is gehuldigd. Hij zorgt
er ook voor dat de mannen van het
koor er altijd netjes bij staan. Gerard
zorgt voor de kostuums die de man-
nen dragen tijdens de optredens, hij
regelt nieuwe kostuums of als er iets
vermaakt moet worden. Van de 60
jaar is Gerard ruim 25 jaar bestuurs-
lid geweest. Alle jubilarissen kregen
een speld en een oorkonde van het
‘Koninklijke Nederlands Zangers Ver-
bond’ uitgereikt. 

Er was nog een jubilaris, zingen doet
ze niet maar ze is altijd wel op de
achtergrond aanwezig. Deze jubilaris
is Annie Schepers, de vrouw van Ge-
rard, zij zorgt al 25 jaar dat de kos-
tuums soms vermaakt moeten wor-
den, want de mannen blijven niet
allemaal even slank! Annie werd be-
dankt voor haar inspanningen voor
het koor. Na de huldiging kregen ook
de dames en bloemetje aangeboden
en werden de jubilarissen toegezon-
gen door mannen van het koor. De
nieuwjaarsbijeenkomst werd beslo-
ten met een gezellig samenzijn en
een hapje en een drankje.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Vordens Mannenkoor

Vorden - Het Vordens Mannenkoor is het jaar 2013 op traditionele 
wijze begonnen met de Nieuwjaarsbijeenkomst. Han Radstake gaf een 
terugblik op het afgelopen jaar. Na een hectisch jaar in 2011 werd 
2012 een wat rustiger jaar voor het koor, hoewel veranderingen toch 
doorgaan, o.a. een bestuurswisseling en een versterking van een repe-
titor in de persoon van Jettie Ouwehand. Tevens zorgt zij ook voor de 
muzikale ondersteuning.

Zij brengen een programma met 
Cantates en Sonates van J.S. Bach, 
G.F. Telemann en Antonio Vivaldi. 
De leden van MUSICA MEDICINA
werkten eerder samen in onder an-
deren het ensemble La Chambre du 
Roi, dat zich toelegde op de uitvoe-
ring van Franse barokmuziek. In 
2012 gaven ze het openingsconcert 
van het Reincken festival voor oude 
muziek in Deventer. Musica Medici-
na staat door haar bezetting met so-
praan en ‘zachte’ instrumenten als 
traverso en viola da gamba garant 
voor een intieme vertolking van de 
mooiste barokmuziek.

KLAARTJE VAN VELDHOVEN 
(1981) behaalde in 2006 cum laude 
haar masterdiploma solozang aan 
het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag, waar zij direct na haar 
afstuderen aangesteld werd als 
docente minor zang. Voor een spe-
cialisatie Oude Muziek studeerde zij 
aan de Schola Cantorum Basiliensis 
in Basel. 

MARIKE TUIN begon haar gam-
bastudie in Ierland, waar ze les 
kreeg van Sarah Cunningham. Ze 
vervolgde haar studie bij Philippe 
Pierlot en Anneke Pols aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Daarnaast studeerde Marike 

barokcello aan het conservatorium 
van Amsterdam en studeerde ze aan 
de Universiteit voor Humanistiek 
in Utrecht. Marike speelt regel-
matig o.a. in het Frankfurter 
Barockorchester, Combattimento 
Consort Amsterdam en baroken-
semble Eik en Linde. 

De Franse klavecinist JÉRÔME 
BRODIN studeerde klavecimbel 
aan het conservatorium van Ren-
nes. Daarnaast studeerde hij mu-
ziekwetenschappen aan de Univer-
siteit van Rennes, waar hij in 2005 
zijn bachelor- diploma behaalde. In 
2007 kwam hij naar Nederland om 
zijn studie klavecimbel te vervolgen 
aan het Utrechts Conservatorium bij 
Siebe Henstra. In 2011 behaalde hij 
hier zijn master-diploma. 

De Braziliaanse fluitist JOÃO CAR-
LOS SANTOS begon zijn traverso- 
studie op 16 jarige leeftijd in Brazilië 
en kwam in 2008 naar Nederland 
om aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag bij Barthold 
Kuijken en Kate Clark te studeren. 
Momenteel studeert hij voor zijn 
master-diploma. Het concert begint 
om 15.30 uur. Toegang jongeren t/m 
16 jaar gratis. Voor aanvang is er 
koffie/thee en na afloop een drankje.
Op 17 februari aanstaande wordt het 

maandelijkse zondagmiddagconcert 
in de Dorpskerk verzorgd door het 
ensemble ‘The Great Charm’. Vorig 
jaar waren zij ook met groot succes 
te gast in de Vordense Dorpskerk. 
Oude Muziek in optima forma. Twee 
blokfluitisten (Baldrick Deerenberg 
en Gudrun Herb), met blokfluiten in 
soorten en maten, een cellist/gam-
bist (Frank Wakelkamp), een tenor 
(Falco van Loon) en deze keer als ex-
tra een luitist (Harjo Neutkens). Ze 
spelen, onder andere, muziek van 
Danyel, Downland en Henry Purcell. 
Ook dat concert begint traditiege-
trouw om 15.30 uur. Nederland kent 
een lange jaarlijks terugkerende tra-
ditie met de Mattheus- en de Johan-
nes Passion. MuziekDorpskerkVor-
den probeert in de Dorpskerk een 
tweetal passie- concerten te realise-
ren met een veel intiemere sfeer. 

Geheel passend in de lijdenstijd en 
de prachtige akoestiek van de sfeer-
volle Dorpskerk. Vorig jaar was het 
Meanderkwartet, www.meander-
kwartet.nl, hier met ‘Die sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze’, het beroemde strijkkwartet 
van Joseph Haydn, met de gesproken 
woorden en op een scherm geprojec-
teerde toepasselijke kunstwerken. 
Dit concert gaat op zaterdagavond 
23 maart aanstaande in een ietwat 
gewijzigde vorm in reprise. Er wordt 
nog aan gewerkt om ook het Stabat 
Mater van Pergolesi een week hier-
aan voorafgaand naar de Dorpskerk 
te halen. Dit is op dit moment nog 
niet helemaal zeker. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Concerten in Vordense Dorpskerk
Vorden - Het seizoen van MuziekDorpskerkVorden in het jaar 2013 
wordt op 20 januari aanstaande geopend met een concert met mu-
ziek uit de Duitse Barok verzorgd door het Ensemble Musica Medi-
cina. Heilzame muziek in deze ietwat sombere tijd. Het ensemble 
bestaat uit Klaartje van Veldhoven sopraan, João Carlos Santos tra-
verso, Marike Tuin viola da gamba en Jerôme Brodin klavecimbel.

Rubrieksadvertenties
Of het nu gaat om een occasion, fiets, 
cursus, huisdier, uitvoering, optreden 
of huur of verkoop van een wonin-

gen, met een rubrieksadvertentie in 
de weekbladen heeft u de beste mo-
gelijkheid om uw spullen en andere 
zaken onder de aandacht te brengen.

Familieberichten
Met behulp van vooraf gedefinieerde 
sjablonen kunt u ook uw familiebe-
richt op www.contact.nl samenstellen 
in de categorieën geboorte, huwelijk, 
overlijden, dankbetuiging, jubileum 
of in memoriam. 
Uw eigen advertentie zelf vormgeven? 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 

eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden.

Ga voor meer informatie en 

 opgave van uw advertentie naar 

www.contact.nl/info/adverteren

Vanaf nu snel en makkelijk online

Familie en rubrieks-advertentie opgeven
Vorden – Weevers Grafimedia biedt u als particulier of vereniging  
de mogelijkheid om snel en gemakkelijk met een paar simpele 
handelingen uw advertentie te plaatsen in de meest gelezen huis-
aan-huisbladen: Contact, Elna en Groenlose Gids.



Mirjam Mare vertelt dan op theatrale 
en inlevende wijze de verhalen over 
hindernissen als doornstruiken, don-
kere bossen, boze wolven en gemene 
stiefzusters, die een meid zoal kan 
tegenkomen op haar weg naar vol-
wassenheid. Assepoester, Bontevel en 
Sneeuwwitje, de overbekende sprook-
jes van Grimm, zijn door Mirjam ei-
genzinnig bewerkt en worden door 
haar ook op eigenzinnige wijze ver-
teld. Naast de ‘meiden’ uit de sprook-
jes van Grimm besteedt Mirjam ook 
aandacht aan een Russisch sprookje 
waarin Waselisa naar de Baba Jaga 
gaat om bij deze huiveringwekkende 
oermoeder het vuur te halen voor de 
volgende stap in haar prille leven. 
Alle verhalen worden energiek on-
dersteund door Wolfram Reisiger op 
piano en synthesizer. Een prachtige, 
sprookjesachtige besteding van een 
winterse zondagmiddag. De volgende 
twee voorstellingen van de midwin-
tervertellingen zijn op zondag 10 en 
zondag 24 februari. aanvang voorstel-
ling 15.00 uur. Informatie en reserve-
ren via www.tom-vorden.nl, zomaar 
binnenlopen is ook prima.

Tweede Midwintervertelling in TOM

Vorden - Zondagmiddag 27 januari kan men voor de tweede keer ge-
nieten van boeiende midwintervertellingen in Theater Onder de Mo-
len in het buurtschap Linde bij Vorden. Het thema van deze zondag is 
‘Opbloeiende Meiden’.

Vanaf nu kan een ieder die zijn of 
haar idool wil imiteren zich opgeven 
bij de organisatie. Er word gestreden 
in 3 groepen, de jongste, basisschool 
leerlingen, midden categorie, de mid-
delbare scholieren en de oudere jon-
geren die de avond zullen afsluiten. 

Opgeven kan via email door een be-
richt te sturen naar h.rutgers6@
telfort.nl. Ook voor informatie en 
vragen kunt u hier terecht. Zondag 
10 februari is er weer de voor kinde-

ren gratis toegankelijke kindermid-
dag, in de sporthal van de kraanvo-
gel, daar zullen ze vermaakt worden
door theater Fiets , met in de pauze
drinken en na afloop een traktatie en
een patatbon, alles onder begeleiding
van vrijwilligers van de carnavalsver-
eniging. Om dit mogelijk te maken 
heeft Kranenburgs carnaval ook dit 
jaar weer een verloting, daarvoor ko-
men de vrijwilligers deur aan deur,
op 19 januari rond de kranenburg en
op 26 januari in Vorden.

Playbackshow 
Kranenburgs 
Carnaval

Kranenburg - Vrijdag 8 februari, begint , als ieder jaar, Kranenburgs
Carnaval met een grandioze playbackshow, door en voor jong en oud.

De 6 schaatsers uit Vorden hebben sa-
men 18 keer aan de start van de Elfste-
dentocht in Friesland gestaan. Slechts 
1 keer, in 1963, werd er geen Elfste-
denkruisje behaald. Derk Besselink, de 
oudste van het gezelschap, heeft in dat 
jaar halverwege het besluit moeten ne-
men om te stoppen vanwege de barre 
weers- en ijsomstandigheden. Slechts 
59 Toerrijders reden toen de Tocht 
der Tochten uit. Aan het materiaal lag 
het niet : Hij reed op splinternieuwe 
schaatsen, die zijn vriendin Ineke voor 
hem had gekocht voor een bedrag van 
200 gulden! Derk reed wel in 1985, 
1986 en 1997 de daarop volgende Elf-
stedentochten uit. Dit presteerden ook 
Theo Lam, Hans Chevalking, Joost Bak-
ker en Martien Pater. Dries Kasper was 
in 1985 verhinderd, maar reed wel de 
Tochten van 1986 en 1997 uit. Als ver-

rassing had Brasserie Lettink een bij-
zonder Grand Dessert gemaakt met in 
het midden de route van de Elfsteden-
tocht en een aantal Friese vlaggen. Of 
de tekst “It geat on”, die op het bord in 

chocolade was geschreven, deze winter 
bewaarheid zal worden, is uiteraard 
nog de vraag, maar deze week kan ook 
deze bijzondere groep schaatsers de 
ijzers weer onder klikken.

18 maal Elfstedentocht!
Vorden - Afgelopen vrijdag-
avond kwam een groep Vordense 
schaatsers bij Brasserie Lettink 
bijeen voor een gezellige avond. 
Uiteraard waren ook de partners 
van de partij.

v.l.n.r.: Marien Pater, Dries Kasper, Derk Besselink, Hans Chevalking, Joost Bakker en Theo Lam.

Daarna vertelde ze, met haar warme 
stem, over een jonge, oosterse tapijt-
wever en zijn geliefde. Ze houden 
zielsveel van elkaar. Helaas gooien 
een wrede sultan en zijn handlanger 
roet in het eten. Waar dictators altijd 
goed in zijn gebeurt ook hier: De sul-
tan eigent zich de jonge vrouw toe en 
zorgt ervoor dat de tapijtwever uit 
haar leven verdwijnt. Hij heeft ech-
ter buiten de waard gerekend. Over 
de dood heen neemt de tapijtwever 
wraak! In een prachtige handge-
maakte Oosterse jurk nam Giny het 
publiek mee in dit prachtige verhaal. 
De begeleidende muziek van Bert 

Kock zette de toon voor een verhaal
van 70 minuten dat als drieluik ver-
teld werd. Ook in het derde gedeelte
speelt liefde een grote rol.

Namelijk de liefde tussen moeder en
kind. Die liefde lijkt niet wederzijds 
op het moment dat het kind het ou-
derlijk huis verlaat. Na lange tijd te
zijn weg geweest, vindt er een her-
eniging plaats. Toch blijkt er iets te 
zijn veranderd. Dankzij de muzikale
begeleiding, waarbij Bert gebruik
maakt van diverse instrumenten,
zoals een luit, gitaar, harp, trom en
didgeridoo, worden de verhalen die 
Giny vertelt tot een hechte eenheid. 
Na de pauze vertelde Giny een mo-
derner verhaal over een gebroken
gezin waarin de moeder hertrouwd
met een begrafenisondernemer. Op 
het moment waarin Giny zegt dat de
nieuwe partner van moeder zelfs op
de wintersport zijn begrafenisauto
meeneemt, waarin men meent dat 
er op de piste een ongeval is gebeurd,
wordt er flink gelachen.

Eerste Midwintervertelling 
in TOM winters warm
Vorden - In theater TOM werd 
afgelopen weekend de eerste 
Midwintervertelling gehouden. 
Giny Drent, verhalenvertelster 
uit Doetinchem, beet het spits 
af. In haar voorstelling LEVEN 
EN WEVEN vertelde ze over dat 
oerbegin, waarin mensen en ver-
halen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden werden.

Die expositie raakt meer dan wat je 
met woorden kunt zeggen!
Marja Scholten: ‘35 seconden. Zo lang 
duurde de aardbeving om 16.53 uur 
op 12 januari 2010 in Haïti. 35 fatale 
seconden die niemand meer vergeet, 
35 seconden die alles veranderden. 
De aardbeving wordt door de bevol-
king nu Goudou Goudou genoemd. 
Als ik het 10 keer snel achter elkaar 
zeg, hoor ik weer het schudden van 
de gebouwen en het beven van de 
aarde. Het leven in Haïti is nu voor 
altijd verdeeld in voor en na Goudou 
Goudou. Ik was getuige en dit wil ik 
met iedereen delen’, zo zegt ze.
Marja Scholten is fotograaf en ver-
pleegkundige. Ze werkte van 1997 
tot 2005 in het UMC St. Radboud te 
Nijmegen op de afdeling Verloska-
mers. In 2005 besloot ze voor Artsen 
zonder Grenzen aan de slag te gaan, 
een lang gekoesterde droom. Tot op 
heden werkt ze daar, enkele pauzes 
in Nederland uitgezonderd. Ze was 
actief als verpleegkundige, project-
coördinator, vliegende verloskundige 
in landen als de Democratische Re-

publiek Congo, Burundi, de Centraal 
Afrikaanse Republiek, Ethiopië en 
Tsjaad. De verloskunde had steeds 
haar speciale aandacht en ze hoefde 
dan ook niet lang na te denken toen 
ze in 2009 werd gevraagd om naar 
Haïti te gaan. 
Artsen zonder Grenzen Nederland 
had maar één project in de hoofdstad 
Port-au-Prince, een ziekenhuis alleen 
maar voor verloskunde, dit omdat de 
complicaties rondom zwangerschap 
en bevalling specifiek hier in Haïti zo-
veel slachtoffers eisten. Marja was in 
Haïti toen op 12 Januari 2010 de aard-
beving toesloeg en de eerste 2 weken 
erna. In september was ze er weer 
voor de verdere hulp aan de aardbe-
vingsslachtoffers toen ook orkaan 
Tomas voorbij kwam en de cholera 
uitbrak. Een hoofdrol in deze foto-
expositie is weggelegd voor die ver-
loskunde. Naast alle noodhulp gin-
gen bevallingen natuurlijk gewoon 
door. De gebeurtenissen voor en net 
na de aardbeving in Haïti zijn door 
Marja op foto vast gelegd. Cycling 
Team Vorden is trots dat deze foto-

tentoonstelling in Vorden te zien is. 
En zeker ook erg blij dat Marja deze 
middag aanwezig zal zijn. De foto’s 
zijn expositiewaardig gemaakt door 
sponsoring van Christanne Bongers 
en Jacques Thielen uit Nijmegen. Zij 
lenen deze tentoonstelling uit. In Nij-
megen was het een groot succes en 
enkele foto’s zijn daar ook verkocht, 
de hele collectie is dus niet meer com-
pleet. (maar nog wel digitaal te zien) 
en de opbrengst was voor Artsen 
zonder Grenzen. De entree gratis. Dit 
alles wordt mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers en de gratis zaalhuur. Er 
is wel mogelijkheid ter plekke te do-
neren. Aansluitend begint die avond 
om 20.30 uur eveneens in hotel Bak-
ker het Benefiet(s)concert.

Cycling Team Vorden Tour for Live

Indrukwekkende foto expositie 
in hotel Bakker
Vorden - Op 1 september aanstaande gaat het Cycling Team Vorden 
naar Italië om van daaruit naar Nederland te fietsen. (Tour for Live). 
Dit om te laten zien waarvoor de renners het allemaal doen: voor Art-
sen zonder Grenzen! Zondagmiddag 26 januari is er voor hetzelfde 
doel van 15.00- 17.00 uur in hotel Bakker een fototentoonstelling. 
Daarbij is het persoonlijke verhaal van Marja Scholten (’35 seconden’) 
op foto’s vastgelegd.

Na een lekker kopje koffie met 
zwaanhals of oliebol .. opende de 
voorzitster Alie de Vries de avond 
en wenste iedereen veel plezier. Jan 
Hilferink gaf daarna een kort over-
zicht gaf van leuke momenten die 
ver natuurlijk waren geweest zoals 
o.a de onvergetelijke schetsjes van 
Zus Klumpert..13 x optreden voor 
ENKA en de radio en tv optredens 
etc. Hanny Poorterman en Toos Bij-
enhof ..die de gezellige avond had-

den voorbereid ..gaven via de letters 
van het alfabet een leuk overzicht 
van30 jaar VHO. 

Gerda Ibink werd gehuldigd van-
wege het feit dat ze al die 30 jaar 
lid was van ons orkest e.a. vergezeld 
met een bloemetje en een cadeau.

Daarna was het de beurt aan Kees 
de man van de muzikale bingo! Hij 
hield ons op onnavolgbare wijze 2x 
45 minbezig met gezongen liedjes 
waarop een bingo vel stukjes titels 
stonden waarvan net als bij een 
gewone bingo 1 of meerder rijtjes 
goed moest worden aangekruist. 
Dat ging gepaard met en vlotte bab-
bel. 

Iedereen zong mee en genoot met 
volle teugen.

Vordens huisvrouwenorkest 
vierde 30 jarig bestaan
Vorden - Maandag 7 januari 
Vierde het Vordens huisvrou-
wen orkest haar 30 jarig be-
staan met een gezellige avond 
in het dorpscentrum. Diny blok 
had de zaal versiert met mooie 
foto’s van elk lid van het orkest 
inclusief Gerrit de man van het 
vervoer.



De organisatoren Geert Harmsen en 
Paul Bunkers hebben een prachtig 
programma samengesteld. U ziet en 
hoort optredens van het Vordens 
mannenkoor, De Knupduukskes, 
het Koor Excelsior, het Huisvrouwen 
orkest, de slagwerkgroep en het  or-
kest van de Harmonie Vorden. De op-
tredens worden door Jong Gelre via 
sketches aan elkaar gepraat.  Vanaf 
22.00 uur een optreden van de band 
“Strike”, een band uit Vorden die zelf 
aan geeft Rock met een Billy- randje 
te spelen.  Vorden Draait Deur is een 
avond voor alle Vordenaren en alle 
leeftijden. Voor elk wat wils. Zorg dat 
u erbij bent. Het wordt een prachtige 

Vordense avond, aldus Paul en Geert.
De doelstelling van Vorden Draait
Deur is dat Vordense verenigingen 
zich presenteren aan de Vordenaren
en dat Vordenaren op hun beurt kun-
nen genieten van wat onze prachtige
verenigingen aan talenten in huis
hebben. Bovendien is het een bonte 
avond, waarop gezinnen, families en
vriendengroepen van harte welkom
zijn. Ook als u buiten Vorden woont
? Natuurlijk! Iedereen is welkom jon-
geren, gezinnen, medioren en senio-
ren. U hoeft geen kaarten te kopen.
U bent gewoon van harte welkom
en wordt warm ontvangen door de 
Programmacommissie en de muzi-
kanten, dansers, danseressen en het
toneelgezelschap.

Kom kijken en laat u verassen door
de optredens. De deelnemers willen
u graag laten zien wat ze in huis heb-
ben. De loop naar binnen kunt u de-
ze avond echt letterlijk nemen. Alle 
optredens zijn in de grote zaal. In de
foyer kunt u informatie krijgen over
de deelnemers en rond de bar kunt u
genieten van een drankje en gezellig
als Vordenaren onder elkaar lekker
bijpraten.

Vorden Draait Deur 
op 26 januari
Vorden - De Programmacommis-
sie van het Dorpscentrum Vorden 
bereidt een unieke avond voor 
op zaterdag 26 januari onder de 
naam Vorden Draait Deur. Deze 
feestelijke en ontspannen  avond 
start om 18.30 uur en eindigt in 
de nachtelijke uurtjes. U bent 
van harte welkom. De toegang 
is gratis. Vorden draait deur is 
een gevarieerd avondvullend pro-
gramma met optredens van onze 
Vordense talenten.

Een wijze rechter heeft gesproken,
maar boog wel ´t recht een beetje 
krom.
Want Bronckhorst deed wel foute din-
gen, 
schond zelfs de wet en dat was dom,
maar voor de vrienden van de bomen
was ‘t vonnis hard en ook erg wrang.
Gezonde bomen moesten wijken
‘vanwege het Algemeen Belang’.
  
En zo verschenen in de Dorpsstraat
mannen met bijlen en ‘n zaagma-
chien.
Ze kapten tientallen gezonde bomen 
vakkundig om in ‘n ommezien.
Maar dan blijkt plots dat drie platanen
toch werden gered van d’ondergang.
U vraagt: Waarom? Vielen die bomen
dan niet onder ‘het Algemeen Be-
lang’?

Zo is plots ‘t groene hart van Vorden
verdwenen voor een jaar of tien.
En zullen we op een kaal dorpsplein 
geen groen, wel asfalt en veel auto´s 
zien. Gemeente heeft de strijd gewon-
nen. ‘Vorden’ kan nu niet moeilijk 
meer doen.
Het Masterplan gaat door ondanks de 
crisis, al kost het ons allen wel ruim 
vijf miljoen.

ANTWOORD OP DE VRAAG
‘Waarom? Vielen die drie bomen dan 
niet onder ‘het Algemeen Belang?’
Omdat ´wij´ (de gemeente Bronck-
horst) zoals  in ‘Contact’ van vorige 

week werd vermeld, ́ hebben besloten
‘drie platanen te behouden en als soli-
tair element in te passen’. Dit bericht
is - om het netjes te zeggen - onwaar.
Want niet ´wij´, maar de bewoners 
van de appartementen aan de Zut-
phenseweg/hoek Decanijeweg hebben
indertijd iets besloten. Namelijk dat
ze als eigenaren van de bomen geen
toestemming wilden geven de bomen
op hun grond te (laten) kappen. En
dan mag een gemeente dat gewoon-
lijk ook niet doen.
Een onbelangrijk detail, denkt u mis-
schien? Toch niet. Want het is opmer-
kelijk dat dit feit, dat nu door de ge-
meente zo nadrukkelijk als pluspunt
wordt genoemd, nauwelijks werd ver-
meld in het zeer uitvoerige verweer-
schrift van ruim zestien pagina’s dat
de gemeente vóór het proces aan de
rechter heeft aangeboden. Ook werd
niet duidelijk gemaakt waarom juist 
deze platanen geen bezwaar vormen
voor het  uitvoeren van de renovatie-
werkzaamheden.Terwijl dit wel het
geval zou zijn voor de andere beeld-
bepalende en gezonde platanen in de-
zelfde straat. Die hadden dus eigenlijk
ook niet gekapt hoeven te worden om
de werkzaamheden uit te voeren. Dus
had de renovatie gewoon door kun-
nen gaan. En zou het Algemeen Be-
lang ècht niet zijn geschaad.

Harry van Rijn 
Willem Alexanderlaan 35
Vorden

Algemeen belang?

Dit geheugenspreekuur is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ouder 
in Vorden en omstreken, die vragen 
hebben over hun geheugen of over 
andere klachten zoals piekeren, 
concentratieproblemen of somber-
heid. Het bezoek aan het geheugen-
spreekuur is gratis. 

Iedere bezoeker krijgt een persoon-
lijk gesprek. Voor een folder, meer 
informatie of een overzicht van alle 

(regionale) geheugenspreekuren 
kunt u contact opnemen met me-
vrouw M. Bannink, telefoon: (0575) 
58 24 50. 

Op het geheugenspreekuur kan 
men zonder afspraak en zonder 
verwijzing van de huisarts terecht. 
In een persoonlijk gesprek beant-
woordt een deskundige uw vragen. 
De vragen kunnen gaan over uzelf 
maar ook bijvoorbeeld over uw part-
ner of één van uw ouders. Indien 
van toepassing kan een korte ge-
heugentest afgenomen worden. Het 
gesprek wordt afgerond met een 
vrijblijvend advies. Elke bezoeker 
krijgt een boekje met geheugentips.

Geheugenspreekuur 
Vorden
Vorden - Op dinsdag 22 janu-
ari 2013 wordt van 10.00 – 11.00 
uur een geheugenspreekuur ge-
houden in het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden.

Het koor levert naast het zingen bij 
crematies en begrafenissen ook re-
gelmatig een muzikale bijdrage aan 
andere betekenisvolle momenten zo-
als boekpresentaties, openingen van 
expo-sities e.d. De zangers die mo-
menteel bij Fermata zingen komen 
uit de wijde omgeving van Zutphen. 
De repetities vinden op de vrijdagoch-
tend in Warnsveld plaats. 
Geïnteresseerde zangers met een 
goede stem en koorervaring kunnen 
meer informatie over Fermata vinden 
op www.fermatazutphen.nl. Voor 
verdere inlichtingen kunt u bellen 
met 06 12754527 of 06 479 82 778.

Bijzonder 
koor Vorden 
zoekt twee 
sopranen en 
een tenor
Vorden - Fermata, een vocaal en-
semble van 20 mensen dat zich 
vooral richt op het zingen bij 
momenten van afscheid nemen 
zoekt twee sopranen en een tenor.

De stichting CCK heeft dan de poor-
ten weer geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Alleen snoeihout of tophout tot 

een dikte van ongeveer 10cm is toe-
gestaan. 
Het storten van snoeihout is geheel 
gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
altijd gewaardeerd. Hiervoor is er op 
het terrein een melkbus geplaatst.De 
stichting CCK ziet u graag op zater-
dag 2 Februari.

Houtinzameling paasvuur 
Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 2 februari 
is het weer mogelijk snoeihout 
te brengen voor het paasvuur in 
Kranenburg.

Lijn A;
1. Hertog Enthoven en Ab Vruggink
56,21%; 2. Nel Hendriks en Theresia
Schreur 55,31%; 3. Jan Holtslag en 
Henk Wagenvoorde 55,16%

Lijn B;
1. Stef en Fred Brink 58,42%
2. Gertie Hissink en Peter den Elzen
55,76%
3. Wim en Jacobine Bekkers 55,69%

Uitslagen 
Bridgeclub 
Vorden
Vorden - De 3e periode van de
woensdagmiddag van Bridgeclub
Vorden is weer gespeeld.

‘Verdwaald’ is een goed in het gehoor 
liggende rock band die van alle mark-
ten thuis is. Het entreegeld gaat in 
zijn geheel naar de verbouwing van 
voetbalclub Socii.

Zaterdag speelt de band 
‘Verdwaald’ in d’n Olde Kriet 
Wichmond - Zaterdagavond 19 
januari speelt de Vordense band 
‘verdwaald’ vanaf 21:00 in d’n 
Olde Kriet, dorpsstraat 25 te 
Wichmond.

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

IEDERE DAG

-

-

JANUARI
-

KUNSTAGENDA VORDEN

-

-



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

Dames en heren, 
Fijn dat u opnieuw met zoveel mensen onze 
gast bent vanavond. We blijven deze ontmoe-
tingen met u, ook in deze tijd, van groot belang 
vinden.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt, met u en ook 
door u, om het al in 2011 ingezette proces Toe-
komstbestendig Bronckhorst tot uitvoering te 
brengen. Wie had kunnen vermoeden, dat de 
noodzaak om tot een toekomstvisie te komen 
van zo groot belang zou zijn, gezien de maat-
schappelijke ontwikkelingen de afgelopen twee 
jaar?

Ik ga u vandaag geen somber verhaal vertellen 
maar ik wil wel een aantal zorgen met u delen, 
zorgen die we uitsluitend samen tot goede op-
lossingen kunnen brengen. Ik kom daar later 
op terug.

2012 
Politiek gezien stond 2012 vooral in het teken 
van de besluitvorming rond de zorg, sportac-
commodaties, sporthallen en zwembaden. Bui-
tensport- en binnensportverenigingen komen 
op eigen benen te staan. Dat vraagt veel van be-
sturen en leden, daar zijn we ons zeer wel van 
bewust. Het is een zoektocht naar mogelijkhe-
den om zelf meer te doen en om meer samen te 
werken door bijvoorbeeld de vorming van een 
omni vereniging. 
Maar ook op andere terreinen werd vastgelegd 
hoe we ook in de toekomst al onze inwoners 
willen blijven betrekken bij onze samenleving. 
Meedoen als je kunt en een handje helpen als 
het moet is het uitgangspunt van ons hande-
len! Op vele plaatsen zijn we bijvoorbeeld sa-
men met u gestart met het groenonderhoud in 
de dorpen. U neemt hier zelf de verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteit van uw leefomgeving. 
We zijn er trots op dat we samen met u deze 
weg zijn ingeslagen. 
Het spreekt voor zich dat al deze nieuwe vor-
men van samenwerking ook gevolgen heeft 
voor onze eigen organisatie. Dit leidt al tot wij-
zigingen van functies en krimp van onze eigen 
organisatie met 19 fte. 

Dodenherdenking 
In 2012 maakte het programma van de doden-
herdenking in Vorden op 4 mei heel wat los. 
Het 4/5 mei comité maakte op een zeer integere 
en zorgvuldige manier een keuze om na afloop 
van de dodenherdenking langs Duitse graven 
terug te lopen naar de uitgang van de begraaf-
plaats. Het is vreselijk om te ervaren hoe de goe-
de bedoelingen van het comité geheel uit zijn 
verband werden getrokken en ook, op de socia-
le media, heeft u allen kunnen volgen waar dat 
helaas toe leidde! Binnenkort doet de rechter in 
hoger beroep uitspraak over de vraag  “Wie be-

paalt wat de burgemeester en zijn ambtenaren 
wel of niet mogen doen tijdens een openbare 
gelegenheid”.
 Dat sociale media ook zijn goede kanten kent, 
zien we dagelijks in onze contacten via twitter 
en facebook. De gemeente is actief op sociale 
media, dat is in deze tijd ook één van de voor-
waarden om met inwoners en belangen organi-
saties te kunnen communiceren.
In juni mocht ik ook persoonlijk de positieve 
kanten van de sociale media ervaren, toen ik 
werd gekozen tot EuroNederlander 2012. Onder 
meer dankzij de vele reacties via deze kanalen. 

Evenementen 
Ik ben zeer trots op alle organisatoren van eve-
nementen van klein tot groot, fantastisch om 
te zien hoeveel variatie er is op dit gebied in 
Bronckhorst. Ik wil u ook de complimenten 
van de politie niet onthouden. Zij zijn zeer te 
spreken over de wijze waarop de evenementen 
in 2012 zijn verlopen in Bronckhorst. Nogmaals 
complimenten aan allen die hier aan hebben 
bijgedragen.

Samenwerken met de dorpen
Ook afgelopen jaar verliepen de overleggen met 
DBO’s in een prima sfeer en met prima resulta-
ten. In het najaarsoverleg werd dat nog eens on-
derschreven door alle besturen van de 16 DBO’s 
die inmiddels binnen onze gemeente actief zijn! 
Het is fantastisch om te zien hoe in verschil-
lende kernen verbindingen worden gelegd met  
organisaties die betrokken zijn bij de leefbaar-
heid van de gebieden binnen onze gemeente. 
Concreet zijn onder andere te noemen de ini-
tiatieven in Bronckhorst West om te komen 
tot een combinatie van kindcentrum en sport-
accommodatie, de ontwikkelingen in Drempt 
om te komen tot een dorpscentrum met een 
nieuwe school. En in Hengelo zijn inmiddels de 
voorbereidingen in volle gang voor één nieuwe 
schoolgebouw dat onderdak gaat bieden aan 
twee verschillende scholen.  

Centrumplannen
Mede met hulp van o.a. de provincie vinden ook 
de centrumplannen, waar dat nodig was in een 
aangepaste vorm, doorgang. Zowel in Vorden 
als in Hengelo moeten deze plannen mede zor-
gen voor leefbaarheid en vitaliteit van het dorp, 
maar ook de omgeving. Ook is een definitief be-
sluit genomen over de aanleg van de rondweg 
in Hummelo. Dit zal de leefbaarheid in het dorp 
aanzienlijk gaan verbeteren.  

Jongeren 
Geweldig was het om te zien hoe we samen met 
de scholen weer jongerendebatten konden or-
ganiseren, met uiteindelijk een bus vol enthou-
siaste scholieren naar de finale in Den Haag. 
We kwamen niet terug met de hoofdprijs maar 
het enthousiasme bij scholieren, onderwijzers, 
ouders en raadsleden was enorm en vraagt ze-
ker om een herhaling in 2014. Ook bij de herin-
richting van park De Bleijke in Hengelo hebben 
we jongeren nadrukkelijk betrokken. Immers 
zei vormen de toekomst van onze gemeente. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden hier gaande.

Economische ontwikkelingen
De werkgelegenheid in Bronckhorst gaf een sta-
biel beeld in 2012. Een goede prestatie in deze 
tijd. Werkgevers en de overheid werken samen 
om de werkgelegenheid uit te breiden en talent 
voor de Achterhoek te behouden, o.a. via de 
speciale website www.achterhoekwerkt.nl. We 
krijgen positieve reacties van werkgevers, maar 

ook van jongeren die via deze site stageplekken 
vinden.

Oud en nieuw 
Over de situatie oud en nieuw 2012/2013 kan ik 
kort zijn. Er zijn gelukkig geen grote incidenten 
geweest. De politie en brandweer spreken van 
een rustige jaarwisseling. De inventarisatie van 
de schade in onze gemeente geeft het volgende 
beeld. In 2012 was de schade nog € 7600, dit 
jaar was dit € 2100. De dalende lijn heeft zich 
doorgezet, een compliment aan alle betrokke-
nen is op zijn plaats. Wel zijn wij en de DBO 
teleurgesteld over de schade die is toegebracht 
aan het Cruyff Court in Hummelo. Dit onder-
zoeken we nog nader. 

2013
Dames en heren, 2013 wordt een belangrijk jaar 
voor onze gemeente omdat we op vier fronten 
hard aan het werk moeten:

1. Afronding van de TBB besluiten
In 2011 zijn we gestart om iedereen bewust te 
maken dat demografische ontwikkelingen en 
forse bezuinigingen grote veranderingen met 
zich mee zullen brengen. Voor ons is het be-
langrijk deze veranderingen samen te laten 
gaan met drie uitgangspunten die de raad vast-
stelde, te weten:
1. We willen ook na 2020 dat wonen, werken 
en recreëren net zo goed kan als nu en als het 
kan nog beter
2. We willen de zorg voor de mensen kunnen 
leveren die dan nodig is
3. We willen dat iedereen mee kan doen.
In 2012 is vooral ingezet op uitvoering van het 
beleid en het voorbereiden van de noodzakelij-
ke besluiten. In 2013 zijn we zoals eerder aan-
gegeven beland in de afrondende fase van de 
besluiten rond het proces Toekomstbestendig 
Bronckhorst. In de raad van mei staan de laatste 
besluiten, over de zwembaden op de agenda.   

2. Starten met gebiedsgericht werken
Vanaf nu willen we de verdere uitwerking van 
deze besluiten, maar ook het verder bouwen 
aan zogenaamde leefbaarheidsgebieden onder-
steunen door gebiedsgericht te gaan werken. 
We willen dit als gemeente samen met betrok-
kenen in de kernen, u dus, opzetten om echte 
slagen te kunnen maken in de gebieden die we 
daar voor willen aangewijzen en voor de taken 
die nodig zijn om deze gebieden leefbaar te 
houden. Met het oog op de komende demografi-
sche ontwikkelingen en de enorme hoeveelheid 
rijkstaken die op ons af komen. Wat ons als 
gemeente betreft is het dan ook tijd om na de 
moeilijke, maar noodzakelijke, besluiten rond 
TBB nu echt samen te gaan bouwen aan deze 
leefbaarheidsgebieden. 

3. Verdere decentralisaties van het rijk
Door de terugtredende overheid en het decen-
traliseren van een groot aantal rijkstaken naar 
de gemeenten, gepaard gaande met stevige kor-
tingen, kan het niet anders dan dat er van ons 
allen meer wordt gevraagd. De organisatie en 
uitvoering van de AWBZ, de jeugdzorg, sociale 
werkvoorziening en de bijstand komen alle-
maal bij de gemeente. 
Aan zowel onze inwoners als bedrijven zullen 
we vragen om hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid te nemen. Zo wordt door het 
rijk o.a. aan bedrijven groter dan 25 medewer-
kers de verplichting opgelegd om minimaal 5% 
medewerkers met een beperking in dienst te 
nemen. Het zijn onze inwoners waar we samen 
verantwoordelijk voor zijn en die we ook samen 
een goede plaats in onze samenleving moeten 
bieden. Ook bij deze nieuwe activiteiten heeft 
de gemeente de inzet en ook signaleringsfunc-
tie van u allen hard nodig. 

4. De discussie over herindeling
Na het verschijnen van het nieuwe regeerak-
koord ontstond er al direct veel commotie over
een aantal onderwerpen. Dat kan ook niet an-
ders als we allemaal wat moeten inleveren. Be-
langrijk onderdeel van het nieuwe ‘rijksdenken’
is om te komen tot gemeenten van 100.000+, 
oftewel men wil van 415 naar 150 gemeenten.
Het is het goed om daarbij twee belangrijke za-
ken voor ogen te houden:
1.Voor welk probleem is een opschaling nu een
oplossing?
2. Worden onze inwoners daar nu ook beter
van?
Inmiddels zien we natuurlijk wel een aantal be-
wegingen, ook in onze regio. 
Als gemeente hebben we een werkwijze tot
stand gebracht die openstaat voor samenwer-
king met andere partijen, zoals buurgemeen-
ten, maatschappelijke organisaties en inwoners,
om gezamenlijk de overheveling van rijkstaken
naar de gemeente op te pakken! In dit proces 
moeten we openstaan voor de beste oplossingen
en nieuwe ontwikkelingen. 

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid gaan we
als gemeente verdere stappen zetten, zoals sa-
men met marktpartijen het verduurzamen van
woningen, het ontwikkelen van een solarpark 
met educatie functie in Hengelo, waarbij we
zeker ook kijken op welke wijze we u kunnen
betrekken! Op 1 januari is het nieuwe afvalsy-
steem gestart met extra mogelijkheden voor in-
woners om mee te werken aan de verdere ver-
duurzaming van afvalstromen naar grondstof.
Mooi dat ook hier goed gedrag wordt beloond.
Verder heeft de raad besloten deel te nemen aan
de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
die nu echt van start kan gaan. 

Nieuwe politieorganisatie en brandweer 
Per 1 januari hebben we een nieuwe politieor-
ganisatie in Nederland! De gevolgen zijn dat
onze gemeente samen met Doetinchem, Oude
IJsselstreek en Montferland één politieteam
vormt. Wat merkt u daarvan? In diverse bij-
eenkomsten is aangegeven dat dit geen gevol-
gen heeft voor de zichtbare politiesterkte.We 
houden onze wijkagenten, de noodauto komt 
op tijd en er blijft capaciteit beschikbaar om
waarnodig lokaal zaken aan te pakken! Voor
de brandweer blijft onze grootste zorg hoe we
onze lokale helden kunnen blijven binden aan
de regionale brandweer. Ook vragen we onze
werkgevers om het brandweervrijwilligerswerk
in hun bedrijf te blijven stimuleren, zodat we
ook in de daguren voldoende uitrukcapaciteit 
beschikbaar hebben! 

Regionale samenwerking: ‘Doe mee of zeg
nee’ 
Hoewel ik al het nodige gezegd heb over regio-
nale samenwerking wil ik tot slot nog even stil
staan bij de Regio Achterhoek. Een gebied dat te
maken krijgt met de gevolgen van de demogra-
fische ontwikkelingen. Als u vandaag de krant
heeft gelezen, heeft u kennis kunnen nemen 
van de laatste cijfers. Deze ontwikkelingen kun-
nen we alleen goed aanpakken als we de echte
bereidheid hebben om regionaal een aantal za-
ken aan te pakken. Zaken die veel geld kosten
en die we uitsluitend met hulp van provincie,
rijk en europa tot een goed einde kunnen bren-
gen! Mijn dringende oproep blijft dan ook naar
alle gemeenten in de regio ‘Doe mee of zeg nee’.
Beide uitspraken geven duidelijkheid in een 
proces dat we uitvoeren om onze inwoners een
goede toekomst te bieden.
 
Dames en heren ik wens u allen een gezond en
voorspoedig 2013 toe.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst: 
toespraak burgemeester Aalderink
Bronckhorst - Tijdens een goedbezochte nieuwjaarsreceptie in het het gemeentehuis van 
Bronckhorst keek burgemeester Henk Aalderink terug op het afgelopen jaar en vooruit 
naar wat 2013 de inwoners en de gemeente zal brengen. Zie hieronder de integrale toe-
spraak.

“Gijs Nillessen is in 1983 geboren in 
Twente, maar kwam in Groningen 
uiteindelijk in contact met het ca-
baret. In 2006 was hij finalist bij de 
Holland casino podium prijs en in 
2007 won hij de publieksprijs op het 
griffioen festival, daarnaast gooide 

hij hoge ogen op het Leids cabaret 
festival en het Groninger studenten 
festival. In 2010 is hij niet onver-
dienstelijk begonnen met zijn eer-
ste solo optredens, en zien nieuwe 
show “geen paniek” is afgelopen 
november in première gegaan”.
Met deze show zal hij op woensdag 
13 februari schitteren bij de Lindese 
molen. Voorafgaand aan de voor-
stelling (aanvang tussen 17.00 en 
18.30 uur) kunt u bij Grand Bistro 
de Rotonde, Kerkstraat 3 te Vorden, 
gebruik maken van een 2-gangen of 
3-gangen (pré)valentijnsmenu, in-
clusief consumptie.
U wordt bij de Lindese molen ont-

vangen met een kop koffie en daar-
na geniet u van de voorstelling, te-
vens is het mogelijk om het vervoer 
naar het optreden en v.v. te doen 
per TUK-TUK met chauffeur.
Na de voorstelling kunt u altijd nog 
even bij de haard van de Rotonde 
komen napraten, onder het genot 
van een drankje.
Dit alles kan men bij Grand Bistro 
de Rotonde als een echt cadeau voor 
u inpakken zodat het nog leuker ge-
ven is! 
Voor prijzen en reserveringen ver-
wijzen we u graag naar de adverten-
tie elders in dit blad.
Voor meer informatie over deze 

Twentenaar: Gijs Nillessen - Caba-
ret en Stand-up Comedy kunt u ook 
eens kijken op: www.gijsnillessen.nl

Overigens loopt het programma 
van TOM (Theater Onder de Molen) 
nog door tot en met juni 2013, het 
programmaboekje vindt u bij vele 
Vordense ondernemers en in een 
groot gebied zal het tevens huis-
aan-huis verspreid worden. Op elke 
middag/avond van een voorstelling 
biedt Grand Bistro de Rotonde u de 
mogelijkheid om van een wisselend 
scherp geprijsd TOM menu gebruik 
te maken.
Houdt u het contact en de site www.

grandbistroderotonde.nl goed in de 
gaten, want er staat nog veel meer 
te gebeuren.
Een paar vooruitzichten:
Vanaf dinsdag 15 januari is het 
weer genieten met de nieuwe menu 
kaart, zo zullen er op valentijns-
dag, 14 februari, tijdens het diner 
live lovesongs ten gehore worden 
gebracht want deze avond is liefde 
liedjes het menu!
Even een dagje iets anders menu 
komt weer terug, kunt u het nog 
herinneren? Het menu waarmee u 
servies spaart? 
....laat u zich in 2013 dus eens cultu-
reel èn culinair verrassen?

Grand Bistro de Rotonde: cultureel èn culinair verrassend!
Vorden - Wilt u uw Valentijn  of  
iemand die u dierbaar is eens 
echt verrassen?
Verras hem/haar dan eens door 
valentijnsdag een dag te ver-
vroegen!
Grand Bistro de Rotonde pre-
senteert: Gijs Nillessen met zijn 
show “Geen paniek”.
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1. Kay Arends uit Hengelo, Derde NK libre 1ste 
extra klasse, Bv de Keu

2. Luke Arends uit Hengelo, NK libre overgangs-
klasse Jeugd 2e plaats, BV de Keu

3. C1 team BV de Keu Clubteam uit Hengelo, 
NK libre teams C1 tweede plaats Kay Arends, 
Luke Arends, Frans Arends, Jan Stapelbroek, BV 
de Keu

4. Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan uit Hengelo, 
tweede Nationaal Kampioen halve marathon in 
Venlo, derde NK Marathon Eindhoven

5. Lisanne Schippers uit Vorden, Nederlands 
Kampioen dressuur M2, LR&PC de Graafschap

6.  Rick Evers uit Zelhem, Nederlands Kampioen 
MTB

7. Rieneke Terink uit Hengelo, Nederlands Kam-
pioen Zwemmen 400m vrije slag en 400 m wis-
selslag

8. Schietvereniging Willem Tell Clubteam, 1. 
Patricia Satter 2. Esther Jacobs, 3. Trudy van der 
Zalm, Nederlands kampioen korpsen dames lig-

gend 12 mtr klein kaliber geweer, Nederlands 
kampioen korpsen dames liggend 50mtr klein 
kaliber geweer.

9. Flash Vorden, Clubteam 5 personen, Neder-
lands Kampioen regio teams derde klasse, Niels 
Lijftogt uit Hengelo, Chjehrando Gasper uit 
Vorden, Anne van Eeuwijk uit Vorden, Geeske 
Mankveld uit Kranenburg en Vera Velhorst uit 
Vorden.

10. Benno Groot Bramel uit Zelhem, Nederlands 
kampioen luchtgeweer 10 meter

11. Henri Boerman uit Hengelo, 3e Nederlands 
Kampioenschap 10 meter

12. Walter Groot Bramel uit  Hengelo, Neder-
lands Kampioen 100 meter liggend

13. Marian van Hilst uit Steenderen, NK Tria-
thlon Long Distance tweede plaats D40, NK Tri-
athlon Medium distance derde plaats D40

14. Pettrik Kafoe uit Hengelo, NK Agility klasse 
small derde plaats

15. VAMC1 Clubteam, Nederlands Kampioen 
Enduro 5 personen: Mark Wassink, Ismo ten 
Velde, Bas Klein Haneveld, Amel Advocaat en 
Erwin Plekkenpol

16. Ramon Norde, 1e NK Boksen Elite/Nieuwe-
lingenklasse tot 91 kg

Kampioenen van 
Bronckhorst gehuldigd

Bronckhorst - Traditiegetrouw werden 
de kampioenen uit Bronckhorst die een 
prestatie van nationaal niveau haalden, 
gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
Dat waren er in 2012 maar liefst zestien.

Van de drie genomineerden werd Carel Kuipers 
gekozen tot vrijwilliger van het jaar in de ge-
meente Bronckhorst. Carel Kuipers is sinds 1980 
actief bij voetbalvereniging Pax in Hengelo. De 
eerste elf jaar was hij jeugdleider en -trainer bij 
verschillende jeugdteams. In 1991 trad Carel 
toe tot het jeugdbestuur als wedstrijdsecretaris 
pupillen. Voor de pupillen regelt hij elk jaar 
rond de feestdagen een gezellig zaalvoetbaltoer-
nooi. In dezelfde periode organiseert hij ook de 
jaarlijkse kerstverloting om extra geld in het 
laatje te brengen voor de club. Het opgebrachte 
geld wordt weer besteed aan leuke activiteiten 
voor de jeugd. Ook helpt hij elke week mee met 
het klaarmaken van Pax Praat, het wekelijkse 
clubblad van Pax. Kortom: Een gouden vrijwil-
liger voor de club! 
Johan Nijland werd genomineerd omdat hij 
zich vijftig jaar had ingezet voor de Rode Kruis-
groep Halle. De andere genomineerde was een 
groep vrijwilligers van de Oranjehof uit Zelhem. 
Voorafgaand aan de bekendmaking werd er 
eerst een film vertoond van de genomineerden. 
Wethouder Paul Seesing had veel waardering 
voor de vrijwilligers. “We hebben in de gemeen-

te heel veel vrijwilligers. Met deze verkiezing
van ‘Vrijwilliger van het jaar’ willen we als b en
w onze waardering laten blijken voor het vrij-
willigerswerk. Het is een symbolische prijs en 
u representeert daarmee alle vrijwilligers”. Ver-
volgens overhandigde de wethouder bloemen 
en een attentie aan de genomineerden. 
 De gemeente Bronckhorst heeft veel sporters
onder de inwoners. De kampioenen van het af-
gelopen jaar werden in het zonnetje gezet door
wethouder Paul Seesing. Net als bij de vrijwil-
ligers werd ook van de kampioenen een film
getoond.. Een grote groep sporters werden ge-
huldigd. Eén voor één werden de sporters naar
voren geroepen om de felicitaties en bloemen 
van de wethouder in ontvangst te nemen. Na de
huldiging werd de bijeenkomst op een informe-
le manier voortgezet met een hapje en drankje.

Nieuwjaarsreceptie Bronckhorst druk bezocht

Carel Kuipers ‘Vrijwilliger 
van het jaar’
Hengelo - Bijna driehonderd bezoekers 
kwamen op maandag 7 januari naar 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Bronckhorst om het college van b en w de 
hand te schudden. Tevens werd de vrijwil-
liger van het jaar gekozen en werden de 
kampioenen van het jaar gehuldigd. In zijn 
nieuwjaarstoespraak blikte burgemeester 
Henk Aalderink terug op het afgelopen 
jaar en keek hij vooruit op het jaar 2013.

De voorzitter, mevrouw Ad Borest 
heette de deelnemers van de Kunst-
10daagse, de werkgroep Kunst-
10daagse, het bestuur, de nieuwe be-
stuursleden en de oud bestuursleden 
Gerrit Hulshof en Johan de Boer en 
de wethouder van sport en cultuur in 
de gemeente Bronckhorst Paul Sesink 
van harte welkom. Zij wenste een ie-
der een goed en gezond 2013, maar 
eveneens veel inspiratie en creativi-
teit op het vlak van kunst en cultuur 
toe.

Johan de Boer heeft jarenlang veel be-
tekend voor de kunst en doet dat nog 
steeds. Hij zette de Kunst10daagse als 
zelfstandige eenheid op de Bronck-
horster kaart. Aanvankelijk onder au-
spiciën van de VVV, met grote inzet 
van Rik Hulshoff en Jopie Wullink. 
Zeven jaar geleden nam burgemees-
ter Henk Aalderink het initiatief om 
samen met de VVV tot één kunst-
manifestatie in de gemeente Bronck-
horst te komen. Nu is deze onderge-
bracht binnen de Stichting Kunst en 
Cultuur Bronckhorst.
Johan de Boer heeft meegewerkt aan 
het vormgeven van het beleidsplan 
2013-2017, met als missie: ‘verbinden 
en beleven’. “Dit is een mooie brug 

naar de inzet van deze nieuwjaars-
bijeenkomst: Naast het elkaar beter 
leren kennen wil het bestuur van de 
Stichting aangeven wie wij zijn, wat 
wij doen en vooral wat wij willen en 
kunnen betekenen voor de gebrui-
kers van kunst en cultuur in de ge-
meente. Politiek gezien is kunst en 
cultuur niet zo interessant (meer). 
Dat heeft het bestuur niet weerhou-
den om aan de slag te gaan en in haar 
missie, visie en strategie duidelijk te 
maken dat wij er willen zijn,” aldus 
voorzitter Ad Borest. “In de visie 
van het beleidsplan is dit als volgt 
verwoord: De functie en het belang 
van kunst en cultuur zijn in de sa-
menleving evident. Kunst en cultuur 
is voor mensen een manier om met 
elkaar te kunnen communiceren, het 
geeft creativiteit, het geeft ruimte 
om zaken op een andere manier te 
benaderen, het verruimt je denken 
en het geeft mensen een dosis vita-
minen om goed in het leven te kun-
nen staan. Met andere woorden: het 
gaat om de positieve effecten die van 
kunst en cultuur kunnen uitgaan op 
bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, 
leefbaarheid en veiligheid, te weten 
de sociale waarde.

De maatschappelijke waarde van de 
kunst en culturele sector is hoger dan 
de maatschappelijke kosten. Kunst en 
cultuur voegt jaarlijks meer toe aan 
de welvaart dan de belastingbetaler 
erin stopt. Dat is de belangrijkste con-
clusie van het rapport van de heren 
Marlet en Poort getiteld: ‘De waarde 
van cultuur in cijfers’, waarin zoveel 
mogelijk maatschappelijke waarden 
van kunst en cultuur zijn becijferd. 
Zij spreken dan ook over de gebruiks-
waarde. Dit is de extra bereidheid van 

mensen om te betalen voor het genot 
en geluksgevoel dat ze ervaren als zij 
gebruikmaken van kunst en cultuur, 
bovenop de feitelijke prijs die ze er 
voor betalen. 

En niet te vergeten de economische 
waarde. Dit is de waarde die de kunst 
en culturele sector via export en toe-
risme toevoegt aan de Nederlandse 
economie. Dus ook aan de economie 
van de gemeente Bronckhorst. De 
maand mei met haar Kunst10daagse 

is daar een goed voorbeeld van.”
De strategie die wordt gevolgd, is er
dan ook op gericht om meer gebruik
te willen maken van het al bekende:
deKunst10daagse Bronckhorst. De ei-
genheid van de Achterhoek benutten,
waaronder het typerende landschap,
de samenwerking met de horeca en 
het volgen van innovatieve ontwik-
kelingen. Daarbij aanhaken door het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten,
zoals een Nacht van de Poëzie, Open
Podium of een Muziekmanifestatie.

In 2013 wordt de zevende Kunst-
10daagse georganiseerd, waarvoor
ruim 70 deelnemers zich hebben aan-
gemeld. De werkgroep Kunst10daag-
se Bronckhorst bestaat uit zes vrijwil-
ligers onder leiding van Irene Burger,
die vanaf september bezig zijn met de
organisatie ervan. Er is een boekje in
de maak door vormgever Ineke Kee-
som. Na zes jaar was het boekje toe
aan een nieuwe look. Elke deelnemer
heeft zijn eigen pagina.

Tenslotte wenste Ad Borest een ie-
dere veel creatieve en inspirerende 
dagen toe voor 2013. “En ik uit daar-
bij mijn wens mijnheer Sesink om in
2014 ook een kunst en cultuurprijs 
uit te reiken tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente Bronckhorst.
Want naast een gezonde rij sporters
én de vrijwilliger van het jaar ont-
brak kunst en cultuur in 2013 op het
podium!”

Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Kunst & Cultuur Bronckhorst

Stichting wil gemeentelijke Kunst en Cultuurprijs!
Vorden - Vrijdag 11 januari heeft de Stichting Kunst & Cultuur Bronck-
horst haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Naast de kennismaking 
met de nieuwe voorzitter van de stichting Ad Borest en het afscheid 
van de afgetreden voorzitter Johan de Boerwas het een avond van kun-
stenaars die elkaar ontmoetten.

Nieuwe en afscheid nemende voorzitters van Kunst en Cultuur Ad Borest en Johan de Boer.



De discoavond wordt georganiseerd 
voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 
16 jaar. De De zaal gaat om 19.30 uur 
open en het feest eindigt ongeveer 

om 23.00 uur. Voor meer informatie
over Aspiranten Jong Gelre ga naar
onze website 
www.aspirantenjonggelre.webklik.nl

Spetterende discoavond 
in Vorden met DJ Remon
Vorden - Op vrijdagavond 18 januari a.s. organiseert de aspiranten-
commissie Jong Gelre Vorden-Warnsveld in samenwerking met het
Ludgerusgebouw te Vierakker een swingende discoavond.

Onder de naam Sunday Live orga-
niseert evenementenbureau “Erik 
Evenementen” om de twee weken 
op zondagmiddag livemuziek bij De 
Bronsbergen. Met pure passie voor 
authentieke muziek, een karakte-

ristiek stemgeluid en teksten recht
uit het hart, spelen de Living Room
Heroes songs over de dagelijkse be-
slommeringen uit het leven. Met ba-
sis ingrediënten uit o.a. country, soul,
jazz en blues, weten ze hun nummers
op geheel eigen wijze te brengen.

“Ik heb Living Room Heroes een aan-
tal malen gezien en ik ben nog steeds
onder de indruk van hun muziek”,
vertelt organisator Erik Nengerman.
Voor meer informatie zie:
www.erikevenementen.nl

Sunday Live
De Bronsbergen met Living Room Heroes
Zutphen – Op zondagmiddag 20 
januari spelen de “Living Room 
Heroes” bij De Bronsbergen, 
Bronsbergen 25 te Zutphen. Li-
ving Room Heroes wordt ge-
vormd door Henri Zoetbrood en 
Marc van Hout.

Want Burlesque is leuk! Burlesque is 
spannend! Burlesque is nieuw, maar 
eigenlijk al heel oud! Burlesque is een 
showdansvorm uit de jaren 30 waar-
bij alles draait om het teasen.

Stap in de wereld van glitter & gla-
mour; de wereld van Broadway, de 
Moulin Rouge, Marilyn Monroe en 
Betty Boop en leer alle ins en outs 
van het Burlesque dansen. De spe-
cifieke vrouwelijke moves, poseren 
en sensuele loopjes komen allemaal 
aan bod. Net als het gebruik van at-
tributen. Expressie is erg belangrijk. 
Madonna in “Diamonds Are a Girl’s 
Best Friend”, Christina Aguilera. de 
Pussycat Dolls weten precies hoe dat 
moet. Verleiden met een knipoog.
Maar Burlesque is meer. Het is een 

totale workout voor body and mind.
Het geeft zelfvertrouwen en voelt je
übervrouwelijk. Je durft je verleide-
lijke kant (weer) te laten zien. Maar 
bovenal gaat het om loskomen en
lol maken. Dus haal je boa en lange
handschoenen uit de kast en kom 
dansen bij WSV! Ervaring is niet no-
dig.

De cursus is bedoeld voor dames
vanaf 25 jaar en start op woensdag-
avond 23 januari met een open les.
Na de open les kun je je aanmelden
voor de rest van de cursus (9 lessen).
De lessen zijn elke woensdagavond in
de gymzaal van de Jan Ligthart school
(Leeuweriklaan 17).
De open les is gratis.
Kijk voor meer informatie op de web-
site van WSV www.wsv-warnsveld.
com of neem contact op met Vajra
Gouvernante de trainster
(vajra_gouvernante@hotmail.com) 
of Jolanda Kramer van het bestuur
0575-522090 of
jolandakramer.wsv@planet.nl

Burlesque dansen bij WSV
Leer de dans van de diva’s
Warnsveld – Op woensdag 23 ja-
nuari start WSV met een 10-week-
se cursus Burlesque dansen. Een 
grote rage in Engeland en Ameri-
ka en binnenkort ook in Warns-
veld, Zutphen en omstreken.

Warnsveldse Boys organiseert ieder 
jaar in de tweede week van januari 
het PCO toernooi en laat 8 regionale 
ploegen op twee avonden wedstrijden 
van 45 minuten spelen om tenslotte 
op zaterdag de finales af te werken 
in wedstrijden van 2x 45 minuten. 
Vorden 1 behaalde op dinsdagavond 
twee overwinningen op resp. Socii en 
FC Zutphen (zo) en won op donder-
dagavond tegen Eendracht Arnhem. 
Als poulewinnaar speelde de ploeg 
van trainer Michel Feukkink in de 
halve finale tegen Reunie. Tegen deze 
vierdeklasser werd met 1-0 gewonnen 
en een prima wedstrijd afgewerkt en 
zodoende plaatste Vorden 1 zich voor 
de finale op zaterdagavond. Aange-
zien Socii de andere halve finale ver-
rassend van Warnsveldse Boys had 
gewonnen, werd er voor de tweede 
keer dit toernooi aangetreden tegen 
de ploeg van trainer en oud speler 
van Vorden, Hugo van Ditshuizen. 
Binnen 10 minuten stond het in de 
finale 2-0 voor Vorden toen de achter-
hoede van Socii werd verslagen door 
doelpunten van Koen Vlogman en 
Bas Boers. In de tweede helft scoor-
de A-junior Koen Vlogman voor de 
tweede keer en bracht de eindstand 
op 3-0. Het was een prima begin van 
Vorden 1 in het kalenderjaar 2013 en 
enkele spelers van Vorden A1, zoals 
Koen Vlogman, Jordi Houwen, Daniel 
Wabeke en Gijs van der Veen lieten 
een prima indruk achter.

JUBILARISSEN
Op de nieuwjaarsreceptie van v.v. 
Vorden die werd gehouden op zon-
dag 13 januari, werden er vier jubi-
larissen gehuldigd. Leo Verkijk is in 
1972 op zijn 30e in Vorden komen 
wonen en deze Hagenees is vanaf het 
eerste moment lid geworden van v.v. 
Vorden. Leo heeft tot z’n 55e gevoet-
bald en ook na zijn actieve voetbal-

periode, bleef de liefhebber pur sang 
de gang naar het Sportpark maken 
en is hij nog bijna ieder weekend 
te zien op onze velden. Reind Jan 
Westerveld is op 7 jarige leeftijd lid 
geworden en heeft 10 jaar in het 1e 
elftal van v.v. Vorden gespeeld. Hij 
heeft de passie voor het voetbal en 
sport in het algemeen met de pap-
lepel ingegoten gekregen, aangezien 
vader Joop en moeder Jannie ook bij 
v.v. Vorden al menig jaar lid zijn en 
vele verdiensten voor de club hebben 
gehad. Reind Jan heeft naast zijn ac-
tieve voetballoopbaan ook vele jaren 
gefungeerd als jeugdtrainer en heeft 
in de jaren ‘90 ook nog enkele jaren 
in de sponsorcommissie gezeten. Rut-
ger Wullink is 25 jaar van onze club 
en stond vanaf het begin bij de club 
bekend om zijn inzet, passie en bele-
ving. Hij heeft 5 jaar in het 1e elftal 
gespeeld en o.a. de promotie naar de 
3e klas mee gemaakt, maar moest 
door een blessure vroegtijdig zijn ac-
tieve loopbaan beëindigen. Hij is nog 
steeds betrokken bij de club en kan 
zijn ‘sportieve ei’ nu goed kwijt bij 
de tennis en dartvereniging. Jeroen 
Vos, tenslotte, is ook 25 jaar lid en 
nu nog steeds spelend lid en met zijn 
bedrijf tevens sponsor van onze club. 
Jeroen heeft vele jaren in de selectie 
gespeeld, waarvan 1 seizoen in het 1e 
elftal. Een aantal jaren geleden heeft 
hij met enkele spelers het 3e elftal 
samengesteld en geldt hij als ‘geeste-
lijk vader’ van deze fanatieke groep 
voetballers die nu nog steeds iedere 
zondag de wei in gaan.

PRIVATISERING
Het leek afgelopen donderdagavond 
in de raadszaal van het gemeentehuis 
in Hengelo wel een thuiswedstrijd 
van het 1e elftal met alle geel-zwarte 
sjaals.Tijdens de commissievergade-
ring, waarin de privatisering van de 

buitensportaccommodaties werd be-
handeld en die altijd vooraf gaat aan 
de raadsvergadering, deed vv Vorden 
nogmaals een poging om duidelijk 
te maken dat het zich tekort gedaan 
voelt in de financiële ondersteuning 
bij de zo noodzakelijke uitbreiding 
van het aantal velden, en zorgde met 
uitgedeelde petities en geel-zwarte 
sjaals voor de nodige aandacht.Wim 
Enzerink, sinds 2011 als adviseur van 
het bestuur fungerend wat betreft 
privatisering van de velden en het 
exploiteren van het eigen sportpark, 
heeft namens vv Vorden van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om in te 
spreken tijdens de commissieverga-
dering. Wim maakte afgelopen don-
derdag tijdens de commissievergade-
ring, waar naast het B&W de fracties 
van CDA, PvdA, VVD, Groen Links en 
GBB vertegenwoordigd waren, met 
niet mis te verstane bewoordingen 
duidelijk dat v.v. Vorden verbaasd en 
ook teleurgesteld is in de gezamen-
lijke zoektocht naar een oplossing 
voor het capaciteitsprobleem. In het 
voorstel over de privatisering van de 
buitensportaccommodaties, dat op 
donderdag 24 januari as. op de agen-
da staat van de gemeente Bronck-
horst is onder ander door het amen-
dement van het CDA en VVD wel een 
bedrag van € 140.000,-- beschikbaar 
gesteld voor vv Vorden en PAX voor 
de afkoop van het onderhoud van 
een extra veld. Maar de helft van dit 
bedrag wat voor v.v. Vorden bestemd 
is (€ 35.000) is al gedisconteerd in het 
afkoopbedrag per veld voor de ko-
mende vijf jaar dat iedere vereniging 
krijgt. De overgebleven € 35.000,-- is 
nog geen 10% van de aanschaf van 
een kunstgrasveld en amper 25% 
voor de aanleg van een eventueel 
vierde natuurgrasveld.
vv Vorden heeft ook tijdens deze ver-
gadering nogmaals aangegeven dat 
het niet tegen privatisering is, maar 
dat het zeker niet akkoord is met de 
voorwaarden waaronder het in nu 
het voorstel richting de gemeente-
raad gaat. Wim Enzerink deed aan 
het einde van zijn betoog dan ook 
nog een dringend beroep aan de Ge-
meenteraad.

Winst op PCO Toernooi, Jubilarissen 
en Privatisering bij v.v. Vorden

In de eerste weken van het nieuwe jaar heeft v.v. Vorden, naast de 
geslaagde flessenactie op zaterdag 6 januari, op diverse manieren van 
zich doen laten spreken. Op sportief gebied werd er door Vorden 1 een 
toernooiwinst behaald in Warnsveld, tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werden vier jubilarissen gehuldigd en afgelopen donderdag werd tij-
dens de commissievergadering bij de gemeente Bronckhorst gebruik 
gemaakt door de geel-zwarte club om ‘in te spreken’.

Wim Enzerink spreekt namens v.v. Vorden de raad toe tijdens de commissievergadering waarin de privatisering van de buitensport-
accommodaties werd behandeld.

Er kwam veel familie kijken naar de 
oefeningen op de balk, brug, mat en 
sprong. Wik viel niet in de prijzen, 
maar was wel erg tevreden over de 
resultaten: Leeftijdgroep geboren in 
2005: 8e Noor Dijkman, 9e Elsa Riet-

man, 10e Norah Bouwhuis, 16e Evaly
den Bakker. Leeftijdsgroep geboren 
in 2006: 8e Kaja Pauw, 9e Mahre Jo-
link, 13e Esmee Bos, 15e Eva Geerdes,
16e Emma Keppels.

Plezierige wedstrijd jongste 
meisjes gymvereniging 
WIK Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag deden er negen jonge meisjes van de gym-
vereniging WIK uit Wichmond mee aan wedstrijden in Hoog Keppel.
Allen in categorie R3, de beginners categorie. De meisjes beleefden
veel plezier aan het meedoen.

Het Mondriaanfonds onderstreept 
hiermee de professionaliteit en kwa-
liteit van de galerie en het belang 
van de galerie voor de regio.
Aan de toelating gaat een strenge 
selectieprocedure vooraf. Er wordt 

gelet op de kwaliteit van zowel de 
individuele kunstenaars als van de 
galerie en haar tentoonstellingspro-
gramma, waarbij criteria worden 
gehanteerd als originaliteit, uitstra-
ling, visie en inhoud. KunstKoop 

maakt hedendaagse kunst bereik-
baar voor iedereen! Neem voor infor-
matie contact op met Agnes Raben 
T 0575 551647 of breng een bezoek 
aan de galerie. Adres: Nieuwstad 20 
in Vorden. Open van donderdag t/m 
maandag van 11 tot 17 uur en op af-
spraak. 
Zie voor het tentoonstellingspro-
gramma de website: 
www.galeries.nl/agnesraben

Toelating tot KunstKoop opsteker voor 
Galerie Agnes Raben Vorden
Vorden - Galerie Agnes Raben in Vorden is met ingang van janu-
ari 2013 toegelaten tot de KunstKoop -regeling van het Mondriaan-
fonds. Met deze regeling kunnen particulieren op afbetaling een 
kunstwerk kopen zonder rente te betalen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

Onderdeel
van AOC Oost

Jouw praktische 
weg naar het hbo

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 23 januari
14.30 - 17.00  18.30 - 21.00 uur

Het Groene Lyceum Doetinchem
Gezellenlaan 14  7005 AZ  Doetinchem

woensdag 23 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 23 januari
14.00 - 16.30  18.00 - 21.00 uur

MBO Doetinchem
Gezellenlaan 16  7005 AZ  Doetinchem

vrijdag 1 februari  16.00 - 21.00 uur

zaterdag 2 februari  10.00 - 12.00 uur

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Diverse soorten. 
Potmaat 12 cm. 
Excl. sierpot. Per stuk

van 3,99Dvoor 

2,99

Rhipsalis

wk 3. Geldig van 17-01 t/m 23-01. OP=OP

ZELHEM Vraagprijs € 349.000,-- k.k.

Kolkstuikweg 1 - Prachtig vrij gelegen 
VRIJSTAAND WOONHUIS. In het buiten-
gebied tussen Hengelo Gld en Zelhem gelegen, 
een vrijstaand woonhuis met aangebouwde 
garage, op fraaie locatie (Zelhemse Enk).
Bouwjaar 1930. Inhoud ± 400 m3. 
Perceelsoppervlakte 1300 m2.
Geheel voorzien van kunststof kozijnen met 
dubbel glas. Het geheel heeft een vrij uitzicht.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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ZELHEM Vraagprijs € 185.000,-- k.k.

Groen van Prinstererstraat 56 - Recentelijk geheel 
verbouwd c.q. gemoderniseerd en uitgebouwd HELFT 
VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met vrijstaande hou-
ten garage, oprit voor meerdere auto’s en diepe zon-
nige achtertuin met nieuw aangelegd terras. Bouwjaar 
1958, volledig gerenoveerd/gemoderniseerd 2007-2010. 
Inhoud ± 265 m3. Perceelsoppervlakte 235 m2. C.V.-ketel 
2010. Badkamer, hal, keuken en bijkeuken voorzien van 
vloerverwarming. Deze woning verkeert in een uitste-
kende staat!

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Alle leerwegen op ’t Beeckland!
Op ’t Beeckland worden alle leerwegen van het Vmbo aange-
boden:
• de basisberoepsgerichte leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de gemengde leerweg
• de theoretische leerweg (de Mavo)

De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is bestemd voor leerlingen die beter met hun 
handen dan met hun hoofd kunnen leren. In klas 1 en 2 krijgen 
zij op ’t Beeckland les in:

De Leertuin
• Leerlingen werken in hun 

eigen tempo en worden 
individueel begeleid.

• De begeleiding wordt 
verzorgd door een klein 
docententeam.

• Leerlingen gaan met meer 
plezier naar school omdat 
zij zelf invloed hebben op 
de indeling van hun weektaak.

• Werken in de leertuin bevordert zowel het zelfstandig leren 
als het samenwerken van de leerlingen.

• Als een leerling in de Leertuin uitstekende resultaten be-
haalt, kan hij/zij in de Leertuin op een hoger niveau verder 
werken.

De kaderberoepsgerichte 
leerweg 
Ook hier verdwijnt steeds 
meer het klassikale lesge-
ven en worden de docenten 
begeleiders. De leerlingen 
worden door het uitvoeren 
van verschillende projecten 
steeds zelfstandiger en leren 
beter samenwerken. Ook voor 

de leerlingen in deze leerweg geldt dat zij kunnen opstromen 
naar een andere leerweg. 

Op ‘t Beeckland kunnen 
de leerlingen van de eer-
ste klas elke week één uur 
dans volgen. De dansles 
wordt gegeven door dans-
leraar Mars Bentum en tij-
dens de les komen allerlei 
dansstijlen aan bod.
Jongeren bewegen nog 
steeds te weinig. Dansen is 
bewegen op een heel leuke 
manier.

De gemengde leerweg en de Mavo (theoretische leerweg)
Het niveau van beide leer-
wegen is hetzelfde, met één 
verschil: de leerlingen in de 
gemengde leerweg krijgen 
een theorievak minder dan 
de Mavoleerlingen. In plaats 
daarvan krijgen zij een prak-
tijkvak aangeboden. Ook zij 
kunnen doorstromen naar 
niveau 4 van het Mbo, alleen 
doorstromen naar de Havo, 
zoals de Mavoleerlingen, 
kunnen zij niet. 

Anders dan op Havo/Vwoscholen en de meeste Vmboscholen 
krijgen op ’t Beeckland zowel de leerlingen in de gemengde 
leerweg als de leerlingen op de Mavo een praktijkvak aan-
geboden. Dat is al een aantal jaren het intersectorale pro-
gramma Commercie en Dienstverlening, Codi genoemd. Een 
breed praktisch programma waarin aan de hand van thema’s 
en levensechte projecten allerlei onderdelen van de vier 
Vmbosectoren met elkaar in 
verband worden gebracht. 
De leerlingen worden breed 
opgeleid en goed voorbe-
reid op het maken van een 
de juiste keuze voor een 
vervolgopleiding. Die keuze 
maken zij pas in het vierde 
leerjaar.  

Wij vinden dat het óók voor leerlingen van de andere leer-
wegen beter is om niet al na twee jaar Vmbo een sectorkeuze 
te maken. Daarom:

Pas in het vierde jaar kiezen voor je vervolgopleiding?

Nieuw op ’t Beeckland:
  een intersectoraal programma 

voor alle leerwegen

Wij denken met het aanbieden 
van een intersectoraal program-
ma het volgende te bereiken:
• de leerlingen krijgen een 

praktisch beroepsgericht pro-
gramma waarin zij zich breed 
oriënteren in de verschillende 
opleidingen en werkvelden in 
de omgeving van de school;

• de leerlingen maken pas in 
het vierde jaar van het Vmbo 
een bewuste keuze voor hun 
vervolgopleiding, hun sector-
keuze wordt uitgesteld;

• alle keuzemogelijkheden voor 
een vervolgopleiding in het Mbo 
liggen open;

• de leerlingen ontwikkelen een 
zelfstandige werkhouding en 
werkaanpak, waardoor hun 
kans op het behalen van een 
Mbo-diploma wordt vergroot.  

Net zoals tot nu toe tijdens de secto-
rale lessen zullen deze lessen wor-
den gegeven op onze locatie aan de 

Nieuwstad. Daar zijn in grote lokalen, op allerlei werkplekken, 
praktijksituaties nagebootst: er is een winkelgedeelte, een plan-
tenkas, een kinderdagverblijf, maar ook lasboxen, een ict-ruimte 
en een keuken. Ook het onderdeel Paardenhouderij komt aan 
bod. De leerlingen werken in groepjes op een werkplek aan prakti-
sche en theoretische opdrachten. Zo leren zij zowel zelfstandig als 
samen te werken. 

De stage
“Leren door te doen” vin-
den wij op ’t Beeckland heel 
belangrijk. Daarom is er veel 
ruimte voor stage. De leer-
lingen lopen in het derde 
leerjaar een halve dag en in 
het vierde leerjaar een hele 
dag per week stage. 

Een stagebedrijf:
“Er kwam een meis-
je van ’t Beeckland 
vragen om een sta-
geplek bij ons in de 
peuterspeelzaal. 
Ik heb meteen ja 
gezegd, omdat ik het 
belangrijk vind om 
leerlingen die kans 

te geven. Ze kwam elke donderdagmiddag; en dat voor een 
heel schooljaar, plus nog een aaneengesloten periode van 
twee weken. Zo krijgt de leerling een goede indruk van het 
werken met kleine kinderen. Door leerlingen stage te laten 
lopen, hopen we ze enthousiast te maken voor ons vak en 
plezier in hun werk mee te geven. In de praktijk leer je het 
best.”

Uitstekende leerlingenzorg 
op ’t Beeckland!
De zorg rondom de leerling is als volgt 
georganiseerd: De mentor staat het 
dichtst bij de leerling. Als een leer-
ling of een ouder vragen heeft, kan hij 
altijd bij de mentor terecht. 
Daarnaast is er het zorgteam, daarin 
zitten counselors, remedial teachers 
en een decaan. 
• Een counselor praat met leerlingen 

die een probleem hebben. Ook geeft 
de counselor allerlei trainingen, 
zoals: faalangsttraining en sociale 
vaardigheidstraining.

• De remedial teachers zijn er vooral om te helpen bij leer-
problemen, zoals dyslexie. 

• De decaan geeft voorlichting over vervolgopleidingen en 
helpt de leerlingen en hun ouders bij het maken van een 
beroepskeuze. 

Een apart team is het zorgadviesteam (ZAT).
Dit team komt in actie bij speciale problemen. Het zorgteam 
wordt daarvoor aangevuld met o.a. leerplichtambtenaren, 
een vertegenwoordiger van de regiopolitie, de schoolarts en 
een medewerker van Bureau Jeugdzorg. 

Oud-leerlingen aan het woord over 
’t Beeckland!
Edith de Ruiter begon op ’t 
Beeckland in de basisberoeps-
gerichte leerweg. Zij was een bij-
zondere leerling met een sterke 
wil. Mede daardoor behaalde 
ze in 2008 haar Vmbo-diploma 
kaderberoepsgericht met alle-
maal “zevens en achten”. Met 
haar mooie cijferlijst werd ze 
toegelaten op niveau 4 van het AOC-Oost. Ook daar slaagde ze 
met vlag en wimpel.: “Nu zit ik op de Hogere Agrarische School 
in Den Bosch en doe daar Tuin- en Landschapsmanagement. 
De eerste jaren op ’t Beeckland waren moeilijke jaren, omdat 
ik niet geaccepteerd werd door de meiden uit mijn klas. Maar 
toen ik in het derde jaar de afdeling Groen koos en in een klas 
kwam met alleen maar jongens, kon ik eindelijk mezelf zijn. 
Mijn mentor van toen praatte veel met me en zo kon ik alle 
narigheid uit de eerste schooljaren achter me laten. Ik moet 
op de HAS hard werken, maar zoals tot nu toe is gebleken:  
Als je écht wilt, dan lukt het!” 

Lieke Veenendaal werkt bij de Etos 
in Vorden en is daardoor voor veel 
Vordenaren al een bekend gezicht: “Ik 
zat van 2005 tot 2009 op ’t Beeckland. 
De eerste twee jaar leerde ik niet op 
de goede manier. De leraren hielpen 
me zodat ik in de gemengde/theoreti-
sche leerweg kon blijven. Zo haalde ik 
in 2009 mijn VmboT-diploma. In klas 
3 koos ik voor de afdeling Handel & 
Verkoop. Ik wist nog niet wat ik “wilde 
worden”, maar kapster of werken in 
een winkel  leek me wel wat. Toen we 
In de derde klas een stageplek moes-
ten zoeken, kon ik terecht bij de Etos 
in Vorden. Dat beviel zó goed dat ik er, 
na mijn stage in klas 4, kon blijven wer-
ken. Ik heb inmiddels de opleiding-Verkoopspecialist niveau 
3 afgerond en ben bezig met de opleiding voor Filiaalmanager 
niveau 4. Ik ben blij dat ik op ’t Beeckland de mogelijkheid 
had om stage te lopen, want daardoor heb ik ontdekt dat ik 
in een winkel met schoonheidsproducten helemaal op mijn 
plek ben!”

Vorig jaar deed Nick Wenneker eind-
examen Vmbo-T (Mavo) op ’t Beeck-
land. Nu zit hij op de Havo. “Dat was 
wel wennen. Op ’t Beeckland stonden 
de leraren dichtbij je en namen ze 
je, zeker in de eerste jaren, “bij de 
hand”. Dat was voor mij vooral erg 
fi jn omdat ik dyslexie heb en met alle 
hulp die daarvoor op ’t Beeckland 
beschikbaar is, kon ik mooie cijfers 
halen. Nadat ik in de kaderberoeps-
gerichte leerweg was begonnen, 

mocht ik na het Kerstrapport in de eerste klas al opstromen 
naar de Mavo. In de loop van de jaren groeide mijn zelfver-
trouwen en toen ik in de derde klas ging stagelopen op mijn 
oude basisschool, wist ik het zeker: Ik wilde leraar worden. 
Best moeilijk met mijn dyslexie, maar ik heb inmiddels zoveel 
vertrouwen in mezelf dat ik het in ieder geval wil proberen.”

Kom kijken wat een kleine Vmbo-/Mavoschool zo bijzonder maakt

’t Beeckland in Vorden “Doet wat met je”
Open Huis op vrijdag 25 januari van 18.30 uur - 21.30 uur

’t Beeckland
Vorden

‘t Hoge 41, 7251  XV  Vorden Nieuwstad 49, 7251  AG  Vorden

www.beeckland.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Nieuwbouw obs Rozengaardsweide en 
Jenaplanschool De Pierson, Hengelo

volgens planning in februari van start. Als eerste wordt het nieuwe gedeelte 

verwachten bouwverkeer, de plaatsing van bouwketen, maar ook de nieuwe 

en in gebruik genomen. 

Kulturhus, Drempt

met de bouw van het nieuwe Kulturhus, waarin onder meer het dorpshuis en 

 
en vertegenwoordigers van de dorpsbelangenorganisatie, het dorpshuis en 

ruimte en de verkeerssituatie aan de orde. 

Voor beide bouwprojecten is de gemeente opdrachtgever. Heeft u vragen 
dan kunt u contact met ons opnemen, via tel. (0575) 75 02 50.

Nieuwbouw scholen in Hengelo en Drempt

Samen met enkele organisatoren 
van evenementen voert de gemeente 

organisaties hebben. We inventari-
seren vooral de verschillende mate-
rialen waarover de organisaties 

verkeersborden, podiumdelen, stei-

kunnen organisaties eventueel 
materialen uitlenen of verhuren. 

mentenorganisaties in Bronckhorst 
hierover een brief. We ontvingen 
ruim 60 ingevulde formulieren 
retour. Ca. 20 organisaties hebben 

len beschikbaar, varierend van 1.140 

organisaties die nu nog niet gerea-
geerd hebben ook genoeg materiaal 

actie nogmaals benaderen. 

king tussen de gemeente en een 
werkgroep die bestaat uit verschil-
lende evenementenorgansaties (o.a. 
buurtvereniging Bekveld, de Henge-
lose ondernemersvereniging en 

resultaten van de inventarisatie 
besluiten we of er voldoende 
belangstelling is om een Stichting 
Evenementen Bronckhorst op te 
richten die onder andere dit soort 

2012 geen inventarisatieformulier 

organisatie invullen omdat u regel-
matig evenementen organiseert? 
Neemt u dan voor 1 februari a.s. 
contact met ons op via tel. (0575) 

 
onder Actueel.

Heeft uw organisatie evenementen-
materialen? Laat het weten!
We invenstariseren mogelijkheden 
voor gezamenlijk gebruik

heeft u een leegstandvergunning van 

worden.

als verhuurder beter beschermd. 
Het volgende is geregeld:

huurbescherming

maal 6 maanden

van minimaal 1 maand

leegstandvergunning is verlopen 

Hoe vraagt u een leegstand-
vergunning aan

aanvraag ook samen met ons invullen. 

gemeentehuis of door ons te bellen, 

vergunning kost € 160,-.

Huis in de verkoop tijdelijk verhuren? 
Denk aan de leegstandvergunning
Eenvoudig via bronckhorst.nl 
te regelen

Kerstbomen- en vuurwerkafvalinzameling 
goed verlopen

kerstbomen en 
vuurwerkafval door 
de Bronckhorster 

verdiende. Er is goed 

stuk meer dan vorig 

kerstbomen (tegen 
1.700 in 2012) kregen 
we binnen en 892 

(tegen 800 in 2012), 

ten in de gemeente. 



Raadsvergadering 24 januari 2013
Op 24 januari a.s. vergadert de gemeenteraad 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De open-
bare vergadering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

 De raad wordt gevraagd kennis te nemen van 
het voorstel om de buitensportaccommodaties 
in Bronckhorst te privatiseren en hiervoor 
een aanvullend budget beschikbaar te stellen, 
omdat de kosten hoger uitvallen dan eerder 
geraamd. Dit heeft te maken met afkoop van 
veldonderhoud en gebouwen, grondover-
dracht (€ 148.712) en een compensatie voor 
aanvullend veldonderhoud door een tekort 
aan speelvelden (€ 140.000). Daarnaast komt 

het onderhoud van een aantal velden in 2013 
nog gedeeltelijk voor de rekening van de 

 gemeente, omdat enkele verenigingen niet 
meteen per 1 januari 2013 privatiseren 

 (€ 40.000). Met de privatisering wil het college 
voetballen en korfballen in verenigingsver-
band duurzaam zekerstellen. Op basis van 
gesprekken is de conclusie dat de betrokken 
verenigingen in staat zijn de gevolgen van de 
privatisering zowel bestuurlijk als financieel 
op te vangen. Zelfstandig of door samen-
werking met anderen te zoeken. Het traject 
tot privatisering wordt intensief begeleid 
door de gemeente   

 B en w vragen de raad in te stemmen met het 
plan van aanpak voor een integraal kindcen-
trum voor  scholen en andere primaire kind-

voorzieningen in Bronckhorst West (gebied 
Steenderen e.o.). In dit kindcentrum worden 
de kindvoorzieningen in één gebouw geor-
ganiseerd. Leerkrachten, pedagogen en 

 experts op andere gebieden werken samen 
om de voorzieningen voor kinderen (zoals 
school, buitenschoolse opvang, consultatie-
bureau) zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. De raad wordt verzocht het hier-
voor al in de begroting opgenomen budget 
van 3,2 miljoen euro definitief beschikbaar te 
stellen. Uitgangspunten bij de ontwikkeling 
van het nieuwe complex zijn de toekomstige 
afname van het aantal leerlingen en duurzaam 
en flexibel bouwen   

 Op het gebied van werk en zorg/welzijn doet 
de commissie enkele aanbevelingen o.a. om 
de werking van de participatieraad nog te 
verbeteren en een tijdige aanbieding van 

 reïntegratievoorzieningen te optimaliseren 

 Om een meer doelmatige en transparante 
welstands- en monumentenadvisering te 
krijgen, stellen b en w de raad voor akkoord 
te gaan met de nieuwe welstandsnota. Hierin 
is een nieuwe werkwijze opgenomen, waarin 
ambtenaren een grotere rol in de beoorde-
ling van plannen krijgen in plaats van een 

 externe commissie. Dit moet voor inwoners 
met vooral eenvoudige aanvragen bijdragen 
aan een kortere doorlooptijd van hun verzoek

 De huidige griffier heeft een andere functie 
binnen de gemeente aanvaard. Om de vaca-
ture die ontstaan is op de griffie om de raad 
bij hun werk te ondersteunen op te vullen, is 
mevrouw Marielle van der Leur voorgedragen 
als nieuwe griffier. Tijdens de vergadering 
besluit de raad over haar benoeming 

 De raadsfracties bespreken hoe de proef met 
onder meer de rondetafelgesprekken waarin 
ze met inwoners en betrokkenen over voor-
stellen spreken, is bevallen

Via www.bronckhorst.nl kunt u raadsvergade-
ringen live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergaderingen kan  wor-
den ingesproken. Over onderwerpen 

 kunt u inspreken tijdens de Ronde-
tafelgesprekken of commissievergadering, 
iedere tweede woensdag en donderdag van 
de maand. Over onderwerpen 

heeft u hiervoor de mogelijkheid 
tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid tot in-
spreken over niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering (iedere tweede 
donderdag van de maand). 

Voor het inspreekrecht geldt een aantal spel-
regels, zoals min. 48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd maximaal 5 minuten 
per persoon. Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl of scan 
de QR-code. 

Op 31 maart en 1 april a.s. is het weer 
Pasen. Ook dit jaar zullen met de 
paasdagen de rookwolken van de 
paasvuren over de velden trekken en 
de wijde omgeving weer verlichten. 
Jaarlijks komen er duizenden men-
sen op af. Het paasvuur geldt als een 

lentevuur, dat de zon moest aanmoe-
digen en dat de vruchtbaarheid van 
de velden bevorderde. Hoewel de 
paasvuren een typisch plaatselijke 
traditie zijn, gemaakt door en voor de 
eigen bevolking, is iedereen welkom. 
Veel organisaties zijn al bezig met de 

voorbereidingen om de paasvuren 
ook dit jaar weer mogelijk te maken. 
Door de hoeveelheid te verbranden 
snoeihout en het aantal personen dat 
op de verbranding afkomt, is er een 
groter risico op brandoverslag waar-
door extra veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Voor de paasvuren 
is daarom een ontheffing van de ge-
meente nodig. De aanvraag voor een 
ontheffing voor een paasvuur moet 
voor 1 februari 2013 bij ons zijn inge-
diend. Aanvragen die na deze datum 
worden ingediend kunnen, in verband 
met de bezwaar en beroepstermijn, 
niet meer voor Pasen worden afge-
rond! Houdt u hier svp rekening mee. 
De aanvraag voor een ontheffing 
regelt u via www.bronckhorst.nl  
Infobalie  
Digitaal loket  
vuur stoken, 
toestemming  
hoe u het aan-
vraagt, of scan 
de QR-code.

Ontheffing Paasvuren

In februari 2008 stelde de gemeenteraad van Bronckhorst, 
in nauwe samenwerking met de inwoners, ondernemers 
en Belangengroep Stad Bronkhorst, de Ontwikkelings-
visie Bronkhorst vast. Vanuit deze visie zijn inmiddels 
enkele projecten gerealiseerd.

Tijdens een informatiebijeenkomst in 2011 konden belang-
stellenden al kennis maken met de ideeën van de initiatief-
nemers, de heren Wolters en Workel, en de gemeente voor 
de voormalige gemaalwoning in Bronkhorst én de activi-
teiten die zij daar om heen willen oppakken. Inmiddels is 
het plan voor de gemaalwoning vergevorderd. Voordat de 
aanvraag voor de functieverandering van de woning in 
procedure gaat, presenteren de heren Wolters en Workel 
graag hun plan aan de inwoners en omwonenden van 
Bronkhorst.

Bent u geïnteresseerd in het plan? Loop dan op 23 januari a.s.
tussen 16.00 uur en 20.00 uur gerust binnen in de Kapel 
in Bronkhorst en laat u informeren.

Presentatie plan gemaalwoning Bronkhorst op 23 januari a.s.

Inwoners die langer dan 3 jaar van 
een laag inkomen moeten rondkomen, 
kunnen bij de gemeente een beroep 
doen op de langdurigheidstoeslag. 
Om voor de langdurigheidstoeslag 
in aanmerking te komen gelden een 
leeftijds-, inkomens- en vermogens-
eis. Hieronder leest u hoe hoog de 
langdurigheidstoeslag is, welke leef-
tijds-, inkomens- en vermogenseisen 
gelden en hoe u een aanvraag kunt 
indienen.

Inwoners van 21 tot 65 jaar die de 
afgelopen 3 jaar een inkomen tot 
110% van de geldende bijstandsnorm 
en een laag vermogen hadden (voor 
de bedragen zie onder ‘Inkomenseis’ 
en ‘Vermogenseis’), kunnen in aanmer-
king komen voor de langdurigheids-
toeslag. De toeslag bedraagt voor:

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uit-
kering, alimentatie, heffingskorting. 
De volgende inkomensgrenzen 
(netto exclusief vakantietoeslag) 
per maand zijn van toepassing:

in inrichting wonend € 343,-

21 tot 65 jaar € 1.243,-
in inrichting wonend €  343,-

21 tot 65 jaar € 1.381,-
in inrichting wonend €  555,-

Let op! Bij medebewoning met ande-
ren gelden andere inkomensgrenzen. 
Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met de gemeente.

Vermogen is bezittingen min schul-
den. Voorbeelden van bezittingen zijn:
bank- en spaargelden, koopwoning, 
auto, boot, caravan, aandelen, lijfrente. 
Het vermogen mag niet meer bedragen 
dan:

U kunt de langdurigheidstoeslag met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Het is ook moge-
lijk een aanvraagformulier op te 
vragen bij onze publieksbalie in het 
gemeentehuis. Heeft u al langdurig-
heidstoeslag ontvangen, dan kunt u 
niet eerder dan 12 maanden later 
opnieuw de langdurigheidstoeslag 
aanvragen. Voorbeeld: u ontving op 
5 maart 2012 de laatste langdurig-
heidstoeslag. De volgende langdurig-
heidstoeslag kunt u vanaf 5 maart 2013
aanvragen. 

Voor vragen kunt u contact met ons 
opnemen via e-mail: info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Laag inkomen? 
Vraag de langdurigheidstoeslag aan

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Gehandicaptenparkeerplaats

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergun-
ningen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag 
te combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke 
ordening (bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerp-
vergunningen, Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en 
Bestemmingsplannen ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’

Inspraakreactie indienen?

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Varsselseweg 35 Hengelo’

Bestemmingsplannen

Zutphenseweg 8 - VORDEN
MARKT 21 - ZELHEM

NU OP DE HELE 
WINTERCOLLECTIE

50% KORTING

G-star

Pepe jeans

Only

DEPT

PME

Scotch & Soda

Martomod

enz. enz.



De wedstrijd om de Gouden Koks-
muts is onderdeel van het Nationaal 
Kampioenschap, dat plaatsvindt tij-
dens de Horecava in Amsterdam RAI. 
De opdracht bestond uit het à la mi-
nute bereiden van een amuse en een 
viergangen menu voor 4 personen op 
basis van uitsluitend verse ingrediën-
ten. Tweede werd Keng Vichanrat, 
sous-chef Restaurant La Rive Amstel 
hotel in Amsterdam en.Jonathan 
Zandbergen, chef-kok Het Veerhuys 
in Almere. De Gouden Koksmuts, in 
Nederland de meest prestigieuze prijs 
voor koks, werd voor de drieënvijftig-
ste keer uitgereikt.
De jury, bestaande uit de topchefs 
Lucas Rive, chef-kok van De Bokke-
doorns in Overveen, Onno Kokmeijer, 
SVH Meesterkok Ciel Bleu Okura in 
Amsterdam, Bert van Manen, chef-
kok banqueting Kurhaus in Scheve-
ningen, Jacob Jan Boerma, chef-kok 
eigenaar Restaurant De Leest in Vaas-
sen, Waldrik Kremer Chef d’équipe 
Koksgilde Nationaal Team en jury-

voorzitter Wynand Vogel, beoordeel-
de Roy’s amuse en viergangenmenu 
met het hoogst aantal punten. Hier-
bij werd niet alleen op smaak gelet,
ook de presentatie, de bereiding en
duurzaamheid van ingrediënten wa-
ren van groot belang.

Roy die vorig jaar net naast de hoofd-
prijs greep kon zijn geluk niet op, zijn
eerste reactie was dan ook: “Waan-
zinnig dat ik hem nu dan toch heb
gewonnen, want dit is één van de 
belangrijkste prijzen om te winnen
en die wil je graag aan je rijtje toevoe-
gen.” Veel tijd om te genieten van dit
mooie succes heeft Roy niet want op
4 februari zal hij opnieuw met de bes-
te koks strijden om de Wynand Vogel
Bokaal. Deze wedstrijd zal plaatsvin-
den tijdens de TT-Event te Assen.
De Gouden Koksmuts werd georgani-
seerd door Koksgilde Nederland, de 
grootste club van koks in Nederland
met 2600 leden, in samenwerking
met de Horecava.

Roy Eijkelkamp wint 
Gouden Koksmuts 2013

Amsterdam/Vorden - Tijdens de Horecava, die plaats vond van 7 janu-
ari t/m  10 januari 2013 in de Rai in Amsterdam, heeft Vordenaar Roy
Eijkelkamp, sous-chef bij Restaurant De Bokkedoorns ** het NK voor
chef koks gewonnen. Hij kreeg de Gouden Koksmuts uitgereikt door
juryvoorzitter Wynand Vogel en  Roelof van Dinter, directeur Nestlé
Professional, hoofdsponsor van de Gouden Koksmuts.

De voetbalvereniging Vorden betaal-
de per jaar aan huur per veld ca. € 
3.150,=. (Vorden heeft 2 speelvelden, 
een trainingsveld en een oefenhoek 
(in totaal € 11.000,=). De Zelhemse 
voetbalverenigingen waren bijvoor-
beeld slechts een bedrag verschuldigd 
van € 3.100,= per jaar kwijt, maar dan 
voor 4 wedstrijdvelden, oefenhoek en 
de kleedkameraccommodatie + on-
derhoud. Dus Vorden betaalde meer 
huur voor 1 veld dan de Zelhemse 
verenigingen voor de totale accom-
modatie. Het is dan ook vanzelfspre-
kend dat de Raad van de gemeente 
Bronckhorst besloot om de huren te 
harmoniseren. Echter de harmonisa-
tie ging niet door en de huren bleven 
onveranderd. 
In 2010 ging het niet meer over har-
monisatie maar werd het privatise-
ring. De extreme verschillen in huur 
en de situatie met de velden en spel-
technische voorzieningen konden 
dan in een klap worden opgelost.
Het is nu 2013 en er moet een besluit 
worden genomen over privatisering 
door de Raad. Door kennelijk een 
aantal onjuiste aannames en wellicht 

rekenfouten bleek het budget ontoe-
reikend en werd de aanleg van een 
kunstgrasveld voor VV Vorden ge-
schrapt. Als pleister op de wonde stelt
het College van B en W voor om VV
Vorden een tegemoetkoming te ver-
strekken van € 35.000,= onder voor-
waarde dat VV Vorden zelf een kunst-
grasveld aanlegt( kosten € 400.000,=).
Het College zal gedacht hebben, dat
kunnen ze toch niet betalen, dus dan
vloeit dat geld weer terug naar de re-
serve. Uit deze reserve komt wel extra
financiering voor clubs die onderhan-
delen over een fusie. Geen harmoni-
satie, onvoldoende geld voor privati-
sering, wel extra budget voor vereni-
gingen die mogelijk gaan fuseren. De
Raad moet komende week besluiten
om € 300.000,= uit de algemene reser-
ve toe te voegen aan het budget voor
privatisering. De Raad kan er niet 
meer omheen om ook te besluiten
de aanleg van een kunstgrasveld uit
de algemene reserve te dekken voor
v.v. Vorden. Een vereniging die vanaf
de komst van gemeente Bronckhorst
(2005) enorm is gegroeid van 380 naar
475 leden en de accommodatie geheel
met eigen middelen heeft onderhou-
den en uitgebreid en al vanaf 2008
volgens de normering van de KNVB,
erkend door de gemeente Bronck-
horst, anderhalf veld tekort komt.

Bestuurslid Voetbal Vereniging Vor-
den
Marc van der Linden
Biesterveld 34, Vorden

Privatiseren, maar eerst de toezegging 
voor een kunstgrasveld!
Voor de fusie tot de gemeente 
Bronckhorst(2005) bleek dat er 
tussen de sportverenigingen 
enorme verschillen bestond met 
betrekking tot de huur voor de 
sportaccommodaties. In dit blad 
is in een artikel de verschillen 
weergegeven. Ter herinnering 
nog een voorbeeld.

Een vereniging kan de aanleg van een 
kunstgrasveld niet bekostigen (wel 
de instandhouding). Het gemeente-
bestuur wijkt met dit voorstel af van 
wat altijd door de decennia heen aan 
beleid is gevoerd. Uitbreiding binnen 
het complex is niet mogelijk, dus 
Vorden is wel aangewezen op een 
kunstgrasveld. De wethouder sport-
zaken liet overigens weten, dat hij 
het probleem bij Vorden heel graag 
wil oplossen, maar dat hij geen bud-
get heeft. Kennelijk heeft hij in het 
college van BenW het onderspit moe-
ten delven, want de aanleg van een 
kunstgrasveld wordt in het voorstel 
aan de Raad niet genoemd. Het col-
lege vindt wel dat er € 40.000,= extra 
beschikbaar moet komen voor ver-
enigingen waarvoor privatisering op 
1 maart 2013 niet haalbaar is, omdat 

er fusiebesprekingen zijn. Het ge-
meentebestuur moet gedacht hebben 
dat Vorden zich er wel bij neer zou 
liggen, want in een brief schrijft het 
dat alle sportverenigingen akkoord 
zijn met de privatisering. Een reden 
voor het bestuur om voorafgaand 
aan de raadscommissievergadering 
afgelopen donderdag de leden van 
de Raad de supporterssjaal(das) om 
te knopen. Misschien wel een sym-
bolische waarschuwing, omknopen 
heeft toch een andere betekenis dan 
“politiek” opknopen. De das schijnt 
van uitstekende kwaliteit te zijn. 
Na 7 jaar dralen kiept het gemeen-
tebestuur de problematiek van het 
gemeentelijk sportcomplex over de 
schutting bij het bestuur van de voet-
balvereniging. Er is met grote boos-
heid in Vorden gereageerd. Ook het 
feit dat kennelijk de wethouder van 
sportzaken geen steun heeft gekre-
gen van zijn collega wethouders.

Nu is de Raad aan zet! De Raad kan 
het tij nog keren en middels een 
amendement het gemeentebestuur 
“dwingen” tot de financiering van 
een kunstgrasveld.    

Wim Enzerink
Het Molenblick 6,
Vorden

Het college van BenW doet voetbalvereniging 
Vorden de das om!
Het college van BenW heeft de 
Raad voorgesteld om in Vorden 
geen kunstgrasveld(kosten ca. € 
400.000) aan te leggen, doch een 
symbolisch bedrag beschikbaar 
te stellen van € 35.000,=. Daarmee 
onttrekt het gemeentebestuur 
zich aan haar verantwoordelijk-
heid en legt het de problematiek, 
waar al 7 jaar over wordt onder-
handeld, nagenoeg compleet 
neer bij voetbalvereniging.

Ook dit jaar was de belangstelling 
weer groot! De sporthal zag er weer 
erg sfeervol uit. Ballonnen, slingers, 
maar de echte eyecatcher was dit 
jaar wederom de enorme rode flu-

welen kroonluchter met een enorme 
spiegelbol eronder. Het hele gevaarte 
had een doorsnede van maar liefst 18 
meter. Daarnaast was er door enkele 
vrijwilligers een soort lichtorgel ge-

maakt naast het podium van de DJ, 
wat er een mooi totaalplaatje van 
maakte. Het verhoogde de feeststem-
ming bij menig bezoeker. Ook de in-
middels vertrouwde mooi uitziende 
champagnebar deed weer goede za-
ken, er werd menig glas geheven op 
het nieuwe jaar.

Dit jaar hadden we DJ Mike van 
Doorn achter de draaitafel staan. Ge-
togen in een shirt van de Sylvester 
Party draaide Mike voor elk wat wils. 
Van meezingers, top 40 hits, après 
ski tot flinke stampnummers, alles 
kwam voorbij, waarmee hij het pu-
bliek goed meekreeg. Er werd zelfs 
ook regelmatig een polonaise inge-
zet. Kortom Mike zorgde er voor dat 
iedereen goed in beweging bleef. Al 
met al was het weer een zeer geslaag-
de en gezellige nacht in de sporthal, 
met goede muziek en een perfecte 
sfeer. Kortom een goede aftrap van 
het nieuwe jaar. De medewerkers 
van de Stevo hadden daarna opnieuw 
twee drukke dagen voor de boeg, om 
de feestzaal weer om te toveren tot 
sporthal. 
De Stevo dankt al haar vrijwilligers 
voor het wederom welslagen van het 
Oud & Nieuwfeest, en gaat nu weer 
druk bezig met de organisatie van 
het 11e Midzomerfeest, welke dit jaar 
wordt gehouden op zaterdag 22 juni 
2013. Houd de pers en social media in 
de gaten, want het Midzomerfeest zal 
een totale metamorfose ondergaan.

Oud en Nieuwfeest Vorden, 
gezellige drukte

Vorden - Na drie dagen van hard werken, door vele vrijwilligers, om de 
sporthal om te toveren tot een ware feestlocatie, werd voor de tiende 
keer in successie door de Stevo een Oud & Nieuwfeest in Sporthal ’t 
Jebbink te Vorden georganiseerd. Dit jaar werd gekozen voor een nieu-
we naam: Sylvester Party.

Een ster die toekomt aan niet alleen 
galeriehouders, maar vooral te dan-
ken is aan het niveau en de kwaliteit 
van de kunstenaars die in de galerie 
en de beeldentuin exposeren. Met 
de regeling kunnen particulieren 
op afbetaling een kunstwerk kopen 
zonder daarvoor rente te betalen. De 
rente komt daarvoor uit het Mondri-
aanfonds. De regeling geldt voor de 
werken van alle kunstenaars die in de 
galerie en in de beeldentuin hebben 
geëxposeerd of zullen exposeren. De 
galeriehouders vinden dit een mooie 
ster aan de kunsthemel. Het onder-
streept volgens het Mondriaanfonds 
de professionaliteit en het belang van 
de galerie.
Aan het verwerven van de regeling 
gaat een strenge selectie vooraf. Het 
gaat om de kwaliteit en het niveau 
van het tentoonstellingsprogramma 
van de galerie waarbij criteria worden 
gehanteerd als originaliteit, uitstra-
ling, visie en inhoud. Tevens wordt 
het aanbod en het ontplooien van 
interessante publieksactiviteiten on-
der de loupe genomen zoals lezingen, 
presentaties en workshops. Om daar-
mee de kunstminnende bezoeker 
ook meer informatie te geven over de 
kunst als zodanig. De galeriehouders 
kijken graag terug op de presentaties 
van diverse kunstenaars in 2012, de 
lezingen van de kunsthistoricus drs. 
Jaap Nijstadt en de lezing van drs Ti-
ana Wilhelm betreffende de expositie 
van het werk van Ellen Geerts. Ook in 
2013 staan presentaties en lezingen 
opnieuw op het programma.
Het tentoonstellingsprogramma voor 
de galerie en de beeldentuin staan op 
de website www.galerie-a-quadraat.
nl . Een mooi programma met schil-
ders, beeldhouwers en edelsmeden 
die er mogen zijn. Opnieuw bekende 
landelijke kunstenaars als Saskia 
Pfaelzer, Hands Versvelt en Loes Bot-
man, maar ook grootregionale kun-
stenaars. Tijdens de eerste expositie 
(op zondagmiddag 3 maart) laten Jan 
en Alide Bouwsema hun ontroerende 
werk in olieverf zien. Daarbij de gees-
tige vissen en visjes in keramiek van 

Galerie A-quadraat toegelaten tot 
Kunstkoopregeling
Vorden - Galerie A-quadraat dat gevestigd is aan de Mosselseweg in 
Vorden is per 1 januari jongstleden toegelaten tot de Kunstkoopre-
geling van het Mondriaanfonds. De galeriehouders Ad en Ad Borest 
zien de erkenning gelijkwaardig aan die van het verwerven van een 
Michelinster in de horeca.

Edith Madou. Op 5 mei a.s. vindt het 
eerste lustrum plaats van de galerie. 
Daarover zijn ideeën in ontwikkeling 
en wordt er uiteraard door de gale-
riehouders te zijner tijd mededeling 
over gedaan. Op dit moment zijn in 

de galerie en in de permanente ex-
positieruimte van de boerderij werk 
in stock van de vaste kunstenaars en 
ook nieuw werk van betreffende kun-
stenaars te bekijken. Ook de beelden-
tuin gaat op 5 mei a.s. opnieuw open. 
Galerie A-quadraat is vanaf 3 maart 
weer geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Te-
vens is op afspraak de permanente 
expositieruimte in de boerderij te be-
zoeken, 0575-556456.
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Regio Bronckhorst Makelaardij50% korting
op de

verkoopcourtage*
*Meer informatie? Kijk op:

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

Maandaanbieding JANUARI

WINTERAKTIE
ROLLUIKEN!*

Zeer scherpe prijzen!
Isolerend en inbraakwerend.

Informeer bij onze zaak in Hengelo (Gld.)

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

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

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

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

De heer Broshuis uit Lichtenvoorde

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

 
VakantieXperts Avanti 
groepsrondreis Namibie! 
16 dagen, vertrek 9 september 
2013 
Eigen nederlandstalige begeleiding 
Vertrek uit de regio 
Neem voor meer informatie contact met 
ons op of kijk op onze website voor het 
programma. 

 
 
 

Dorpsstraat 7   Ruurlo  
Tel. 0573-45 46 80  ruurlo@vx.nl  

 
Stationsstraat 7   Zelhem  

 Tel. 0314-62 61 71  zelhem@vx.nl  
 

www.reisburoavanti.nl 

AANBIEDING
 

Maak uw 
garderobe 

compleet met 
de nieuwste 
sjaalgarens 

 
3 halen  

2 betalen ! 
 

Rijksstraatweg 39 
Warnsveld 

 
0575-526132 

  
pietersewarnsveld@tiscali.nl 

Geldig van 21 januari t/m 29 april (m.u.v. feestdagen).

€ 9,50



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

d66fractie@bronckhorst.nl

vvdfractie@bronckhorst.nl

De gemeente is al geruime tijd bezig met het 
project Toekomst Bestendig Bronckhorst (TBB). 
Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de ge-
meente zich op een aantal gebieden gaat terug 
trekken. Eén van die gebieden is de sport. De 
gemeente vindt sport natuurlijk erg belangrijk 
en daarom zal dat proces van terug trekken dan 
ook weloverwogen moeten gebeuren en zeker 
ook in goed overleg met de verenigingen die 
hierdoor worden beïnvloed. Zo is er al een aantal 
jaren overleg over privatisering van de buiten-
sportaccommodaties. Daarmee wordt bedoeld 
dat voetbalvelden (en korfbalvelden), waarvan 
de gemeente in veel gevallen de eigenaar is, 
worden overgedaan aan de verenigingen. De 
verenigingen worden dan ook verantwoordelijk 
voor het onderhoud en beheer van die velden. 
De CDA fractie is het met deze aanpak helemaal 
eens. Verenigingen zijn best in staat om zelf die 
verantwoordelijkheid te dragen. Er hoort echter 
wel iets bij. Door deze privatisering moeten ver-
enigingen niet in de problemen komen. Daar is 
door onze fractie goed naar gekeken.
Het proces van privatisering is nu bijna achter 
de rug. Het resultaat is dat er voor de betreffen-
de verenigingen een afkoopsom beschikbaar zal 
worden gesteld. Deze afkoopsom is afhankelijk 
van het aantal velden (wedstrijdvelden en trai-

ningsvelden) dat 
de verenigingen 
gebruiken. In 
enkele gevallen is er op dit moment een sterk 
tekort aan wedstrijdvelden en voor deze situa-
ties wordt een extra toeslag gegeven.
Uiteraard hebben de verenigingen goed geke-
ken en goed berekend of ze met de afkoopsom 
uit de voeten kunnen. Niet alleen de eerste ja-
ren, want dat zou gemakkelijk zijn, maar voor 
altijd. Dat heeft veel van de verenigingen ge-
vraagd en zal ook in de toekomst veel van de 
verenigingen en hun leden vragen. Het is even 
wennen dat in geval van tegenslagen daar al-
tijd nog de gemeente uitkomst kon bieden. Dat 
zal vanaf de privatisering niet meer het geval 
zijn en dat is misschien even een kaal gevoel. 
Op eigen benen staan is mooi, maar zal soms 
ook lastig zijn.
In de raadsvergadering van 24 januari komt de 
privatisering van buitensportaccommodaties 
aan de orde. De CDA fractie staat positief tegen-
over dit onderwerp, maar zal scherp toezien op 
een reële uitvoering waarbij de continuïteit van 
de verenigingen zo zeker mogelijk moet zijn.

De CDA fractie

Buitensportaccommodaties

De fractie van GroenLinks wenst u veel plezier met het realiseren van uw duurzame 
voornemens!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Namens onze fractie de beste wensen en veel 
gezondheid voor 2013. Graag willen wij in 
het bijzonder de vrijwilligers bedanken, die 
de afgelopen jaren het oud papier hebben op-
gehaald voor hun verenigingen. Helaas is dat 
nu ten einde en hiermee vervalt een inkom-
stenbron voor de verenigingen.

Dan willen wij ons richten tot een helaas 
noodzakelijk initiatief in Zelhem: De voedsel-
bank en kledingbank. Dit initiatief heeft in 
november 2011 nog de vrijwilligersprijs ont-
vangen van de Rabobank Graafschap-Midden 
en tevens een bedrag voor de aanschaf van 
een speciale koel/vriescombinatie.

Inmiddels heeft het Kerkbestuur de kosten 
van € 350,- per maand op zich genomen voor 
een locatie aan de dr. Grashuisstraat (Weulen 
Kranenbarg).

Had hier het SOCIAAL Cultureel Centrum De 
Brink uitkomst kunnen bieden?

Het oude stationsgebouw staat na vertrek 
van de VVV leeg en in 2013 is wederom 
sprake van een stevige bijdrage in de exploi-
tatiebijdrage door de gemeente Bronckhorst. 

Dan kunnen we op-
recht spreken van 
een sociaal cultureel 
centrum en de func-
tie waarvoor dit cen-
trum bedoeld is.

Laten we hopen dat het Sociaal Cultureel Cen-
trum De Brink in ieder geval behouden blijft 
voor de verenigingen, die er intensief gebruik 
van maken. We wensen de werkgroep dan 
ook veel succes en wijsheid toe.

Als u ook de belangen van uw directe leef-
omgeving wilt vertegenwoordigen bij de ge-
meente, sluit u dan aan bij onze lokale partij.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Hoe sociaal wordt 2013?

vvdfractie@bronckhorst.nl

Eén commissielid van de PvdABronckhorst, 
Marijke Melsert, woont in Steenderen en 
volgt alle discussies over de kindvoorziening 
op de voet.
De gemeente stelt voor om in Steenderen 5 
scholen (uit Steenderen, Baak en Olburgen) 
samen te voegen tot één. Hierin kunnen ook 
andere voorzieningen voor kinderen gehuis-
vest worden, daarom gaat het niet alleen om 
een school maar om een kindvoorziening.

De PvdA volgt de plannen kritisch. In het 
voorstel gaat het nu alleen nog maar om een 
nieuw schoolgebouw, de integrale gedachte 
is een stuk minder goed uitgewerkt. Het is 
nog onduidelijk wat er met de overgebleven 
gebouwen gebeurt, hoe de gevolgen voor de 
leefbaarheid in de andere kernen opgelost 
worden en hoe de samenwerking vorm krijgt.

Op 24 januari beslist de raad over een start-
budget om de nieuwbouw te ontwikkelen. 
Het wordt nog spannend of dit voorstel er 
in deze vorm door komt! Wilt u uw mening 
laten weten of heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met de fractie van de PvdA.

Kindvoorziening Bronckhorst West

Ons goede voornemen is wederom er alles aan 
te zullen doen om samen met u ervoor te zor-
gen dat we hier zo mooi en toekomstbestendig 
kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 
De eerste tekenen van onze visie-uitwerking be-
ginnen zo langzamerhand zichtbaar te worden, 
we zijn duidelijk op de goede weg.
De Nieuwjaarsreceptie, die afgelopen week was 
georganiseerd door de gemeente, liet zien hoe 
betrokken veel inwoners zijn met het wel en 
wee van onze mooie gemeente. Een geweldige 
opkomst en een leuk programma. Hulde aan 
de organisatie!! Tijdens deze receptie werden 
onze kampioenenkanjers gehuldigd, wat zijn 
dat er toch veel!!
Uit alle streken van Bronckhorst en vertegen-
woordigers van diverse sportonderdelen, dat 
maakt indruk. Ook hier laat Bronckhorst zich 
goed mee op de sportieve kaart zetten. 
Hoogtepunt van de avond was de bekendma-
king van de vrijwilliger van het jaar. Dit maal 
werd hiervoor CAREL KUIPERS onderscheiden. 
Hij nam glunderend de felicitaties in ontvangst.
Carel Kuipers is sinds 1980 actief bij voetbal-
vereniging Pax in Hengelo en regelt heel veel 
rondom de jeugd van deze club, een gouden 
vrijwilliger, die deze onderscheiding van harte 
gegund is. 

Voor degenen die Carel 
kennen, was dit absoluut 
geen verrassing. Carel is 
typisch zo’n figuur waar 
geen enkele sportvereni-
ging zonder kan. De zo-
genaamde smeerolie van 
onze maatschappij. 
Het doet ons goed te zien dat onze gemeente 
hiervoor zoveel aandacht heeft. Het is voor ons 
allen duidelijk dat vrijwilligers, in al haar vor-
men, onmisbaar zijn. Gelukkig heeft Bronck-
horst er zo veel en laten de inwoners ook hier-
mee zien hoe goed het is om in deze gemeente 
te leven. 

Daarom is de VVD-fractie ook erg zorgvuldig 
bezig met de organisatie en besluitvorming 
rondom de privatisering van de sportaccommo-
daties van Bronckhorst. We realiseren ons goed 
hoe belangrijk het voor de leefbaarheid is om 
gezonde en duurzame verenigingen, toekomst-
bestendig, binnen de gemeente te hebben en 
houden. Binnenkort wordt het raadsvoorstel 
hiertoe in behandeling genomen. Belangstel-
ling? De openbare raadsvergadering is op don-
derdag 24 januari, vanaf 20.00 uur. Wie weet, 
tot dan!

De VVD-fractie wenst alle inwoners van Bronckhorst 
een gelukkig en gezond 2013 toe
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Smodde, Smorre
 B. Smuusteren (smuustan)
 C. Verzeuken

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Na een korte warming-up werd er be-
gonnen met een aantal spelvormen. 
De kinderen waren ingedeeld in drie 
en later vier groepen en moesten per 
groep bij elke spelvorm zoveel als 
mogelijk punten zien te verzamelen. 
Met zowel vaardigheid als snelheid 
van uitvoering konden de punten 
verdiend worden. In elk spel moes-
ten de kinderen laten zien hoe vaar-

dig zij met racket en shuttle konden 
omgaan. Niet voor alle kinderen was 
dit even eenvoudig. Na de inspanning 
bij de spelvormen was het tijd voor 
een korte pauze met frisdrank en een 
versnapering. Na de pauze werden de 
kinderen in twee groepen ingedeeld. 
De groep met kinderen die al enige 
ervaring hadden met het badminton 
kozen ervoor om wedstrijden te spe-

len. Met de vijf teams die geformeerd 
waren werd een halve competitie 
gespeeld. De andere groep kinderen 
speelde met een van de begeleiders 
een spel waarin de vaardigheid met 
racket en shuttle centraal stond. Om 
ongeveer 16.15 uur was het welle-
tjes en kregen de kinderen nog een 
drankje en een versnapering voordat 
zij weer huiswaarts keerden. Gezien 
het enthousiasme, de inzet en het 
plezier van de kinderen kan HBC 
terugzien op een geslaagde middag. 
Heb je zin om vaker badminton te 
spelen kom dan op dinsdagavond om 
19.00 uur naar sporthal de Kamp of 
kijk voor meer informatie op 
www.hengelosebadmintonclub.nl

Hengelose Badmintonclub

Kennismaking met badminton 
voor de jeugd

Hengelo - Donderdag 3 januari waren in totaal achttien kinderen, va-
riërend in leeftijd van 7 tot 13 jaar, afgekomen op het jeugintroduc-
tietoernooi badminton in sporthal de Kamp. Deze middag was georga-
niseerd door de Hengelose badmintonclub (HBC) en gesponsord door 
het financieel adviesbureau Memelink-Bergervoet voor de Hengelose 
en Keijenborgse jeugd. De middag was vooral bedoeld om de jeugd 
kennis te laten maken met de badmintonsport.

Kinderen en begeleiders bij de instuif van HBC (vijf kinderen ontbreken op de foto).

Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd de uitslag bekend 
gemaakt. Gerda Wisselink had voor 
leuke prijsjes gezorgd. Kortom, een 
geslaagde en gezellige middag. Uit-
slagen Oliebol-pijl-rit . Sportklasse: 
1 G. van Assen, Zwolle 72 strafpun-
ten, 2.H. Cortumme, Toldijk 256, 3 
H. Hazeleger, Scherpenzeel 273, 4 
W. de Jong, Drachten 294, 5 B. v.d. 

Horst, Harderwijk 344 strafpunten.
Toerklasse: 1 W. Memelink, Hengelo
247 strafpunten, 2 H. Mensink, Ug-
chelen 259, 3 J. Bulten, Vorden 259,
4 W. Hartman, Oldeberkoop 297, 5
R. Groot Nuelend, Vorden 305 straf-
punten. De rit was uigezet door Erik
Klein Reesink. De organisatie van het
geheel was in handen van Brenda
Zeevalkink en Desiree van Gorp.

Nieuwjaarsinstuif VAMC 
De Graafschaprijders

Vorden - Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie heeft de VAMC De
Graafschaprijders een leuke bol- pijl rit georganiseerd met start en 
finish bij het clubgebouw . De organisatie was in handen van de afde-
ling oriëntatie in samenwerking met ‘VAMC Actief ‘, zodat ook andere
leden van de club met deze discipline konden kennis maken. De op-
komst was buitengewoon hoog en aan de reacties van de deelnemers
was te merken dat het evenement zeker voor herhaling vatbaar is.

FunXtion. Er is een speciale ruimte 
ingericht voor deze trainingsvorm. 
Deze les is vooral aantrekkelijk om-
dat men in slechts 30 minuten het 
hele lichaam traint met behulp van 
diverse materialen. Met FunXtion 
wordt jouw fitness training een be-
leving, vol passie en plezier! Je zult 
werken in kleine groepjes van maxi-
maal 12 personen met een gediplo-
meerd trainer die je van begin tot het 
eind van de les zal begeleiden en zal 
stimuleren het beste uit jezelf te ha-
len. Elke training duurt 30 minuten.
Je werkt met kettlebells, powerbags, 
bokszakken en ander uitdagend trai-
ningsmateriaal. Nog nooit met dit 
soort materiaal getraind? Geen zor-
gen! De trainer zal zorgen dat jij je 
prima op je gemak voelt met deze 
functionele materialen.

FunXtion trainingsprogramma’s zijn 
bedoeld voor iedereen, met elk con-
ditieniveau. De lessen zijn er speciaal 
op ingericht om op je eigen niveau te 
kunnen trainen, terwijl je toch met 
anderen bezig bent. Maak je geen 
zorgen, wanneer het je te makkelijk 

afgaat, zal onze FunXtion trainer je 
flink aan het werk zetten!  Wanneer 
je een proefles wilt volgen kan je con-
tact opnemen door te mailen naar 
hengelo@aerofitt.nl of bellen 0575-
465001.

Open dag bij Sportcentrum 
AeroFitt Hengelo
Hengelo - Afgelopen week was er 
een Open dag en inloopweek bij 
Sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo. Het is altijd mogelijk om 
vrijblijvend binnen te komen 
lopen voor informatie, maar uit 
de praktijk blijkt dat mensen 
een Open dag toch ook als pret-
tig ervaren. Deze Open dag stond 
in het teken van FunXtion: de 
nieuwste manier van fitness.

Met FunXtion wordt het hele lichaam getraind.

In alle soorten en maten zijn ze in 
de winkel beschikbaar: jongens en 
meisjesschaatsen, ijzertjes voor de al-
lerkleinsten tot hockeyschaatsen en 
Noren voor de grotere schaatsliefheb-
bers. Uiteraard is er ook een compleet 

winterkleding assortiment aanwezig.
Zelfs skibroeken, handschoenen en
mutsen voor de kinderen zijn volop
aanwezig.
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Schaatsen bij Welkoop 
Toldijk, Vorden en Zutphen

Regio - Nu de winter is aangebroken zijn er bij de Welkoop winkels in
Toldijk, Vorden en Zutphen schaatsen in het assortiment opgenomen.

Bij Welkoop Toldijk, Vorden en Zutphen zijn schaatsen te koop.

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



Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer: 06-13280466. U kunt hier terecht voor informa-
tie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en financiën. Ook voor vragen over de 
WMO.
Tevens informatiepunt van wooncorporatie ProWonen. Wanneer 
u vragen hebt voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag 
zowel telefonisch of digitaal voor te leggen aan hen, kunt u 
tijdens de spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Rollatorvoorlichting en rollatorkeuring ten behoeve 
van valpreventie
Zie artikel onder SSWB algemeen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof. In de Oranje-
hof is doorlopend een expositie van werken van Zelhemse 
kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in de 
Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunst-
werken te tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken 
te genieten.
Expositie van 5-1-2013 tot en met 5-4 2013 schilderwerken van Jo 
Ebbers. Jo is geboren en getogen in Zelhem en heeft er haar 
hele leven gewoond. In haar jonge jaren tekende ze al. Later 
is er niet meer van gekomen. Toen haar man ziek werd heeft 
ze haar hobby weer opgepakt voor de ontspanning. Ze werkt 
met aquarel en pastel. Ze schildert graag bloemen, dieren en 
landschappen in zowel groot en klein formaat. De schilder-
werken van Jo zijn in overleg te koop.
Openingstijden voor de Expositie: maandag en donderdag van 10 
tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gele-
genheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of 
thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact op met 
de Oranjehof, tel. 0314-622074.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Herkent u zich in bovengenoemde 
omschrijving of kent u mensen die voor seniorenopvang in 
aanmerking (willen) komen neem dan voor meer informa-
tie of aanmelding contact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-
622074, of 06-13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen 
is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve 
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van 
overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidspro-
blemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft re-
gelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een 
mooie manier om andere mensen te ontmoeten. Stichting 
Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41, Zelhem dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur 
en van 11.00 uur tot 11.45 uur. Locatie: Dorpshuis De Koren-
aar, Halle, maandags van 10.30 tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegen in het water). Maandag van 13.30-
14.30 uur en van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De 
Brink Zelhem. In alle groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis 
deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via 
Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mai-
len kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken 
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie 
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en 
donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de Oranjehof.

Activiteitenavonden. Bingo (1x per maand) 5 februari in de
Oranjehof aanvang 19.30 uur. Elke dinsdag is er een activi-
teitenavond. Men kan allerlei spellen spelen o.a. koersbal-
len, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezellig
samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt u niet
van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten dan bent
u ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur 
Smartlappenkoor Wiamie. Zondag 17 februari treedt het Wia-
mie Smartlappenkoor uit Wehl voor u op.
Aanvang 14.30 uur einde 16.00 uur. Locatie Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem.
Entree: vrije gift.
Fietsgroep Welzijn Zelhem. Dinsdag 19 februari  is er een
winterbijeenkomst. Deze staat in het teken van samenko-
men en een gezellige middag hebben. Locatie: Oranjehof.
Aanvang: 14.00 uur. 

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen wor-
den gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
(alleen op deze tijden) via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het
telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, pro-
beert u het dan later nog een keer. Aanmelding per e-mail
is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan
uw naam, adres, woonplaats geboortedatum en dergelijke. 
Mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4
maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de
verklaring van geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde
papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op het ge-
meentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo. Hier zijn
kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 26 januari. Daaropvol-
gend weer op zaterdagen 23 februari, 23 maart, 20 april, 25
mei en 29 juli. Data voor keuringen worden door de ANBO
ook gepubliceerd in het Contact en ANBO-ledenblad.

Leren omgaan met de mobiele telefoon
In de wandelgangen werd regelmatig de vraag gesteld of het
mogelijk is om in Zelhem een keer een ochtend/middag te
organiseren over het leren omgaan met een mobiele tele-
foon. Er heeft 2 x een oproep in Contact gestaan om te pei-
len of hiervoor voldoende belangstelling bestaat om het te
gaan organiseren. Gezien het aantal aanmeldingen wordt er
in januari 2013 een ochtend/middag georganiseerd voor het
leren omgaan met de mobiele telefoon. Mensen die zich heb-
ben opgegeven krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
Voor informatie: Stichting Welzijn Zelhem, telefoon 0314-
622074 of 06-13280466.

Open-Tafel-project/gezamenlijke maaltijden
Meerdere senioren hebben de vraag gesteld of er mogelijk-
heden zijn om gezamenlijk een aantal keren per maand een
warme maaltijd te gebruiken in de Oranjehof.
Zien eten ..... doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten?
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende
belangstelling per januari 2013 starten met het Open Tafel-
project. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel be-
hoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd wil-
len gebruiken. In eerste instantie zal het gaan om 2 x per
maand een warme maaltijd te organiseren op de vrijdag.
Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oran-
jehof. De prijs voor een maaltijd zal rond de € 8,- bedragen.
Drankjes worden apart afgerekend. De stichting Welzijn Zel-
hem wil het open tafelproject organiseren als er voldoende
belangstelling voor is. Na tweemaal een oproep in Contact
hebben zich 17 personen ingeschreven. Stichting Welzijn
gaat het opentafelproject regelen en hopen in januari 2013
te kunnen starten. De mensen die zich hebben ingeschreven
krijgen persoonlijk bericht.
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject dan kunt
u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem, telefoon
0314-622074 of 06-13280466.U kunt zich ook inschrijven als
u in de Oranjehof komt.

Computercursussen Seniorweb in samenwerking met
de ANBO
Basis Beginners Computercursus.
Een computer of laptop is een apparaat waar je veel mee
kunt. Maar ..... niet iedereen kan er wat mee. Toch gaat elk
jaar een aantal mensen naar een beginnerscursus en aan het
eind van de cursus lukt het hen om een e-mail te versturen;
om op internet een aantal zaken op te zoeken en om teksten
te maken en op te slaan. De mensen die nu nog zeggen: ‘Dat
is te moeilijk voor mij’ of ‘Daar ben ik te oud voor’ zouden

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
16-01 ANBO Hengelo/Steenderen, nieuwjaarsbijeenkomst
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
17-01 Bejaardensoos Vorden verrassingsmiddag
  Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
19-01 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-01 Club 60+, de Baerkelzangers uit Borculo Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
22-01 ANBO Vorden, sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
22-01 SWS, ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23-01 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
23-01 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
24-01 PCOB Vorden, viering 25-jarig jubileum Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
24-01 SSWB/Markenheem/Emcart Rollatorkeuring

 De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
25-01 SWDHK, Erwtensoepmaaltijd Huiskamer Stichting Welzijn,

 Hoog-Keppel 0314-380232
26-01 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
26-01 SWS, biljarttoernooi de Bongerd, Steenderen 13.30 uur
06-02 Ons Contact, verhalen mevr. Kemink De Seven Steenen Steend. 14.30 uur
06-02 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
07-02 KBO Steenderen, aangepast thuis Herfkens, Baak
07-02 Bejaardensoos Vorden,

verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
07-02 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
12-02 Alzheimercafé, dementie en

kleinschalig wonen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
13-02 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-02 ANBO Vorden, bijeenkomst Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur

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

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

De rollatorvoorlichting en keuring vindt plaats in de verzorgingshuizen van Mar-
kenheem.
24 januari 2013 De Bleijke, Beukenlaan, Hengelo Gld.
 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
25 februari 2013 Maria Postel, Koldeweiweg 11, Keijenborg
 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
27 februari 2013 Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem
 van 10.00 uur tot 14.00 uur.

In het begin van 2013 zal deze voorlichting ook plaatsvinden in Vorden en Steenderen.
De rollatorvoorlichting en -keuring is voor zowel de bewoners van het verzorgings-
huis als voor de mensen die nog zelfstandig wonen toegankelijk. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.

Alzheimer-Café 12 februari: kleinschalig wonen
Alzheimer-Café voor Doetinchem en omstreken gaat dinsdagavond 12 februari over 
dementie en kleinschalig wonen. Spreekster is Dianne Bremer, verbonden aan Attent 
Wonen Welzijn Zorg.
Voor mensen met dementie kan het moment komen waarop zelfstandig wonen niet 
langer mogelijk is. Een opname in een zorginstelling is dan onvermijdelijk. De over-
gang van het eigen huis naar een verpleeghuis is voor veel patiënten en hun familie een 
grote stap. In een grootschalig instituut met een efficiënte inrichting en dagritme vindt 
men weinig terug van het leven dat men tot dan toe heeft geleid. Kleinschalige zorg is 
een manier om die stap van huis naar zorginstelling minder groot te maken. Gebleken 
is dat mensen die ten gevolge van dementie niet langer thuis kunnen wonen, zich het 
meest op hun gemak voelen in een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving.
Het Alzheimer-Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borg-
huis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of dona-
teur van Alzheimer Nederland te zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



die uitdaging aan kunnen gaan. De ANBO organiseert juist voor men-
sen die nog een leek zijn op dit gebied een beginnerscursus met de 
modernste apparatuur. Er wordt les gegeven op nieuwe laptops met 
daarop Windows 7 en het Office pakket 2010. Er is bovendien onder-
steuning van een groot scherm zodat je als cursist goed mee kunt 
kijken. Ga de uitdaging aan en treedt binnen in de wondere digitale 
wereld van onbegrensde mogelijkheden en verstuur ook berichten 
aan ..... De cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2½ uur de eerste cur-
susmorgen is op woensdag 13 februari Oranjehof aanvang 9.30 uur. 
Kosten € 70,- uur excl. lesboek.

Cursus Bestandsbeheer
1. Mappen en bestanden ordenen in Windows 7 en Windows Vista
2. Bestanden zoeken en sorteren en het werken met bibliotheken
3. Het gebruik van USB-stick en externe schijven
4. Bestanden op CD of DVD branden
5. Het maken van een back-up
6. Systeemherstel en probleemoplossing
De cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2½ uur de eerste les is op 12 
februari om 13.30 uur in de Oranjehof, kosten € 70,- excl. lesboek.

Fotocursus
Dit is een eenvoudige, praktische cursus bedoeld voor mensen 
met een kleine compact camera. In 6 lessen van 3 uur wordt u ge-
holpen bij het vertrouwd maken met uw fototoestel, zodat u de 
moge¬lijkheden van uw camera leert ontdekken. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan zaken die u helpen om mooiere foto’s te kun-
nen maken. Thema’s die daarbij o.a. aan de orde komen zijn: com-
positie en belichting. Maar ook krijgt u tips voor het maken van 
portretfoto’s, landschappen, gebouwen, macrofoto’s, fotograferen in 
de natuur en veel andere thema’s. Tijdens de lessen wordt tijd vrij 
gemaakt om op een aantal locaties samen te gaan fotograferen en om 
de eigen gemaakte foto’s te bespreken. Het resultaat van deze cur-
sus is dat u misschien gaat ontdekken dat fotograferen een bijzonder 
leuke hobby kan zijn. Deze cursus begint op donderdag 7 februari 
om 13.00 uur in de Oranjehof en vindt daarna om de 14 dagen plaats. 
Kosten cursus € 60,- incl. lesmateriaal.
Opgave graag voor 5 februari secretariaat ANBO Zelhem, Gerrie Til, tel. 
0314-625536.

Erwtensoepmaaltijd
25 januari en opgave tot 22 januari
Hiermee nodigen wij u, 60 plussers, uit voor de gezellige jaarlijkse 
erwtensoepmaaltijd op vrijdag 25 januari van 17.30 tot 20.00 uur in 
de huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel. Neem uw buur, ken-
nis en mantelzorger mee zodat u elkaar ook eens op een andere ma-
nier kunt ontmoeten binnen dit gezellig samenzijn. De prijs is € 7,50 
met koffie/thee na en exclusief consumpties. Opgave tot 22 januari 
tel. 0314-380232 of opgaveformulier.

KunstBus Together Again met BZN Jan Keizer en Annie Schil-
der
22 februari te Doetinchem en opgave tot 7 februari
Samen met de First Showband en de vele hits die BZN de afgelopen 
40 jaar scoorde nemen zij u in dit theaterconcert graag mee terug 
in de tijd. Beleef dit avondje uit met Together Again. Vanuit uw op-
stapplaats Baak, Drempt, Hoog-Keppel en Hummelo rijden we naar 

het Amphiontheater te Doetinchem. Aanvang 20.00 uur, thuiskomst 
23.00 uur. Kosten all-in € 33,- p.p. Opgave tot 7 februari tel. 0314-
380232 of opgaveformulier.

Over Vrijwilligers gesproken .....
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Heeft u af en toe tijd 
om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of mee te wandelen? 
Heeft u tijd om voor enkele uren de taak van een mantelzorger over 
te nemen? Kunt u voor iemand de boodschappen doen, mee naar de 
huisarts, het ziekenhuis of verpleeghuis? Bent u handig en wilt u 
helpen bij klusjes in huis of tuin? Wilt u assisteren bij het invullen 
van formulieren? Maakt u bij voorbeeld.reiskosten, dan kan daar een 
bescheiden vergoeding tegenover staan. Iedereen is welkom, jong en 
oud met veel of weinig tijd, ervaring en inzet.
Geef u op bij Stichting Welzijn DHK tel .0314-0232.Wij inventarise-
ren uw wensen en mogelijkheden, zetten u op de lijst en zullen in 
voorkomend geval graag van uw diensten gebruik maken.

Rollatorkeuringen
Zie artikel onder SSWB algemeen.

Computercursus
Het Graafschapcollege heeft voor veel belangstellenden op 20 novem-
ber de succesvolle work-shop Social Media gegeven. Enkele personen 
hebben aangegeven behoefte te hebben aan b.v. het leren werken 
met I-pad, Face-book en dergelijke. Heeft u hier ook belangstelling 
voor, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Wij kunnen een passende 
formule uitwerken. De nieuwe cursussen starten weer in september.

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend en u kunt zich nog aanmelden voor de dins-
dagmorgen met docent Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-380232
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Hebt u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. 
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal
Iets voor u? Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaats-
vindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezondheids-
centrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Deelname is gratis. 

Nordic-Walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 9.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo 
en Keppel zijn welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier 
zijn geen kosten aan verbonden.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de winterperiode wordt gebowld met Jan van Hagen. Aanvang 

14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5.00 per keer op 24 januari en 28 febru-
ari. Informatie tel. 0313-472920.

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in
het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,00 en loopt u eens
binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Seniorenclub 60+
Op zaterdag 19 januari zingen de Baerkelzangers uit Borculo om
14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt. Op zaterdag 16 februari danst
met u de Folkoristische Dansgroep “de Lesselschotters” bij Effe bij
Steef te Hummelo, aanvang 14.00 uur.  

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw
warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- di- woe- do-
vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314- 380232
en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur tel. 06 10687320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte heb-
ben om een signaal door te geven, is de adviseur voor u beschikbaar.
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van
9.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel 

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hynden-
dael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 9.30-11.30 uur
op 23 januari, 6 en 20 februari. Informatie, bestelling en verkoop is
tijdens deze ochtenden. Er worden deelnemers gevraagd en Welfare-
werk nodigt u uit om kennis te komen maken op deze ochtenden. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
8.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuysbrink 1E 6997AA
Hoog-Keppel. Site: www.swdrempthummelokeppel.nl Email: info@
swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

O........................................................................................................................................................................

O........................................................................................................................................................................

O........................................................................................................................................................................

Heer/mevr: ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

is een winkel met een 

uitgebreid assortiment 

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

◗  G-star

◗  PME

◗  N.T.S.

◗  Only

◗  Dept

◗  Cast Iron

◗  Pepe

Onze winkels zijn 

 gevestigd in Vorden 

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding 
in het midden/hoog segment, waar bekende merken 
op het gebied van dames-heren en jeans verkocht 
worden. Fashion Corner onderscheidt zich door 
steeds wisselende collecties en waar service hoog 
in het vaandel staat.

Wij vragen per direct voor onze winkels in 
Vorden en Zelhem:

verkoopmedewerker m/v
voor ca. 20 uur per week.

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen  
te steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 14 dagen schriftelijk, 
liefst met foto, naar:

Zutphenseweg 8, 7251 DK  Vorden

Zelhem
Groen van Prinstererstraat 16

     Vraagprijs €   159.000,-  k.k.

Op een fijne rustige locatie gelegen, fors uitgebouwd helft van dubbel 
woonhuis met garage en beschutte achtertuin. Deze woning is uitermate 
geschikt voor gelijkvloers wonen! Indeling: hal, toilet, kelder, open 
keuken, woonkamer, achterentree met hal, berg- en stookruimte, 
slaapkamer (ca. 12 m²) en ruime moderne badkamer met wastafel, 
douche, toilet en aansl. wasmachine. 1e Verdieping: overloop, badkamer 
met douche en wastafel en 3 slaapkamers (ca. 7, 8 en 10 m²) met vaste 
kasten. Vlizotrap naar bergzolder. Bouwjaar 1957, inhoud ca. 290 m³ en 
perceelsopp. 243 m². Nefit HR combiketel. 

de Bos Makelaardij biedt aan:

Rijkenhage 12 7201 LP Zutphen                                                                      T 0575 - 51 66 35 www.debos.nl

Ruurlo
Spoorstraat 48

     Vraagprijs €   379.500,-  k.k.

Karakteristiek uitstekend onderhouden HERENHUIS met praktijk / 
kantoorruimte met eigen ingang (ca. 25 m²). Indeling: entree, woon-
kamer en suite met serre annex woonkeuken (totale opp. ca. 75 m²) 
met  inbouwapp. Zijkamer, toilet en kelder, bijkeuken en kantoor /
praktijkruimte. 1e Verdieping: 3 slaapkamers van 13, 15½ en 15½ m². 
Badkamer met ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. Balkon. Achtertuin met 
zwembad ca. 9 x 4 m., tuinhuis met pomp en filterinstallatie en veranda. 
Vrijwel voll. dubbel glas en v.v. rolluiken. Parkeren op eigen terrein. 
Bouwjaar ca. 1920, perceelsopp. 690 m² en inh. ca. 520 m³.
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Even vóór 14.00 uur, het tijdstip 
waarop de eerste equipe in de tweede 
lustrum editie van The Arctic Chal-
lenge Tour van start gaat, neemt 
echtgenote Natasja Froger afscheid 
van de man waarmee zij sinds 1991 is 
gehuwd en die als bekende Nederlan-
der van de vele belangstellenden in 
de hallen van Roemaat geen moment 
rust krijgt.
“Weet je, ik mis René al wanneer hij 
één dag van huis is. Deze week zal ik 
hem terdege missen. Maar dat maakt 
niet uit. Ik ben zo ontzettend blij voor 
hem dat hij dit mee mag maken. De 
laatste tijd heeft hij erg hard gewerkt. 
En dit uitje gun ik hem van harte. Hij 
heeft het verdiend. Maar natuurlijk 
moet hij wel gezond weer huiswaarts 
keren”, aldus de 47-jarige Nastasja, 
die tegenwoordig veel bekendheid 
geniet als tv-presentatrice.
Benno de Leeuw, manager van De 
Toppers (René Froger, Gerard Joling 
en Jeroen van der Boom), alsmede 
van René Froger individueel, is deze 
week in de gekleurde en volop bestic-
kerde Mercedes ML de bijrijder van 
Froger. Zijn reactie vóór de start?
“Ik vind het allemaal ongelooflijk 
spannend. Nog nooit heb ik in één 
week een dergelijke afstand in een 
auto afgelegd. En dan besef ik mij 
nog niet eens met welke barre weer- 
en andere omstandigheden wij te 
maken krijgen. Maar dat neemt niet 
weg dat ik er verschrikkelijk veel zin 
in heb. We gaan er een mooie week 
van maken. En geloof mij, na afloop 
horen jullie van ons hoe het allemaal 
is gegaan.”
En wanneer het duo Froger-De Leeuw 
om circa 14.30 uur onder de toepasse-
lijke teamnaam ‘Toppers on Tour’ als 
tiende deelnemende equipe vertrekt 
en René Froger vanachter het stuur 
roept: ‘Waar is hier de dichtstbijzijn-

de McDonald’s?’, ontdekt uw op dat 
moment fotograferende scribent op 
de auto van het tweetal een grote stic-
ker met daarop de tekst: ‘Lieve schat-
ten, doe aub voorzichtig en geniet! 
Veel suxxxxes. Love you dots. Natas 
en El’.

Bart de Graaff Foundation
Volgens Jack Martin Schuurmans, or-
ganisator en tevens woordvoerder na-
mens een groot team medewerkers, 
en dat even vóór de start, is iedereen 
er helemaal klaar voor.
“Iedereen roept in koor deze onder-
neming als een uitdaging te zien. Bij 
vele deelnemers hoor je dat een soort 
jongensdroom in vervulling gaat. 
Iedereen kijkt er naar uit om het 
mooie, met sneeuw bedekte Scandi-
navië te doorkruisen. Een tocht waar-
bij wat betreft omgeving en dus na-
tuurschoon onvoorstelbaar veel valt 
te zien en te genieten. Wij als orga-
nisatie zijn op alles tot in de details 
voorbereid. Het gaat ook nu weer 
lukken.”
Goed gemutst en ook helemaal klaar 
voor de start zijn Erik van Veen en 
Ronald de Rouw uit Winterswijk, die 
voor de eerste keer deelnemen.
“Wij hebben iets met alles wat met 
ondernemen heeft te maken. In dat 
verband hebben wij voorheen al eens 
teams gesponsord. Maar door dat te 
doen heeft het bekende virus zich 
ook van ons meester gemaakt. Onze 
deelname staat in het teken van een 
goed doel, te weten ‘Bart de Graaf 
Foundation’. Een foundation dat 
jonge mensen met een lichamelijke 
beperking verder helpt bij het wor-
den van een succesvolle ondernemer. 
De gehele opbrengst gaat derhalve 
naar dit goede doel. Verder zijn wij 
zwagers van elkaar en weten mede 
daarom precies wat wij aan elkaar 

hebben. En mocht het één grote mis-
lukking worden, dan kunnen wij na 
afloop altijd nog een beroep doen op 
het bekende tv-programma ‘Het fa-
miliediner’.
Ook Sacha te Braak uit Zeddam en 
Ruud Wissink uit Doetinchem, even-
eens voor de eerste maal deelnemer 
aan de Arctic, rijden ook mee om de 
opbrengst te schenken aan een goed 
doel: ‘Support Foundation’.
“Dit goede doel heeft alles te maken 
met het oprichten van een onderne-
mingsdorp voor vrouwen en kinde-
ren in Afrika. Met name weeskinde-
ren zijn voor dit dorp de aangewezen 
doelgroep. Kinderen die wordt ge-
leerd een weg te vinden in het leven 
als ondernemer.”

EDWIN VAN HOEVELAAK
Het totale randgebeuren bij de start 
van de tiende Arctic Challenge Tour 
in de hallen van Roemaat in Lich-
tenvoorde werd gepresenteerd door 
Edwin van Hoevelaak uit Holten, 
overal in Nederland bekend als pro-
ducer en zanger.
Van Hoevelaak gaf daarbij het woord 
aan deelnemende equipes, waarbij 
vanzelfsprekend de meest bekende 
Nederlanders niet werden vergeten. 
Onder hen ook de bekende zangeres 
Sasja Brouwers, die samen met Eric 
Olij de monsterrit naar even voorbij 
de Poolcirkel en weer terug wil vol-
brengen. Sasja Brouwers, die eind 
jaren negentig in Nederland bekend-
heid genoot met haar debuutsingle 
‘Maar als je kleur bekent’, verraste de 
aanwezige belangstellenden met een 
medley, bestaande uit hoofdzakelijk 
goed in het gehoor liggende num-
mers van De Toppers.

De finish van de tiende Arctic vindt 
zaterdag a.s. niet plaats op de Markt 
in Lichtenvoorde, maar bij de Hof 
van Eckberge in Eibergen. Volgens de 
organisatie is de Eibergse locatie het 
ideale oord om het evenement af te 
sluiten. In de Hof van Eckberge in Ei-
bergen komt zaterdag iedereen direct 
na afloop bij elkaar in één en dezelf-
de grote ruimte. En die iedereen zijn 
niet allen de vips en de organisatie, 
maar ook alle deelnemende teams en 
hun familie. Maar vanzelfsprekend 
zijn alle andere belangstellenden ook 
van harte welkom!

Met René Froger als speciale trekpleister

Tiende editie van The Arctic 
Challenge Tour van start

Oost Gelre - “Ik verheug me er enorm op. Deelname aan The Arctic 
Challenge Tour vind ik een dergelijke onderneming, die ik als een 
compleet nieuwe uitdaging in mijn leven zie. Niet alleen ik, maar ook 
mijn maatje Benno de Leeuw heeft zich goed voorbereid op deze voor 
ons toch wel bijzondere week. De verwachtingen zijn hooggespannen 
en daarom willen wij eigenlijk maar één ding en dat is volop genieten 
van deze niet alledaagse onderneming in ons in de regel erg drukke 
bestaan.”
Terwijl buiten de bedrijfshallen van Aloys Roemaat Transport in Lich-
tenvoorde de temperatuur iets onder nul is en er lichte sneeuw uit de 
helblauwe hemel valt, is het de populaire Nederlandse zanger René 
Froger, in 1960 in de Amsterdamse Jordaan geboren, die uw verslag-
gever deze woorden toevertrouwt.

The Arctic Challenge Tour 2013 met de bekende Nederlandse zanger René Froger.

Er is een looproute langs de klasloka-
len waar de leerkrachten en leerlin-
gen uitleg geven over de verschillen-
de vakken. Keller: “Onze leerlingen 
komen niet alleen uit Doetinchem 
en omgeving, maar ook van Arnhem 
tot Winterswijk en net over de Duit-
se grens. Het motto van AOC Oost is: 
‘het moet ertoe doen’. Op onze school 
zit je niet alleen maar met de neus 
in de boeken. De ruim 750 leerlin-
gen van het VMBO en Het Groene 
Lyceum, krijgen een combinatie van 
leervakken waarbij je ook voldoende 
praktijkervaring opdoet. Kiest ie-
mand voor VMBO dan wordt diegene 
ingedeeld in een groep die past bij 
zijn of haar niveau: de Basisberoeps-
gerichte, Kaderberoepsgerichte of Ge-
mengde leerweg. Iedereen heeft alge-
mene vakken als Nederlands, Engels, 
wiskunde, rekenen, natuurkunde, 
biologie, economie, techniek, beel-
dende vorming en gym. Daarnaast 
oriënteert de leerling zich in groene 
vakrichtingen, om aan het einde van 
het tweede jaar van de vierjarige VM-
BO Groen te kiezen voor een vakrich-
ting naar keuze. Naast Groene ruim-
te, Bloemschikken, Dierhouderij en 
Verwerking Agrarische Producten, is 
Plantenteelt en Open teelten een veel 
gekozen richting. Na het VMBO is er 

binnen de school de mogelijkheid om
door te stromen naar het MBO. Maar
door het brede aanbod van vakken,
ook naar andere overige sectoren van
het MBO of de Havo.
Basisschoolleerlingen met een Havo-
profiel (citoscore van 537 of hoger)
kunnen terecht op Het Groene Lyce-
um. Naast leervakken zijn de leerlin-
gen praktisch bezig. Iedere leerling
heeft een studiecoach. Deze zesjarige
opleiding -waar competentiegericht
leren in een digitale leeromgeving
centraal staat- wordt alleen op de
vestigingen van AOC Oost in Doetin-
chem en Almelo aangeboden. In 2014
studeert de eerste lichting af. Als ver-
volgopleiding kan er daarna een HBO
gedaan worden. Soms is er wat meer
aandacht nodig om een opleiding 
succesvol af te ronden. Leerlingen
die extra zorg nodig hebben, kun-
nen als er een indicatie aanwezig is,
terecht in een kleinere groep van het
Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
(LWOO). Na afloop van de Open Dag
krijgt iedere basisschoolleerling een
informatie-rugzak.”

Open Dag voor het MBO is op vrij-
dag 1 februari en zaterdag 2 febru-
ari 2013. Meer informatie: www.aoc-
oost.nl www.hetgroenelyceum.nl

Open Dag AOC Doetinchem

Doetinchem Op woensdag 23 januari heeft VMBO Groen en Het Groe-
ne Lyceum van AOC Oost haar jaarlijkse Open Dag. Teamleider Roger
Keller: ”Naar verwachting komen er ongeveer 2000 bezoekers. Basis-
schoolleerlingen en hun ouders kunnen die dag zien en ervaren wat
onze school voor voortgezet onderwijs te bieden heeft. Iedereen is
van harte welkom op woensdagmiddag vanaf 14.00 tot 16.30 uur en ’s
avonds van 18.00 tot 21.00 uur.”

Vierdejaars VMBO Dierverzorging Julie te Pas. Foto: Dick Langwerden

Repairhouse is gespecialiseerd in het 
repareren van smartphones, tablets, 
laptops en pc’s van nagenoeg alle 
merken. Reparaties van deze appara-
ten zijn arbeidsintensief, de opleiding 
tot reparateur duurt lang en het is 
zaak om snel op de marktontwikke-
lingen in te spelen. Door de enorme 
belangstelling voor social media is de 
verkoop van tablets en smartphones 
in een stroomversnelling terechtge-

komen. Door vallen en stoten ont-
staat vaak schade die bij Repairhouse 
snel gerepareerd kan worden. Meest-
al klaar terwijl u wacht.
Repairhouse voert reparaties uit voor 
particulieren, bedrijven en verzeke-
ringsmaatschappijen. Alle onderde-
len kunnen los worden geleverd. Bij 
Repairhouse kunt u prima terecht 
voor een nieuwe pc of laptop. Uw pc 
wordt desgewenst bij u thuis of op 
uw bedrijf aangesloten. Onze techni-
sche dienst kan uw netwerk aanleg-

gen, onderhouden en uitbreiden. 

Na de opening is er nu ook een ruim
assortiment aan accessoires voor 
smartphones en tablets. De webshop
voor accessoires is in ontwikkeling
en binnenkort online. In januari zijn
er aantrekkelijke openingsaanbiedin-
gen. U vindt deze op de website: www.
repairhouse.nl De openingstijden zijn
ongewijzigd. Voor meer informatie 
547411. Zie ook de advertentie elders
in de krant.

Repairhouse Zutphen is verhuisd
Zutphen – Repairhouse heeft 
vanaf 14 januari 2013 de deuren 
geopend aan de Stationsstraat 
14 te Zutphen. “De locatie in de 
Spoorstraat 4 werd te klein voor 
ons. We beschikten over onvol-
doende werkplekken door de toe-
nemende vraag naar reparaties”, 
zegt Vincent Elings, de bedrijfs-
leider van deze vestiging.
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Zaterdag 12 januari werd de wedstrijd 
Loo D1 tegen Quintus D2 in Sporthal 
Triominos veld 1 Endesprong in Dui-
ven gespeeld. Het debuutteam uit 
Hengelo kon de voorspoed van de eer-
ste wedstrijd niet doorzetten, uitslag 
3-0. In Sporthal de Kamp ontmoette 
de Quintus Heren B1 het team Achil-
les/Unive HB2 uit Apeldoorn. Quin-
tus begon sterk en kreeg veel kan-
sen, maar vergat te scoren. Achilles 
speelde met een offensieve dekking 
waarbij Sander de hele wedstrijd 
mandekking kreeg. Quintus en Achil-
les lieten goed combinatiespel zien. 
In de tweede helft ging Achilles een 
versnelling hoger spelen. Man of de 
Match was Stein met 5 doelpunten. 
Eindstand 9-26. Op zondag 13 januari 
vonden de wedstrijden in Sporthal 
de Kamp in Hengelo Gld. plaats. Als 
eerste kwam Quintus D1 in het veld 
tegen het Arnhemse team Udi ‘96 
D1. Een zeer leuke wedstrijd om naar 
te kijken. De eerste helft werd door 
het Hengelose team goed gespeeld en 
kwam de ruststand op gelijk te staan. 
Helaas kon in de tweede helft geen 
doelpoging meer worden verzilverd, 
waardoor er verloren is met 2-5. Na 
deze wedstrijd speelden de Gemengd 
C2 teams van Quintus en Erix tegen 
elkaar. Het team uit Lichtenvoorde 
maakte geen kans tegen de Henge-
loërs, die wederom een hele goede 
prestatie neerzetten, uitslag 7-0. Het 
Gemengd C1 jeugdteam uit Hengelo 
ontmoette het team UGHV GC1 uit 
Ulft. Het begin van de wedstrijd was 
voor Quintus. Er werd goed samen-
gespeeld en mooie aanvallen opgezet. 
Na 15 minuten was de concentratie 
weg en werden er veel onnodige fou-
ten gemaakt. Door niet meer als col-

lectief te spelen raakten ze achter. 
Ook de tweede helft werd er meer 
tegen zichzelf gespeeld dan de tegen-
stander. Toch herpakten zij zich in de 
slotfase en sleepten er een gelijkspel 
uit, 7-7. De Dames Senioren speelden 
tegen het team uit Lichtenvoorde, 
Erix DS3 een goede wedstrijd. De 
eerste helft was het aanvallend goed 
spel, echter in de verdediging lieten 
de dames het liggen. In de tweede 
helft was het juist andersom: de ver-
dediging stond goed, maar te veel 
onnodige fouten en balverlies in de 
aanval. Wel uiteindelijk een goed 
resultaat, gelijk spel 10-10. Het He-
ren Senioren 1 team kreeg ook een 
team uit Lichtenvoorde voor zich, 
Erix HS2. Stan Lasche was de beste 
man van het veld. De Quintusheren 
speelden aanvallend, al vielen er 
in de verdediging wel te veel gaten. 
Toch zeer terecht gewonnen, uitslag 
24-12. Vervolgens kwamen de Heren 
Senioren 2 uit tegen Reehorst HS2 uit 
Ede. Zeer goed spel van de Hengelo-
ers, met veel mooie aanvallen, uitslag 
20-14. Wat betreft de beide Heren 

Senioren wedstrijden was Peter de 
Man of the Match, hij stond fantas-
tisch te keepen. De laatste wedstrijd 
van deze dag werd gespeeld tussen 
Quintus HA1 en the Flyers HA2 uit 
Wijchen. Een matige wedstrijd, want 
er werd erg veel naast, over en op de 
keeper gegooid. De aanvallen zagen 
er goed uit maar werden niet goed af-
gemaakt. Quintus bleef wel goed als 
collectief spelen, maar het team kon 
helaas de punten niet in eigen huis 
houden, uitslag 12-15. In Sporthal de 
Kamp worden zondag 20 januari de 
volgende wedstrijden gespeeld: 12.00 
uur Quintus D2 - Groessen D1; 12.45 
uur Quintus D1 - Reehorst D1. Vier 
uitwedstrijden staan deze zondag op 
het programma: 11.30 uur Minerva 
HB1 - Quintus HB1 in Sporthal de Pol 
in Gaanderen; 12.00 uur the Flyers 
HS1 - Quintus HS2 in het Arcus Sport-
centrum te Wijchen; 14.20 uur Huis-
sen HV DS2 - Quintus DS1 in Sporthal 
de Brink in Huissen; 15.00 uur Reflex 
GC2 - Quintus GC2 in de Van Palland-
thal in Varsseveld.

SV Quintus handbalweekend
Hengelo - Zaterdag 12 en zondag 
13 januari speelden alle negen 
handbalteams hun wedstrijden. 
Het D2-jeugdteam speelde in 
Duiven, de overige wedstrijden 
werden in Sporthal De Kamp ge-
speeld. Vooral zondag kwam het 
publiek de Hengelose handbal-
lers aanmoedigen.

Een fraaie aanval van Quintus in de wedstrijd tegen Udi ’96.

Deze keer is het een cursus vol verras-
singen. Zo komen achtereenvolgens 
de volgende onderwerpen aan bod: 
Onbekende meesters, symp. werken, 
concerten, kamermuziek en vocale 
muziek. Het gaat hier om vele com-
ponisten zoals: Avison, Abel, Van-

hal, Salieri, Raff, Viotti en Lachner.
Kortom een cursus vol verrassingen!
De cursus begint op maandagmiddag
21 januari 2013en vervolgens op elke
maandagmiddag tot en met 25 febru-
ari. Er zijn dus zes opeenvolgende
maandagmiddagen. De cursus wordt
gehouden op de Deel van Museum
Smedekinck, Pluimersdijk 5, Zelhem.
Heeft u belangstelling voor deze cur-
sus of wilt u nadere inlichtingen dan
kunt u contact opnemen met mevr.
A. Looman,  tel. 0314-621350 of ab-
looman@versatel.nl.

Muziekcursus  bij  ’t Nut  
in  Zelhem
Zelhem - Wederom  organiseert 
het Departement Zelhem van de 
Maatschappij  tot Nut van ’t Al-
gemeen weer een luistercursus 
Klassieke Muziek door de heer 
Van Zutphen.

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Opkomen voor de belangen van 
de mensen die het zonder steun 
van de gemeente niet redden. Dat 
is, heel kort samengevat, de kern 
van het werk van de Participatie-
raad. De Participatieraad geeft 
het College van Burgemeester en 
Wethouders  advies in het kader 
van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), de Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) en de 
Wet werk en bijstand (Wwb). Ge-
vraagd en ongevraagd. De Partici-
patieraad kijkt daarbij zowel naar 
het voorgenomen beleid als naar 
de manier waarop eenmaal vast-
gesteld beleid wordt uitgevoerd.

Het wordt een spannend jaar voor  
mensen die op enige vorm van steun 
van de overheid zijn aangewezen. 
In het regeerakkoord zijn nogal wat 
plannen op het sociale vlak afge-
sproken: gemeenten zijn straks ver-
antwoordelijk voor het jeugdbeleid, 
de persoonlijke verzorging en bege-
leiding van thuiswonenden met een 
beperking en de arbeidsparticipatie 
van hen die zijn aangewezen op de 
sociale werkvoorziening. Daarnaast 
wordt de huishoudelijke hulp sterk 
teruggebracht. Ook onze gemeente 
moet beslissen hoe zij de nieuwe 
verantwoordelijkheden gestalte gaat 
geven. Dat is vooral lastig omdat het 
budget voor de nieuwe taken door 
het rijk aanzienlijk is teruggebracht. 
Van het budget voor huishoudelijke 
hulp blijft uiteindelijk bijvoorbeeld 
slechts een kwart over. Het is een gro-
te uitdaging voor de gemeente hoe zij 
er toch voor kan zorgen dat mensen 
de hulp en ondersteuning krijgen die 
nodig is. Die zal voor een deel anders 
georganiseerd moeten worden dan 
nu het geval is.
De Participatieraad heeft met de ge-
meente afgesproken dat zij al in een 
vroeg stadium wordt betrokken bij de 
uitwerking van de nieuwe taken. Vo-
rig jaar zaten de leden daarom al met 
de gemeente om tafel om de uitgangs-
punten en de visie van de gemeente 
op de meeste terreinen te bespreken. 
De Participatieraad volgt daarom ook 
de plannen met de proeftuinen, waar-
bij de gemeente een nieuwe manier 
van werken wil uitproberen: dicht bij 
huis, één hulpverlener over de vloer 
en steun ook van de eigen omgeving.

Diverse werkgroepen van de Partici-
patieraad hebben zich gespecialiseerd 
op een bepaald terrein. De werkgroep 
werk en inkomen bijvoorbeeld bracht 
een werkbezoek aan Delta, werd lan-
delijk geraadpleegd over de voor- en 
nadelen van aparte adviesraden voor 
de diverse beleidsterreinen, en sprak 
met de regionale rekenkamer over de 

uitvoering van de Wwb in onze ge-
meente. Dat loopt aardig goed. Deze 
werkgroep was ook de voorbereider 
van het advies aan het College over 
het nieuwe Wwb beleid begin vorig 
jaar. Een van de ook door de Partici-
patieraad gesignaleerde pijnpunten 
- vermindering van bijstand aan ou-
ders als een inwonend kind gaat wer-
ken - is gelukkig landelijk geschrapt 
na de val van het eerste kabinet Rutte.

De Participatieraad werkt ook samen 
met soortgelijke raden in de regio. 
Niet verwonderlijk, nu ook de wet-
houders op het sociale domein inten-
sief samenwerken. Dat moet ook wel, 
want tal van voorzieningen, denk bv 
aan jeugdinstellingen en zorgboer-
derijen hebben ´klanten´ uit de hele 
regio. Maar het zwaartepunt van de 
activiteiten ligt in Bronckhorst. Met 
leden van de gemeenteraad en het 
College ging de Participatieraad een 
aantal malen in gesprek. Zo was er 
een discussieavond over de eerste 
visie en uitwerking van de nieuwe 
verantwoordelijkheden en het ge-
meentelijke inkomensbeleid bij de 
Wmo. Wat dat laatste betreft heeft 
de Participatieraad een en andermaal 
geadviseerd geen andere bijdragen te 
vragen dan de wettelijke. En dat ge-
beurt nu ook.
Andere onderwerpen die binnen de 
Participatieraad de revue passeerden 
waren de relatie met het welzijns-
werk, de geestelijke gezondheidszorg, 
de mantelzorgondersteuning, Achter-
hoek Connect, de regiotaxi en de al-
fahulpen.

De invalshoek is daarbij steeds weer: 
wat kunnen mensen zelf doen, wat 
kan de eigen omgeving bijdragen en 
waar moet de gemeente ondersteu-
ning bieden. Want het gaat om men-
sen die het soms kortdurend, soms 
hun leven lang zonder steun niet red-
den. Of dat nu komt door ouderdom, 
medische problemen, problemen met 
opgroeien of opvoeden, werk en inko-
men, verslaving of  huiselijk geweld, 
de rol van de gemeente  wordt voor al 
die mensen steeds belangrijker. Maar 
de gemeente kan het niet alleen. Fa-
milie, noabers en professionals zullen 
samen klaar moeten staan voor hulp 
en steun, ook in 2013 en de jaren 
daarna.
Dit nieuwe jaar wil de Participatie-
raad de banden met cliëntenorgani-
saties en cliëntenraden versterken. 
Hun kennis van de praktijk is voor 
de adviesrol van de Participatieraad 
onontbeerlijk. 

Reageren? Mail dan naar wmoraad-
bronckhorst@gmail.com.

Participatieraad blikt terug 
en vooral vooruit
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Smodde, Smorre: Koperen koffiepot met ijzeren steel 
waarin koffie wordt gezet.

 B. Smuusteren (smuustan): Fluisteren. “Dee hebt vaste wat 
bezunders te beproaten, zee ze ’s smuustern.”

 C. Verzeuken:  
  1. Uitnodigen. “Hee hef ons neet verzoch veur de verziete.” 
  2. Proberen. “Dan mo’j ’t nog maor ’s verzeuken, misschien 

geet ’t dan better.”

Quintus HS2 - Achilles/Unive HS4: 22-11
Quintus GC1 - Grol H.V. GC1: 9-3
Quintus D2 - FBC D1: 3-2
Reflex HS1 - Quintus HS1: 11-15

Reflex DS2 - Quintus DS1: 8-14
Tyfoon HA1 - Quintus HA1: 14-32
Minerva GC1 - Quintus GC2: 3-7

Handbal
Uitslagen SV Quintus van 5 en 6 januari.

Volgens Yvonne Bakker, verbonden 
aan de Inner Life Academy, leeft de 
mens op dit moment in een bijzon-
dere tijd. Een tijd, waarin steeds meer 
mensen ontdekken wie ze werkelijk 
zijn. Yvonne wil deze ontwikkeling 
graag ondersteunen. Daarnaast be-
oogt zij met haar initiatief mensen 
tot nadenken te stemmen over on-
derwerpen als “De polarisering in de 
samenleving”. 
Jong en oud, hoger- en lageropgeleid, 
christen en moslim, autochtoon en 
vreemdeling. Het lijkt wel of het niet 
anders meer kan dan dat maatschap-
pelijk groepen tegenover elkaar ko-
men te staan. De vraag is of we wij 
hier als mens en als samenleving wel 
beter van worden.
Veel mensen veroordelen een ander, 
wanneer deze niet in hun hokje past. 
De vraag is waarom we een ander 
mens uitsluiten? Wat vertelt dit ons 
over de mens die we zelf zijn? 
Maar ook onderwerpen als “Waartoe 
ben ik hier?” of “Waartoe nodigen de 
huidige gebeurtenissen in de wereld 
ons uit?” zullen niet uit de weg wor-
den gegaan.
Tijdens de Satsangs wil Yvonne onder 
meer aandacht schenken aan speci-
fieke (maatschappelijke) thema’s. De 
eerste Satsang heeft als thema “Een 
spirituele kijk op werk en werkloos-
heid”. Niet alleen een onderwerp 
voor “jong”, maar zeker ook nog voor 
“oud”. Hierin komt bijvoorbeeld ook 
het geldstelsel aan de orde. Ook is er 
tijdens elke Satsang volop ruimte om 
vragen te stellen.

Waar het volgens Yvonne om gaat, is
dat mensen ook eens op een andere
manier naar gebeurtenissen kijken. 
Immers anders kijken betekent an-
ders leven en uiteindelijk ook de vor-
ming van een nieuwe samenleving. 
Uiteindelijk gaat het om de verbin-
ding met je diepste wezen en een
samenleving die zich kenmerkt door
respect voor elkaar, saamhorigheid, 
broederschap en verdraagzaamheid.

Ook kunnen mensen bij de Inner Life
Academy terecht voor individuele be-
geleiding en een supportgroep voor 
mensen met geestelijke en lichame-
lijke klachten. 

Meer informatie op 
www.innerlifeacademy.nl

Zie ook de advertentie elders in de
krant

Satsang in Ruurlo
Ruurlo - De Inner Life Academy 
in Ruurlo start in februari in het 
Ruurlose Kulturhus met spiritu-
ele bijeenkomsten, Satsangs ge-
naamd.

Door zijn samenwerking met Astor 
Piazzolla (†1992) in 1987 tijdens de 
Broadway show ‘Tango Apasionado’ 
en zijn jarenlange persoonlijke band 
met de geliefde tangomaestro Os-
valdo Pugliese (†1995) ontwikkelde 
Kraayenhof zich tot één van de meest 
geliefde bandoneonisten van deze 
tijd. Een van de hoogtepunten in zijn 
carrière was op 2 februari 2002 toen 
hij tijdens het huwelijk van Z.K.H. 
Prins Willem-Alexander en H.K.H. 
Prinses Máxima op hartstochtelijke 
wijze het gevoelige ‘Adiós Nonino’ 
van Astor Piazzolla speelde. Naast 
zijn werk, de afgelopen 21 jaar, met 
zijn Sexteto Canyengue, werkte hij 
ook met grootheden uit de klassieke 
muziek zoals: Ennio Morricone, Yo-
Yo-Ma, de violisten Janine Jansen, Jos-
hua Bell, en de celliste Quirine Vier-
sen. Kraayenhof is een internationaal 
graag geziene bandoneon solist bij de 
verschillende internationale symfo-
nieorkesten zoals onder andere het 
London Symphony Orchestra, Berli-
ner Philharmoniker, Orchestre Natio-
nal de Lyon, Tonkünstler Orchestra 
(Wenen), Hong Kong Philharmonic 
Orchestra, Cincinnati Symphony Or-
chestra, Sidney Symphony Orchestra 
en het London Philharmonic Orches-
tra. Dat Carel Kraayenhof zich niet be-
perkt tot één muziekstijl bewijst zijn 

samenwerking met de zangers Dulce 
Pontes en Sting. In Nederland nam 
hij nummers op met onder meer An-
dré Hazes (‘Bloed, zweet en tranen’), 
Bløf (‘Barcelona, Bougainville, Geen 
Tango’), Trijntje Oosterhuis (‘Nu dat 
jij er bent’), Dana Winner (‘Afscheid 
van een Vriend’), Guus Meeuwis. Ook 
trad hij op met Marco Borsato.
 
NIEUW: TANGO ENSEMBLE 
Met zijn Sexteto Canyengue geniet 
Kraayenhof al vele jaren wereldfaam. 
Verliefd op de klankcombinatie van 
de bandoneon met strijkinstrumen-
ten riep hij onlangs een zevenkoppig 
ensemble in het leven: het Kraayen-
hof Tango Ensemble (KTE). Met dat 
ensemble komt hij op 27 januari 
naar Ruurlo. Inspiratie voor de mu-
ziek van dit ensemble vindt Kraay-
enhof onder meer in de Argentijnse 
tango, waar bandoneon en strijkers 
al ruim een eeuw onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. De specialiteit 
van het ensemble is het tango nuevo 
repertoire en lichtklassieke muziek, 
gecomponeerd door onder anderen 
Astor Piazzolla, Juan Pablo Dobal en 
Kraayenhof zelf. 
 
ONDERSCHEIDEN
Kraayenhof ontving veel onderschei-
dingen, waaronder in 2003 de Edison 

Publieksprijs voor zijn CD ‘Tango 
Royal’ en in 2005 ontving hij van de 
Argentijnse regering een hoge onder-
scheiding voor zijn onuitputtelijke 
inzet voor de Argentijnse tango we-
reldwijd. In september 2011 ontving 
Carel de onderscheiding van Stich-
ting Nederland Positief voor zijn ge-
hele oeuvre van de afgelopen 22 jaar. 
In juli 2012 werd hij benoemd tot of-
ficier in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
PROGRAMMA
Het concert 27 januari begint om 
15.30 uur in Dorpskerk te Ruurlo. 
Vanaf 15.00 uur zijn de deuren open. 
Het ensemble brengt onder meer een 
aantal nummers van de nieuwe CD 
!Fuerza! ten gehore, zoals Primavera 
portena, Verano portena en Ivierno 
Porteno van Astor Piazzolla, Il Pos-
tino van Luis Bacalov en !Fuerza!, 
Lagrima anjeja, desconcierto en the 
Chase van Carel Kraayenhof. 
 
KAARTEN IN VOORVERKOOP
Bestel uw kaarten op tijd. Er zijn al 
veel kaarten verkocht in de voorver-
koop en er wordt gerekend op een 
uitverkocht concert. Het is daarom 
raadzaam uw plaatsen zeker te stel-
len door uw kaarten nu al te bestel-
len in de voorverkoop. De entreeprijs 
bedraagt in de voorverkoop 22,50 eu-
ro per persoon. Op de dag zelf kosten 
de kaarten aan de kassa 25,00 euro 
(voor zover nog beschikbaar).Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.kunst-
kringruurlo.nl, bij De Schoenenwin-
kel, Dorpsstraat 21, Ruurlo en bij 
Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 
57, Ruurlo.Kijk voor meer informatie 
op de sites www.kunstkringruurlo.nl 
of www.carelkraayenhof.nl

Zondag 27 januari in Dorpskerk in Ruurlo

Carel Kraayenhof brengt zijn 
publiek in beroering

Ruurlo - Carel Kraayenhof (1958), bandoneonist componist en 
arrangeur, is de meest fascinerende en veelzijdige bandoneonspeler 
van deze tijd. Zijn speelstijl is uniek mede dankzij zijn grote kennis 
van de Argentijnse tango. Wereldwijd beroert hij elk publiek met 
zijn betoverende en integere spel. Op zondag 27 januari speelt hij op 
uitnodiging van de KunstKring Ruurlo met zijn Kraayenhof Tango 
Ensemble in de Dorpskerk. Kraayenhof zegt daarover: ,,Een optreden 
in een kerk heeft altijd zijn eigen karakter. Wij houden daarvan en 
spelen daarop in.”

Het onlangs opgerichte Kraayenhof Tango Ensemble waarmee Carel Kraayenhof op 27 januari naar Ruurlo komt.

Deze keer wordt aangesloten bij de 
landelijke poëzieweek met het the-
ma ‘muziek’. Er wordt gevraagd om 
‘muziek’ te verwerken in een of meer 
gedichten. Andere gedichten zijn ook 
welkom!
De voordrachten zullen omlijst wor-
den met sfeervolle improvisaties op 
de piano door pianist Jack van Dode-
waard van Het Klavier in Vorden. Wil 

men graag met anderen gedichten 
delen , dan kan men zich aanmelden 
vóór 10 februari  door een aantal 
gedichten te mailen naar deburgerij.
vorden@gmail.com. Of sturen naar 
Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 
11, 7251DG Vorden. Bij te veel aan-
meldingen zal er een selectie plaats-
vinden. Voor meer informatie: 06-57 
07 95 58.

Oproep aan dichters  Poezie en muziek 
in Galerie De Burgerij
Vorden - Publiek en dichters waren enthousiast over de vorige poëzie-
middagen in galerie De Burgerij. Daarom komt er een vervolg op don-
derdag 21 februari, aanvang 14.30 uur. Galerie De Burgerij in Vorden 
biedt weer de gelegenheid aan dichters uit de gemeente Bronckhorst 
en omgeving om zelf geschreven gedichten voor te dragen, al dan niet 
in dialect. Men kan er inspiratie opdoen en andere dichters ontmoe-
ten.

Deze dag zullen er podium optredens
worden verzorgd door diverse har-
monicagroepen uit de regio.

De podiumoptredens zijn te beluiste-
ren van 13.00 uur tot 17.00 uur. Maar
ook de vrije spelers zullen van zich
laten horen in het café Wolvershuus.

Harmonica 
Inn in het 
Wolfershuus in 
Wolversveen
Wolversveen - Zondag 20 januari
organiseert harmonicagroep De 
Trekkebuuls opnieuw een har-
monica treffen in het Wolfers-
veen.



MEENEEM-PRIJZEN!

STUNT
VERKOOP 

3-DAAG
SE!

OP=OP

Hengelo
Kerkstraat 2, (0575) 464261 
*Geldt niet op Bose, Philips 7000-8000 serie en Samsung 7000-8000 serie. Actie is geldig zolang de voorraad strekt en alleen op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2013. 

PROFITEER
VAN HOGE

KORTINGEN!

WIJ MAKEN RUIMTE 
VOOR ONS NIEUWE 

ASSORTIMENT! 

Koelen/vriezen

15%
KORTING

Inbouw

20%
KORTING  TV’s*

10%
KORTING

Audio

10%
KORTING

Wassen/drogen

15%
KORTING Klein huis-

houdelijk

20%
KORTING
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Toen ik afgelopen donderdag in Hil-
varenbeek het parcours verkende 
wist ik al, dat wanneer het zou blij-
ven vriezen, het voor mij een kans-
loze missie zou worden. Ik moet het 
hebben van een zwaar en modderig 
parcours. En het bleef inderdaad 
vriezen waardoor het parcours hard 
en ijzig werd. Precies een parcours 
voor Lars van der Haar’, aldus Thijs. 
Tijdens de televisiebeelden van zon-
dagavond in Studio Sport wees ook de 
commentator erop dat het parcours 
in het voordeel was van de jeugdige 
Lars van der Haar en dat Thijs het 
inderdaad van een modderig circuit 
moet hebben. Thijs: ‘ Dat neemt niet 
weg dat Lars van der Haar deze mid-
dag de beste was en terecht kampi-
oen van Nederland is geworden.
In het begin van de race kon ik nog 
wel in zijn wiel blijven. Wel was toen 
al snel duidelijk dat Lars met meer 
snelheid de bochten nam. Hij demar-
reerde zeven ronde voor het eind en 
daar had ik geen antwoord op. Op dat 
moment was duidelijk dat ik samen 
met Lars Boom om de tweede plek 
zou strijden. In de laatste fase van 
de strijd was Lars Boom sneller en 
eindigde ik met vijf seconden achter-
stand op Boom op de derde plaats’, al-
dus Thijs zondagavond. Lars van der 
Haar finishte met 53 seconden voor-
sprong op Lars Boom en 58 seconden 
op Vordenaar Thijs van Amerongen. 
Opmerkelijk de grote stap die veldrij-
der Lars van der Haar het afgelopen 

jaar heeft gemaakt. In 2011 en 2012 
werd hij bij de Beloften niet alleen 
kampioen van Nederland, maar werd 
hij ook wereldkampioen. En nu in 
zijn eerste jaar als prof, meteen de 
nationale titel. Een bijzonder knappe 
prestatie!
Het betekende tevens dat er na zes 
jaar een eind kwam aan het tijdperk 
Lars Boom. Eerst werd de man uit 
Vlijmen drie keer Nederlands kampi-
oen toen hij nog actief was als veld-
rijder. Toen hij was overgestapt naar 
de weg, reed Lars Boom om in vorm 
te blijven, in de wintermaanden nog 
een beperkt aantal crosswedstrijden, 
waaronder de NK. En weer werd Lars 
Boom drie keer op rij nationaal kam-
pioen. In 2012 eindigde Thijs van 
Amerongen tijdens de NK op de twee-
de plaats. ‘Zondag zat er niet meer in 
dan de derde plek. Vanaf nu richt ik 
mijn pijlen op het wereldkampioen-
schap dat op 3 februari in Kentucky 
in Amerika zal worden gehouden. 
Eerst staat er komend weekend nog 
een wereldbekerwedstrijd in Hooger-
heide op het programma. 

Vervolgens nog een paar dagen trai-
nen en dan op 27 januari het vertrek 
naar Amerika, waar we dan nog tijd 
hebben om ons zo goed mogelijk voor 
te bereiden’, zo zegt Thijs. Nederland 
wordt in de USA vertegenwoordigd 
door drie coureurs: Lars van der 
Haar, Thijs van Amerongen en Twan 
van den Brand, die afgelopen zondag 
tijdens de NK op de vierde plaats ein-
digde. Thijs van Amerongen heeft tot 
dusver een uitstekend seizoen achter 
de rug en behaalde hij diverse goede 
klasseringen. Met name de wereldbe-
kerwedstrijden waarbij hij zich kwa-
lificeerde voor de WK. Tijdens een 
internationale velrit begin dit jaar 
in Surhuisterveen, werd Thijs van 
Amerongen tweede, achter winnaar 
de Belg Rob Peeters en voor Lars van 
der Haar, die vierde werd, Lars Boom 
werd door een kettingbreuk in Sur-
huisverveen veertiende. Afgelopen 
zaterdag stond in Hilvarenbeek ook 
de NK voor de Masters 40+ op het 
programma. Peter Makkink (lid van 
RTV Vierakker- Wichmond) eindigde 
daarbij op de 33e plaats.

Nederlands kampioenschap veldrijden in Hilvarenbeek

Thijs van Amerongen: 
‘Tevreden met bronzen medaille’
Vorden - Thijs van Amerongen 
is zondagmiddag tijdens het Ne-
derlands kampioenschap veldrij-
den, welke in Hilvarenbeek werd 
gehouden, op een fraaie derde 
plaats geëindigd. Lars van der 
Haar uit Woudenberg schreef 
de titel op zijn naam. Thijs van 
Amerongen: ‘ Natuurlijk hoop 
je op meer en ging ik voor het 
kampioenschap. Het was echter 
vooraf al duidelijk dat het een 
moeilijke wedstrijd voor mij zou 
worden.

De eerste lezing is van professor Klaas 
van Egmond. Hij plaatst het begrip 
duurzaamheid in een ontwikkelings-
perspectief en laat zien hoe alles met 
elkaar te maken heeft: de milieu- en 
de klimaatcrisis, de financiële crisis 
en de sociale crisis. Klaas van Egmond 
is onder meer hoogleraar Geoweten-
schappen aan de Universiteit van 
Utrecht, kroonlid van de Sociaal Eco-
nomische Raad (SER) en adviseur van 
de Triodos bank. De andere lezing 
wordt gehouden door Franc van den 

Berg, ondernemer en directeur van 
adviesbureau Beco en partner van
Ernst & Young. Beco adviseert onder
meer op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen en 
energie en klimaat. 

De deelnemers van het forum komen
uit de Achterhoek en zetten zich,
ieder op hun eigen terrein, in voor
‘hun’ Achterhoek. Het zijn: Ruud
Koornstra (ledlampen), Gerhard Wee-
vers (Weevers Grafimedia), Carel Cal-
lenbach (algenkwekerij), Hans Rou-
wenhorst (recycling), Willem van de
Kooij (elektrische auto’s) en Thijs de
la Court (wethouder milieuzaken Lo-
chem). De Stichting Leergeld, www.
leergeld.nl, biedt kansarme Neder-
landse kinderen van 4 - 18 jaar moge-
lijkheden om deel te nemen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten. 

Hierdoor kunnen ze hun sociale
vaardigheden en kennis zo optimaal
mogelijk ontwikkelen en later hun 
steentje bijdragen aan hun eigen
samenleving. Inlichtingen en kaart-
verkoop bij de president Lionsclub
Bronckhorst Tineke Roorda, via 
email troorda@xs4all.nl of bel (0575)
451726.

Sprankelend symposium over duurzame oplossingen

Duurzaam over/leven in de 
Achterhoek
Lochem - De Lionsclub Bronck-
horst organiseert samen met de 
Lionsclubs uit de Achterhoek een 
uniek symposium: ‘Duurzaam 
over/leven in de Achterhoek’. Dit 
vindt plaats in de grote kerk te 
Lochem op maandag 4 februari; 
aanvang: 19.30 uur. Er zijn twee 
lezingen en een forum. De be-
doeling is om op een leuke en 
levendige manier kansen voor 
de Achterhoek te belichten en 
nieuwe perspectieven op het be-
grip duurzaamheid te krijgen. 
De entree is inclusief koffie en 
een drankje. De opbrengst van 
de avond komt ten goede aan de 
Stichting Leergeld.

De bevolking, jong en oud, van de 
gemeente Bronckhorst en omstreken 

zijn bij dezen van harte uitgenodigd.
Er is deze avond live muziek verzorgd
door DJ/zanger Robert, bekend van 
onder andere de Steenderense ker-
mis. Een avond met veel plezier en
gezelligheid. Entree gratis. De zaal is
open vanaf 19.41 uur. Verkleed ko-
men is natuurlijk erg leuk maar niet
verplicht. 
Voor meer leukigheidjes en informa-
tie, kijk op de hyves site: cv de iessel-
trappers of mail iesseltrappers@live.
nl. Alaaf, alaaf, alaaf!

Prinzenverkiezing CV de 
Iesseltrappers Steenderen
Steenderen - Op 26 januari heeft 
carnavalsvereniging de Iessel-
trappers de jaarlijkse Prinzen-
verkiezing bij hun residentie De 
Seven Steenen. Deze avond gaat 
Prinses Antje af als prinses sa-
men met haar Adjudante Romy. 
Op deze avond wordt dan ook de 
nieuwe prins en of prinses gepre-
senteerd.

Fred Midden bewandelde de tegen-
overgestelde richting. Vanuit Rijswijk 
bij Den Haag ging hij onder meer als 
banketbakker in Wageningen aan de 
slag. Vervolgens koster/ beheerder 
van de hervormde kerk in Heelsum. 
Vanwege de pensioengerechtigde 
leeftijd moest hij op gegeven mo-
ment de kosterswoning verlaten en 
vond hij zeven jaar geleden zijn ge-
luk in Hengelo(G) . Geheel toevallig 
ontmoetten Jan en Fred elkaar bij 
de PCOB in Vorden en zijn de beide 
bestuursleden momenteel druk in de 
weer met de voorbereidingen van het 
25 jarig jubileum dat de PCOB don-
derdag 24 januari om 14.30 uur in 
het Dorpscentrum hoopt te vieren. 
Aan deze gebeurtenis wordt mede-
werking verleend door het vrouwen-
koor Malle Babbe uit Haarlem, onder 
leiding van Leny van Schaik.
De PCOB afdeling in Vorden werd 
in 1988 opgericht. Dat gebeurde op 
initiatief van Gerrit Bogchelman. Dat 
was eigenlijk in de tijd dat de betrok-
kenheid van de mensen met de kerk 
overal terug liep. De inzet van Bog-
chelman werd beloond, ook in Vor-
den kwam een afdeling van de PCOB 
van de grond. Het eerste bestuur 
bestond uit mevrouw Snoep- Jager 
voorzitter, mevrouw J.B. Ijben secre-
taris, W. de Klerk penningmeester 

en C. Klein Ikkink algemeen adjunct. 
De afdeling telde bij de oprichting 
49 leden. Thans (2013) telt de PCOB 
ongeveer 200 leden en bestaat het be-
stuur uit: Fred Midden voorzitter, Jan 
Olthaar waarnemend secretaris, Ger-
rit Brummelman penningmeester en 
Annie Meijer- van Schepen, Henriëtte 
Vlasbloem- de Vries en Ton Knevel.
In Vorden bestond al een afdeling van 
de ANBO en KBO en dan toch ook een 
PCOB afdeling ? Jan Olthaar: ‘Men wil-
de zich duidelijk onderscheiden, een 
bond voor ouderen met de nadruk op 
het woord ‘christelijk’ . Aangezien in 
de regio niet veel PCOB afdelingen 
zijn, komen onze leden niet alleen 

uit Vorden, maar ook uit omliggende 
plaatsen zoals Hengelo, Steenderen, 
Zelhem, Lochem en Ruurlo’, zo zegt 
hij. Fred Midden: ‘Het is goed dat er 
ouderenbonden zijn die van alles on-
dernemen. We leven in een tijd dat 
ouderen veel wordt aangepraat. Veel 
ouderen zijn juist nog volop actief en 
willen meedoen aan het sociale leven. 
Tijdens onze bijeenkomsten (tien 
middagen per jaar) komen allerlei 
zaken, conform de identiteit van de 
PCOB, aan de orde. Ook zijn er bijeen-
komsten die we samen met de Stich-
ting Welzijn Vorden organiseren. 
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen 
over veiligheid, aanpassingen van de 

woning e.d.‘, zo zegt Fred Midden.
Jan Olthaar: ‘ De drie belangrijkste 
hoogtepunten zijn de vieringen met 
de Kerst en Pasen en de jaarvergade-
ring. Ook is er jaarlijks een gezamen-
lijke vergadering met de plaatselijke 
Anbo’, zo zegt hij. En zo vervolgt Jan 
Olthaar: ‘ Eénmaal lid, dan blijft men 
lid van de PCOB. We zijn een ouderen-
bond en dan weet je dat er ieder jaar 
wel ouderen overlijden. Wat typisch 
is, maar wat ons als bestuur enorm 
deugt doet, de ‘alleenstaande ‘ man 
of vrouw blijft gewoon komen. Wel-
iswaar wordt de aanwas van nieuwe 
leden steeds moeilijker. Wat dat be-
treft hebben we naam (ouderenbond) 
natuurlijk ook niet mee’, zo zegt Jan 
Olthaar lachend. Fred Midden is er-
van overtuigd dat de verschillende 
ouderenbonden in Nederland zich 
in de (verre) toekomst tot één bond 

zullen verenigen en datzelfde geldt
natuurlijk ook voor de plaatselijke
afdelingen. Zelf heeft hij namens de
PCOB ook zitting in het senioren-
convent van Bronckhorst dat jaar-
lijks contacten met het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst onderhoudt. 
Eén ding weten Jan Olthaar en Fred
Midden zeker: ‘ De zilveren PCOB in
Vorden gaat sowieso nog een gouden
toekomst tegemoet’!

Zilveren PCOB gaat voor gouden toekomst!
Vorden - Geboren in Geesteren 
bij Borculo, vervolgens na de 
middelbare school, via de Land-
bouw- voorlichtingsdienst, het 
Ministerie van Landbouw en 
het Landbouwschap, keerde Jan 
Olthaar rond de eeuwwisseling 
weer naar zijn geboortegrond de 
Achterhoek terug en vestigde hij 
zich met zijn vrouw in Vorden.

Jan Olthaar en Fred Midden Uitslag van de vijfde competitieavond 
in de derde ronde van Bridgeclub 
Bronkhorst gespeeld op donderdag 
10 januari 2013 te Toldijk.A-lijn: 1. 
Inge & Reint Pellenberg 61,81 %; 2. 
Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 55,21 
%; 3. Will Snelder & Bert Botschuy-
ver 54,17 %. B-lijn: 1.Theo Damen & 
Theo Schut 56,55 %; 1. Silvia Schrei-
ber & Kees Mortier 56,55 %; 3. An-
nelies Schröder & Erica Rijks 56,25 
%. C-lijn: 1. Paulien Gasseling & Mini 
Peters 59,58 %; 2. Annie Berentsen 
& Wil van de Berg 55,00 %; 3. Annie 
Hartman & Hen Rombouts 54,58 %. 
Donderdag 17 januari 2013 spelen 
we de eerste competitieavond van de 
vierde ronde. Ja, en zo bepaalden wij 
onze plaats in de speellijn en zitten 

we al weer in ronde vier. De voorzit-
ter nam nog even het woord om me-
vrouw Will Snelder te bedanken voor
het wassen van alle bridgekleden.
Dank en Chapeau! Ook kon gemeld
worden dat men zich écht op moest
geven voor de Goede doelendrive,
omdat er al veel aanmeldingen van
buitenaf binnen waren. Zaterdag 26
januari 2013 spelen wij om 13.00 uur
het Goededoelentoernooi. Zoals be-
kend gemaakt, gaan de gelden naar
Stichting Intermobiel. 

U kunt komende keer niet spelen?
Graag afmelden met een sms, door te
bellen naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!) of door te mailen naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 12
en 13 januari: Quintus HB1 - Achilles/
Univé HB2: 9-26; Quintus HS1 - Erix
HS2: 24-12; Quintus HS2 - Reehorst
HS2: 20-14; Quintus DS1 - Erix DS3: 
10-10; Quintus HA1 - the Flyers HA2:
12-15; Quintus GC1 - UGHV GC1: 7-7;
Quintus GC2 - Erix GC2: 7-0; Quintus
D1 - Udi ‘96 D1: 2-5; Loo D1 - Quintus
D2: 3-0.

H a n d b a l  H e n g e l o
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

(bromfiets)Rijbewijs A M

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HR PROFESSIONAL M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1128972

Werkzaamheden
In deze uitdagende functie ontwikkel je samen met drie collega’s 
het HR-beleid. Na vaststelling voer je dit beleid uit. Je begeleidt, 
bewaakt en geeft uitvoering aan HR-activiteiten zoals in-, door- en 
uitstroom, ziekteverzuimbegeleiding, beoordelingsgesprekken en 
opleidingen. Je bent vraagbaak voor organisatorische en personele 
kwesties en adviseert daarin. Daarnaast neem je deel aan projec-
ten en lever je een bijdrage aan veranderprocessen. Je signaleert 
verbetermogelijkheden en toont daarin initiatief. Je werkt met een 
grote mate van zelfstandigheid.

Functie eisen
- HBO diploma, bij voorkeur richting HRM, aangevuld met bedrijfs-

kundige opleiding is een pré;
- Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en 

een goed probleemoplossend vermogen;
- Goed op de hoogte van relevante wetgeving;
- Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal zowel 

mondeling als schriftelijk.

E-PLAN TEKENAAR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1128404

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tekenen en op on-
derdelen niveau ontwerpen van elektronische machinebesturingen. 
Je werkt samen met een collega op de afdeling en je werkt veelal 
zelfstandig aan projecten. 

Functie eisen
- Minimaal MBO opleiding, richting Electro;
- Ervaring met E-plan (bij voorkeur versie P8);
- Goede beheersing van de Engelse taal.

MONTEUR TREINEN M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1128992

Werkzaamheden
In deze mooie functie verricht je zowel elektrotechnisch als ook 
werktuigbouwkundig (periodiek) onderhoud, voer je inspecties uit 
en analyseer en verhelp je storingen en defecten aan reizigerstrei-
nen. Je analyseert en lost zelfstandig storingen op aan de treinen 
en verricht herstelwerkzaamheden. Daarnaast voer je eindcontroles 
uit op het onderhoud en geef je treinen technisch vrij voor inzet 
op de treindienst. Ook assisteer je de meewerkend voorman bij de 
uitvoering en bepaling van de doorlooptijd en het plan van aanpak 
met betrekking tot het onderhoud en revisie aan treinstellen. Tot 
slot stel je diagnoses en doe je verbetervoorstellen ten aanzien van 
storingen. Ook adviseer en ondersteun je machinisten bij vragen 
over technische aspecten van de trein. 

Functie eisen
- Afgeronde MBO opleiding richting elektronica, elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde of mechatronica;
- Minmaal 5 jaar ervaring met onderhoud van technische installaties;
- Kennis van, en ervaring met, hydraulische en pneumatische sys-

temen, verbrandingsmotoren en aandrijftechnieken;
- Elektrotechnische schema’s kunnen lezen;
- Kennis van- en ervaring met PLC-besturingen;
- Bereidheid om deel te nemen aan opleidingen.

INKOPER M/V 
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1077116

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tijdig en tegen 
juiste prijs en optimale condities inkopen van grondstoffen en aan-
verwante artikelen; het voeren van onderhandelingen ten aanzien 
van inkoopoffertes, aanbiedingen en contracten met leveranciers; 
objectief beoordelen van leveranciers; beheren en optimaliseren 
van inkoopprocessen en het voorraadniveau; het verzorgen van 
uitbestedingen. Als inkoper werk je intern samen met de kwaliteits-
dienst, expeditie, calculatie, verkoop en werkvoorbereiding en stem 
je af en rapporteer je aan de directie.

Functie eisen
- MBO+/HBO werk- en denkniveau;
- Enige jaren ervaring bij een productieonderneming in de metaal-

industrie;
- Commercieel en technisch inzicht;
- Goede kennis van Duitse en Engelse taal;
- Goede kennis van MS Office en ERP;
- Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PLOEGLEIDER/SHIFTLEADER M/V 
fulltime - vacaturenr. VIO1067187

Als ploegleider/shiftleader rapporteer je aan de productieleider. 
Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van de 
afdelingsdoelstellingen. Je geeft leiding aan ca. 15 medewerkers 
in de ploeg. Samen met hen realiseer je de geplande productie 
waarbij kwaliteit, efficiency, rendement en reductie van verliezen 
de belangrijkste uitgangspunten zijn. Je stelt de werkroosters 
op. Je instrueert en motiveert je medewerkers en voert met hen 
functionering- en beoordelingsgesprekken

Je hebt een opleiding op minimaal MBO niveau dan wel een MBO 
werk- en denkniveau. Je hebt minimaal twee jaar ervaring in een 
leidinggevende functie. Leiding geven zie je als een uitdaging en 
je bent in staat om veranderingen door te voeren. Je bent pro-
actief en resultaatgericht en in staat de medewerkers als team te 
laten functioneren. Je beschikt over uitstekende communicatieve 
en sociale vaardigheden. Daarnaast ben je leergierig en kun jij je 
kennis en ervaring overdragen aan medewerkers. Tevens heb je 
ervaring met TPM of soortgelijke methoden.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Werken in het kleinste stadje van Nederland, 
Bronkhorst.

Ter versterking van ons keukenteam zoeken wij een

Sous-chef
of 

zelfstandig werkende kok.
Contactpersoon: Ruud van Bussel.

www.herbergdegoudenleeuw.com

zoeken enthousiaste
(oproep) 

Buitensportinstructeurs 
(m/v)

Reacties naar vacature@klimbos.nl

Klimbos
Achterhoek

en

Achterhoek
Buitensport

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Kado tip!  Streekproducten pakket!! 
Tassen vol vitamines deze week 3.99
(10 Kiwi + 10 Sinaasappel + 10 Mandarijnen)

Groene Savooikool nu 0.49 per stuk

Uien 5 kilo 1.75
Volop Boerenkool zo van ‘t land, stronk of vers gesneden

Zoete Appelen voor hete bliksem 1.00 kilo

Grote Aardappelen o.a. bildstar of frieslanders
10 kilo 2.50 op=op



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 3
van 14 t/m 19 januariwww.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 

 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

H a m s t e r é é é é é é n


