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Niets bleek minder waar, in een paar
maanden tijd slaagde de organisatie
ASO (Amoury Sport Organisation) erin
om een dergelijke rally in Argentinië
en Chili op poten te zetten met start
en finish in Buenos Aires. 

Henk Hellegers die in totaal 14 keer in
Afrika van de partij is geweest, vond
het een geweldige uitdaging om dit
jaar met zijn team in Zuid Amerika
van start te gaan. ‘Vergeleken met Afri-
ka, twee duidelijk positieve verschil-
len met Zuid Amerika. Neem alleen al
het landschap in Argentinië, heel erg
gevarieerd met gigantische hoogtever-
schillen. Zo reed de karavaan op gege-
ven moment door het Andes gebergte
in een etappe met een lengte van circa
600 kilometer, waarbij in de laatste 50
kilometer naar een hoogte van 4580

meter. Adembenemend mooi, maar
wel erg zwaar.

Dan was er nog een verschil met Afri-
ka, het geweldige enthousiasme van
de Argentijnse bevolking, trots op hun
land dat de Dakar Rally daar werd ge-
organiseerd. Bij de start in Buenos Ai-
res waren een paar miljoen Argentij-
nen op de been om de coureurs toe te
juichen. 

Mensen van in de zeventig dansen,
zingen en zwaaien met een vlaggetjes,
onvergetelijk, werkelijk een prachtig
gezicht. Ook elke dag tijdens de etap-
pes, een gigantische mensenmassa op
de been. Vergelijk het enthousiasme
maar met de intocht van de Vierdaag-
se in Nijmegen. Dat soort taferelen zag
je hier elke dag. Voor ons team waren

het lange dagen met dikwijls weinig
nachtrust. Vijf uur slapen was meer re-
gel dan uitzondering’, zo zegt Henk
Hellegers.

Dat de rally uitermate zwaar was,
bleek wel uit het feit dat van de 530 ge-
starte voertuigen er uiteindelijk 276
de finish bereikten. In totaal namen er
116 Nederlanders aan de Dakar Rally
deel, waarvan er 33 uitvielen. Van het
‘Team Honda Europe/Dakar Sport’ van
Henk Hellegers bereikten zes van de
acht motorcoureurs de finish. Ebert
Dollevoet moest de rally op de eerste
dag vanwege een valpartij (schouder
uit de kom) reeds verlaten. Teamge-
noot de Rus Vadim Pritelyak moest
halverwege de rally, tijdens een etappe
op 5 kilometer voor de finish, de strijd
in de zandduinen met machinepech
staken. Henk Hellegers: ‘Op het zestal
dat in Buenos de finish bereikte, ben
ik super trots'.

Mirjam Pol deed het zelfs meer dan
voortreffelijk. Zij behaalde bij de vrou-
wen de eerste plaats en hoe ! Mirjam
had met nog een paar etappes te gaan,
op gegeven moment een voorsprong
van 3,5 uur op haar naaste concurren-
te opgebouwd. 
Echter wat bleek, tijdens de ‘Konings-
etappe’ over een afstand van 550 kilo-
meter uitsluitend door zandduinen,
had de organisatie bij een groot aantal
motoren, zo bleek achteraf, de GPS
niet goed geprogrammeerd, waardoor
die coureurs, waaronder Mirjam, vijf
kilometer voor de finish het zoge-
naamde ‘way point’ (elektronische
controle) misten. Dat betekende voor
haar een tijdstraf van vier uur, waar-
door ze plotseling op 36 minuten ach-
terstand kwam te staan. Niet voor lang
want twee etappes later had Mirjam
de achterstand in een paar uur voor-
sprong, omgezet en veroverde ze we-
derom de eerste plaats, die zij vervol-
gens niet meer afstond.

Jürgen v.d. Goorbergh presteerde met
een 17e plaats in het eindklassement
eveneens buitengewoon goed. Het be-
tekende voor Jürgen tevens de tweede
plaats in het ‘Rookie-klassement’, een
klassement voor rijders die voor de
eerste keer aan de Dakar Rally mee-
doen. Teamgenoot de Pool Kristof Jar-

'Super teamprestatie tijdens Dakar Rally'

Henk Hellegers met trots gevoel terug uit Argentinië

Het is heel rustig in het kantoor van Henk Hellegers in het buurtschap Del-
den. Net terug van de Dakar Rally in Zuid Amerika zit Henk onder het ge-
not van koffie en taart nog even na te genieten van het geweldige rally
spektakel door Argentinië en Chili. Henk: ‘Een jaar van keihard werken
heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik ben zeer trots op mijn team (‘Team
Honda Europe/Dakar Sport’). Zowel rijders als begeleiders hebben een fan-
tastische prestatie neergezet. Dat geeft een goed gevoel richting 2010, waar-
bij ik hoop dat we weer met hetzelfde team in Buenos Aires aan de start
kunnen verschijnen’, zo zegt de Vordenaar. Nadat vorig jaar de Dakar Ral-
ly in Afrika op het laatste moment vanwege de onveilige situatie in Maure-
tanië moest worden afgeblazen, leek het voor deze rally ‘einde oefening’!

Massale belangstelling bij de start in Buenos Aires.

muz werd bij de ‘Rookies’ derde. De
Portugees Pauolo Gonsalves van het
‘Team Honda Europe/ Dakar Sport
werd in het algemeen klassement
voortreffelijk tiende en de Braziliaan
Zse Helio van hetzelfde team, twaalf-
de, hetgeen tevens de 3e plaats bij de
Honda motoren 450 CC opleverde. 

De Engelsman Mix Extance, die ook de
dupe was van de tijdstraf van vier uur,
eindigde als 23e. Kees Koolen, ook
voor de eerste keer tijdens de Dakar
Rally van de partij deed het met zijn
73e plek eveneens goed. Henk Helle-
gers resumerend: ‘Een fantastisch
prestatie van het gehele team, inclu-
sief de monteurs die vaak tot diep in
de nacht aan de motoren hebben ge-
sleuteld’.

In het kader van een project "eten en
drinken" brachten 100 kleuters in
twee groepen een bezoek aan "De
Wok". Door Dhr. en Mevr. Hu en het
personeel werden ze hartelijk ontvan-
gen. De kleuters werden rondgeleid
door de keuken, de voorraadruimten
en het restaurant.

Ze mochten tafels dekken, servetten
vouwen, een kinderbiertje tappen
en....tot slot een lekker hapje eten. Met
een tasje met verrassingen gingen ze

weer terug naar school. Het was lekker
en leerzaam!

Kleuters Het Hoge
naar Wok Maxis

Wat een drukte maandagmorgen
bij het wokrestaurant Wok Maxis.Jonge

Jenever
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FLORYN

9.99
Mitra Slijterij

Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

Speciaal voor Hengelo en omstreken:

• Grolsch pijpjes of beugels, max. 3 per klant € 8.98
• Win voetbalkaartjes voor de wedstrijd 
• De Graafschap–FC Twente bij aankoop van 4-pack Coca Cola

• Let op! 10 weken stuntacties bij de slager
• kilo Shoarmavlees nu slechts € 3.99
• Krieltjes of schijfjes zak à 450 gram nu € 1.09

Plus Service is bijv.: gratis babydoos 
bij inlevering van uw geboortekaartje.

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 bossen
Narcissen

€5.00



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

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Dagmenu’s
28 jan. t/m 3 febr. 2009  

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

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

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

Woensdag 28 januari 
Champignonsoep/Varkensreepjes met stroganoffsaus,
aardappelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 29 januari 
Thaise kip in romige saus, rijst en groente/Tiramisu met
slagroom.

Vrijdag 30 januari
Gelderse groentesoep/Zalmfilet met dille saus, aard-
appelen en rauwkostsalade. 

Zaterdag 31 januari
Kipsaté met pindasaus, frieten en groente/ijs met
slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 2 februari
Runderbouillon met flensjes/Hollandse biefstuk met
pepersaus, aardappelen en groente.

Dinsdag 3 februari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

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

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

�20-21-en 22 Februari Kra-
nenburgs Carnaval  in grote
feesttent. Terrein SV Ratti

�Kranenburgs Carnaval: 20
feb: playbackshow 22 feb:
groot Carnavals bal met ont-
hulling Prins. 22 feb: kinder-
carnaval om 14.30 en Kas
Bendjen en Blinde ED
�Te koop 3 bijzonder mooie
jack russel pups, geboren 29-
12. De hondjes verblijven in
een gezin met twee kinderen.
Beide ouders van het nestje
en de stamboom zijn aanwe-
zig. 06 25062036.

Meubelmaker/houtdraaier
zoekt klus

06 - 48 08 38 26 

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 februari 10.00 uur ds. J. Kool, avondmaal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 februari 10.00 uur ds. H. Westerink, Viering HA.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag1 februari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 februari 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 januari 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 1 februari 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,75

Weekendaanbieding

Kruidkoek 
p/st € 2,75

Bolussen 
6 stuks € 2,95

NIEUW IN DE VERKOOP

MULDERSKAMP 6 VORDEN
Aan rustige weg in woonwijk, nabij trein-/bus-
station en centrum gelegen, goed onderhouden,
royaal HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met garage, buitenberging en tuin met diverse
terrassen op een totaal perceel van 270 m2.
Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

Zutphenseweg 31 Vorden
tel: 0575- 555733

info@vanzeeburgmakelaardij.nl
www.vanzeeburgmakelaardij.nl

�Gezocht voor een ochtend
in de week huishoudelijk
werk, liefst in Vorden. Tel.
0575 - 44 19 84

� t.k.kast d.bruin teak 2x2
mtr.onder 2 schuifdeuren
hout+2 schuifdeuren glas bo-
ven z.g.a.n. € 500,--
tel.:0575452138/064455422
9

�Theatervoorstelling De
Achterhoekse Seizoenen
m.m.v Diverse Achterhoekse
artiesten zaterdag 31 januari
Dorpscentrum Vorden 20.00
uur Kaarten 0575-552722 of
0575-556538

�Toneeluitvoering De to-
neelgroep Vierakker-Wich-
mond brengt op de planken
een komische thriller in drie
bedrijven "Het lijk is zoek" ge-
schreven door Charles Ray-
mond Dyver vertaling: Beb
de Beer zaterdag 31 januari ,
vrijdag 6 en zaterdag 7 fe-
bruari in het st.Ludgerusge-
bouw te Vierakker. aanvang
20.00 uur  zaal open 19.30
uur kaarten in de voorver-
koop bij: bakker Besselink in
Wichmond,`s Ludgerusge-
bouw in Vierakker en `s
avonds aan de zaal, maar vol
is vol!!!!!

�Wij zijn op zoek naar een
lieve en betrouwbare oppas
voor onze 2 jongens van 4 en
2 jaar, bij ons thuis, of bij U
aan huis! Elke maandag van
half 9 tot 5 uur! Brieven on-
dernummer N 47-1 Bureau
Contact, Postbus 22,
7250AA Vorden



Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

Tot ons groot verdriet delen wij u mede dat toch nog
onverwachts is overleden mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Gerhard Jan Hendrik Kappert
echtgenoot van

Gerritdina Willemina Hiddink

op de leeftijd van 74 jaar.

Onze dank gaat uit naar dr Albers en dr Tanis,
de mensen van Sensire, verplegend personeel van
het Spittaalziekenhuis en verpleeghuis Slingerbosch,
afdeling Bourgonje, voor hun liefdevolle verzorging.

Vorden: G.W. Kappert – Hiddink
Lochem: Erna en Henk

Lisanne
Kranenburg: René en Karin

Tim, Niels

Zutphen, 20 januari 2009 
de Haar 17
7251 CE Vorden

De uitvaartplechtigheid heeft maandag 26 januari
plaatsgevonden.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

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

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

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

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint met de nieuwe 

trainingen op zaterdag 14 februari.

Ook behendigheidsbaan. 
Doorlopende puppycursus. 

Inl. Ap Peters 0314-641436.
Lucia Mullink 0314-622361

Zie: www.kleinweetink.nl

Te huur CARNAVALS KLEDING 
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

Videobanden VHS(C), Video (Hi) 8 nu
overzetten op dvd, voordat ze plak-

ken gaan of vervagen. Maak een
afspraak en breng uw videobanden naar:

Kreunen-multimedia.nl
Tel. 0575-463336 Hengelo Gld.
info@kreunen-multimedia.nl

Professionele kwaliteit, helder en scherp!

Familiefilms nu overzetten op dvd,
voordat ze kunnen verkleuren of

er een schimmel op komt.
Maak een afspraak en breng uw films

naar: Kreunen-multimedia.nl
Tel. 0575-463336 - Hengelo Gld
info@kreunen-multimedia.nl

Professionele kwaliteit, helder en scherp!
Gedroomd, gedragen, geboren......

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Simon
Ron Diederik

Simon is geboren op 21 januari 2009,
weegt 3675 gram en is 52 cm lang.

Ronny Blom & Annemieke
Eggink
Thijmen

Het Cornegoor 24
7232 GG  Warnsveld
Tel: 0575 - 47 71 45

Een woord, een gebaar of een kaart doet je goed,
wanneer je iemand die je liefhebt missen moet.

Hierbij willen wij u bedanken voor de belangstelling
en het medeleven tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn allerliefste man, vader en trotse opa

Evert Martinus Jimmink

Het doet ons goed te weten dat hij niet alleen voor
ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.

Minie Jimmink-Schepers
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2009

Voor uw blijken van medeleven die ik mocht ont-
vangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve

Louise

betuig ik u mijn welgemeende dank.

Jan Berentsen

Januari 2009 
Deldensebroekweg 19
7251 RD  Vorden

Rectificatie

Een goede vriend ging van ons heen

Herman Albers
weduwnaar sinds 12 maart 2003 van 

Nel Albers-Best

Hij overleed op 14 januari 2009 in Oldenzaal op
72-jarige leeftijd.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte toe.

Vorden: Wim en Gerda Bielderman-Weenk

Vorden: Wim en Ali Polman-Klein Selle

Hengelo (O): Bert en Miep Polman-Lichtenberg

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor al-
le liefde en zorg die zij ons gegeven heeft, delen wij
u mede dat in haar eigen vertrouwde omgeving van
ons is heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, on-
ze lieve moeder en trotse oma

Mieneke Schieven-Bruil
Tonia Willemina Janna

echtgenote van Bennie Schieven

* 18-5-1940 † 26-1-2009

Varssel: B. Schieven

Vorden: Rita en Erik
Bram, Susan

Varssel: André en Karin
Lotte en Gertjan

Scharfdijk 3
7255 MP Hengelo Gld

Mieneke is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
wordt gehouden op vrijdag 30 januari om 11:00 uur
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren is
voorafgaand aan de dienst van 10:15 uur tot 10:50
uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Hen-
gelo Gld.

Het is een ... meisje

Willemijn
Willemijn Aaltje Marijke

Geboren op 16 januari 2009
18.59 uur, 3140 gram, 50 cm

Arjan en Joanne Demers-Hendriksen, Kim & Bart

Slotsteeg 8 
7255 LH Hengelo Gld
Tel. 0575 465025

Hand in hand zijn we gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden maar omringd door onze liefde
ben je vredig van ons heengegaan.

Verdrietig, maar toch dankbaar voor de tijd die we
met hem hebben doorgebracht, delen we u mede
dat van ons is heengegaan mijn lieve man en vader,
mijn opa en schoonvader

Bram Hendriks

op de leeftijd van 84 jaar. 

Nel Hendriks
Loes, Arno, Katinka en Sander Walhout
Irene Hendriks en Jack Richheimer
Marga, René, Bram en Sanne van den Pol

24 januari 2009
Brinkerhof 59
7251 WX Vorden

Voor aanvang van de crematieplechtigheid, waar-
voor u wordt uitgenodigd, die zal plaatsvinden op
donderdag 29 januari 2009 om 10.45 uur in de IJs-
selzaal van het crematorium Dieren, Imboslaan 6 te
Dieren, is er de mogelijkheid om afscheid te nemen
van Bram.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.

Hoera, Karlijn heeft een broertje gekregen

Sten
Hij is geboren op 24 januari 2009,
weegt 4080 gram en is 55 cm lang.

Dennis Hofs en Petra Kamperman
Karlijn

Biesterveld 82
7251 VT  Vorden

"De dood kan ook bevrijdend zijn"

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve
buurvrouw

Wil de Vries-Nieuwland

Ondanks haar ziek zijn bleef Wil een warme be-
langstelling houden voor ons, voor de ander.
Wil bedankt, rust zacht.

Wij wensen Gerard, Sandy, Matthijs, kleinkinderen
en familie heel veel sterkte.

De Vaarwerkers
Vorden, januari 2009

Heden is van ons heengegaan onze beste broer,
zwager en oom

Gerhard Kappert

in de leeftijd van 74 jaar.

Wij wensen Gerda en de kinderen veel kracht toe
om dit verlies te dragen.

Vorden: Familie H. Kappert
Canada: Familie H. Kappert
Vorden: Familie D. Aberson

Hengelo (Gld.): Familie G. Saalmink
Neven en nichten

Vorden, 20 januari 2009



(Eerstgenoemde was helaas onbereik-
baar voor commentaar. Gerben vloog
vrijwel gelijk na aankomst in Neder-
land met zijn vriendin Inge naar een
vakantieadres om van de vermoeienis-
sen bij te komen, red.) Marcel Bulten:
‘Persoonlijk vind ik dat wij het als
monteur niet echt zwaar hebben ge-
had. Wel de gebruikelijke dingen zoals
het preparen van de motoren na bin-
nenkomst. Gelukkig waren er geen
grote schades. Toch hadden we hoog-
uit vier tot vijf uur nachtrust. Een paar
keer zelfs maar twee uur. Dat had alles
te maken met de binnenkomst van de
coureurs. 

De Rus Vadim Prtitelyak kwam een
paar keer pas tegen twaalven s’nachts
binnen en dan moesten wij aanslui-
tend de machine weer rijklaar maken
en dan wordt het automatisch laat. De
ritten van A naar B , soms 800 kilome-
ter achtereen vond ik wel lang. Dan
komt er van slapen ook niet veel te-
recht. Of ik in de toekomst ooit zelf de
Dakar rally wil rijden? Nee hoor, ik
heb thuis ook nog een zaak, maar nu
ik dit spektakel van dichtbij heb mee-
gemaakt begin ik toch wel te twijfe-
len, dus zeg nooit, nooit’!

Mirjam Pol is tijdens haar derde Dakar
Rally (ze reed 2x in Afrika) niet onge-

schonden uit de strijd gekomen. De
enige vrouwelijke motorcoureur in het
‘Team Honda Europe/Dakar Sport’ van
Henk Hellegers kwam in Argentinië
een paar keer flink ten val, maar slaag-
de er desondanks in om de rally bij de
dames op haar naam te schrijven. Mir-
jam: ‘Op de tweede dag ben ik op mijn
rechter schouder gevallen. Dat deed
wel pijn, ik kon echter gewoon verder
rijden. Net toen ik dacht dat het over
was, maakte ik een dag voor de rust-
dag wederom een val, helaas weer pre-
cies op de gekwetste schouder. Boven-
dien viel de motor op mijn been, waa-
door ik ook een blessure aan de achil-
lespees opliep. De schouder deed hevig
pijn, ik heb twee nachten wakker gele-
gen. Echter opgeven komt in mijn
woordenboek niet voor.

Pijnstillers genomen, alles in laten ta-
pen en gewoon weer rijden. Eenmaal
op de motor viel de pijn wel mee’, zo
zegt Mirjam. Toen zij voor de tweede
keer van de motor ‘stuiterde’, zoals zij
het ongeval zelf omschreef, liep ook
de Honda motor schade op. De rechter
achtertank was lek, de demper plat, de
rechter handkap aan het stuur was af-
geknapt en het stuur zelf was krom.
De lekke tank gaf tijdens het rijden
geen problemen, ik heb vier tanks aan
de motor. Ik tank de motor altijd hele-

maal af, dus voldoende benzine om op
die dag de rit uit te rijden. De mon-
teurs hebben wel tot diep in de nacht
moeten werken om de motor voor de
andere dag weer wedstrijd gereed te
krijgen. Prima gelukt hoor’, zo zegt
Mirjam Pol.

De toestand rondom het missen van
het ‘way point’ (elektronische tijdcon-
trole) zou de Dakar Rally voor Mirjam
bijna helemaal verknallen. Mirjam:
‘Wat was ik kwaad zeg, de organisatie
programmeert de GPS niet goed, geeft
dat tijdens een gesprek met mij ook
ronduit toe, maar draait niets terug.
Gewoon onbegrijpelijk. Natuurlijk
was het die dag een hectische toe-
stand, een coureur die onderweg over-
leed, routes die werden ingekort etc.
etc. Het meest ergerlijke is wel dat je
dan niet vanwege de competitie ver-
liest, maar gewoon door stomme fou-
ten van de organisatie zelf. Vier uur
straftijd, ik ben er nu nog kwaad over.
Gelukkig heb ik in de etappe daarna,
met een hitte van 40 graden en veel
‘drijfzand’ in de duinen en vervolgens
de bergen in, op een gelukkige wijze
met veel ‘hangen en wurgen’ de etap-
pe uitgereden.

Mijn naaste concurrente de Zweedse
Annie Steel, had minder geluk. Zij liep
zes uur achterstand op, zodat ik de
laatste drie etappes rustig kon uitrij-
den. Geen gekke dingen doen en het
‘koppie’ er bij houden en dat is mij ge-
lukt. Ik ben over het verloop van de ral-
ly dik tevreden. Ik heb vrij stabiel gere-
den. Qua organisatie kon je merken
dat het de eerste keer was dat er in Ar-
gentinië een dergelijke grote rally
werd georganiseerd. Toch ben ik ervan
overtuigd dat ze daar, met de ervaring
van nu, in de toekomst net als in Afri-
ka een perfecte Dakar Rally kunnen
neerzetten’, aldus Mirjam Pol.

'In principe niet, maar zeg nooit, nooit'!

Marcel Bulten: 

'Als coureur aan de Dakar Rally meedoen?

Marcel Bulten droomde er al jaren van om ooit eens van dichtbij een Da-
kar rally mee te maken. Vorig jaar was het dan zover, Marcel ging Henk
Hellegers in Afrika als monteur assisteren. Helaas de rally werd afgelast.
Toen Henk hem vroeg of hij in 2009 mee wilde naar Zuid Amerika, aarzel-
de Marcel Bulten geen moment en zei hij volmondig ‘ja’! Weer terug in
Vorden, kijkt hij met grote voldoening op het evenement terug. Marcel:
‘Een fantastische ervaring, al die mensen langs de route. Je weet echt niet
wat je mee maakt. Soms moesten we ons ‘stapvoets’ door de mensenmas-
sa een weg banen. En dan natuurlijk de fantastische prestaties van Jürgen
v.d. Goorbergh en Mirjam Pol. Dat zorgde natuurlijk binnen het team
voor een opperbeste stemming’, zo zegt hij. Het Honda-team van Henk
Hellegers werd in Zuid Amerika onder meer door twee Vordense mon-
teurs ondersteund: Gerben Vruggink en Marcel Bulten.

Mirjam dolblij met zege.

Inmiddels hebben we van alles verza-
meld van tuingereedschap tot een rol-
stoel, van pennen tot een hele vracht
papier. We kwamen in contact met
een familie die in een dorp niet ver
van het "onze" school- en vrouwenpro-
jecten heeft en daarvoor een heleboel
materialen als breinaalden, garens,
knopen, naaimachines, schoolborden,
tafels en banken heeft.
Hoe krijg je dat allemaal in Gambia?
We kochten gezamenlijk een 40ft
(67m3) container en zijn bezig die te
vullen. Daarna moet hij vervoerd wor-
den per schip en containerwagen en
dat kost van huis tot huis ongeveer

€ 10.000. Dat hebben we, ook geza-
menlijk, nog niet. Stichting Gamrupa
Europe pakt in, pakt u uit?
Helpt u ons, voor 1 mei 2009? Stuur
ons een bijdrage op rekening  1479 64
490 t.n.v. Stichting Gamrupa Europe,
Maandagweg 2, 7251 MT Vorden met
vermelding: container. Wilt u hem
zien: kijk dan op www.Gamrupa.org 
Wilt u ons liever op een andere ma-
nier helpen? Dat kan! Zit u graag op
internet en vindt u het leuk te surfen
met een doel? Of hebt u overdag tijd
om organisaties en personen op te bel-
len en afspraken voor ons te maken?
Dan bent u degenen die we zoeken.

Stichting Gamrupa Europe
pakt in

De Stichting Gamrupa Europe ondersteunt en begeleidt kleine hulp- en
ontwikkelingsprojecten in Gambia, West Afrika. In Nederland staan op
zolders en in kelders dingen die ze in Gambia goed kunnen gebruiken
omdat ze daar niet te koop zijn of veel te duur. Er is op de meeste plaatsen
geen elektriciteit dus zoeken we eenvoudige instrumenten bijvoorbeeld
voor een medische post.

De Graafschap
Sebastiaan Hamer heeft tijdens het M
springen in Ambt Delden de 4e prijs
gewonnen met Sunshine of Toys.

Tevens heeft Sebastiaan Hamer in Hee-
ten de 2e prijs gewonnen in het M
springen met Sunshine of Toys.
Rijver. De Graafschap uitslag dressuur
paarden.

INDOOR EMPE:
Ninette Zwierenberg met Unomarille
won 2 x een 1e prijs in de M1 dressuur
met resp. 185 en 184 punten.
Elodie Stokman won met ulica in de
Z1 dressuur een 1e prijs met 204 pnt.

Rinie Heuvelink won met Miss Popov
een 2e en een 3e prijs in de L1 dres-
suur met resp. 193 en 190 punten.

Lisanne Albertsma won met Miss Po-
pov in de B dressuur een 4e prijs met
191 punten.

P o n y c l u b

De deelnemers aan de door de VRTC
De Achtkastelenrijders georganiseer-
de veldtoertocht konden kiezen uit
twee afstanden: 30 of 45 kilometer.
Het merendeel van de coureurs koos
voor de langste afstand. 
De tocht voerde de rijders door de
buurtschappen Wildenborch, Mossel,
de Wiersse richting Ruurlo en via Lin-

de weer terug naar het sportpark in
Vorden. Wim Norde (namens de orga-
nisatie): De coureurs waren na afloop
zeer content over de uitgestippelde
route. We troffen het natuurlijk met
de prachtige weersomstandigheden. 

En wat wij een paar dagen geleden
nog niet hadden verwacht, het par-

cours was over het algemeen droog, de
paden en weggetjes waren uitstekend
berijdbaar. En wat nog belangrijker
was, de tocht verliep zonder ongeval-
len’, aldus Wim Norde. 

Onderweg werden de renners bij de
controlepost getrakteerd op bouillon
en de ‘bekende’ gehaktballetjes. 

Na afloop van de tocht waren er volop
mogelijkheden om de fiets schoon te
spuiten en kon men zich in de kleed-
kamers van ‘Vorden‘ douchen. Deze

veldtoertocht was de tweede en tevens
laatste tocht van het seizoen. 

De eerste veldtoertocht in december
jongstleden trok bijna duizend deel-
nemers. De volgende activiteit van de
VRTC De Achtkastelenrijders is op de
laatste zondag in maart. Dan vindt de
“omloop van Bronckhorst’ plaats. 

Een activiteit op de weg over een af-
stand van 100 kilometer met start en
finish bij De Herberg in Vorden.

Kastelen veldtoertocht met bijna 600 deelnemers
Het was zondagmorgen rondom de accommodatie van de voetbalclub
Vorden al vrij vroeg aan de Oude Zutphenseweg een drukte van belang.
Vanuit alle delen uit Oost-Nederland waren ongeveer 600 personen naar
Vorden gekomen om hier deel te nemen aan de Kastelen Veldtoertocht.

Dit toernooi werd alweer voor de 15e
keer georganiseerd door STVEems-
mond. In totaal verschenen er 168
deelnemers aan de start, 28
schaats(t)ers per categorie. Drie leden
van IJsclub Lochem werden door de
KNSB uitgenodigd.

Naast het duo uit Vorden kwam ook
Miranda Blaak namens IJsclub Lo-
chem aan de start. Opvallend dat een
relatief kleine vereniging als STG Lo-
chem drie pupillen mag afvaardigen
naar deze belangrijkste pupillen wed-
strijd van Nederland. Met de training -
en de opleiding van jeugdige schaat-
sers zit het dus goed! 

De combinatie van goede ijskwaliteit
en lage luchtdruk stond  garant voor
snelle tijden en maar liefst, 166 per-
soonlijke records, zoals naderhand be-
kend werd gemaakt. De ploeg van Lo-
chem had Maud Smeets uit Lochem,
tegenwoordig student in Groningen,
als coach.

Thijs Govers, startte bij de pupillen
jongens C en mocht als eerste het ijs
op. Op de 500 m liet hij 52.50 sec. klok-
ken, een persoonlijk record (PR),wat
ook een clubrecord (CR) van STG Lo-
chem betekende. 

Op de 300 m snelde Thijs naar 33.18
sec. (PR). Hij eindigde hiermee op een
keurige 12e plaats. Hierna was het de
beurt aan Miranda Blaak. 

Zij veroverde in het algemeen klasse-
ment van de meisjes pupillen B, op de
500 m en de 700 m samen, een prach-
tige 6e plaats met een tijd van 48.78
sec op de 500 m (PR en CR) en 1.07.79
sec op de 700 m (PR en CR).

Vervolgens verscheen Bart Kuitert op
het ijs. Hij deed mee bij de jongens pu-
pillen B. Ook Bart liet zich van zijn be-
ste kant zien en schaatste twee per-
soonlijke toptijden op 500 m en op de
700 m. Zijn tijd op de 500 m was 48.38
sec. Op de 700 m snelde hij naar
1.08.79 sec. Goed voor twee PR's en
twee clubrecords en uiteindelijk een
prima 8e stek in het eindklassement.

De volledige uitslag en ander nieuws
over het VPZ toernooi is te vinden op:
www.stveemsmond.nl

Thijs Govers en Bart Kuitert
succesvol op NK Groningen
Op zaterdag 24 januari namen
twee Vordense schaatstalenten
deel aan Het Nederlands Pupillen
Kampioenschap, het VPZ toernooi,
in Groningen: Thijs Govers en Bart
Kuitert.
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Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



MAAKT DASH H1 DE 
VERWACHTING WAAR?
Zaterdag 24 januari trad Scheffer Keu-
kens Dash heren 1 aan tegen Favorita.
Een team wat in de competitie al vijf
punten in mindering heeft gehad we-
gens opstellen van een onreglementai-
re speler. Desondanks staat Favorita op
een vierde plek, twee punten achter
Dash, als er begonnen wordt aan de
wedstrijd. Favorita is een sterk en lang
team met een flinke dosis ervaring.
Het tempo ligt hoog en de klappen
zijn raak en hard. Dash staat op dat
moment in de stand op een voor ons
ongebruikelijk hoge gedeeld tweede
plek. Dash speelt tegen goede teams
vaak een goede wedstrijd en dus was
de verwachting dat we tenminste één
set zouden moeten kunnen winnen. 
De eerste set start voor Dash slecht
door een onzorgvuldige passing, zo-
dat alleen de buitenaanvallers bereik-
baar zijn, wat het zetten van het blok
wel erg eenvoudig maakt voor Favori-
ta.  Ook de set-ups liggen te scherp en
onregelmatig om als team lekker in
het ritme te komen. Het blok van Favo-
rita is lang en degelijk en dus is scoren
erg lastig. De eerste set gaat hiermee
verloren met een ruim verschil van 9
punten: 25-16 voor Favorita. 
De tweede set start beter door meteen
een vijftal punten voorsprong op te
bouwen. Het verschil tussen beide
teams lijkt kleiner te zijn en het ver-
schil houdt stand totdat Dash weer
even inzakt en de passing minder
goed verzorgt. Door de opgebouwde
marge blijven de teams elkaar echter
bij. Een goede opslagserie aan het eind
van de tweede set brengt Dash weer op
een voorsprong van 24-22. 
De nummer 20 van Favorita weet 5
punten lang geen raad met de opsla-
gen van de nummer 0 van DASH. De
volgende opslag, voor de setwinst,
wordt door iedereen behalve de verder
prima fluitende scheidsrechter als
een correcte bal gezien. Feit is dat de
scheidsrechter het voor het zeggen
heeft en hij de bal uit geeft. Dit heeft
wel gevolgen. Dash is even bezig met
deze foute beslissing waardoor Favori-
ta zich kan herorganiseren en zelfs op
voorsprong komt met 26-25. Het blijft
erg spannend maar toch moet Dash
ook deze set laten lopen met 28-26.
In en na de derde set lijkt Dash ge-
knakt door deze mentale tegenvaller
en zakt het spel weer in. Favorita pro-
fiteert hiervan en is steeds een stapje
(of twee) voor. Op enkele incidentele
persoonlijke successen na, heeft Favo-
rita het duidelijk voor het zeggen. De
sets worden dan ook afgesloten met
een Dash onwaardige 25-14 en 25-16.
Hierdoor verliest Dash met 4-0 van dit
team. 
Geen setpunt voor DASH dus. Terecht?
Nee, dat ene setje had voor Dash moet
zijn, helaas. Terechte winnaar overall?
Ja, Favorita speelde een beter en con-
stanter spel. Verwachtingen waarge-
maakt? Ja, dat ook wel. We staan nu
op de plek waar we horen. Op de vier-
de plek, in punten gelijk met Wevoc.
De plek die Dash ook verwacht had
aan het begin van het seizoen. Stand-
houden dus!
Donderdag 29 jan speelt Dash in Doe-
tinchem tegen Orion H3. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is op 7 februari
in sporthal 't Jebbink om 17.00 uur te-
gen Pajodos.

TORNADO GEESTEREN D1 - 
DASH VORDEN D1
3-1 (25-15 25-23 21-25 25-13)
Vorige week speelde Dash Vorden (Vis-
ser mode) een thuiswedstrijd tegen
Summa Peelpush. De wedstrijd eindig-
de in een 3-1 verlies voor Vorden. Dash
had erg hard gevochten voor de pun-
ten maar het geluk zat jammer ge-
noeg niet mee. 24 januari stond Dash
zeer gemotiveerd weer klaar om te
strijden tegen de koploper, Tornado
Geesteren. De vorige wedstrijd tegen
Tornado was een geweldige wedstrijd
met veel spanning en mooie punten.
Verbaal liet Dash zich veel meer gel-
den dan de tegenstander uit Geeste-
ren, en wilde in eigen hal een goed re-
sultaat neerzetten. Dit was helaas niet
gelukt en de eindstand was 1-3 voor
Tornado Geesteren. In de eerste set
kwamen we moeilijk op gang en lie-
pen al snel een paar punten achter op
onze tegenstander. Tornado wist de
punten wel te scoren, terwijl Dash
(subsponsor 'De Rotonde') er duidelijk
moeite mee had. De eerste set verliep
heel snel, we hadden weinig in te
brengen. Dash kon het zelf niet snel
genoeg afmaken. Deze set konden we
beter vergeten en voor ons zelf op-
nieuw te beginnen.(25-15)
De tweede set ging erg gelijk op, zowel
Dash als Tornado konden geen service
series maken. Er werd vaak 1 punt ge-
scoord, en daarna scoorde de tegen-
stander weer, en zo ging het de hele
set tot de 18-18. Tornado wist een paar
keer over een goede service neer te zet-
ten, hier had Dash duidelijk moeite
mee. Er werd erg hard geknokt om de
punten nog binnen te halen maar dit
lukte helaas niet. We wisten dat het de
3e set moest gebeuren. Als we de lijn
door konden zetten en met lef gingen
volleyballen moest het lukken. (25-21)
We begonnen de 3e set heel fanatiek.
Het was duidelijk dat we deze set wil-
den en moesten winnen om nog kans
te maken op winst. Er gebeurde pre-
cies hetzelfde als de eerste set, alleen
stonden wij elke keer een punt of 4,5
voor. Er was zeker 100% beleving in
het veld, en natuurlijk ook langs de
kant. Dash Vorden kon als team genie-
ten van de punten die we samen
maakten. En als het even wat minder
ging pakte Dash dit als team weer op.
Door het harde werken en het enthou-
siasme konden ze dan ook de derde
set binnen slepen. Het was een echte
teamprestatie. (23-25)
We voelden allemaal dat er meer in
zat als 1 punt, Dash bleef in het begin
erg enthousiast. De 4e set was begon-
nen, we super blij met de prestatie van
de 3e set, maar dit moest door gezet
worden. Het leek of wij Tornado, onbe-
wust, beter in hun lieten komen, door
de punten niet te scoren. Ook waren
er regelmatig service fouten. Tornado
kon steeds meer uitlopen. Helaas kon-
den we het gevoel van de 3e set niet
meer terug krijgen en won Tornado te-
recht deze laatste set. Er waren ge-
mengde gevoelens na de wedstrijd. Te-
leurgesteld van de uitslag maar er was
wel erg hard gevochten. Als we het ge-
voel van de 3e set mee kunnen nemen
naar de volgende wedstrijden gaat het
helemaal goed komen. Zaterdag 31 ja-
nuari staat TSL Activia ons te wachten.
Ook bij deze wedstrijd zullen we er
weer als team vol voor gaan om de
punten in Vorden te krijgen.

Volleybal Dash

Roy wist al op zeer jonge leeftijd dat
hij later kok wilde worden. Dat hij
over de nodige aanleg beschikt bewees
hij een paar jaar geleden, toen hij op
19-jarige leeftijd tot de beste jonge kok
van Nederland werd uitgeroepen. In-
tussen maakt hij deel uit van de Ne-
derlandse jeugdploeg. Roy: ‘Deze
jeugdploeg bestaat uit zeven koks, die
in verschillende restaurants in Neder-
land werkzaam zijn. Momenteel zijn
we volop in training voor het wereld-
kampioenschap dat dit jaar of in Cy-
prus of in Schotland wordt gehouden.
Daarover wordt binnenkort beslist. De

jeugdploeg komt elke maand een och-
tend in Amsterdam bijeen, waar wij
met name op het maken van koude
schotels training krijgen van Onno
Kokmeijer.

Zo kregen we onlangs de opdracht om
tijdens de Horecava beurs een koude
schotel te presenteren. Een schotel
naar eigen ingeving. Hartstikke leuk
om te doen. Daar moet je natuurlijk
veel tijd en zorg aanbesteden. Ik heb
gekozen voor een schotel die onder
meer bestond uit een ‘Rattatouille’
(groentegarnituur). Verder een garni-

tuur van ‘Tarztiki‘ (komkommer, knof-
look en yoghurt) , een paté van zalm,
snoekbaars en tong, waarin pistas
nootjes zijn verwerkt. Een bloemkool-
tje met nootmuskaat en een garni-
tuur van couscous completeerden de
schotel. De voorbereiding en alles
meegerekend ben ik er wel een paar
dagen mee bezig geweest. Wij werden
beoordeeld op de techniek van het ma-
ken. Over mijn schotel was de jury dik
tevreden’, zo egt Roy Eijkelkamp en-
thousiast.

Binnenkort kunnen de leden van het
nationaal jeugdteam opnieuw aan de
bak. Dan dient er voor de horecabeurs
in Assen wederom als training een
koude schotel gemaakt te worden. In
tegenstelling tot de Horecava wordt er
in Assen wel een wedstrijd element
aan verbonden. Roy Eijkelkamp mag
nog drie jaar (t/m zijn 25e) aan natio-
nale en internationale jeugd kampi-
oenschappen meedoen. Daarna wordt
hij, wanneer alles volgens planning
verloopt, bij de senioren ingedeeld.
Daar wordt het accent op ‘warm ko-
ken’ gelegd. Eén keer in de week gaat
Roy Eijkelkamp naar Boxmeer, waar
hij op maandag les krijgt op de ‘Cas
Spijkers Academie’.

Roy: ‘Ik volg al anderhalf jaar lessen
van Cas Spijkers. Ik ben nu precies op
de helft van deze studie. Als ik straks
slaag, daar ga ik tenminste wel van
uit, ontvang ik het certificaat ‘horeca-
ondernemer’ en ‘leermeester’, zo zegt
hij. Om zich nog verder te ontwikke-
len wil Roy in de toekomst nog een
‘chocolade’ opleiding volgen. Roy: ‘Al-
les leren over toepassing van chocola.
Kijk naar de desserts, daar zijn met
chocola legio mogelijkheden. Een der-
gelijke studie duurt (5 dagen per week)
ongeveer twee jaar. Misschien dat ik
die opleiding in België ga volgen. Ame-
rika zou mij trouwens ook wel trek-
ken’, zo filosofeert Roy hardop.

Roy Eijkelkamp: 'Dit jaar met de nationale
jeugdploeg naar het WK koken'

De 22-jarige Roy Eijkelkamp heeft één duidelijk doel voor ogen: ‘meester-
kok‘ worden en een eigen restaurant runnen. Dat hij daarvoor nog een
lange weg heeft te gaan om dit te realiseren, beseft hij als geen ander. Roy:
‘Wij hebben in Nederland ongeveer 110 meesterkoks. Om dit te bereiken
moet je 23 certificaten behalen. Ik heb er momenteel zes, gezien de tijds-
duur moet ik nog zeker acht jaar studeren, maar dat heb ik er graag voor
over’, zo zegt hij. De eerste stappen heeft de ambitieuze Vordenaar intus-
sen al gezet. Momenteel werkt hij als aankomend sous-chef bij restaurant
’t Diekhuus in Terwolde, waar hij volop kansen krijgt zich verder te ont-
wikkelen. Het bijzondere aan dit restaurant is volgens hem toch wel dat
de gasten vrijwel alles uit eigen tuin krijgen geserveerd.

De koude schotel van Roy.

De jongens en meisjes van groep 1
en 2 (groep Appel) bleken die morgen

rasechte circusartiesten. Een prachtig
gezicht al die geschminkte clowntjes

die door de arena huppelden. Gooche-
len, balspelletjes, verdwijntrucs, acts
met tijgers, olifanten en honden, kort-
om er viel veel te genieten.

Show van het jaar

Ouders en grootouders konden vrijdagmorgen in de openbare dorps-
school genieten van een circus.

Zaterdag 31 januari wordt daar ook
het open Nederlands Kampioenschap
over 100 kilometer gehouden. Arjan
Mombarg die de afgelopen weken in
Nederland tijdens wedstrijden op na-
tuurijs steeds in de voorste gelederen
was te vinden en enkele goede resulta-
ten heeft geboekt is er op gebrand om

ook op de Wiessensee te vlammen.
Het worden trouwens een paar hecti-
sche weken voor de Nederlandse
schaatstop, want zondagmorgen 1 fe-
bruari vertrekken de marathonschaat-
sers vanuit Karintië naar Borlänge in
Zweden waar de Grand Prix wordt ver-
reden. Deze wedstrijden zijn op 5 fe-
bruari (80 kilometer), 7 februari (100),
9 februari (150 ), 12 februari (100) en 14
februari (200 kilometer).
Direct na afloop van de laatste wed-
strijd gaat het schaatsgezelschap weer
terug naar Nederland om op 18 fe-
bruari in Groningen te starten voor
een wedstrijd om de KNSB cup. Overi-
gens is Bob de Vries winnaar gewor-
den van de Essent Cup.

Arjan Mombarg naar Weissensee
voor alternatieve Elfstedentocht
Arjan Mombarg is zaterdagavond
direct na de finale wedstrijd om de
Essent cup, welke op de kunstijs-
baan in Utrecht werd gehouden,
met zijn ploegmakkers afgereisd
naar de provincie Karintië in Oos-
tenrijk waar woensdag 28 januari
de alternatieve Elfstedentocht (200
kilometer) wordt verreden.



Sjors van Londen is de winnaar van de
eindejaars kleurplaat wedstrijd bij
Profile Bleumink. Zij heeft een mooie
fiets gewonnen, ze was er erg blij mee.

Eindejaars 

kleurplaatwedstrijd

Echtgenote Natasja hoort de woorden
van haar man aan en zegt lachend: ‘Ei-
genlijk mocht hij niet van mij, ik vond
het te gevaarlijk, maar ik weet hoe
Kees is, als hij iets leuk vindt doet hij
het hoor. Ik ben blij dat hij weer thuis
is’, zo zegt ze. Het rijden in Argentinië
en Chili heeft Kees toch als zeer bij-
zonder ervaren. 

‘In het begin van de rally heb ik een
paar keer overwogen om er mee te
stoppen. Tijdens diverse etappes gi-
gantische stofwolken, waardoor je
soms echt geen hand voor ogen kon
zien. Vergelijk het maar met het rijden
in een dorp waar een zeer dichte mist
hangt en waar toch iedereen honderd
kilometer per uur rijdt, dus eigenlijk
‘onverantwoord gevaarlijk’. Toch is
mij de Dakar Rally uiteindelijk meege-
vallen.

Van te voren heb je wel een bepaalde
voorstelling van wat je te wachten
staat. Ik dacht dat het qua conditie en
rij- techniek veel zwaarder zou zijn. De
insteek om aan een dergelijke rally
mee te doen, is natuurlijk niet voor ie-
dereen hetzelfde. 

Degene die voor het klassement rijdt,
heeft maar één doel voor ogen, zo snel
mogelijk rijden. Bij mij lag dat duide-
lijk anders, ik wilde gewoon rustig rij-
den, uiteraard wel met de bedoeling
om de finish in Buenos Aires te halen.
Wanneer de klus er aan het eind van
de dag opzit, dan weet je ook dat de
monteurs Marcel Bulten en Gerben
Vruggink, die ik net als Henk Helle-
gers heel goed ken, de motor dusdanig
goed prepareren dat je de andere mor-
gen weer gewoon van start kunt gaan.
Als coureur doe je er ook alles aan om
onderweg de motor heel te houden.

Trouwens een geweldige ervaring. Ik
ben voor werkzaamheden een aantal
keren in Brazilië geweest, Argentinië

kende ik niet. Ik heb mij er trouwens
nooit onveilig gevoeld. Buenos Aires
deed mij een beetje aan Parijs den-
ken’, zo zegt Kees Koolen. Al beoefent
hij een individuele sport, toch ziet hij
het rally- en enduro rijden duidelijk
als een teamsport. 

Zegt hij: ‘Zonder een goed team om je
heen bereik je in de sport niets. Om
ook in het dagelijks leven iets te berei-
ken heb je elkaar nodig’, aldus Kees
Koolen die op de maatschappelijke
ladder is opgeklommen tot algemeen
directeur van ‘Booking.com’. Een we-
reldwijd bedrijf in de reisbranche met
vestigingen in 25 landen en in het af-
gelopen jaar een omzet van 3 miljard
euro. Wij denken wat 2009 betreft
zelfs aan een omzet van 4 miljard eu-
ro’.

Kees Koolen spreekt deze woorden,
zonder blikken of blozen, met volle
overtuiging uit. ‘Wij behoren op inter-
net bij de twee grootste aanbieders
van hotelreserveringen ter wereld. On-
ze kracht is dat wij de mensen precies
die vakantie kunnen aanbieden, waar-
naar zij op zoek zijn. We merken dat
men steeds meer en meer online va-
kanties wil boeken. Wij kunnen alles
aanbieden, van een eenvoudig hotel
tot luxe hotels met onbeperkte moge-
lijkheden. Nadat de klant heeft ge-
boekt blijven wij dag en nacht in alle
talen, 24 uur lang bereikbaar. Moch-
ten er ergens problemen ontstaan,
dan helpen wij. Dat is onze kracht. Wij
vormen als bedrijf één club, wij heb-
ben 1200 medewerkers, waaronder
400 in Nederland. Eigenlijk een club
van allemaal ondernemers. Mijn kan-
toor in Amsterdam wijkt niet af, geen
aparte ruimte voor de directeur, ge-
woon met meerdere mensen in één
vertrek. Het gaat erom dat je de capa-
citeiten van alle medewerkers goed
moet benutten’, zo zegt de 43-jarige
Kees Koolen.

Hij woont samen met echtgenote Na-
tasja sinds 1996 met heel veel plezier
in Vorden. Het echtpaar Koolen heeft
vier kinderen: Anne, Sophie, Niels en
Sarah. Hier begon voor de heer des
huizes ook de liefde voor de motor-
sport op te bloeien. Kees: ‘Ik hoorde
van hier uit het ronken van de moto-
ren op het circuit in Delden. 

Ik ben gaan kijken en heb mij toen di-
rect aangemeld als lid van de VAMC
De Graafschaprijders’, zo zegt. Het
heeft er toe geleid dat Kees Koolen
heel wat ervaring in het enduro rijden
heeft opgebouwd. Twee keer in club-
verband meegedaan aan o.m. de zes-
daagse in Tsjechië (2002) en Slowakije
(2005) en verder op persoonlijke titel
aan Europese kampioenschappen en-
duro in Polen, Italië en Duitsland.

Geboren als boerenzoon op het Bra-
bantse platteland wilde Kees ‘voor la-
ter’ maar één ding, sporter worden.
Handbal, triatlon, sporten waar hij
zijn hele ziel en zaligheid ingooide.
Echter een auto ongeluk maakte aan
eind aan zijn sportdromen en zocht
Kees het, na de middelbare school, de
HTS en een universitaire opleiding in
Enschede, in het bedrijfsleven. 

Dit alles onder het motto: hard wer-
ken, zuinig en eerlijk zijn en altijd sa-
men een doel nastreven. ‘Het mooiste
wat er is, een bedrijf starten en opbou-
wen. Samen met twee jongens die ik
van de universiteit kende, zijn wij het
bedrijf ‘Booking.com’ begonnen, waar
ik zeven jaar als manager heb gewerkt. 

Drie jaar geleden hebben we het be-
drijf verkocht aan ‘Priceline.com. Wat
ik over twee jaar doe, weet ik nog niet.
Misschien begin ik wel weer aan totaal
iets anders’, zo zegt hij. Insiders weten
overigens dat Kees Koolen zeer begaan
is met mensen die iets willen opbou-
wen c.q. iets willen bereiken in het le-
ven. Zo is hij onder meer sponsor van
endurorijder Erwin Plekkenpol. 

‘Vroeger hebben mensen mij ook ge-
holpen om dromen te vervullen en dat
wil ik op mijn beurt ook voor anderen
doen. Niet alleen sporters ondersteu-
nen maar bijvoorbeeld ook onderne-
mers die proberen met hard werken
iets op te bouwen. Ook daar beleef ik
veel plezier aan’, zo zegt Kees Koolen.

'Je moet in je leven alles een keer
proberen'!
Vordenaar Kees Koolen na uitrijden eerste Dakar Rally

Het stond met een paar regels op de website rondom het Dakar Rally ge-
beuren: De doelstelling van Vordenaar Kees Koolen is om simpel de finish
te halen. Altijd met licht binnen zijn en geen gekke dingen doen. Je ziet
Kees waarschijnlijk nooit meer terug in de Dakar. Hij is meer het type dat
alles één keer in zijn leven gedaan wil hebben. Dakar kan dus van zijn
lijstje geschrapt worden! Weer terug vanuit Buenos Aires vertelt Kees
thuis in zijn woonkamer onder het genot van een kop koffie: ‘Dat is inder-
daad mijn principe, proberen alles in je leven één keer te doen en vooral
in het leven die dingen doen die je zelf leuk vindt. Ik heb veel affiniteit
met de motorsport en heb er een paar jaar over nagedacht en daarna be-
sloten om ook eens de Dakar Rally te rijden’, zo zegt Kees Koolen.

Programma a.s. weekend:
Zaterdag 31 januari:
Ratti C1 - Pax C4M.
Doetinchem B2D - Ratti B1D.
FC Zutphen E8 - Ratti E2C.
Dierense Boys F2 - Ratti F2C.
Zondag 1 februari:
SDZZ 5 - Ratti 2.  
Varsseveld DA2- Ratti DA1.

Vo e t b a l  R a t t i

Seniorenteam 1
Afgelopen donderdagavond heeft het
eerste team van Flash gespeeld in en
tegen Steenderen. Het team speelde in
de vaste samenstelling  met Chjehran-
do Gasper, Niels Lijftogt, Geeske Menk-
veld, Lianne en Bernadeth Heijenk.
Chjehrando won zijn enkelspel heel
makkelijk, in de eerste set haalde zijn
tegenstander slechts 5 punten. Niels
had iets meer moeite maar won ook.
Geeske had het zwaarder en verloor
helaas. Ook Lianne kon haar enkelspel
niet winnen, maar haalde in de twee-
de set wel verdienstelijk 14 punten. 
Chjehrando en Niels waren zeer goed
op dreef in hun dubbelpartij en lieten
de tegenstander niet in hun spel ko-
men en wonnen. 
Geeske en Bernadeth moesten in hun
dubbelpartij eerst op gang komen. De
eerste set werd verloren, maar de
tweede werd wel gewonnen. In een ze-
nuwslopende derde set trokken ze he-
laas aan het kortste eind met 21-18.
Hierdoor kwam de tussenstand op 3-3.
De mix van Bernadeth en Niels was
ook heel spannend. De eerste set
moest in een verlenging beslist wor-
den. Het werd 26-24 voor Steenderen.
In de tweede set werd het tempo iets
verhoogd door Bernadeth en Niels en
deze wonnen ze. Ook de derde set
werd gewonnen. 
Lianne en Chjehrando hadden het
makkelijker en wonnen met 21-7 en
21-9. Hierdoor kwam de eindstand op
5-3 voor Flash. Door deze overwinning
blijft het team tweede staan in de pou-
le. Flash 1 -Steenderen 1: 5-3. 

Recreantenteam
Dit team speelde tegen Didam en zit
toch wel in een zware poule want het
werd weer zeer zwaar voor Frans van
Gils, Theo Huntink, Beppie Menkveld,
Apsie van Dijk en Annie Eggink. Frans
verloor zijn enkelspel in twee sets en
ook Theo kwam er in zijn enkel niet
aan te pas. Beppie wist wel te winnen
met 21-11 en 21-19. Apsie trok met 20-
22, 21-10 en 16-21 net aan het kortste
eind. Het herendubbel en damesdub-
bel gingen allebei in twee sets verlo-
ren. Bij de mixen probeerde Flash er
nog van alles aan te doen. Frans en
Beppie verloren net in drie sets en ook
Theo en Annie verloren met 21-18 en
21-12. Flash R1 - Didam R3:  1-7

Jeugdteam 1
J1 speelde zaterdag tegen het jongste-
am van Wehl J2. Erik van Hoffen be-
gon goed. Hij won zijn eerste set met
21-17. In de tweede set merkte hij dat
de griep van deze week zijn tol eiste.
De precisie ging er wat af en hij ver-
loor met 16-21. Ook de derde set ging
verloren met 18-21.  Ilse van Dijk won
makkelijk in twee sets met 21-10 en 21-
11. Jelle van Rossum  had het in de eer-
ste set moeilijk, maar wist net met 22-
20 te winnen. De tweede set haalde hij
makkelijk de winst binnen: 21-12. Vera
Velhorst won ook overtuigend met 21-
9 en 21-9. In de herendubbel speelde
Okko Hinterding samen met Jelle. Het
werd een spannende partij die ze met
klein verschil wonnen: 21-17, 20-22 en
21-19. Ilse en Vera  deden het wat over-
tuigender: ze wonnen et 21-11 en 21-9.
De mixed dubbel van Erik en Ilse leek
eerst een gemakkelijke overwinning
te worden: 21-13, Maar de tweede set
verloren ze met 18-21 en ook in de der-
de set ging er te veel mis. Ze verloren
die met 19-21. Okko en Vera speelden
hun mixed dubbel overtuigend uit en
wonnen met 21-18 en 21-13. J 1 blijft
daarmee vast op de tweede plaats.
Flash J1 - Wehl J2: 6-2. 

Jeugdteam  2
J2 speelde tegen Poona GBC J4 uit
Gaanderen dat met een compleet da-
mesteam verscheen. Sander van Gils
won zijn enkelspel overtuigend met
21-7 en 21-9. Femke Nap had in het ge-
heel geen tegenstand en won met 21-2
en 21-1. Twan Helmink had het nog
wel lastig. De eerste set won hij met
22-20, de tweede set verloor hij met 11-
21, maar in de derde set pakte hij de
winst alsnog: 21-18. Tamara de Vries
won ook overtuigend met 21-8 en 21-3.

B a d m i n t o n

Uitslagen Badminton Flash. Met
uitzondering van het tweede senio-
renteam kwamen alle teams afge-
lopen week in aktie.

De dubbel van Sander en Twan won-
nen ze met gemak: 21-8 en 21-10. Fem-
ke en Tamara deden dat nog beter: 21-
3 en 21-5. Sander en Femke wonnen
ook de mixed dubbel met 21-4 en 21-7.
Tamara en Twan maakten erin de eer-
ste set nog een beetje een wedstrijd
van 21-15, maar in de tweede set ble-
ken ook zij veel te sterk voor de tegen-
stander: 21-6. Ook J2  heeft de tweede
plaats vast in handen. Flash J2 - Poona
J4: 8-0

Jeugdteam 3
J3 speelde uit tegen Didam J4.  Wesley
Boode begon met een heel spannende
partij. De eerste set verloor hij in de
verlening met 26-24. mar de tweede
set won hij met 14-21 en met 16-21 in
de derde set haalde hij het eerste punt
voor Flash binnen. Wieneke Winkels
had het moeilijk. De eerste set verloor
ze met 21-15, maar in de tweede set
blesseerde haar tegenstandster zich
waardoor ze alsnog won. Bram Bruins-
ma had het lastig. Zijn tegenstander
liet hem alle hoeken van het veld zien.
Hij verloor met 21-7 en 21-3. Rianne
Fokkink verging het jammer genoeg
niet veel beter. Ze verloor met 21-9 en
21-5. De herendubbel van Bram en We-
sley was spannend. De eerste set verlo-
ren ze maar net met 22-20. De tweede
set ging het minder. Ze verloren die
met 21-12. Rianne en Wienke makten
er een spannende partij van. Ze verlo-
ren de eerste set met 21-16 daarna
wonnen ze de tweede set met 17-21
maar verloren de beslissende set met
21-19. Bram en Wieneke verloren de
mixed dubbel met 21-17 en 21-8. We-
sley en Rianne verloren de eerste set
met 21-06, maar kwamen daarna met
16-21 mooi terug. De derde set ging he-
laas toch naar Didam 21-13. Didam J4 -
Flash J3: 6-2.

Jeugdteam 4
J4 speelde zaterdag een uitwedstrijd
tegen Poona GBC J6. Bij Poona was het
team wat uitgedund door de griep zo-
dat er maar 3 spelers waren. De offici-
ële werd daardoor bij voorbaat al een
8-0 overwinning voor Flash. De wed-
strijden die er gespeeld werden verlie-
pen als volgt: 
Niels Golstein begon met een heel
spannende wedstrijd. De eerste set
won hij net met 19-21. De tweede set
set verloor hij in de verlenging met 22-
20. In de derde set bleek Niels over de
beste conditie te beschikken. Hij won
die overtuigend met 9-21. Daarna
mocht Stefan te Riele het tegen dezelf-
de tegenstander proberen. Die was
echter al zo moe dat Stefan met groot
gemak won; 12-21 en 2-21. 
Lynn Berenpas won haar enkelspel
ook overtuigend met 13-21 en 13-21.
Laura Hulhof bleek veel te sterk voor
haar tegenstandster. Ze won met 3-21
en 1-21. Bij het meisjesdubbelspel
wonnen Lynn en Laura met 10-21 en 8-
21. Niels en Stefan speelden nog een
driesetter, die ze met 11-21, 21-18 en
13-21 wonnen. Poona J6 - Flash J4: 0-8.
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EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Nissan Almera Tino 2.0
Luxury AUT (CVT), 04-2001

158.000 km  € 9.750,-
CITROEN XSARA 1.8i 16V PICASSO PLAISIR € 12.950 05-2005 108.000 km 
MAZDA DEMIO 1.5i EXCLUSIVE € 8.750 01-2003 53.000 km 
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL AGILA Z1.2XEP 16V MAXX € 8.250 11-2004 37.000 km 
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 10.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT PARTNER 1.6 MULTIVAN AIRCO € 12.250 04-2004 54.000 km
PEUGEOT 107 XS 1.0-12V 3-DRS € 11.800 09-2008 67 km 
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V 3-DRS € 10.250 04-2003 116.000 km 
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 7.500 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN SOL € 17.750 04-2004 65.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 11.250 01-2003 90.000 km 

Autobedrijf
MelgersZutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

OPEL CORSA 1600-16V GSI 1998 € 3950
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2003 € 7750
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 1999 € 4450
OPEL ASTRA 1600 5-DRS COMFORT 2002 € 7950
OPEL ASTRA 1600 STATION COMFORT 2002 € 8450
OPEL ASTRA 1700 DTI EDITION STATION 2002 € 8450
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 € 11950
OPEL ASTRA 1800 COSMO AUTOMAAT 2004 € 12950
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2000 € 8950
OPEL ZAFIRA 1600 ELEGANCE 7-PERS. 2001 € 8950
OPEL ZAFIRA 2200-COSMO NW.TYPE 7-PERS. 2006 € 20950
OPEL VECTRA 1600-16V B.EDITION AUTOM. 2001 € 5950
OPEL VECTRA 1600-16V B.EDITION STATION 2000 € 6950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 € 17950
AUDI A3 1600 3-DRS 1998 € 4950
BMW 318 EXCLUTIVE 2002 € 13950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 € 14950
RENAULT SCENIC 2.0 AUTOMAAT 2003 € 9950
FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 € 15950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 € 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 € 15950
MERCEDES C 180 CLASSIC 2001 € 13950
MERCEDES E 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 € 28950
MERCEDES S 500 SEDAN LANG/AUTOMAAT 2001 € 22950
MERCEDES VITO GRIJS KENTEKEN 2004 € 9950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 € 16950
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 € 19950
VOLVO S40 1800 4-DRS 1999 € 4450

VW Passat 
1900 TDI Comfort Station,

2006  € 22.950,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Premium Navigatie, 04-2007, d.blauw, 20.000 km
Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, 5-2006, 36.000 km, Luxe uitvoering
Peugeot 107 XS, 5 drs, 9-2008, Rood, Org. radio/cd speler
Audi A4 2.0 20v, 4-2001, Grijs/groen met., 109.000 km.
Opel Combo, 8-2003, Grijs kenteken, Airco, Radio/cd, 70.000 km
Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO, 95.000 km
Fiat 500, 7-1972, Wit, 71.000 km KLASSIEKER Zeer nette staat.

Peugeot 206 
X-Design 5-drs, 11-2005,

rood, radio/cd, 42.000 km

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats.

Audi A3 1.6 74KW Ambiente 08-2000 190.395 km € 8.000,-
Daewoo Nubira 1.6 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Note 1.4 16v Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 8.950,-
Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2002 137.183 km € 9.750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2004 80.569 km € 14.500,-
Suzuki Alto 1.1 5-drs GLX Jubilee-2 01-2005 32.960 km € 5.950,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 13.595 km € 24.950,-
Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 13.500,-

Fiat Panda 1.2 Dynamic
airco, blauw, 8.283 km

09-2007, € 8.450,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Zelhemseweg 22a, 7255 PT  Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB  Brummen. Telefoon (0575) 56 14 98
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De zangers die in de kaartenbak zitten
worden voor elk project aangeschre-
ven en kunnen zich dan vervolgens
wel of niet voor dat bepaalde project
opgeven. Nadat de oprichter, Kees van
Dusseldorp, samen met Mirjam Be-
rendsen als organist, het koor enige ja-
ren had begeleid, heeft Wilbert Be-
rendsen het dirigeerstokje in 2007
overgenomen.

‘Capriccio’ gaat het eerste lustrum op
zondagmiddag 17 mei in de plaatselij-
ke dorpskerk vieren. Een concert met
Psalm 150 van César Franck, Miserere
Mei van William Bird en het Requiem
van Gabriel Fauré. Het wordt sinds de
oprichting, het tiende concert van ‘Ca-
priccio’. De repetities voor dit concert
starten vrijdagavond 16 februari om
20.00 uur. 

Om het geheel completer te maken is
het bestuur van het koor naarstig op
zoeken naar tenoren. Ook is een enke-
le ‘hoge’ sopraan welkom.
De overige stemmen zijn compleet.
Mochten er mannen zijn die mee wil-
len zingen in het prachtige Requiem
van Fauré, dan zijn die vrijdag 6 fe-
bruari in de Voorde, achter de kerk,
van harte welkom.

Koor zoekt tenoren en een enkele hoge sopraan

Eerste lustrum vocaal ensemble
'Capriccio'
Het vocaal ensemble ‘Capriccio’
werd in 2004 opgericht. Er werd be-
gonnen met het geven van een
Bach concert, waarna diverse con-
certen met muziek uit vele stijlpe-
rioden, volgden. Van Barok tot he-
dendaags, met en zonder begelei-
ding en vaak met wisselende bezet-
ting. Dit als gevolg van het feit dat
‘Capriccio’ een projectkoor is.

Naast verhalenvertelster Dinie Hid-
dink uit Lochem, ook wel de Annie
M.G. Schmidt uit de Achterhoek, dra-
gen ook de Vordense cabaretier Erik
Knoef,  en muziekproducent/accorde-
onist Willem te Voortwis en het Win-
terswijkse zangtalent Yolanda Tangel-
der hun steentje bij. Nieuw aan de
voorstelling in Vorden is, de medewer-
king van de achterhoekse troubadour
Gery Groot Zwaaftink, gitarist Rob
Heuvelink en Natuurfotograaf Ad van
Roosendaal.
Verhalenverteller en troubadour
Gery Groot Zwaaftink

"Verrassend" is vaak het eerste woord
dat je te binnen schiet bij de aanvang
van Gery's optreden. Je wordt dan ook
als publiek al gauw meegesleept door
zijn wonderlijke vertellingen en verha-
len die hij afwisselt met het zingen
van liedjes en ballades.
Dan weer zijn zijn teksten subtiel en
ontroerend dan weer komisch of zelfs
absurd, maar altijd hebben ze de be-
doeling de toeschouwer te raken en
amuseren.
Door de manier waarop hij zijn onder-
werpen brengt, geeft hij ze kleur en
lichten ze, als het ware, op uit de alle-
daagsheid van het bestaan. Bijvoor-
beeld in liedjes als 'Dageraad', 'de
Straat' of 'Tweeduuster, maakt van het
leven een verhaal'.
Gery speelt normaal zijn liedjes in z'n
eentje als rondreizend troubadour
met vaste woonplaats. Maar omdat hij
bezig is met zijn derde cd, die begin
volgend jaar op de markt komt, heeft
hij de jongens van zijn band gevraagd

om mee te doen. dus u kunt verwach-
ten: Gery Groot Zwaaftink zang en gi-
taar, Rob Heuvelink ook op de gitaar.
U krijgt een avond met verhalen en
sprankelende luisterliedjes, in het
Achterhoeks dialect.

Cabaretier Erik Knoef
Grote pretenties? Nee, die zijn hem
vreemd. Erik Knoef uit Vorden heeft,
naar eigen zeggen, zijn doelen eigen-
lijk al bereikt. Overdag verdient hij de
kost als directeur van een transportbe-
drijf in Doetinchem, zijn vrije tijd vult
hij met muziek (gitarist/accordeonist
in de band Over The Hill) en cabaret.
Die combinatie vindt hij prima, dat
geeft houvast.
"Het lijkt mooi om als cabaretier door
het leven te gaan, maar het is een on-
zeker bestaan. Alleen de gedachte al
dat je elk jaar met een nieuw pro-
gramma moet komen zou me onrus-
tig maken. Bovendien, er kan maar
een Herman Finkers zijn; slechts een
enkeling komt bovendrijven", zegt
Knoef.
Toch, of hij het nu wil of niet, zijn ster
is langzaam rijzende. Als solocabare-
tier en als lid van de al zeventien jaar
bestaande cabaretgroep Hoe? Zo!
In menig Achterhoeks etablissement
wist en weet hij de lachers op zijn
hand te krijgen. Het stadium van de
schuifdeuren en achterafzaaltjes
heeft Knoef achter zich gelaten, getui-
ge ook zijn optreden in de schouw-
burg jl. in Lochem in de theatervoor-
stelling  'De Achterhoekse seizoenen'.
Knoef klaar voor het grotere werk' kop-
te een weekblad een tijdje geleden.

Knoef vindt die publiciteit maar zo-zo:
"Het verwachtingspatroon wordt
enorm opgeschroefd".
Kom, kom, niet te bescheiden; organi-
sator/kunstenaar Fons Rouwhorst
heeft hem er niet voor niets bij ge-
haald. "Met minimale middelen, feite-
lijk zonder attributen, kan Erik de
zaal laten bulderen", stelt Rouwhorst.
Knoef heeft de gave van het woord, im-
proviseert veel, bedenkt grappen ter
plekke, snijdt actuele onderwerpen
aan, betrekt het publiek bij z'n confe-
rences en praat in het dialect. En dat
laatste wordt natuurlijk zeer gewaar-
deerd in deze regio. 
"Dialect is mijn moederstaal, het Ne-
derlands is een vreemde taal. Op de
middelbare school in Lochem stond ik
vanwege dat dialect bekend als de
boer van de klas. Hoe diep dat zit
bleek tijdens een loodzware oefening
in mijn diensttijd. Ik was na afloop zo
kapot dat ik alleen nog maar wat in
het Achterhoeks kon brabbelen".
Het dialect mag dan gewaardeerd wor-
den in deze regio, buiten het Neder-
Saksisch taalgebied slaat het dood.
Dat ondervonden de leden van Hoe?
Zo!, toen ze in Bergschenhoek ('Was
een ongelukje') en Tilburg (voorronde
Cameretten) optraden. In beide geval-
len gingen veel grappen de mist in
omdat de taal niet werd begrepen. In
'De Achterhoekse seizoenen' komt
Erik Knoef met twee nieuwe verhalen.
Het ene gaat over het digitale tijdperk,
het andere over Pasen. "Pasen leeft
niet alleen binnen het christelijke ge-
loof. Ook voor de joden - uittocht uit
Egypte - en de Germanen - paasvuur
en eieren als teken van vruchtbaar-
heid - heeft het feest een speciale bete-
kenis. In de beleving van veel natuur-
volkeren is het de overwinning van
het licht op het donker. Al die facetten
breng ik samen in deze conference".
Het lot van kleine boeren ('Köttelboe-
renblues'), het navigatiesysteem Tom-
Tom, plastische chirurgie - alleen of sa-
men met de groep snijdt Knoef diverse
(actuele) onderwerpen aan. "Er staat
soms maar weinig op papier. Veel ge-
beurt à l'improviste en dat gaat vaak
goed. Maarten van Rossem, zo heb ik
begrepen, doet dat ook als hij ergens
in het land een lezing geeft. Ter plek-
ke verzint hij wat." In het recente ver-
leden wilde Knoef nog wel eens mora-
liserend en belerend uit de hoek ko-
men, waarbij hij bij voorbeeld klein-
burgerlijkheid op de korrel nam. Die
fase heeft hij naar eigen zeggen achter
zich. "Ik ben milder geworden", con-
stateert hij.
Maar ook weer niet zo mild dat het pu-
bliek rustig achterover kan leunen bij
zijn voorstellingen. Wie te laat komt
of bij wie het mobieltje af gaat, is erbij.
"Wat dat laatste betreft, dames krijgen
het advies het apparaat op trillen te
zetten en hem in te brengen, dan heb-
ben ze er nog plezier van", zegt Knoef
met een schuine glimlach.
"En wie leuker meent te zijn dan ik
gaat ook niet fijn naar huis. Kan me zo
voorstellen dat ik zo'n persoon als
volgt toespreek: 'Ga maar even staan,
dan kunnen de mensen zien wat voor
leuke kerel je eigenlijk bent. En, da-
mes en heren, ik word hiervoor be-
taald maar hij doet het helemaal voor
niks. Wat een kanjer'".
Men is dus gewaarschuwd. Kaarten
zijn telefonisch te bestellen via (0575)
55 65 38.

Achterhoekse humor vanuit de losse pols
Cabaretier Erik Knoef, Gery Groot Zwaaftink

Wegens het succes van de voorstelling "De Achterhoekse Seizoenen"
november jl. in de schouwburg Lochem en een compleet uitverkochte
voorstelling, waardoor er meerdere mensen teleurgesteld moesten
worden, gaat er een tweede theatervoorstelling plaatsvinden op zaterdag-
avond 31 januari in het Dorpscentrum Vorden. Verhalen, gedichten,
cabaret, klankbeelden, zang, muziek en veel humor zijn de ingrediënten
die "De Achterhoekse Seizoenen" tot een bijzonderde voorstelling maakt.

Het dart toernooi bij Socii is zaterdag
weer gespeeld. Over vier poules ver-
deeld gespeeld te hebben kwam men
met 16 koppels in de winnaarsronde,
de rest speelde in een verliezers poule.
In de verliezers ronde ging het dames-
team Gerdi Megens en Esther Pierik
met de beker naar huis. Bij de win-
naars waren veel mooi gelijk opgaan-
de partijen, zelfs de finale werd een

thriller, hier waren Rob Golstein en
Eelco Pierik net iets te sterk voor Gijs
Hofstede en Martijn Gr Roesink. Derde
werden Roland Wolbrink en Erik Olt-
hof zij wonnen van Hans Jansen en
Henk Jan Rietman. De organisatie kan
terugkijken op een geslaagd toernooi.

Aanstaande zondag moet Socii 1 in-
halen, men moet uit tegen St. Joris.

S o c i i  n i e u w s

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Hemdekneupe.

B. Luikebla.

C. Pinksterblome.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Weulen Kranenbarg in Vorden is al ja-
ren hét bekende adres voor allerlei
materiaal op gebied van tuininrich-
ting. Het bedrijf verkoopt naast een
groot assortiment bestrating, tuin-
hout, tuinhuizen en natuursteen ook
alle bijbehorende accessoires. Hierbij
valt te denken aan verlichting, water-
ornamenten en exclusieve inrijpoor-
ten. Naast de bestaande showtuin van
meer dan 1500 m2 wordt er begin
februari een nieuwe overdekte tuin ge-

opend. Hier zijn de nieuwste trends
voor het komende seizoen weer in ver-
werkt.
Voor iedereen die wat wil gaan onder-
nemen in de tuin is Weulen Kranen-
barg dus zeker een adres waar je ge-
weest moet zijn. Het aantal plaatsen
voor de actie is beperkt. Gezien het
succes van de vorige keer raden wij
iedere geïnteresseerden aan snel te
reageren. Voor meer informatie zie
advertentie elders in dit blad.

Gratis tuinschets maken

Wilt u uw tuin aanleggen of veranderen, maar u weet zelf nog niet goed
hoe? Dan is het altijd makkelijk om daarbij advies te krijgen van iemand
die er kijk op heeft, iemand die als dagelijks werk heeft het ontwerpen en
aanleggen van tuinen in allerlei vormen en maten. Die gelegenheid krijgt
u nu bij Weulen Kranenbarg in Vorden. Na het overweldigende succes van
de vorige keer, wordt de actie "creëer je droomtuin" weer gehouden op vrij-
dag 13 en zaterdag 14 februari. Het idee van de actie is dat consumenten
zich kunnen opgeven om een gratis en vrijblijvende tuinschets te laten
maken door een professioneel tuinontwerper. Deze actie zal gehouden
worden in samenwerking met verschillende hoveniersbedrijven. Zij kun-
nen desgewenst ook de uitvoering van het plan voor hun rekening nemen.

Weulen Kranenbarg is al jaren hét bekende adres voor allerlei materiaal op gebied van
tuininrichting.

Wat dat betreft toont de Dorpsraad
Wichmond-Vierakker historisch besef.
Zij gebruiken een door Rien Overvelde
ontworpen logo, met een afbeelding
van Ludger, als hun beeldmerk. Deze
Ludger stak in 794 als missionaris bij
Brummen de IJssel over om in
Withmundi een kerk te stichten en
om van daaruit de Achterhoek te ker-
stenen. Vrijwel alle plekken en kernen
in de gemeente Bronckhorst hebben
op de één of andere manier wel iets
met Ludger te maken. In alle 5 ge-
meenten, van voor de her-inrichting,
is ‘iets’ van Ludger bewaard gebleven
en nog steeds te zien. Het is daarom
ook een geweldig initiatief van de Lud-
gerkring Oost-Gelderland om op de
plaats waar deze latere Bisschop van
Münster zijn eerste voetstappen op
Bronckhorster bodem heeft gezet een
blijvende herinnering aan dat feit te
creëren. Eind maart zal bij de gemeen-
tegrens met Zutphen een Ludgermo-
nument worden onthuld. Ludger / Li-
udger / Ludgerus kwam van oorsprong
uit de omgeving van Utrecht en pre-
dikte in navolging van de Angelsaksen
Willibrord (overleden 739) en Bonifati-
us (overleden 754) het evangelie onder
de Friezen in het noorden en de Sak-
sen in het oosten. Hij is in 742 geboren
en trok vanaf zijn vijftigste verjaardag
in opdracht van Karel de Grote gedu-
rende zeventien jaar (792-809) rond
door de Saksische gebieden ten oosten
van de IJssel, in de Achterhoek en het
Duitse Westfalen. In het boekje
‘Withmundi-Wichmond 794-1968
(Het oudste kerkdorp van de Graaf-
schap)’ schrijft M. Reinders O.F.M. een
pater franciscaan (OFM = Latijnse af-
korting voor Ordo Fratrum Minorum,
de orde van de minderbroeders=fran-
ciscanen), dat Ludger nogal haast had
om een kerk te stichten in Wichmond.
Voordat doel zal hij wel een deel van
de relikwieën uit Utrecht hebben ont-

vangen. We kunnen dan denken aan
bv. een stuk van het heilig Kruis of kle-
dingstuk van Christus zelf, hetgeen
zeer waarschijnlijk lijkt, omdat bij de
Salvator kathedraal van Utrecht inder-
daad al van oudsher een aparte Heilig-
Kruis kapel heeft gelegen, welke aan
het begin van de negentiende eeuw
helaas gesloopt werd. Dat dergelijke
relikwieën er nog steeds zijn hebben
we te danken aan sint Helena, de moe-
der van de Romeinse keizer Constan-
tijn, die niet alleen zelf een gelovige
christin was, maar ook haar zoon er-
toe wist te brengen om het christelijk
geloof te erkennen (edict van Milaan
in 313) en een einde te maken aan de
christenvervolgingen. Vanuit Israël
heeft zij vele relieken naar Rome laten
overbrengen. Van waaruit ze verder
verspreid zijn over Europa. Ludger zal
absoluut vele malen de weg van Wich-
mond en Vierakker naar Hengelo ge-
volgd hebben om van daaruit via de
Aaltenseweg naar Duitsland te gaan.
Deze oeroude route werd sinds die tijd
ook wel de ‘Werdense Weg’ genoemd
en vormde de verbinding tussen het
toentertijd gestichte klooster Werden
onder Essen en de kerken en hoven op
de route van Werden via Boekholt, Zel-
hem, Hengelo, Wichmond en Hall
naar Doornspijk. 

In oude geschriften komen we de her-
bergen ‘de Vos’ in Wichmond en ‘de
Vlieg’ in Vierakker als pleisterplaatsen
tegen op dat deel van de oude route
van Zutphen naar Aalten en vandaar
uit naar Duitsland. In die periode wa-
ren de landsgrenzen nog niet zo afge-
bakend en kon de Nederlandse Ludger
zo maar in het jaar 805 de eerste Bis-
schop van Münster worden en dat tot
zijn dood in 809 blijven. Dwars door
de huidige gemeente Bronckhorst liep
tot 1561 de grens tussen de bisdom-
men Utrecht en Münster. In het histo-

rische raadhuis van Münster, o.a. be-
kend door het tekenen van het Ver-
drag van Münster op 15 mei 1648,
waarmee een einde kwam aan de 80-
jarige oorlog tussen Spanje en ons
land, hangt nog steeds het beeld van
Ludger, dat op de foto te zien is. Wilt u
reageren op deze aflevering? Stuur
dan s.v.p. een brief aan de heer Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH Zelhem.
Bellen kan ook via telefoonnummer
06-22099960 en reacties per e-mail
kunt u versturen aan: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (75)
Bronckhorst is een rare fantasienaam, die niets met de geschiedenis van
onze gemeente te maken heeft. Door de schrijfwijze met ’ck’ moet het dat
blijkbaar wel suggereren. Veel beter zou het zijn geweest om de ongeveer
30.000 ha, die vanaf de watertoren in Aalten richting Zutphen te zien zijn,
Ludgerland te noemen. De naam van Ludger is immers onlosmakelijk
met onze uitgestrekte plattelandsgemeente verbonden.

Alleen inwoners van de genoemde ge-
meenten kunnen gebruik maken van
dit aanbod. Met deze actie worden
twee vliegen in één klap geslagen. De
toename van ongewenste  kittens
wordt voorkomen en katten kunnen
gemakkelijker teruggevonden worden
wanneer ze weggelopen zijn. De die-
renartsen in Eerbeek, Brummen, Gors-
sel, Hengelo gld., Laren gld., Lochem,
Steenderen, Vorden, Warnsveld, Zel-

hem en Zutphen die deze actie mede
mogelijk maken, zijn erg enthousiast
hierover. Bij het chippen van uw kat
wordt er een chip ter grootte van een
rijstkorrel onder de huid aangebracht.
Op deze chip bevindt zich een uniek
registratienummer, dat wordt opgeno-
men in de Nederlandse Databank Ge-
zelschapsdieren. Met een speciaal af-
leesapparaat kan het registratienum-
mer worden afgelezen, waardoor op
eenvoudige wijze de eigenaar van de
kat is terug te vinden. Meer informatie
is te vinden op www.ndg.nl Ieder voor-
jaar stromen de asiels weer vol met
katten en ongewenste kittens. Door
katten tijdig te laten steriliseren of ca-
streren kan dit worden voorkomen.
Dierenbescherming OverGelder en de
dierenartsen roepen katteneigenaren
dan ook op hun verantwoordelijkheid
te nemen en hun dier te laten helpen.

Actie: gratis kat chippen
In februari organiseert Dierenbe-
scherming OverGelder samen met
de dierenartsen in de gemeenten
Bronckhorst, Brummen, Lochem
en Zutphen de actie "Love is in the
air". Katteneigenaren die hun dier
laten steriliseren of castreren in de
actieperiode van 1 februari t/m 28
februari krijgen een chipregistra-
tie cadeau.

Met het hijsen van de ROMAS vlag
werd de dag geopend. Was het in de
ochtenduren nog wel rustig, in de
middag en avond was de ruime par-
keerplaats veel te klein. Langs de weg
stonden nog vele auto’s van leveran-
ciers, klanten, buurt, collega’s, familie

en vrienden. Zij keken allemaal hun
ogen uit. Het materieel was schoon en
fraai opgesteld en de werkplaats was
omgebouwd tot feestzaal. Daar werd
uitgebreid met elkaar bijgepraat bij
een drankje van de tap van De Tol.
Broodjes werden klaargemaakt door

Vleesboerderij Garritsen. De kinderen
vermaakten zich op een Alfun spring-
kussen. Vele cadeaus werden meege-
bracht voor Rob Masselink en zijn
vrouw Hilda, waaronder een grote
krentenwegge van de buurt, die daar-
mee aangeeft blij te zijn met de nieu-
we buren. De vele reacties waren posi-
tief en daar waren Rob en zijn mede-
werkers zeer tevreden mee. Het werd
meerdere keren gezegd: “De mensen
hebben vertrouwen in dit bedrijf!”

Twee bedrijven, twee namen, één man: Rob Masselink

Drukte tijdens Open Huis

Het bedrijf ROB MASSELINK loon, sloop en grondverzetbedrijf en ROMAS
grondwerken bv hielden een Open Huis. Meer dan 800 belangstellenden
kwamen vrijdag 23 januari jl. een kijkje nemen in het vernieuwde bedrijf
aan de Broekstraat in Hummelo.

Veel belangstelling was er voor de schuren met materieel en de receptie in de werkplaats. De buurt is blij met Romas en bracht een tradi-
tionele krentenwegge mee.

Kamphuis uit Vorden startte in de ca-
tegorie Men 1945-1949. In een inter-

nationaal deelnemersveld wist hij op
een tiende plaats te eindigen en hij
was hiermee de tweede Nederlander.
Zutphenaar Frans de Wit wist in de ca-
tegorie Men 1950-1954 de finish als
21e te passeren. Beide wedstrijden
werden onder goede weersomstandig-
heden verreden.

Kamphuis tiende op WK
De veldrijders Garjo Kamphuis en
Frans de Wit van RTV Vierakker-
Wichmond hebben zaterdag deel-
genomen aan het WK Masters in
het Belgische Mol.
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

Bij drukkerij Weevers in Vorden is dit niet meer mogelijk.

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

Waar is de Commissie Oost-Europa Hengelo

op het moment mee bezig
Wij willen iedereen de beste wensen doen toekomen voor het nieuwe jaar
en hopen dat u samen met ons de mensen in Oost-Europa wilt blijven on-
dersteunen daar dit nog steeds hard nodig is.

Op onze achterban avond, eind vorig jaar, die goed bezocht werd en waar
ruim tijd was om te praten over wat belangrijk is voor onze hulp aan Roe-
menie voor de nabije toekomst, bleek duidelijk dat er nog steeds veel be-
hoefte is in Roemenie voor incontinentiemateriaal. Dus ligt er bij u nog
een pak dat niet meer gebruikt wordt lever het dan aub. in. Ook kraam-
pakketten die niet of gedeeltelijk gebruikt zijn, zijn van harte welkom. In
het kopje van onze wekelijkse aankondiging in het Contact staat waar en
wanneer u spullen kunt inleveren. 

Wij gaan ook verloskundigen benaderen en ook via begrafenisonderne-
mers proberen meer incontinentiemateriaal binnen te krijgen. Hierbij
willen we ook een oproep doen voor babykleding, katoenen luiers, hand-
doeken ed. In de kleine ziekenhuizen komen veel zigeunervrouwen beval-
len. Zij behoren tot de aller armsten van Roemenie. Zij hebben meestal
niets voor hun baby en het zou zo fijn zijn hen ieder een setje kleding en
wat luiers te kunnen meegeven. Ook witte lakens en witte handdoeken
voor de ziekenhuizen zijn nog steeds hard nodig. Vanuit Ocna-Mures
kwam het verzoek of wij konden meehelpen om een bejaarden verzorg-
ster te betalen, er waren 2 wijk bejaardenverzorgsters die betaald werden
door een groep uit Duitsland. Zij hebben helaas om financiele redenen
moeten afhaken, zodat er nu nog maar 1 bejaardenverzorgster is en dit
op een gemeenschap van ongeveer 20.000 inwoners. 

U begrijpt ook dit is hard nodig en wij zijn dan ook druk doende dit voor
elkaar te krijgen. Wij willen dit ook bij de gemeente Ocna aankaarten zo-
dat ook zij hun steentje, hoe klein ook, bijdragen. Dit geeft meer inhoud
aan dit beroep en meer betrokkenheid bij het ouderenbeleid. Nu is het al
zo dat de kinderen van de ouderen voor 20 % meebetalen aan de hulp
voor hun ouders. Ook dit juichen wij van harte toe omdat zij zo betrok-
ken blijven. 

De gaarkeuken in Toplita draait na de broodnodige aanpassingen, zoals
bijvoorbeeld een nieuwe koelkast, boiler, pannen ed. weer op volle toeren.
Voor 25 euro per maand kunt u iemand dagelijks van een warme maal-
tijd voorzien. Wilt u hier aan mee doen doe dit dan via ons bankrekening
nummer onder vermelding van warme maaltijd. Natuurlijk is een bedrag
van 25 euro per maand een heel bedrag, maar is het niet een leuk idee dit
met familie vrienden of buurt te organiseren? 

Natuurlijk blijven ook eenmalige giften van harte welkom. Ons bankreke-
ning nummer vind u ook weer wekelijks in onze vaste rubriek. Het lijkt
wel een opsomming van dingen die wij nodig hebben en geld dat wij vra-
gen, maar wij vragen het niet voor ons zelf maar voor onze medemens,
niet eens zover hier vandaan die het ondanks het feit dat het met onze
economie wat slechter gaat, nog vele malen minder hebben. 

Zonder uw steun kunnen wij het niet. Volgende keer vertellen wij u weer
wat meer van hoe de zaken er momenteel voor staan en onze plannen
voor de toekomst.

In dit programma strijden 13 basis-
scholen tegen elkaar. Door drie spel-
len in en rond te school te spelen
wordt er uiteindelijk een winnende
school bekend gemaakt. Tussen de
drie spellen door is er een wekelijks
item dat heet "Het Gebouw". Ditmaal
gaan twee leerlingen op pad om te kij-
ken wat er allemaal komt kijken bij

het bereiden van een maaltijd voor
hun opa en oma in het woonzorgcen-
trum. Deze maaltijden worden in zeer
grote aantallen bereid in een zogehe-
ten productiekeuken. Alle apparatuur
voor het bereiden van de maaltijden
én het doen van de vuile vaat nadien
wordt geleverd door Metos uit Ruurlo.
In de scene zien we hoe de leerlingen
samen met onze service-monteur, Erik
Heinen uit Aalten, op onderzoek uit
gaan en hoe zo'n productiekeuken
functioneert.  De herhaling van deze
uitzending is te zien op vrijdag 6 fe-
bruari om 11.50 uur.

Metos uit Ruurlo op JETIX te zien
Op zaterdag 31 januari om 11.20
uur is Metos Kitchen Intelligence
te zien op de landelijke TV-zender
JETIX in het spelprogramma Natio-
nale Kids TV.

Hartveilig wonen is een gezamenlijk
initiatief van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland, Ambulan-
cezorg Noord en Oost Gelderland, Ge-
neeskundige Hulpverlening bij Onge-
vallen en Rampen en RAV Noord en
Oost Gelderland. Organisaties die
staan voor deskundige dienstverle-
ning. In nauwe samenwerking met de
gemeente Bronckhorst, EHBO, het Ro-
de Kruis en de stichting Reanimatie
Zelhem hebben zij nu in Bronckhorst
een begin gemaakt met het opzetten
van een Hartveilig wonen reanimatie-
netwerk van vrijwilligers.

De bijeenkomst werd geopend door
wethouder Anne van Kuil van de ge-
meente Bronckhorst. Zij ging in op het
nut van een reanimatienetwerk en
hoe de gemeente omgaat met het pro-
ject Hartveilig wonen in Bronckhorst.
Met een powerpoint presentatie werd
door Tine Oldekamp, manager pro-
jectgroep Hartveilig wonen, uitleg ge-
geven hoe het project is ontstaan en
hoe men in Bronckhorst kan komen
tot een reanimatienetwerk van vrijwil-
ligers. Na de AED-demonstratie was er
gelegenheid om vragen te stellen over
het project waar veel gebruik van
werd gemaakt. Veel vrijwilligers mel-
den zich aan voor het reanimatienet-
werk.

Jaarlijks worden in Nederland 15.000
mensen getroffen door een hartstil-
stand. Dit kan overal gebeuren: thuis,
als u aan het sporten bent of tijdens
het werk. Bij hartfalen is snelle en
doeltreffende hulp binnen de eerste
zes minuten van levensbelang. Door
een systeem op te zetten waarbij ge-
trainde vrijwilligers ingezet kunnen
worden voor acute harthulp met als
doel zo snel mogelijk starten met rea-
nimatie en het gebruiken van een
AED (Automatische Externe Defibrilla-
tor), kan de overlevingskans bij een
acute circulatiestilstand sterk worden
verbeterd.

Hartveilig wonen is een hulpsysteem
waarbij vrijwilligers in uw omgeving

snel ter plaatse kunnen zijn om ie-
mand met een hartstilstand te reani-
meren. Bij hartproblemen is deze snel-
le eerste hulp, totdat de ambulance ar-
riveert, onmisbaar en vaak levensred-
dend! Als de vrijwilligers gebruik kun-
nen maken van AED’s is de overle-
vingskans nog groter. Het apparaat
geeft de patiënt een stroomstoot,
waardoor het hart weer een normaal
ritme kan krijgen. Voor de bediening
van het apparaat en om te weten wat
het apparaat kan en doet dient u een
cursus te volgen.

Het project Hartveilig wonen is be-
doeld als aanvulling binnen de keten
van de acute hulp. Oldekamp: “Wij
hebben huisartsen, ambulances en al-
lerlei zaken op dit gebied. Maar toch is
er nog winst te halen in de eerste zes
minuten nadat bijvoorbeeld iemand
getroffen is door een hartstilstand.
Met name op die eerste zes minuten
willen we een specifieke zorg organi-
seren en dat is op buurtniveau. Zorg
die mensen aan elkaar kunnen verle-
nen. Buren aan buren, collega’s aan
collega’s om enkele voorbeelden te
noemen”.

Bij een verdenking van een hartstil-
stand alarmeert de meldkamer 112 de
tien dichtstbijzijnde opgeleide en ge-
registreerde vrijwilligers. Zij ontvan-
gen een sms-bericht op hun mobiele
telefoon met de locatie van het slacht-
offer of de locatie van de dichtstbij-
zijnde AED. Hierdoor is altijd snel ie-
mand ter plaatse om te reanimeren en
kan een ander zorgen dat de AED zo
snel mogelijk op de juiste plaats is.
Op dit moment zijn er veel vrijwilli-
gers in de gemeente Bronckhorst die
kunnen reanimeren en binnen de ge-
meente zijn er ook al een groot aantal
AED’s. “Het project gaat er nu vanuit
dat als er regie is tussen de hulpverle-
ners en AED’s, dat men van elkaar
weet wie kan reanimeren en waar de
AED’s zijn”, legt projectgroepmanager
Tine Oldekamp uit. “Als daar centraal
regie in is en aangestuurd wordt op
het moment wanneer iemand getrof-

fen wordt door een hartstilstand, dat
zowel iemand die kan reanimeren en
de AED bij het slachtoffer tezamen ko-
men om hulp te bieden”.

Vrijwilligers gezocht
Voor het project zijn meerdere vrijwil-
ligers nodig! Wilt u eerste hulp verle-
nen aan bewoners van uw directe
woonomgeving door te reanimeren of
een AED te bedienen? Dan zijn de or-
ganisatoren van het nieuwe reanima-
tienetwerk in de gemeente Bronck-
horst op zoek naar u! Wat is nodig om
deze hulp te kunnen verlenen?

U beschikt over een mobiele telefoon,
waarmee u sms-berichten kunt ont-
vangen. Vrijwilligers worden via sms-
berichten ingeschakeld. U kent de
straten in uw directe woon-en/of werk-
omgeving. U bent gezond en kunt zich
kortdurend flink inspannen. U bent
bereid om een training van vier uur te
volgen (de training ‘Basale reanimatie
en AED-bediening’). Als u al in het be-
zit bent van een geldig diploma ‘Basa-
le reanimatie en AED-bediening’ van
de Nederlandse Reanimatieraad
(NRR), dan hoeft u de training niet te
volgen. U kunt zo in het systeem opge-
nomen worden. De trainingen starten
vanaf begin februari 2009. Na de trai-
ning kunt u eerste hulp verlenen door
te reanimeren en een AED bedienen.

Meldt de AED in uw organisatie
aan
Naast vrijwilligers zijn de organisato-
ren ook op zoek naar AED’s die in
Bronckhorster organisaties/instellin-
gen aanwezig zijn en in het project
mogen meedraaien. Op scholen, be-
drijven, kerken, sportcomplexen zijn
AED’s aanwezig. Bent u in het bezit
van een AED en bereid om uw AED ten
behoeve van Hartveilig wonen te laten
registreren, meldt u dan aan!

Start en aanmelden
Het is de bedoeling om vanaf 1 februa-
ri 2009 te starten met Hartveilig wo-
nen in Bronckhorst. Wilt u zich opge-
ven als vrijwilliger of de AED van uw
organisatie/instelling aanmelden, dan
kunt u contact opnemen met Jan Ot-
ten van de gemeente Bronckhorst.
Ook voor meer informatie kunt u bij
hem terecht.

Een AED daar red je levens mee!

Reanimatienetwerk voor vrijwilligers
in Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst is een begin gemaakt met het opzetten van
een Hartveilig wonen reanimatienetwerk van vrijwilligers. Afgelopen
maandag was er een voorlichtingsbijeenkomst in zaal Langeler over Hart-
veilig wonen in Bronckhorst die druk werd bezocht.

Wethouder Anne van Kuil hield een inleiding en opende de bijeenkomst.



Door deze verloting is het mogelijk
om deze middag een geheel gratis eve-
nement te organiseren voor de kinde-
ren, zoals een "rondje"Kranenburg
met de nieuwe Prins en Adjudant, on-
der leiding van "de Schaddestekkers"
uit Ruurlo, met aansluitend een kin-

dertheater, Peter en de vliegmachine
met de grote tovershow, en is tijdens
deze voorstelling het drinken en een
snoepzakje met een frietbon geheel
gratis.

De vrijwilligers van Kranenburgs Car-
naval gaan de zaterdagen 31 januari
en 7 Februari op pad om de loten te
verkopen, 31 januari in en rond Kra-
nenburg en 7 februari in het dorp. U
zult zien op deze dagen kunt u niet
om Kranenburgs Carnaval heen.

Loterij Kranenburgs
Carnaval
Zoals de laatste jaren te doen ge-
bruikelijk organiseert ook dit jaar
weer de Stichting Kranenburgs
Carnaval een verloting tbv. de gro-
te kindermiddag op 22 februari.

Iedereen is welkom, want stel dat er
meer is…. De cursus bestaat uit 10
woensdagavonden en een zaterdag.
Men begint met een gezamenlijke
maaltijd. Daarna luisteren we onder
het genot van een kopje koffie/thee
naar de inleiding van die avond. Zo'n
inleiding kan bijvoorbeeld gaan over:

'wie is Jezus', 'waarom stierf Hij aan
het kruis', 'bidden, waarom en hoe',
'de kerk', en 'de rest van je leven'. Daar-
na gaan we uiteen in kleinere groepen
om over het onderwerp door te pra-
ten. De cursus wordt gegeven in 'de
Voorde' achter de Hervormde kerk te
Vorden. Woensdag 4 februari is tevens
de introductieavond. 

Mocht je gelnteresseerd zijn, dan kun
je geheel vrijblijvend komen om alvast
wat meer te weten te komen over de
Alpha-Cursus. Info en opgave bij: Caro-
lien Brouwer tel. 0575-551060 of Ria
Wijnhoud tel. 0575-552454. E-mail-
adres: ec-vorden@live.nl

Stel dat er meer is
Woensdag 4 februari start er een
Alpha-Cursus in Vorden. De Alpha-
cursus is een basiscursus over het
christelijke geloof en bedoeld voor
iedereen die benieuwd is naar het
christelijke geloof of zijn/haar ge-
loof nog eens opnieuw onder de
loep wil nemen.

Op 1 mei 2007 werden al de eerste
stappen genomen om een garage-
bedrijf te beginnen en werd er een
pand aan de Kleine Belt in Zutphen ge-
huurd. Het was een mooie opstart,
maar het werd al snel duidelijk dat
wanneer de kans zich voordeed om
naar een andere locatie te kunnen, de-
ze met beide handen aangegrepen
zou worden. De oude locatie lag toch
een beetje achteraf en bovendien was
de ruimte al snel beperkt. Boven ver-
wachting groeide, hoofdzakelijk door
mond op mond reclame, het klanten-
bestand snel en verliep alles zo voor-
spoedig dat al na 2 jaar de keuze werd
gemaakt om naar de prachtige locatie
aan de Vordenseweg in Warnsveld te
verhuizen. Een lang gekoesterde
droom van Danny Mulder ging hier-
mee in vervulling.
Nu, na 2 maanden hard werken, is het
pand helemaal opgeknapt naar zijn
smaak, en klaar om klanten te ontvan-
gen. Danny vertelt dat hij het belang-

rijk vindt dat de klant zich serieus ge-
nomen voelt en dat de klant een goed
gevoel krijgt bij zijn bedrijf. Danny
maakt daarom altijd tijd vrij voor
mensen die binnenkomen en dingen
willen vragen of bespreken. Dat is ook
de kracht van het bedrijf. "We zijn
open en eerlijk en proberen altijd voor
de klanten klaar te staan". Eerlijkheid,
service en kwaliteit tegen een goede
prijs is dan ook het motto van autobe-
drijf Semtexx. De werkplaats is tevens
de entree van het pand en geen verbo-
den terrein voor klanten. Verder pro-
beert Semtexx zoveel mogelijk aan de
wens van de klant te voldoen, door bij-
voorbeeld een haal- en brengservice.
Daarbij wordt de auto thuis bij de
klant opgehaald en uiteraard ook
weer thuis afgeleverd wanneer de re-
paratie klaar is. Ideaal voor mensen
die bijvoorbeeld moeten werken en
geen tijd hebben om tijdens de regu-
liere openingstijden de auto te komen
brengen. Ook is er leenauto aanwezig

voor mensen die niet op de reparatie
kunnen of willen wachten. Zo kan de
klant gewoon naar bijvoorbeeld het
werk rijden en aan het eind van de
dag de eigen auto weer ophalen. Na-
tuurlijk is er voor de klanten ook de
mogelijkheid om te wachten op de au-
to. Er is een mooie wachtruimte inge-
richt waar men, onder het genot van
een lekker kopje koffie, op zijn of haar
auto kan wachten.
Semtexx is een allround autobedrijf.
Zo doen ze niet alleen het onderhoud,
reparaties en APK-keuringen aan vrij-
wel alle merken, ook zijn ze specialist
in chiptuning en xenonverlichting.
Wie denkt dat dit alleen voor de jonge-
re mensen is heeft het mis. Veel men-
sen hebben bijvoorbeeld moeite met
het rijden in het donker. Xenonver-
lichting biedt dan de uitkomst en is
echt een verschil van dag en nacht.
Een xenon lamp heeft al snel tot 3
maal hogere lichtopbrengst dan een
goede halogeenlamp, en gaat ook nog
eens 3 tot 5 maal zolang mee, dus uit-
eindelijk is het net zo duur als steeds
de halogeenlampen vervangen, aldus
Danny. Ook chiptuning is niet alleen
voor de jongere generatie, het biedt
vooral voor mensen die veel met bij-
voorbeeld een trailer of caravan rijden
de uitkomst. "Wij chiptunen op maat,
wat inhoudt dat wij de originele soft-
ware van de auto rechtstreeks uit de
computer van de auto uitlezen, en de-
ze vervolgens herschrijven, waarbij wij
binnen de veiligheidsmarges van de
fabrikant blijven. Dit resulteert al snel
in een koppeltoename van 20 tot 40%,
en een vermogens toename van onge-
veer 30 tot 35 PK. Tevens neemt het
brandstofverbruik af, wat natuurlijk
altijd prettig is".

Men kan bij Semtexx ook terecht voor
banden en velgen. Tevens is de in- en
verkoop van auto's een belangrijk on-
derdeel van het bedrijf. Er staan altijd
een aantal occasions voor scherpe prij-
zen, maar als de droom auto voor een
klant er onverhoopt niet tussen zit,
kan Semtexx ook een zoekopdracht of
aankoopbemiddeling aanbieden.

Allround Autobedrijf Semtexx
opent deuren in Warnsveld

Maandag 5 januari was het zover; Autobedrijf Semtexx opende officieel
haar deuren op de nieuwe locatie aan de Vordenseweg te Warnsveld. Op
zaterdag 3 januari werd het pand al op een feestelijke manier geopend en
konden geïnteresseerden en klanten een kijkje komen nemen in het be-
drijf en de eigenaren, Danny en Iris Mulder, een beetje beter leren kennen.
"De opkomst was geweldig", vertelt Danny trots. "Hier hebben we de afge-
lopen 2 jaar hard voor moeten werken, maar het is het zeker waard!"

Danny en Iris Mulder van Autobedrijf Semtexx voor het pand aan de Vordenseweg.

De spelers zijn, onder leiding van hun
enthousiaste regisseur, al geruime tijd
aan het repeteren om dit komische
stuk goed op de planken te krijgen. 

Er doen zich allerlei hilarische situa-
ties voor die dit hotel daadwerkelijk
op stelten zetten. Dit leverde tijdens
de repetities al de nodige lachbuien

op. Op dit moment worden de puntjes
op de ‘i’ gezet en wordt er gerepeteerd
in de kleding die bij het personage
past. 

De spelers komen daardoor steeds be-
ter in hun rol. Door jarenlange erva-
ring weten de spelers wat ze aan el-
kaar hebben en de regisseur stuwt het
resultaat op door zijn enthousiasme
en vakmanschap.

De Meene zet 'Hotel op stelten'

Met veel enthousiasme zijn de spelers van toneelvereniging ‘De Meene’
bezig met het, door Ray Cooney geschreven, komische stuk ‘Hotel op stelten’.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 februari kunt u het resultaat bekijken in
cultureel centrum De Brink te Zelhem. De voorstelling begint om 19.30 uur.
Kaarten zijn vanaf woensdag 28 januari in voorverkoop verkrijgbaar bij
cult. centrum De Brink, te Zelhem, tel. 0314-622140.

VORDENSE BRIDGECLUB
Afgelopen week is er weer gespeeld op
de maandagavond en woensdagmid-
dag in het Dorpscentrum te Vorden. 

Met veel enthousiasme komen elke
keer weer ongeveer 50 bridgers uit
Vorden en omgeving naar het Dorps-
centrum om te proberen een mooie
score te halen. 
Elk spel is iedere keer weer een uitda-
ging. Volgens mij is dat mede de reden
dat het bridgen zo populair is in Ne-
derland.

De uitslagen van maandag 19 januari:
A-lijn:
1. Dhr. Dekker / Dhr. Jansen 66,67%
2. Mevr. / Dhr. Vruggink 65,97%
3. Dhr. den Elzen / Dhr. Hissink 55,56%

B-lijn:
1. Mevr. van Alphen / Warnaar 67,92%
2. Mevr. Berentsen / Jansen 55,42%
3. Mevr. / Dhr. Koekkoek 52,50%

De uitslagen van woensdag 21 januari:
A-lijn:
1. Mevr. Nulden / Simonis 69,58%
2. Mevr. Hoftijzer / Vruggink 61,75%
3. Dhr. Holtslag / Wagenvoorde 60,17%

B-lijn:
1. Dhr. Kip / Dhr. Oldenhave 66,67%
2. Mevr. / Dhr. Vreeman 61,67%
3. Mevr. de Bruin / ter Schegget 57,92%

Heeft u ook interesse om in clubver-
band te gaan bridgen? Bel met Her-
man Kip, tel 552997 of Jan Koekkoek,
tel. 441970

B r i d g e

Gert Brinkhorst heeft jarenlang ken-
nis en ervaring opgedaan rondom de
dood en rouwverwerking o.a. als ma-
nager van crematoria in de regio. Eind
2006 heeft hij "Rondom Rouw" opge-
richt waarbij het menselijk aspect van
rouwen benadrukt wordt: "zorg voor
wat er leeft" is zijn visie. 

Rondom Rouw heeft een "Rugzak voor
Verdriet" ontwikkeld die zowel kinde-
ren, ouders, verzorgers als leerkrach-
ten een handvat wil bieden in de wir-
war van gevoelens bij een overlijden.
De Rugzak voor Verdriet bevat foto-in-
formatieboekjes over begraven en

cremeren. Daarnaast is er een hand-
reiking samengesteld met informatie
over verlies, rouw en verdriet bij kin-
deren. Troosten doe je samen; daarom
worden er diverse tips gegeven hoe
met kinderen spelenderwijs het ver-
lies te verwerken. Bijvoorbeeld door
met het kind al kleurend over de over-
ledene en over het verdriet te praten.
In de rugzak zitten daarom ook man-
dala's en kleurpotloden. 

Bovendien bevat de rugzak ruimte
voor eigen dierbare spulletjes en her-
inneringen. In de bibliotheek is regel-
matig vraag naar boeken voor kinde-
ren om samen te kunnen praten over
de dood en kinderen te helpen het ver-
driet een plaats te kunnen geven. 

In de bibliotheek van Vorden wordt
daarom binnenkort een lezing door
Gert Brinkhorst gegeven over Kinde-
ren en Rouw. 

Donderdagavond 29 januari Biblio-
theek Vorden.                   infovorden@
bibliotheekwestachterhoek.nl

Kinderen en Rouw
Als volwassene zijn we meestal to-
taal verslagen als een dierbare
sterft. We hebben dan alle kracht
en steun nodig om zelf de situatie
de baas te worden en te overleven.
Kinderen beschikken niet over le-
venservaring of middelen om een
verlies in hun wereldje op te ne-
men. Ze zijn daardoor geheel af-
hankelijk van ouders of verzorgers
die hen daarin begeleiden.

Annemiek van Vleuten, oud-in-
woonster van Vorden wordt ploeg-
genote van wereldkampioen Mari-
anne Vos. 

Dit als gevolg van de fusie van DSB
met ‘Vrienden van het Platteland’, de
ploeg waarvoor Annemiek voorheen
reed.

Annemiek van Vleuten 
in ploeg met Marianne Vos



Elk jaar publiceert dagblad Trouw de resultaten van een onderzoek naar
de kwaliteit van alle Nederlandse scholen. ’t Beeckland is trots op zijn
laatste score en wil iedereen laten zien waarom.

Oordeel Trouw ★★★★★★★★★★
De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden op internet
www.trouw.nl.  

Alle leerwegen op ’t Beeckland!
Op ’t Beeckland worden alle vier de leerwegen van het Vmbo aangebo-
den:
• de basisberoepsgerichte leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de gemengde leerweg
• de theoretische leerweg

De Basisberoepsgerichte leerweg:

Deze leerweg is bestemd voor leerlingen die beter met hun handen dan
met hun hoofd kunnen leren. Zij krijgen op ’t Beeckland les in:

De Leertuin
Op ’t Beeckland werken de leer-
lingen van de eerste en de twee-
de klas van de basisberoeps-
gerichte leerweg in de Leertuin.
Dit is een ruim lokaal waar ze op
maandagmorgen de praktische
en theoretische opdrachten krij-
gen, die ze die week moeten
maken. Ze leren zelf plannen
wanneer de opdrachten gemaakt
moeten worden.  De leerlingen
werken zelfstandig in hun eigen tempo, maar ook in groepjes samen met
andere leerlingen. Ze worden individueel begeleid door het
Leertuinteam dat bestaat uit vijf docenten van wie er steeds twee in de
Leertuin aanwezig zijn. De docenten kennen al hun leerlingen heel goed.
Dat geeft voor de leerlingen een vertrouwd en veilig gevoel. Er ontstaat
een band tussen leerkrachten en leerlingen die belangrijk is voor de
leerlingen en die hun schoolprestaties ten goede komt. De leerlingen zit-
ten niet de hele dag in de Leertuin. Voor vakken als muziek, gymnastiek
en techniek vertrekken zij naar een vaklokaal. 

Veranderen van niveau
Als een leerling in de Leertuin uitstekende resultaten behaalt, kan het
voorkomen dat hij/zij op een hoger niveau verder mag gaan. In het
teamoverleg wordt gekeken of overplaatsing naar een hoger niveau
haalbaar is. Geeft het team “groen licht” dan kan de leerling in de
Leertuin op een hoger niveau verder werken.

Waarom een Leertuin?
• Leerlingen werken in hun eigen tempo en worden individueel bege-

leid.
• Leerlingen gaan met meer plezier naar school als zij zelf invloed heb-

ben op de indeling van hun weektaak.
• Werken in de Leertuin bevordert zowel het zelfstandig leren als het

samenwerken van de leerlingen.
• De begeleiding wordt verzorgd  door een klein docententeam.
• In de Leertuin kan optimaal gebruik gemaakt worden van ict en video.

Er zijn veel computers aanwezig en er is een audiovisuele hoek.

NIEUW op ’t Beeckland!

De Kaderberoepsgerichte leerweg:

Ook in de kaderberoepsgerichte leerweg verdwijnt steeds meer het klas-
sikale lesgeven en worden de docenten begeleiders. De leerlingen wor-
den door het uitvoeren van verschillende projecten steeds zelfstandiger
en leren beter samenwerken. Ook voor de leerlingen in deze leerweg
geldt dat, als hun resultaten uitstekend zijn, zij kunnen opstromen naar
de Gemengde leerweg. In klas 2 krijgen alle leerlingen het vak
Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Tijdens de PSO-lessen maken zij
kennis met de verschillende sectoren van het Vmbo: Economie,
Landbouw, Techniek, Zorg&Welzijn. Elke sector heeft een aantal afdelin-
gen. Op ’t Beeckland kunnen de leerlingen van de basis- en de kaderbe-
roepsgerichte leerweg in klas 3 en 4 kiezen uit 3 verschillende afdelin-
gen:

• Groen • Handel & Verkoop • Verzorging

Deze drie afdelingen zijn ondergebracht in grote praktijklokalen in de
lokatie aan de Nieuwstad. Op alle afdelingen werken de leerlingen in de
Werkplekkenstructuur (WPS). In de lokalen zijn verschillende praktijksi-
tuaties nagebootst: er is een winkelgedeelte, een plantenkas, een kin-
derdagverblijf, maar ook lasboxen, een ict-ruimte en een keuken. De
leerlingen werken in groepjes op een werkplek aan praktische en theo-
retische opdrachten. Na een aantal weken wisselen zij van groepje en
van werkplek. Zo leren zij zowel zelfstandig als samen te werken. Ze
leren door te doen en dat vinden ze heel leuk.

De stage
Leren door te doen vinden wij op
’t Beeckland heel belangrijk. De
leerlingen kunnen juist in de
praktijk goed ontdekken of zij
een vak leuk vinden. Zij lopen in
het derde leerjaar een halve dag
en in het vierde leerjaar een hele
dag stage. In het derde en het vierde leerjaar hebben de leerlingen ook
nog een stage van een week. Een stagebedrijf vertelt: 

“Er kwam een meisje van ’t Beeckland vragen om een stageplek bij ons
in de winkel. Ik heb hier meteen ja op gezegd. Ze kwam elke vrijdagmid-
dag; en dat voor een heel schooljaar, plus nog een aaneengesloten peri-
ode van twee weken. Dit laatste geeft de leerling een goede kijk op wat
het werken nu inhoudt. In ons geval hebben we een ambachtelijke
brood- en banketbakkerij, waar we per dag of per week andere produc-
ten maken en verkopen. Dit is boeiend, maar ook moeilijk voor iemand
die maar enkele dagdelen meeloopt. Door leerlingen de kans te geven
om stage te 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.”
Herma Bruggink van “Bakkerij Joop” in Vorden.

De Gemengde en Theoretische leerweg (GTL+):

Wat vroeger de Mavo was, heet nu de Gemengde en Theoretische leer-
weg van het Vmbo. Aan het eind van die opleiding stromen sommige
leerlingen door naar de Havo. De meeste gaan echter na het Vmbo naar
niveau 4 van het Mbo. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat de uitval onder de niveau 4-
leerlingen in het Mbo schrikbarend groot is. Vooral leerlingen die op een
Havo/Vwoschool de Theoretische leerweg volgen, worden te weinig
voorbereid op hun keuze voor een vervolgopleiding.
Als dan blijkt dat zij in het Mbo de verkeerde keuze hebben gemaakt, is
de weg naar een andere opleiding afgesloten omdat hun vakkenpakket
niet passend is.
In klas 3 en 4 van ’t Beeckland krijgen de Gemengde leerwegleerlingen
én de leerlingen van de Theoretische leerweg 4 uur les in het beroeps-
gerichte vak van hun keuze. Daarnaast lopen zij In klas 3 en 4  twee aan-
eengesloten weken stage. Als het gaat om de voorbereiding op hun
beroepskeuze, hebben onze TL-leerlingen dus een + in vergelijking met
de TL-leerlingen van een Havo/Vwoschool. Maar het kan nóg beter. Wij
vinden, dat juist deze leerlingen, die kaderfuncties in onze maatschap-
pij gaan bekleden, zich zo breed mogelijk moeten voorbereiden op hun
keuze in het Mbo. Daarom: 

NIEUW op ’t Beeckland!

GTL met Codi
In augustus 2009 starten wij in klas 3
GTL met een intersectoraal program-
ma met de naam Codi. De afkorting
Codi staat voor Commercie en
Dienstverlening. Codi is een breed
praktisch programma waarin aan de
hand van thema’s en levensechte
projecten allerlei onderdelen van de
vier Vmbo-sectoren (Economie, Landbouw, Techniek en Zorg & Welzijn)
met elkaar in verband worden gebracht. 
Wij denken met het aanbieden van het intersectorale programma Codi
het volgende te bereiken:
• Codi biedt de leerlingen in de GTL een beroepsgericht programma

waarin zij zich breed oriënteren in de verschillende opleidingen en
werkvelden in de omgeving van de school;

• de sectorkeuze wordt uitgesteld, de leerlingen hoeven pas te kiezen
als zij het Vmbo hebben afgerond;

• als het Vmbo succesvol is afgesloten, liggen alle keuzemogelijkheden
voor een vervolgopleiding in het Mbo nog open, hetzelfde geldt voor
de weg naar het Havo;

• de leerlingen krijgen een zeer zelfstandige werkhouding en werkaan-
pak, waardoor hun kans op het behalen van een Mbo-diploma wordt
vergroot; 

• de leerlingen ontwikkelen realistische beroepsbeelden;
• de leerlingen ontdekken hun eigen interesses, capaciteiten en ambi-

ties.

Uitstekende leerlingenzorg op ’t Beeckland!

Eén keer in de zes weken komen alle docenten bij elkaar voor een leer-
lingenbespreking. Daar worden, voor de leerlingen die extra zorg nodig
hebben, speciale afspraken gemaakt. 
De zorg rondom de leerling is als volgt georganiseerd.
De mentor staat het dichtst bij de leerling. Hij houdt in de gaten hoe het
met de leerling gaat op school. Als een leerling of een ouder vragen
heeft, kan hij altijd bij de mentor terecht. 

In het zorgteam zitten counselors, remedial teachers en een decaan. 
• Een counselor praat met leerlingen die een probleem hebben. De

gesprekken zijn vertrouwelijk. Meestal maakt de counselor een
afspraak voor een aantal gesprekken.
Ook geeft de counselor allerlei trainingen, zoals: trainingen voor leer-
lingen die last hebben van faalangst of trainingen voor leerlingen die
niet zo goed met klasgenoten kunnen omgaan (sociale vaardigheid-
straining)

• De remedial teachers zijn er vooral om te helpen bij leerproblemen,
zoals dyslexie. Zij kunnen uitzoeken welke problemen de leerlingen
hebben en een programma opstellen waarmee zij aan hun probleem
kunnen werken.

Een dergelijk programma kan enkele weken duren, maar ook langer
en soms zelfs een heel schooljaar. De leerling krijgt dan meestal per
week één lesuur extra begeleiding.

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

Een apart team is het zorgadvies-
team (ZAT).
Dit team komt in actie als er zich
problemen voor doen die niet
door de school opgelost kunnen
worden. In het schooladviesteam
zitten mensen van binnen en bui-
ten de school. Ons eigen zorg-
team wordt aangevuld met o.a.
een leerplichtambtenaar, een ver-
tegenwoordiger van de regiopoli-
tie, de schoolarts en een mede-
werker van Bureau Jeugdzorg.
Samen proberen wij oplossingen
te vinden.

Helemaal nieuw is het Onderwijs Zorg Centrum in Zutphen (OZC).
’t Beeckland werkt samen met het OZC in Zutphen dat is opgericht om
leerlingen op te vangen die op school, om de één of andere reden, extra
veel aandacht nodig hebben. Een leerling wordt dan voor enkele weken
op het OZC geplaatst en daar geobserveerd. Daar wordt onderzocht of
de problemen opgelost kunnen worden en of de leerling weer terug kan
naar de eigen school of dat ergens anders naar een plekje moet worden
gezocht.

Oud-leerlingen enthousiast over ’t Beeckland!

Robin van den Berg uit Toldijk. 
Ik heb op ’t Beeckland gezeten van 2000 t/m
2004. Ik ging er graag heen, had een leuke klas,
leuke meiden, dus dat was nooit een probleem. In
het 3e en 4e leerjaar heb ik Handel & Verkoop
gedaan omdat ik graag kapster wilde worden en
de docenten van die afdeling vertelden dat ik dan
het beste die richting kon kiezen. Het was altijd
gezellig in de klas, iedereen ging goed met elkaar
om. Misschien soms wel iets té. Dan liepen we
twee weken achter met het werk en dan moest je echt hard werken om
weer bij te komen. Maar ja, ik wou mijn diploma halen en daar moet je
dan ook wat voor doen. 
In de bovenbouw moest ik ook stage lopen en dat heb ik gedaan bij
Martine’s Hair- en Beautysalon in Hengelo (Gld.). 
Nadat ik mijn diploma had gehaald, ben ik 4 dagen in de week bij
Martine gaan werken en ging ik één dag in de week naar school, de BBL-
opleiding. Martine is ook een oud-leerling van ’t Beeckland en ik werk
met veel plezier bij haar. Leuke collega’s, een gezellige bazin, maar we
werken met z’n allen ook heel hard. 

Floor Schennink, deed in 2003 eindexamen op ’t Beeckland. 
Ik kwam op ’t Beeckland terecht omdat ik in
Doetinchem de Vmbo-scholen niet leuk vond. Via
mijn nicht nam ik een kijkje op ‘t Beeckland.
Meteen vond ik het erg leuk. Ik heb de afdeling
Verzorging gekozen omdat ik graag wilde werken
met mensen en omdat ik graag wilde koken. Na ’t
Beeckland ben ik naar de sportopleiding niveau 4
aan het CIOS in Arnhem gegaan. De meeste klas-
genoten gingen Sociaal Pedagogisch Werk doen.
Ik wilde dat niet. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ‘t Beeckland een geweldige school
vond. Een kleine  knusse school, waar iedereen elkaar kende. Ik heb een
onwijs leuke tijd gehad. Ik kijk nog met plezier terug op deze jaren.

Martijn Dieseraad deed eindexamen op ’t Beeckland in 1998. 
Met mijn hoofd leren was niet echt mijn ding. Ik
moest het hebben van de praktijklessen, waar ik
lekker met mijn handen bezig kon zijn. Onze klas
was leuk, we konden het goed met elkaar vinden.
Op school zeiden ze al tegen me dat ik net een
aap was omdat geregeld boven in de boom op het
schoolplein klom. Voor straf moest ik dan het
plein vegen. Nu heb ik van dat bomen klimmen
mijn werk gemaakt. Na ’t Beeckland ben ik naar
het AOC in Twello gegaan. Daar heb ik de opleiding voor hovenier

gedaan. Op de cursus boom klimmen
basis leerde ik hoge bomen snoeien. Ik
ga hierna nog de cursus boom klimmen
mechanisch doen. Ik werk nu in vaste
dienst bij B. Klooken in Warnsveld. 
Het is al even geleden dat ik op ’t
Beeckland zat, maar ik heb het er erg
naar mijn zin gehad.

Kom kijken op de beste Vmbo-school in de regio:

’t Beeckland in Vorden
Open Huis op vrijdag 6 februari van 18.30 uur tot 21.30 uur.

’t Beeckland
Vorden

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

WWW.BEECKLAND.NL



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Met ingang van 1 januari 2009 heeft
de gemeente een collectieve vrij-
willigersverzekering afgesloten. 
Alle vrijwilligers die bij organisaties
in Bronckhorst vrijwilligerswerk
verrichten, zijn automatisch via de
gemeente verzekerd. De organisatie
of de vrijwilliger hoeft zich dus niet
bij de gemeente of bij de verzeke-
ringsmaatschappij aan te melden! 

Vrijwilligers zijn voor ons in dit
geval: mensen die in enig organi-
satorisch verband onverplicht en
onbetaald werkzaamheden doen
ten behoeve van anderen en/of de
samenleving waarbij een maat-
schappelijk belang wordt gediend. 

Bij de rechtsbijstand- en bestuur-
dersaansprakelijkheidsdekking is de
voorwaarde, dat de organisatie een
rechtspersoon moet zijn. Hiermee
wordt bedoeld, dat de organisatie
statutair moet zijn opgericht en voor
onbepaalde tijd staan ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel.

Waaruit bestaat de collectieve
vrijwilligersverzekering? 
Met de collectieve vrijwilligers-
verzekering is de schade die een
vrijwilliger tijdens zijn activiteiten
oploopt of veroorzaakt verzekerd. 
Het verzekeringspakket bestaat
uit een:
• aansprakelijkheidsverzekering

vrijwilliger

• ongevallen- en persoonlijke eigen-
dommenverzekering vrijwilliger

• aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven en Werkgeversaanspra-
kelijkheid verkeersdeelnemers,
inclusief aanvullende autocasco-
verzekering

• bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering

• rechtsbijstandverzekering

Meer informatie over de collectieve
vrijwilligersverzekering, de hoogte
van vergoedingen, waar schade
gemeld moet worden en de meest
gestelde vragen over de verzekering
kunt u nalezen op de website
www.lippmann.nl bij het onderwerp
Vrijwilligersverzekering. 

Organisaties die met vrijwilligers
werken en zelf een vrijwilligers-
verzekering hebben afgesloten,
adviseren wij hun polisvoorwaarden
te vergelijken met die van de collec-
tieve vrijwilligersverzekering. U kunt
dan besluiten uw eigen verzekering
op te zeggen.

Meer informatie?
Voor specifieke vragen over de polis-
voorwaarden kunt u rechtstreeks
contact opnemen met verzekeraar
Lippmann, tel. (070) 302 89 85 of per
e-mail aan vrijwilliger@lippmann.nl.
Bij de gemeente kunt u contact
opnemen met de heer E. Kragten,
tel (0575) 75 04 16 of de heer J. Otten,
(0575) 75 02 34.

Bronckhorst sluit collectieve vrijwilligersverzekering af

Mensen die vijf jaar of langer in de
bijstand zitten of een ander mini-
muminkomen hebben, kunnen in
aanmerking komen voor een lang-
durigheidstoeslag. Aan de toeslag
zijn enkele voorwaarden verbonden,
onder meer: u moet tussen de 21 en
65 jaar zijn en uw spaargeld mag
niet hoger zijn dan een bepaald vast-
gesteld bedrag. De toeslag was tot
1 januari 2009 een landelijke regeling.
Nu ligt de verantwoordelijkheid hier-
voor bij de gemeente. B en w vinden
vijf jaar lang en willen daarom men-
sen die drie jaar een laag inkomen
hebben de toeslag al toekennen. 
De raad beslist in februari over dit
plan van b en w. De langdurigheids-

toeslag bedraagt € 514,- voor ge-
huwden, € 462,- voor alleenstaande
ouders en € 359,- voor alleenstaanden.
Met deze bijdrage worden vaak on-
verwachte hoge kosten opgevangen,
bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine
gekocht. De toeslag kan 1x per 
12 maanden worden aangevraagd. 

B en w willen langdurigheidstoeslag
eerder uitkeren

Van 5 januari t/m 16 februari 2009 ligt
het ontwerp Waterplan Gelderland
2010 - 2015, inclusief Plan-MER van
de provincie Gelderland ter inzage.
Gedurende de inzagetermijn kunt u
uw zienswijze op dit ontwerp plan
indienen. 

Ontwerp Waterplan Gelderland
2010 - 2015, inclusief Plan-MER
Het ontwerp Waterplan Gelderland
beschrijft de hoofdlijnen van het
Gelderse waterbeleid. U kunt er in
lezen hoe de provincie wateroverlast
wil voorkomen, hoogwater wil keren
en hoe ze verdroogde natuurgebieden
gaat herstellen. Afspraken uit de
Europese Kaderrichtlijn Water zijn
vertaald in ecologische doelen voor
oppervlaktewater en maatregelen
voor het herstel van de grondwater-
kwaliteit. Verder heeft de provincie
aan het hele grondgebied een functie
toegekend. Bijvoorbeeld landbouw,
natuur, waterberging, zwemwater
of beroepsscheepvaart. Deze functie
bepaalt de eisen voor het water-
systeem. Daarnaast kunt u in het plan
lezen hoe de provincie vergunning-
aanvragen voor het oppompen van
drinkwater toetst en hoe ze de
instrumenten van de Wet ruimtelijke
ordening wil inzetten om het water-
beleid te realiseren. Tot slot is het
Milieueffectrapport voor plannen
(het Plan-MER) als bijlage in het
plan opgenomen.

Plan inzien
U kunt het plan onder meer inzien op

het provinciehuis, bij het waterschap
en bij de gemeente (afdeling Ruimte-
lijke en economische ontwikkeling). 
U kunt het ook digitaal raadplegen
op www.gelderland.nl/waterplan.
Zowel op de website als op de loca-
ties is een toelichting beschikbaar
over de inspraakprocedure.

Kom naar de bijeenkomst en laat u
informeren
De provincie Gelderland organiseert
een bijeenkomst waarop u zich kunt
laten informeren, vragen kan stellen
en/of waar u tijdens een hoorzitting
mondeling kunt inspreken op het
ontwerp Waterplan Gelderland
2010 - 2015. U bent van harte uitge-
nodigd. Voor de regio Rijn en IJssel,
waaronder Bronckhorst valt, is de
informatiebijeenkomst/hoorzitting
op 5 februari a.s. in zalencentrum
't Witte Paard, Ruurloseweg 1 in
Zelhem. Aanvang 19.30 uur, zaal
open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden.

Vragen
Met vragen over het ontwerp Water-
plan Gelderland 2010 - 2015 en/of het
Plan-MER, kunt u contact opnemen
met de provincie Gelderland, de heer
Dick Corpel, via tel. (026) 359 88 38.

Wat heeft u met water?
Kom inspreken op ontwerp Waterplan provincie

tijdens informatiebijeenkomst 5 februari

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De si-
renes geven dan één luid alarm dat
1 minuut en 26 seconden te horen
is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen.
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:

'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
2 februari a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerplaats Herfkens, standplaats voor verkoop van aardappelen, groenten en fruit,

wekelijks op dinsdag, vanaf heden t/m 31 december 2009, Bob de Korte groenten en fruitservice
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. landelijke actie van Oranje Fonds, Make A

Difference Day, 11 t/m 24 maart 2009, Bizon buitenreclame
• Halle, circuit De Kappenbulten, 22 maart 2009, motorcrosswedstrijden Jumbo ONK, MX1, MX2

en 85cc van 09.00 tot 17.30 uur, afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en
de Bielemansdijk, van 07.00 tot 18.00 uur, Halmac

• Halle, Wolfersveenweg 14, ontheffing groepskamperen (±100 personen) i.v.m. motorcross-
wedstrijden, 21 en 22 maart 2009, Halmac

• Halle, circuit De Kappenbulten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 maart, 12 en 
13 september 2009 van 09.00 tot 21.00 uur, catering H. van Heijst

• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 23 mei 2009 van 10.00 tot 15.00 uur, stopverbod
Halle-Nijmanweg, tussen de Nijmansedijk en de gemeentegrens, muziekvereniging Euterpe

• Halle, Halseweg 39, plaatsen van een reclamezuil, autobedrijf Vruggink
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 50, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. besloten huwelijksfeest, 

4 april 2009, vakgarage Hans Sloot
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41A, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijks-

feest, 24 april 2009, de heer A.G.J. Buunk en mevrouw B. Berenpas
• Steenderen, sporthal Het Hooge Wessel, musical, 20 maart van 12.00 tot 22.30 uur, concert, 9 mei

2009 van 12.00 tot 22.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal, muziekvereniging Nieuw Leven
• Vorden, onderhoudswerkzaamheden spoorlijn Zutphen-Winterswijk, 13, 17, 18, 19 en 27 maart

en 1 april 2009 van 00.00 tot 06.00 uur, afsluiten spoorwegovergang Rietgerweg en Gazoorweg,
18 t/m 20 maart 2009 van 00.00 tot 06.00 uur, VolkerRail

• Vorden en omgeving, ontheffing 10 en 148 van de Wegenverkeerswet i.v.m. oriënteringsritten,
22 februari, 22 maart, 26 april, 19 september en 4 oktober 2009, Vordense auto- en motorclub
De Graafschaprijders

• Zelhem, clubgebouw S.E.V., fietstoertocht, 26 april 2009 van 08.00 tot 16.00 uur, Toerclub Zelhem

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

Drank- en horecavergunning 
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, aanvraag vergunning horecabedrijf, Protestantse Stichting

Kerkelijk Ontmoetingscentrum

Bouwvergunningen
• Baak, Hofstraat 6, verplaatsen kantoorunits
• Baak, Zutphen-Emmeriksweg 109, bouwen carport/berging
• Halle, Halle-Heideweg 26A, bouwen woning met berging
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, bouwen vleesvarkensschuur
• Hengelo (Gld), Tramstraat 4, plaatsen constructie voor leibomen
• Hummelo, Greffelinkallee 6, veranderen woning
• Hummelo, Keppelseweg18, bouwen twee dakkapellen
• Hummelo, Rozegaarderweg 4, bouwen woning met berging/carport
• Steenderen, Toldijkseweg 26, uitbreiden ligboxenstal
• Vorden, Dorpsstraat 18B, plaatsen airco buitenunit
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, plaatsen erker en twee dakkapellen
• Vorden, Molenweg 13, vernieuwen schoorsteen
• Wichmond, Hackforterweg ong., bouwen woning met garage/berging
• Wichmond, Ludger 27, bouwen woning
• Zelhem, Asterstraat 18, bouwen berging met overkapping

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 22 januari 2009:
• Vorden, café De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari

t/m 31 december 2009, J.W.G. Hendriksen

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 21 januari 2009:
• Keijenborg, Hengelosestraat 65 plaatsen van permanente reclameobjecten (drie vlaggenmasten

en een variabele inflatable), Pape Attractie Verhuur

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 januari 2009:
• Halle, Roggestraat 31, plaatsen overkapping
• Steenderen, Molenkolkweg 4, plaatsen terrasoverkapping

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 januari 2009: 
• Hengelo (Gld), Spalstraat 50, verbouw woning
Verzonden op 21 januari 2009:
• Halle, Hobelmansdijk 9, bouwen schuur met carport en hobbyruimte, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 21B en C, veranderen winkel
• Vorden, Schimmeldijk 4, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 22 januari 2009:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 16, vernieuwen schuur

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 22 januari 2009:
• Zelhem, Keijenborgseweg 16, vervangend bouwen paardenstal/wagenloods, verleend met

toepassing van artikel 50 lid 1 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers

Aanlegvergunning
Verzonden op 26 januari 2009:

Verleende vergunningen

• Steenderen, Eekstraat 7, voor het aanleggen van een inrit van beton voor landbouwvoertuigen
(ten oosten van een bestaande inrit)

Kapvergunningen
Verzonden op 23 januari 2009:
• Baak, Bakermarksedik 19, vellen van één beuk, geen herplantplicht
• Halle, Halle-Nijmanweg 24, 26, 28 en 36, vellen van één beukenhaag
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 16, vellen van één notenboom, geen herplantplicht
• Toldijk, Beekstraat  12, vellen drie essen, geen herplantplicht
• Vierakker, IJselweg 13, vellen van één haagbeuk, geen herplantplicht
• Zelhem, Spiekermanweg ter hoogte van 6A, vellen van één eik, geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 19 januari 2009:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 8, geheel verwijderen asbesthoudend zeil op vloer keuken

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

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 19 januari 2009:
• Hengelo (Gld), Zelledijk 32, bouw schuur

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt
u het griffierecht van de gemeente terug.

• Zelhem, in verband met het snoeien van bomen, sluiten wij vanaf 26 t/m 30 januari 2009 af:
- de Terborgseweg, tussen de Doetinchemseweg tot de Schovenweg 
- de Jolinkdijk, tussen de Nijmansedijk en de Heidenhoekweg

• Hengelo (Gld), door werkzaamheden aan de weg en de berm sluiten wij vanaf 28 januari t/m 
6 februari 2009 af:
- de Aaltenseweg, tussen de Ruurloseweg en de Everhardinkweg

Helaas kunnen wij bij deze werkzaamheden de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen
of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Snoei- en wegwerkzaamheden

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
29 januari t/m 11 maart 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 6, aanvraag monumentenvergunning voor verbouw van de bijschuur

tot woonhuis

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 12 maart 2009. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens of
de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bronckhorst is een verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek.
Rijk bedeeld met natuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en water
wisselen elkaar af. Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige
kastelen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Bronckhorst
heeft een rijk verenigingsleven en een bloeiende middenstand en telt
circa 38.000 inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 ha is
Bronckhorst één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. 

De gemeente heeft een missie en een visie geformuleerd. Onze kernwoorden zijn: omgevingsgericht, flexibel,
transparant, resultaatgericht en doelmatig. We zoeken collega's die oog en oor hebben voor de maatschappij
en voor elkaar één voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

In onze gemeente hebben wij voor het zomerseizoen (18 april t/m 11 september 2009) plaats voor:

Zweminstructeurs en toezichthouders
voor 20–36 uur (nr. OW/01)

Je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je toezicht bij het recreatief zwemmen.
Ook andere voorkomende werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak en onderhoud, behoren tot je
taak.

WIJ VRAGEN:
Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s: beroepsopleiding zwemonderwijzer KNZB (oud), 
life-guard zwembaden, zweminstructeur zwem ABC, zwemleider B, ALO, CIOS of gelijkwaardige opleiding. 
Je hebt een geldig EHBO- en reanimatiediploma en bent bereid een vaardigheidstest zwemmend redden 
af te leggen. Je kunt ook reageren als je binnenkort de gevraagde opleiding gaat afronden. Verder ben je
klantgericht en heb je een flexibele en sportieve instelling. Je bent bereid om op wisselende tijden en in de
weekends te werken. 

WIJ BIEDEN:
Een leuke zelfstandige zomerbaan. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal 
€ 2.202,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 4) of maximaal € 2.320,- bruto per maand 
(schaal 5). Jouw aanstelling regelen we via het uitzendbureau. 

INFORMATIE:
Wil je meer weten over de inhoud van het werk, dan kun je contact opnemen met William Visser, medewerker
sport (0575) 75 04 98. 
Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met Cora Achterkamp, medewerker
personeelszaken (0575) 75 04 59.

SOLLICITEREN:
Schriftelijke reacties uiterlijk vóór 3 februari 2009, onder vermelding van het vacaturenummer OW/01,
richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, ter attentie van de
personeelsadministratie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld) of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden Okhorstweg 7'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden Okhorstweg 7' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel Okhorstweg 7 in
Wichmond.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong Halle'
Het bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrek-
king op het realiseren van een nieuw landgoed op de hoek Kuiperstraat/Wolfersveenweg in Halle.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 6, vergroten bergruimte en bouwen overkapping, ontheffing

wegens het bouwen voor de gevel van het hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte.
Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'   

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Kerkplein 2, bouwen garage/berging, ontheffing wegens het overschrijden van de

gezamenlijke maximale oppervlakte voor bijgebouwen per woning. Het betreft een ontheffing
van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Voor Drempt 1995'

• Olburgen, Olburgseweg 8, vervangend bouwen van een bijgebouw, ontheffing wegens over-
schrijding van het maximaal te bebouwen oppervlak. Het betreft een ontheffing van het bepaalde
in het bestemmingsplan 'Olburgen 1994' 

De bouwplannen liggen van 29 januari t/m 11 maart 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 16 januari 2009:
• Zelhem, Wittebrinkweg, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, gedurende

de bouw van een woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie V, nr. 72,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 januari t/m 11 maart
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Bestemmingsplannen

Meldingen  (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
29 januari t/m 11 maart 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Beukenlaan 7, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Halle, Landstraat 9, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Eikenlaan 15A, voor het oprichten van een veldverlichtingsinstallatie, waarop het

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Wet milieubeheer

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
29 januari t/m 11 maart 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 17, voor een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij 

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling maken. Zienswijzen moeten bij ons worden
ingediend vóór 12 maart 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek,
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, 
tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2009
Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben b en w van
Bronckhorst op 20 januari jl. het 'Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2009' (Wmo-besluit) vastgesteld. 

Wmo-besluit
In het besluit zijn bij elkaar gebracht alle bedragen die op basis van de Wmo-verordening moeten
worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de verordening een delegatiebepaling
voor b en w bevat in het besluit ingevuld.
Voor het jaar 2009 zijn in het Wmo-besluit de volgende zaken veranderd:
• verhoging van de meeste bedragen met 2,5% (prijsindexcijfer voor consumenten)
• verhoging van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden met 7% (dezelfde stijging

als de tarieven van de gecontracteerde zorgaanbieders)
• opneming van de nieuwe landelijke parameters voor de berekening van de eigen bijdrage en/of

eigen aandeel voor Wmo-voorzieningen
• geen eigen bijdrage verschuldigd bij forfaitaire vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten

en/of voor individuele vervoerskosten

De wijzigingen in het besluit treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2009. 
Het Wmo-besluit is te downloaden op www.bronckhorst.nl. Ook ligt het besluit ter inzage bij de
afdeling Werk, inkomen en zorg in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Harmsen Vakschilders is gevestigd op het bedrijventerrein te Hengelo in een modern
bedrijfspand, de werkplaats, en de uitrusting voldoen uiteraard aan alle eisen voor goed en 
prettig werken. Verder beschikken we over een Deco Home showroom met een compleet 
aanbod op het gebied van verf, behang, vloerbedekking en raamdecoraties. 
Vanwege toenemende opdrachten zijn we op zoek naar een: 

 Onderhoudsschilder/leerlingschilder 

 De werkzaamheden omvatten:
-het zelfstandig of in teamverband       
 uitvoeren van schilder en behang- 
 werken gericht op onderhoudswerk. 
-plaatsen isolatieglas/glasreparaties.
-houtrotherstelwerk etc.  

 Wij vragen:
-een positieve werkhouding. 
-klantgerichte instelling. 
-goed in teamverband kunnen werken. 
-enkele jaren ervaring in de    
schildersbranche. 

 Wij bieden: 
-een afwisselende baan in een prettige 
  werksfeer.                  
-Wij werken in de regio  
 (geen lange reistijden) met daarnaast 
  goede arbeidsomstandigheden.           
-Mogelijkheid tot een vaste aanstelling.    

 Is je interesse gewekt?
Stuur dan je c.v. naar: 
Harmsen Vakschilders, Zelhemseweg 21 
 7255 PS Hengelo (Gld.) 
 T.a.v. de heer B.H. Harmsen 
 Bellen kan ook: 0575-464000. 

Harmsen Vakschilders is gevestigd op het bedrijventerrein in Hengelo (Gld.) in een modern
bedrijfspand, de werkplaats, en de uitrusting voldoen uiteraard aan alle eisen voor goed en prettig 
werken. Verder beschikken we over een Deco Home showroom met een compleet aanbod op het 
gebied van verf, behang, vloerbedekking en raamdecoraties.
Vanwege toenemende opdrachten zijn we op zoek naar een: 

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Wij zagen en schaven
hout en plaat op maat
voor u!

AANBIEDING
• 10 liter Veveo AC Plus Latex

(prof. kwaliteit)

• Underlayment 122x244

€ 25,00 incl. btw

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

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

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

De STERREN van de EREDIVISIE. Scoor ze allemaal!

DE SENSEO
div. varianten o.a. regular

zak 36 stuks

van 3.20
voor   2.50

AH
RUNDERGEHAKT

kilo 2.99

ELKE DAG EEN ANDERE AANBIEDING

WHISKY MET 25% KORTING
Dinsdag 27 januari t/m zaterdag 31 januari 2009.

CHOCOMEL
div. var. o.a. halfvol

3 pakken à 1 liter van 3.12
voor 2.07

2+1 G2+1 GRRAATITISS

+ 5 gratis
voetbalplaatjes

AJAX
ALLESREINIGER
div. varianten

3 flessen à 0,75 liter

van 3.99
voor   2.65

2+1 G2+1 GRRAATITISS

WILDE

WHISKY
DAGEN

20%
KORTING OP

ELKE FLES
WHISKY!

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT LOODGIETER, VAN COMPUTEREXPERT
TOT HOVENIERSBEDRIJF. EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD WEER
EEN HEEL GEREGEL.WANT: WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN WELKE
PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE BEDRIJF.
GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJST!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Live Muziek op 28 januari! Café De Mallemolen: ‘nul26’

Café de Tol: ‘MidLife’

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

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor exacte tijden en locaties.

5 BEDRIJFSUNITS AAN
DE DIENSTENWEG TE VORDEN
De nieuw te bouwen bedrijfsunits op het bedrijventerrein
Werkveld variëren in grootte van 58 m² bvo tot 114 m² bvo.
Ze worden casco opgeleverd, maar wel voorzien van
toegangsdeur, overheaddeur en meterkast. Indeling en
samenvoegen van units naar eigen inzicht bespreekbaar.
Elke unit heeft 2 privéparkeerplaatsen.

Koopsommen vanaf €70.000,- v.o.n. (excl. BTW)

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

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

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

NIEU
W

IN
VER

KO
OP
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Sabine Bouwens opent deuren van

Voor jongens en meiden leuke, hippe kleding.

Van de merken MEXX, POINTER 

en nog vele andere. Nieuwsgierig?

Op zaterdag 31 januari bent u van harte

welkom tussen 16.00 tot 18.30 uur. 

Speciaal voor de kinderen op deze 

feestelijke dag een grote verrassing. 

Graag tot ziens!

Burg. Galleestraat 10a, 7251 EB  Vorden

u wilt uw tuin aanleggen of veranderen, maar u weet niet goed hoe ?
Op 13 en 14 februari kunt u bij ons een gratis en vrijblijvende
tuinschets laten maken door een professioneel tuinontwerper.
Wanneer u afmetingen en foto's van de situatie meeneemt kunt u samen
met hem/haar tot een plan komen dat specifiek op uw wensen is afgestemd.
Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden.
Reageer snel, want VOL = VOL !

HENGELO GLD vr.pr. q 364.500 k.k.

Kapelweg 3 - Nabij een prachtige bosrijke
omgeving (landgoed ’t Zand) gelegen, in
buurtschap Veldhoek, een VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW met aangebouwde garage
(± 33 m²), carport en veel privacy biedende
achtertuin. Inhoud 480 m³ (exclusief garage).
Perceelsoppervlakte 621 m². Bouwjaar 1990.
Slaapkamer en mogelijkheid voor douche op
begane grond aanwezig.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl
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HENGELO GLD vr.pr. q 179.000 k.k.

Hoge Es 15 - In een gewilde woonwijk
gelegen op goede locatie, een keurig
onderhouden MIDDENWONING met stenen
berging en tuin. Perceelsoppervlakte 152 m².
Inhoud ± 250 m³. Bouwjaar 1988. Volledig
kunststof kozijnen en deels isolerende
beglazing. Diepe achtertuin met achterom.
Uitgevoerd in lichte kleuren. Aantal kamers
3 waarvan 2 slaapkamers.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 31 januari

in de discotheek

D.J.
Dion



Januari
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
28 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-+

in de Wehme. Info. tel 55 2003

Februari
4 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
5 Bejaardenkring Vorden
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Bejaardenkring Vorden
19 Klootschietgroep de Vordense Pan

20-21-22 Kranenburgs Carnaval, ter-
rein sv Ratti

25 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 PCOB lezing in 't Stampertje over

"Open Doors"
26 Klootschietgroep de Vordense Pan

Kunst Agenda Vorden
• t/m 28 februari Animatiekunst, de

illusie van beweging in Bibliotheek 

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Gehuldigd zijn de dames: A. Arfman-
Maalderink, T Brummelman-Brum-
melman en A. Roelvink gehuldigd
voor hun 25-jarig lidmaatschap. De da-

mes J.H. Hietbrink-Groot Jebbink en
E.B. Lenselink-Weenk, voor hun 40-ja-
rig lidmaatschap en de dames M. Es-
kes-Lenselink en A. Pardijs-Wueste-

nenk voor hun 50-jarig lidmaatschap.
Mevrouw H. Arfman-Ruesink is ook 40
jaar lid maar was helaas deze avond
verhinderd. Na het officiële gedeelte
was er zang door 'Deja-vu' uit Beltrum.
Zij zongen liedjes van de Andrew Sis-
ters uit de jaren 1940-1945.

NBvP Vrouwen van Nu Vorden
huldigde haar leden

Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu zijn er diverse dames ge-
huldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.

Zondag 1 februari start hij in Hooger-
heide op het wereldkampioenschap
veldrijden. Dan zal de Nederlandse
ploeg bestaande uit topfavoriet Lars
Boom, Thijs Al, Gerben de Knegt, Eddy
van IJzendoorn, Wilant van Hilst, Ri-
chard Groenendaal en Thijs van Ame-
rongen trachten de vaderlandse drie-
kleur hoog te houden. Thijs van Ame-
rongen heeft zich de afgelopen week
in Spanje (Benidorm) op de strijd om
de wereldtitel in een combinatie van

rust en trainen voorbereid. In de we-
ken voorafgaande aan Benidorm heeft
de Vordenaar een pittig programma
afgewerkt met onder meer het Neder-
lands kampioenschap in Huybergen,
waar Thijs zevende werd. In Surhuis-
terveen leek het erop dat hij bij de eer-
ste zes zou rijden. Helaas reed hij in de
laatste rond lek en moest hij met de 9e
plaats genoegen nemen. Tijdens de
wereldbekerwedstrijd in Roubaix
kreeg Thijs het op een zwaar, modde-
rig en glas parcours flink voor de kie-
zen. Door de vele zware omlopen be-
gon zijn rug wat op te spelen. Toen hij
bovendien nog een zware val in de
modder maakte, was het goede gevoel
bij Thijs zoek en eindigde hij op een
voor hem teleurstellende 25e plaats.

Vordenaar in top 50 op de wereldranglijst

Thijs van Amerongen naar 
wereldkampioenschap veldrijden
Thijs van Amerongen is voor het
eerst in zijn wielercarrière de top
50 van de UCI-ranglijst binnenge-
drongen. Hij steeg van de 54e posi-
tie naar de 46e positie en is daar-
mee de zevende Nederlander.

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Bekveld
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Cadeau-tip

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

PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

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

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

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

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

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

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

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.
Ook binnen buitengewoon goed!

Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels 
in vertrouwde handen. Met vakmanschap 
en professioneel advies, en met de nieuwste 
materialen en technieken waardoor zelfs oude 
plafonds en muren weer als nieuw worden.
Wilt u meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor 

een vrijblijvende afspraak en offerte.

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

HAAL NU DE SCHILDER 
NAAR BINNEN!

A B C B E S S E L S , E E N H E L D E R E V I S I E O P S C H I L D E R W E R K

Neuzendijk 7 Zelhem. Tel. 0314 - 64 19 50

Te Koop:
perceel landbouwgrond

gelegen aan de Lankhorsterstraat
te Wichmond, nabij huisnr. 16

Groot ca. 1.50.00 ha

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
tel.: 0575-441331       www.lomanvastgoed.nl

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.ultimatetrainingen.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Reservering bij:

W. te Kolste

p/a Koeweide 54, 7121 EK Aalten

mob. 06-14408467

www.berkeltours.nl

info@berkeltours.nl

U pakt uw bagage en wij doen de rest

Onze folders zijn gratis af te halen in de volgende winkels van Schuurman schoenen te Doetinchem, Aalten,
Winterswijk, Lichtenvoorde, Eibergen, Borculo, Haaksbergen, Enschede (klanderij) en Zutphen. Ook kunt U
terecht bij Schuurman Intersport Mega store te Hengelo (O)

De prijzen zijn op basis van 2 p.k.

Bij de reisvereniging Berkeltours 

worden geen extra toeslagen 

berekend voor een 1 persoons kamer

(max 4 kamers per reis).

Voor alle reizen geldt inclusief: Hotel

op basis Halfpension, ontbijtbuffet, 

3 of 4 gangen diner, afscheidsdiner in

Nederland, de te maken dagtochten,

tol en parkeergelden.

Voor boekingen en informatie kunt U

terecht op www.berkeltours.nl of

info@berkeltours.nl of  

06-14408467 (vragen naar Willem)

6 Dagen Rügen (Noord Duitsland) vertrek 29 mei € 489,00 p.p.

Reisdata:  29 mei en 24 augustus
vertrek 24 aug. € 535,00 p.p.

8 Dagen Pfunds (A)
vertrek 27 juni € 599,00 p.p.

Reisdata:    27 juni en 18 juli
vertrek 18 juli € 649,00 p.p.

8 Dagen Viehhofen (A)
vertrek  15 aug. € 639,00 p.p.

12 Dagen prachtig Noorwegen
vertrek  28 juli € 1598,00 p.p.

8 Dagen Almabtrieb  Westendorf (A) vertrek  13 sept. € 648,00 p.p.

Reisvereniging Berkeltours organiseert :

N I E U W  
P E R 1 F E B R UA R I  2009

Reisvereniging

BERKELTOURS
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Om het HKZ-keurmerk te verkrijgen,
moet het managementsysteem vol-
doen aan de HKZ-normen, zoals die
zijn vastgelegd in het HKZ-certificatie-
schema Openbare Gezondheidszorg
en de verschillende deelschema’s. De-
ze normen hebben de internationaal

erkende ISO 9001:2000-normen als ba-
sis en omvatten daarnaast branche-
specifieke eisen. De normen hebben
betrekking op zowel de kwaliteit van
het zorgproces als op het organisatori-
sche vlak. De certificaten zijn drie jaar
geldig. 
Met de certificaten toont GGD Gelre-
IJssel onder meer aan dat inspannin-
gen worden verricht op het gebied van
cliënt- en medewerkers tevredenheid,
klachtenbehandeling en waardering
van ketenpartners. Deze gegevens die-
nen als input voor de verbetering van
de kwaliteit van zorg die GGD Gelre-
IJssel levert. 
GGD Gelre-IJssel wil in volle vaart ver-
der met het certificeren van de overi-
ge productgroepen en zo de hele orga-
nisatie op de kaart zetten.

GGD Gelre-IJssel gecertificeerd
GGD Gelre-IJssel heeft opnieuw een
mijlpaal bereikt in het kwaliteits-
traject. Op 22 januari werden HKZ-
certificaten in ontvangst genomen
voor forensische geneeskunde en
medische milieukunde. Daarnaast
werd de vestiging in Harderwijk ge-
certificeerd voor de onderdelen
jeugdgezondheidszorg en infectie-
ziektebestrijding, inclusief soa- en
tbc-bestrijding en reizigersadvise-
ring en vaccinatiebureau.

Door zijn eruditie en kennis bevond
hij zich op een universitair, intellectu-
eel niveau. Iets dat niet van iedere on-
derwijzer gezegd kon worden. En hoe-
wel zijn onderzoeksterrein zich vooral
tot de Achterhoek beperkte, genoot hij
ook daarbuiten groot aanzien. In
Twente verzuchtte men wel eens “had-
den wij ook maar een meester Heu-
vel”. Dr. Derk Jansen, oud-docent theo-
logie aan de Noordelijke Leergangen
te Leeuwarden, schreef onder de titel

‘Heuvel Hervonden, over leven en
werk van meester H.W. Heuvel (1864-
1926)’ een biografie waarin hij een
nieuw licht laat schijnen op meester
Heuvel. Jansen gebruikte uit de papie-
ren nalatenschap van Heuvel vooral
zijn dagboeken en zo weet hij de theo-
logische en filosofische achtergron-
den van waaruit Heuvel schreef te ver-
duidelijken.
De auteur toont overduidelijk aan dat
de Achterhoek trots op ‘zijn meester
Heuvel’ mag zijn. In een door de Histo-
rische Vereniging Achterhoek en Lie-
mers georganiseerde bijeenkomst
geeft Derk Jansen een lezing over ‘de
andere Heuvel’. De lezing vindt plaats
op zaterdag 31 januari en begint om
14.00 uur. De locatie is de onlangs ge-
renoveerde protestantse kerk van La-
ren, een kerk die gedurende zijn jeugd
voor Heuvel een centrale plaats in-
nam. Jansen zal na afloop het eerste
exemplaar van de nieuwe biografie
over ‘de meester van de Achterhoek’
aan diens kleinzoon Johan Onstenk
aanbieden. Heuvel Hervonden, over le-
ven en werk van meester H.W. Heuvel
(1864-1926) is een uitgave van het
Staring Instituut.

Nieuw boek

Heuvel Hervonden
De bekende Achterhoeker Hendrik
Willem Heuvel (1864-1926) is gebo-
ren in Oolde bij Laren en verdiende
in Gelselaar en Borculo als onder-
wijzer zijn dagelijks brood. En zo-
als vaak rond 1900, genoot de
schoolmeester plaatselijk groot
aanzien en respect. Heuvel dwong
dit respect extra af door de wijze
waarop hij met literaire, histori-
sche, volkskundige filosofische en
theologische publicaties en lezin-
gen het grote publiek bereikte.
Zijn meest bekende boek is ‘Oud-
Achterhoeks boerenleven, het ge-
hele jaar rond’, dat nog steeds her-
drukt wordt.

Eén van de gelukkige prijswinnaars,
Mw. Klein Klouwenberg uit Drempt,
reageerde via de mail enthousiast; Ik
was blij verrast toen ik de email las
over het gewonnen lot omdat ik de
250e adverteerder op Koopplein was.
Het was de eerste keer dat ik adverteer-
de op Koopplein. Kort daarvoor had ie-
mand, ik weet niet wie, een flyer over
Koopplein bij ons in de brievenbus ge-
daan. Ik had wat spulletjes die ik kwijt
wilde, vond het initiatief erg leuk en
heb mijn eerste advertenties met foto

ooit geplaatst. Zoiets had ik nog niet
eerder gedaan. In de tussentijd vertel-
de ik familie en vrienden over Koop-
plein, omdat ik het zo'n goed idee
vond. Het bleek dat iedereen een flyer
gehad had. Tegenwoordig als ik iets
zoek, kijk ik eerst op Koopplein en dan
pas op marktplaats. Het werkt erg
makkelijk en het is nog gratis ook! Bo-
vendien is alles lekker in de buurt. Het
heet natuurlijk ook niet voor niets "De
gratis handelsplaats in je eigen ge-
meente. Ik zal het bestaan ervan zo-
veel mogelijk rondvertellen. Veel suc-
ces en nogmaals bedankt."

OVER KOOPPLEIN
Koopplein Bronckhorst/Doesburg is
onderdeel van het landelijke franchi-
seconcept Koopplein.nl. Al meer dan
50 gemeenten hebben een eigen Koop-
plein en het is de bedoeling om in
2009 landelijke dekking te hebben.
Particulieren plaatsen gratis. Bedrij-
ven kunnen voor een relatief laag be-
drag adverteren. Koopplein.nl ope-
reert uitsluitend lokaal en gaat uit van
franchise zonder personeel, met kan-
toor aan huis. Daardoor zijn de kosten
laag. "Als bedrijf adverteer je gericht
binnen je eigen regio. Dat is efficiën-
ter en goedkoper."

Koopplein adverteerders
ontvangen lot vv Vorden
Een aantal adverteerders op koop-
plein.nl was het lot al goed gezind.
Doordat ze als 250e adverteerder
gratis hun artikelen  voor een
tweede leven aanboden op Koop-
plein.nl is hun door Koopplein
Bronckhorst/Doesburg een lot van
de grote verloting van vv Vorden
aangeboden. Alle prijswinnaars
waren blij verrast met het lot waar-
mee ze de komende twee trekkin-
gen meedingen naar mooie prijzen
zoals; 2 auto's, fietsen, computers,
horloges en nog veel meer. In de
loop van 2009 zullen er nog meer
leuke adverteerdersacties volgen.
Blijf het volgen op www.koop-
plein.nl

De VVV-gids wordt huis-aan-huis ver-
spreid in de gemeente. De kleurrijke
gids is verdeeld in twee delen. Het eer-
ste deel geeft een overzicht van jaar-
lijkse evenementen en allerlei ver-
schillende (dag)arrangementen voor
gezinnen en families met kinderen.
Wanneer toeristen langer willen blij-
ven, is er een groot aanbod van hotels,
campings, bungalowparken, vakantie-
woningen of bed&breakfast accom-
modaties. 
Voor het tweede gedeelte van de gids
moet je het boekwerkje omdraaien.
Daar vind je interessante toeristische
informatie over onder meer musea,
(sportieve) evenementen, paarden,
kunst en cultuur, kastelen en fiets-en
wandelroutes. De gemeente en de VVV
hebben met succes al eerder diverse
thema’s als kunst en cultuur, paar-
den, landleven (tuinen en landgoede-

ren) en kinderen, in gang gezet. “Deze
thema’s proberen we verder te ontwik-
kelen en zijn in de VVV-gids opgeno-
men om deze te promoten en breder
te maken”, vertelt burgemeester Aal-
derink.
In de VVV-gids treffen huishoudens
van Bronckhorst ook een brief aan,
waarin de VVV en de gemeente
Bronckhorst de inwoners vraagt om
als ambassadeur op te treden: als in-
woner bent u onze belangrijkste am-
bassadeur! Wij hopen dat u samen
met ons trots bent op onze mooie ge-
meente en dat deze brochure en uw ei-
gen ervaringen u enthousiast genoeg
maken om dat te vertellen aan fami-
lie, vrienden of relaties. Wij nodigen
hen van harte uit voor een bezoek aan
onze unieke gemeente!, staat in de be-
geleidende brief die in de gids is mee-
gestuurd. “We gaan dit ook vragen aan

het bedrijfsleven uit Bronckhorst om
deze gids mee te nemen als ze op za-
kenreis gaan of op een beurs staan”,
zegt Aalderink, “zodat we ons goed la-
ten zien aan toeristen wat Bronck-
horst te bieden heeft”. De burgemees-
ter ziet de gids ook als een ‘wegwijzer’
die je direct bij de hand hebt. Het geeft
hem een goed gevoel dat toeristische
ondernemers in Bronckhorst ook een
belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de gids. “We zijn inmiddels zover
in Bronckhorst dat de toeristische on-
dernemers zien, dat je soms eerst een
euro moet uitgeven om twee euro’s te
kunnen verdienen”.
De promotie van de Regio Achterhoek
wordt gedaan door het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme. “Die zijn daar
zeer succesvol in”, vindt Aalderink.
“Er komen heel veel toeristen naar de
Achterhoek. Het zou dan geweldig zijn
als ze ook naar Bronckhorst komen.
Wij zorgen voor vele mooie evenemen-
ten waar ze hun verdiende vakantie-
centen aan kunnen uitgeven. Dat is
goed voor de economie, werkgelegen-
heid en het is ook goed voor de eigen
inwoners. Jaarlijks zijn er zo’n 1500
evenementen in Bronckhorst”. De
nieuwe gids is voor twee euro te koop
bij de VVV-locaties in Bronckhorst.

'Veel te beleven in Bronckhorst!'

Nieuwe VVV toeristische informatiegids

De gemeente Bronckhorst bestaat inmiddels vier jaar en de VVV Bronck-
horst een jaartje minder. In de afgelopen jaren hebben ze samen in nauw
overleg met het toeristisch recreatief bedrijfsleven diverse zaken gereali-
seerd voor zowel inwoners als toeristen en recreanten. Dit alles is gebun-
deld in een nieuwe toeristische informatiegids. De nieuwe gids 2009/2010
werd enkele weken geleden gepresenteerd op de Vakantiebeurs in
Utrecht. Afgelopen week werd op het gemeentekantoor de VVV-gids offici-
eel gelanceerd door VVV-voorzitter Henk van der Wende en burgemeester
Henk Aalderink.

VVV-voorzitter Henk van der Wende (rechts) en burgemeester Henk Aalderink bladeren door de nieuwe gids.

Kleindieren Expo Utrecht Konijnen:
Groot Lotharinger: Mevr. Borgman-Berenpas 3 x ZG, 2 x G
Franse Hangoor: Bram Bruinsma 2 x ZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 3 x F, 1 x ZG, 1 x G
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 5 x F, 2 x ZG
Hollander: T. Janssen 1 x F, 7 x ZG, 1 x G
Ned. Hangoor Dwerg: Sven. Janssen 1 x F, 1 x ZG,1 x G

P.K.V. Nieuws

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Voor het initiatief tot de oprichting
van een reisvereniging heeft Willem
te Kolste een aantal personen om zich
heen verzameld, die hem met raad en

daad bijstaan en die tevens zitting ne-
men in het nieuwe verenigingsbe-
stuur of andere hand- en spandiensten
verrichten. Zo zullen vanaf 1 februari
a.s. in een tiental winkels van Schuur-
man Schoenen in de gehele regio fly-
ers voor belangstellenden liggen,
waarin de dit jaar te maken reizen
worden aangeboden. En wanneer we
het hebben over de regio, dan wordt
bedoeld de cirkel van Doetinchem tot
Zutphen en vervolgens tot Winters-
wijk inclusief de Duitse grens. Volgens
Willem te Kolste zal er ondanks een
voorzichtige insteek een ambitieuze
start worden gemaakt met een reis-
project, waarvoor zijns inziens veel be-
langstelling zal bestaan. “Als reisver-
eniging gaan we samenwerken met
het in geheel Nederland gerenom-
meerde bedrijf Hollandia Tours. Hier-
van huren we naar gelang de behoefte
de benodigde touringcars. Het is de be-
doeling dat onze reizen naar mooie
bestemmingen met daarbij veel moge-

lijkheden in geheel Europa gaan. We
maken een start met vijf meerdaagse
reizen naar onder meer Duitsland,
Noorwegen en Oostenrijk. Eén van de
reizen gaat bovendien naar een schit-
terende bestemming in Oostenrijk, na-
bij het drielandenpunt Oostenrijk,
Zwitserland en Italië. Een reis die der-
halve vele interessante excursies mo-
gelijk maakt.” Ondanks de gekozen
verenigingsvorm zal de kwaliteit van
de reizen straks voorop staan.
Te Kolste daarover: “Natuurlijk willen
we met attractieve prijzen de concur-
rentie aangaan. Maar dit laatste mag
niet ten koste gaan van de kwaliteit.
Zo zal er alleen maar worden gekozen
voor kwalitatief hoogstaande hotels.
Daarentegen zullen wij in tegenstel-
ling tot andere reisorganisaties geen
toeslagen gaan heffen voor éénper-
soons kamers.” Op 1 februari a.s. gaat
ook de nieuwe website van Reisvereni-
ging Berkeltours de lucht in.
Zie adv. elders in deze krant.

Aanbod van kwaliteitsreizen tegen betaalbare prijzen!

Reisvereniging Berkeltours gaat op 1 februari a.s.
van start
Willem te Kolste, voorheen eigen-
aar van Te Kolste Reizen, maakt
met ingang van 1 februari een
door- dan wel herstart onder de
naam Reisvereniging Berkeltours.
Met name om te kunnen opereren
zonder winstoogmerk en om dien-
tengevolge kwaliteitsreizen tegen
betaalbare prijzen te kunnen aan-
bieden, is er gekozen voor een ver-
enigingsvorm. Belangstellenden
die straks een reis boeken bij Ber-
keltours worden tegelijkertijd lid
van de reisvereniging. De hiervoor
te betalen contributie is bij de te
betalen reissom inbegrepen. Reis-
vereniging Berkeltours is een bij de
Kamer van Koophandel geregi-
streerde club, die verder zal vol-
doen aan alle voorwaarden.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn.
Tijdelijk alleen bereikbaar op 06-50676024.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK voor benzineauto’s € 19,-
APK voor dieselauto’s € 38,-

Autosnelservice Lucri
Wassenaarsweg 2 - Zelhem

Tel. 0314- 620871

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

WINTERBANDEN
TEGEN

SCHERPE PRIJZEN!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

L A ATSTE RO N D E
OP DE H E LE WINTERCOLLEC T I E
1 STUK
50%

2 STUKS
60%

3 STUKS

70%

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 31 januari

in de discotheek

D.J.
Dion
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Op maandag 02 februari zal Linda
Leerink uit Halle enkele gedichten
voordragen. Mevrouw Willemien
Eelderink uit Zelhem werkt mee
aan de uitzending van 09 februari.

In de uitzending van maandag 16 fe-
bruari zullen er gedichten voorge-
dragen worden door mevrouw Diny
Lebbink uit Hengelo.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal.

Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe mu-
zikale verzoekjes aangevraagd wor-
den voor de daarop volgende week,
via het tel. nummer van de studio:
0314-624002.

De kabelfrequentie's van Radio Ide-
aal zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequen-
tie's zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma "De Muzikale Ontmoeting bij
Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogas-
ten uitgenodigd.

HET GEBIT IS VOOR ONZE HONDEN
EN KATTEN VAN LEVENSBELANG

In de eerste plaats eten zij ermee, daar-
naast gebruiken het voor gedragsui-
tingen en spelen. Het gebit moet dus
gezond en sterk zijn. 

VOORKOMEN IS BETER DAN
GENEZEN
Tandheelkundige gezondheidszorg is,
als onderdeel van de totale gezond-
heidszorg, erop gericht te voorkomen
dat tand- en mondziekten een bedrei-
ging gaan vormen voor het algehele
welzijn van de hond of kat. 

De aanwezigheid van bacteriën in de
tandplaque is de grote veroorzaker
van tandvleesontstekingen. Het is de
verantwoordelijkheid van de verzor-
ger én de dierenarts om te controleren
wat er in de mondholte van onze huis-
dieren gebeurt. Zo wordt onnodig lij-
den voorkomen. 

Het voorkomen of vertragen van de
schadelijke gevolgen van tandplaque
en tandsteen vereist preventieve zorg:
het schoonhouden van het gebit. Als
deze verzorging thuis onvoldoende is,
dient er regelmatig professionele ge-
bitsverzorging plaats te vinden in de
Dierenkliniek.

LANDELIJK AANDACHT VOOR
GEBIT VAN UW HOND EN KAT
"Wij vinden deze landelijke actie een
goed initiatief. Nog veel te vaak ko-
men de mensen met hun hond of kat
bij de dierenarts met de klacht dat het
huisdier uit zijn bek ruikt. Helaas is

een eenvoudige gebitsreiniging dan
vaak niet meer afdoende en moeten
we gebitselementen verwijderen. Op
lange termijn kan gebitsverwaarlo-
zing zelfs resulteren in ernstige bacte-
riële infecties van hart, lever, longen
en nieren" aldus de heer Salomons,
dierenarts bij De Graafschap Dieren-
artsen. Dit is dan ook de reden waar-
om De Graafschap Dierenartsen tij-
dens deze maand de klanten bij de
dierenarts een gratis gebitscontrole
aanbiedt. 

De assistente vertelt u graag hoe het
tandenpoetsen bij uw huisdier in zijn
werk gaat. Tevens krijgt men in de
maand februari 25% korting op alle
gebitsverzorgingsproducten. "Op deze
manier hopen wij een extra bijdrage
te kunnen leveren aan de gezondheid
van het gebit bij de onze honden en
katten", aldus de heer Salomons. 

GRATIS GEBITSCONTROLE EN/OF
TANDENPOETSINSTRUCTIE
Heeft u interesse in een gratis gebits-
controle en/of een tandenpoetsin-
structie of wilt u meer informatie over
de gebitsverzorging van uw hond of
kat, maak dan een afspraak op één
van de vestigingen in Zutphen-Cen-
trum, Zutphen-Leesten, Vorden, Steen-
deren, Ruurlo, Eerbeek en Hengelo G. 

Voor het maken van een afspraak of
voor meer informatie kunt u bellen
met de speciale gezelschapsdierenlijn
van De Graafschap Dierenartsen (0575)
58 78 88 of kijken op de websites:
www.degraafschapdierenartsen.nl en
www.maandvanhetgebit.nl

Februari 2009 de maand 
van de gebitsverzorging 
voor hond en kat
80% van de honden en katten ouder dan 3 jaar

heeft gebitsproblemen

De maand februari 2009 is landelijk door dierenartsen uitgeroepen tot de
maand van de gebitsverzorging bij honden en katten. Ruim 80% van de
honden en katten ouder dan 3 jaar krijgt last van gebitsproblemen. Naar-
mate de hond/kat ouder wordt, neemt het gevaar van deze problemen toe.
Tijdens deze maand brengt De Graafschap Dierenartsen door gratis
gebitscontrole en tandenpoetsinstructie, de gebitsproblematiek en het
voorkomen hiervan, extra onder de aandacht.

Het Praktijkonderwijs is een school
voor leerlingen die het niet alleen
moeten hebben van het leren uit de
boeken, maar ook door het ervaren en
doen. Steeds vaker stromen deze leer-
lingen door naar het MBO niveau 1 of
krijgen zij een baan aangeboden door
hun stagegever. Het Praktijkonderwijs
onderscheidt in de onderbouw twee
leerstromen, te weten de PRO-groepen
en de PRO-plus groepen.
De leerlingen die zonder twijfel zijn
aangewezen op Praktijkonderwijs,
krijgen les in de PRO-groepen. Ze krij-

gen een onderwijsprogramma aange-
boden, dat er op gericht is hun alge-
mene en specifieke vaardigheden zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Praktische theoretische kennis wordt
gekoppeld aan een sociaal communi-
catief programma met de nadruk op
praktische vaardigheden die in de in-
teressesfeer van de leerling liggen. De
leerlingen met een PRO-beschikking,
die zich qua leermogelijkheden nog
verder kunnen ontwikkelen, worden
in de zogenaamde PRO-plus groep ge-
plaatst. In het onderwijsprogramma

wordt gewerkt met methodes die in
de basisberoepsgerichte leerweg ge-
bruikt worden. Deze lessen worden af-
gewisseld met praktijklessen. Voor en-
kele leerlingen is er na één jaar de mo-
gelijkheid over te stappen naar het
VMBO/LWOO. Het Praktijkonderwijs
in Zutphen organiseert in de boven-
bouw (leerjaar 4 en 5) voor haar leer-
lingen beroepsgerichte cursussen ter
voorbereiding op werk en/of een ver-
volgopleiding. Dit zijn interne cursus-
sen (schoonmaken in de groothuis-
houding, onderhoud plantsoen, VCA
basisveiligheid, werken in de tech-
niek, werken in de bouw, detailmede-
werker, werken in de logistiek, werken
in de keuken en keukenvaardigheden
restaurant) en externe cursussen
(vorkheftruckchauffeur, lassen niveau
1 en 2 (mig mag), trekkerrijbewijs, bos-
maaier en motorzagen). Tevens vindt
een groot deel van de leerlingen op
16/17-jarige leeftijd aansluiting bij de
MBO-scholen (ROC's en AOC's). Wij
hebben een samenwerking met het
MBO voor: Aankomend verkoopmede-
werker, Zorghulp, Horeca-assistent, As-
sistent medewerker groene ruimte, As-
sistent medewerker transport en logis-
tiek, Bouwplaatsassistent en Construc-
tiemedewerker en lassen. Door deze
samenwerking én de extra begelei-
ding van het Praktijkonderwijs kan er
op het MBO een diploma op niveau 1
gehaald worden.
Bent u 31 januari verhinderd maar
wilt u wel een indruk krijgen van het
Praktijkonderwijs, dan kunt u een af-
spraak maken met Freek Hubert
(teamleider bovenbouw) of Hermien
Bosma (teamleider onderbouw), tel.
0575 515982.

Open Dag Praktijkonderwijs Zutphen

Zaterdag 31 januari houdt Praktijkonderwijs Zutphen van 10.00 - 14.00
uur Open Dag voor (toekomstige) leerlingen en hun ouders/verzorgers,
leerkrachten, bedrijven en andere belangstellenden. Sinds augustus 2007
ziin onder- en bovenbouw van het Praktijkonderwijs gehuisvest aan de
Paulus Potterstraat 12A in Zutphen. Tijdens de Open Dag staan mede-
werkers bezoekers te woord en krijgt de bezoeker een indruk van de
mogelijkheden die het Praktijkonderwijs te bieden heeft door middel van
demonstraties en presentaties.

Traditionele en eigen fado's verbinden
zich met getoonzette gedichten van
de nachtschrijver uit Lissabon tijdens
de eindeloze, bitterzoete, vrolijke
zoektocht naar 'saudade', de sleutel
van de fado.

Maria Fernandes is sinds een aantal ja-
ren op Nederlandse podia te horen
met haar programma 'O Fado de Ma-
ria'. Ook trad zij op in de 'Clube de Fa-
do' in Lissabon. In 'Fado Pessoa' zingt
zij naast bestaande fado's ook nieuwe
liedjes, geschreven met de traditione-
le klank en ritmiek van de fado als uit-
gangspunt.

Gerard Zuyderhoff verzorgt voor-
dracht van poëzie in verschillende
programma's, o.a. met zijn eigen Mi-
das Ensemble, waarin hij ook klarinet-
tist is. Hij speelde de rol van Fernando
Pessoa in een productie van theater-
groep Transparant. Onlangs is de cd
'Fado em pessoa' van Maria Fernandes
& Os Solitários verschenen. Zang: Ma-
ria Fernandes Voordracht: Gerard Zuy-
derhoff

Portugese gitaar: Jeroen Becx Gitaar:
Hans van Gelderen Basgitaar: Remus
Aussen www.mariafernandes.nl
www.gerardzuyderhoff.nl 7 februari
a.s. Kulturhus Ruurlo, Nieuweweg 5.
Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21 Ruurlo en Groot Jeb-
bink Bloemen, Dorpsstraat 57 Ruurlo
via:www.kunstkringruurlo.nl en aan
de kassa van het Kulturhus. Aanvul-
lende informatie (0573) 45 22 68.

Maria Fernandes & Os Solitários
met Fado Pessoa in Kulturhus

Zangeres Maria Fernandes en haar traditionele fado-begeleidingsgroep
Os Solitários (De Eenzamen) maken samen met voordrachtskunstenaar
Gerard Zuyderhoff een zwerftocht door de onmetelijke nalatenschap van
Fernando Pessoa (1888-1935) en zijn alter ego's.

U kunt dan uw mening geven over
zaken, die de gemeente betreffen.
Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de

raadsvergadering staan, maar u kunt
ook nieuwe onderwerpen aansnij-
den. Om te voorkomen dat u moet
wachten én om ervoor te zorgen dat

de fractieleden met de juiste specia-
lisme aanwezig zijn, wordt u vrien-
delijk verzocht om u vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, 
Jannie Rexwinkel. Tel. 0575-463476
of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de inwoners van Bronckhorst opnieuw
uit voor een spreekuur op woensdagavond 4 februari a.s.



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hemdekneupe: 
Kamille (matricaria) "Lus ow hemdekneupethee? 
Ik kan mi'j der wal van schudden!"

B. Luikebla:
Ridderzuring (rumex obtusifolius) "Luikebla kö'j etten." 

C. Pinksterblome: 
Pinksterbloem (Cardamine Pratensis) "Langs de gravens en 
in de weide steet 't vol pinksterblomen."

Relaties van Bronkhorst High-Tech
met een grote interesse voor duur-
zaamheid waren uitgenodigd om het
symposium bij te wonen. Nadat pro-
minente sprekers, waaronder Wubbo
Ockels, zijn collega prof. dr. Salomon
Kroonenberg en Ronald Serné, die in
Groenlo een nulwoning bouwt, hun
ervaringen en ideeën tentoongespreid
hadden, kon iedereen mee discussië-
ren in een forumdiscussie. Sible Schö-
ne van het Klimaatinstituut zorgde
voor een pittig debat met zijn kritiek
op de standpunten van Kroonenberg.
Deze laatste ageerde met een optimis-
tisch betoog over de klimaatverande-
ring tegen Al Gores An inconvenient
truth. 'Amersfoort aan Zee is geen
schrikbeeld van de toekomst, maar
een feit uit het verleden. 120.000 jaar
geleden bestond Amersfoort aan zee',
liet hij zien. 'En dat kwam niet door de
belnvloeding van de mens, maar door
natuurlijke oorzaken.' Hij is ervan
overtuigd dat de aarde ergere rampen
heeft meegemaakt. 'Planet', dat in het
rijtje 'People, Planet, Profit' in veel be-
drijfsvisies terug te vinden is, gaat
daarom volgens hem niet om de pla-
neet 'maar alleen om onszelf'. Hij gaf
een aantal tips mee hoe we volgens
hem met de planeet zouden moeten
omgaan. Wel investeren in zonnecel-
len, solarboten en nulwoningen bij-
voorbeeld, omdat de fossiele brand-
stoffen opraken, maar niet in het plan-
ten van bomen. 'Want dat veroorzaakt
opwarming.' Ook CO2 opslaan in de
grond ontraadde hij. 'Dat kost juist
energie en geld. En wat als het niet
helpt?' stelde hij retorisch. 

SUPERBUS
Wubbo Ockels hield vervolgens een in-
teressante presentatie over mogelijk-
heden zoals de solarboot en de solar-
auto waarmee 'zijn' team van de TU
Delft al diverse malen de World Solar
Challenge heeft gewonnen. Hij liet
ook zien hoever de ontwikkelingen

van de Superbus gevorderd zijn; een
combinatie van de hogesnelheidstrein
en een gewone auto, die over de gewo-
ne weg, maar ook met hoge snelheid
over een speciale baan kan rijden. On-
danks dat blijven de kosten veel lager
dan die van de hogesnelheidstrein,
vertelde hij. 'Ik wil met de Superbus
een aanval doen op de auto.' In Dubai
wordt al nagedacht over de daadwer-
kelijke aanschaf ervan en Ockels
hoopt dat de bus ook in Noord-Hol-
land ingezet zal worden. Daarmee
kwam wel meteen een ander heikel
punt naar boven: het conservatieve ka-
rakter in Nederland. 'Als iets moeilijk
is, dan is het wel om dit op de markt
te brengen. In Nederland vinden we
veel mooi, maar we zijn wel conserva-
tief', merkt ook Ockels. 

BEWUSTWORDING
Ronald Serné uit Groenlo wacht niet
af, maar is zelf aan de slag gegaan. Hij
bouwt zijn eigen nulwoning, waar hij
in oktober van dit jaar hoopt te kun-
nen gaan wonen. In zijn presentatie
ging hij in op de stelling 'Particuliere
initiatieven zijn wel goed voor de be-
wustwording, maar niet voldoende
om het energieprobleem op te lossen'.
Hij is ervan overtuigd dat particuliere
initiatieven ondanks de beperkingen
('ze kosten veel tijd en er zijn geen sub-
sidies beschikbaar') 'wel degelijk een
bijdrage aan de bewustwording leve-
ren'. In de pauze en na afloop van de
forumdiscussie waren diverse demon-
straties in de foyer te zien. Behalve een
stand van Bronkhorst High-Tech b.v.
waren onder meer Nedap Energy Sys-
tems met de Mygrid (Atrium), een in-
novatief concept voor de conversie en
opslag van energie en Iwan Göbel en
Sarah Monkau met hun boek Eco-
winst voor woningen vertegenwoor-
digd. De genodigden kregen na afloop
de gelegenheid om dhr. Jouwsma te fe-
liciteren met zijn verjaardag en er sa-
men het glas op te heffen.

Innovatie in duurzame energie
Boeiende discussies tijdens Bronkhorst High-Tech Symposium

De invoering van de Superbus en energie opwekken met vliegers. Prof. dr.
Wubbo Ockels heeft tijdens het symposium op dinsdag 20 januari in de
Hanzehof te Zutphen diverse innovatieve ideeën laten passeren om te
werken aan een schonere wereld. Het symposium 'Innovatie in duurzame
energie' werd georganiseerd door het Ruurlose bedrijf Bronkhorst High-
Tech b.v. ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van technisch directeur
Wybren Jouwsma.

(foto Erik Geven Productions; Forumdiscussie met vlnr Salomon Kroonenberg, Wybren
Jouwsma en Sible Schöne)

EIGEN BAAS IN EEN HANDOMDRAAI 
De juiste voeding, voldoende beweging en genoeg rust zijn de
ingrediënten van een fit lichaam. Maar dat is niet altijd even
makkelijk. Wat is juiste voeding, hoe weersta ik verleidingen
die niet gezond zijn en wat is voor mij persoonlijk een gezon-
de levensstijl, zijn vragen waar iedereen mee worstelt.
Daarom helpt Herbalife consumenten op basis van persoonlij-
ke begeleiding bij het optimaal voeden en verzorgen van het
lichaam. Op dit moment bedienen de adviseurs van Herbalife
tienduizenden tevreden klanten in Nederland. Ze helpen hen
bij het vinden en volhouden van een levensstijl waarbij zij
zich blijvend vitaal voelen. Op basis van positieve eigen erva-
ringen kunnen klanten vervolgens besluiten zelf adviseur te
worden. En dat werkt. Want niets is overtuigender dan een
persoonlijk succesverhaal. Op deze manier kan Herbalife blij-
ven groeien zonder het persoonlijke contact met haar klanten
te verliezen. Iedere klant, maar ook iedere adviseur heeft
immers zijn eigen klankbord. Een succesformule, want
Herbalife is in de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot het
grootste netwerk van zelfstandig ondernemers zonder perso-
neel (zzp’ers) in Nederland. 

Zelf bouwen aan succes 
De adviseurs van Herbalife runnen allen een eigen onderne-
ming. Ze stellen zelf hun eigen verkoopdoelstellingen vast en
hebben alle vrijheid om te bepalen waar ze werken, wanneer
ze werken, met wie ze werken en hoeveel ze werken. Ze zijn
zelf verantwoordelijk voor hun succes en toch staan ze niet
alleen. In het netwerk dat ze samen vormen, steunen ze
elkaar, trainen ze elkaar en ontwikkelen ze samen nieuwe
ideeën. Bovendien hebben ze allen een internationaal bedrijf
achter zich staan dat al bijna 30 jaar bestaat, waardoor ieder-
een evenveel kans heeft op succes. 

In alle vrijheid bijverdienen 
Door de grote mate van vrijheid die de zelfstandige onder-
nemers hebben, is het werken als Herbalife adviseur een ideale
baan voor iedereen die fulltime of parttime wil werken.
Bovendien laat het werk zich makkelijk combineren met studie,
baan of gezin. Opvallend is dat juist in onzekere economische
tijden de directe verkoop, dus zonder tussenkomst van een win-
kel, groeit. Het aantal mensen dat werkzaam is in de directe ver-
koop zit dan ook in de lift. Alleen al in Europa verdienen negen
miljoen mensen op deze manier hun geld. Van deze groep zegt
ruim negentig procent dat deze werkmethode hen onafhan-
kelijkheid biedt en de kwaliteit van hun leven verbetert.

Enthousiasme zorgt voor groei 
In 1993 maakte Nederland kennis met Herbalife. De toen 27-
jarige Bea Bos kwam op vakantie in Oostenrijk in contact met
een Brits stel dat fervent gebruiker was van Herbalife-produc-
ten. Enthousiast over hun verhaal besloot Bea Bos klant bij
hen te worden. ‘Met de producten kon ik mijn lichaam op een
eenvoudige manier de voedingstoffen bieden die het nodig
had, met als resultaat dat ik me vitaal en energiek voelde’,
licht Bea Bos toe. Eenmaal terug in Nederland vroegen fami-
lie en vrienden haar of zij het ook konden gaan gebruiken. Ze
kreeg zoveel aanvragen dat ze na drie maanden besloot zelf
adviseur te worden. En een jaar later zegde ze haar vaste baan
helemaal op om voor zichzelf te beginnen. Sindsdien groeit
de organisatie en dragen elfduizend adviseurs hun steentje
bij aan het succes van Herbalife. Binnen Herbalife Europa
speelt Nederland een belangrijke rol. Zo staat in Venray het
distributiecentrum van waaruit heel Noord-Europa wordt
bediend. En het marktpotentieel van Herbalife blijft groeien,
want het streven naar een gezond en vitaal lichaam heeft
nooit eerder zo centraal gestaan in onze samenleving. 

Op topniveau presteren met Herbalife 
Op dit moment worden de producten van Herbalife wereld-
wijd in 70 landen verkocht en is Herbalife aan de Amerikaanse
beurs in New York genoteerd. Hoewel Herbalife vooral bekend
is als product om mee af te vallen, is het productengamma zo
samengesteld dat het gebruikt kan worden voor iedereen die
zijn energiehuishouding in balans wil brengen. Om die reden
zijn er ook speciale sportproducten en proteïnepoeders. Niet
voor niets dus dat veel topsporters voor het bereiken van het
beste sportresultaat vertrouwen op de kracht van Herbalife. Zo
winnen de voetballers van LA Galaxy, de club van David
Beckham, voedingskundig advies in bij Herbalife om ervoor
te zorgen dat ze voldoende voedingsstoffen en bouwstoffen
binnenkrijgen om op topniveau te kunnen presteren.

Nederland vitaler maken 
Gezondheid en de kwaliteit van voeding zijn onderwerpen die
hoog op de maatschappelijke agenda staan. Met als gevolg dat
de consument overspoeld wordt met informatie over verant-
woorde voeding en een gezonde levenswijze. Bovendien spre-
ken wetenschappelijke onderzoeken naar deze onderwerpen
elkaar nogal eens tegen, waardoor de consument door de
bomen het bos niet meer ziet. Het is een hele klus om de voe-
dings- en bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft in de juiste
hoeveelheid binnen te krijgen. Een fit lichaam krijgt binnen
waaraan het behoefte heeft en kent een balans tussen het aan-
tal ingenomen en verbrande calorieÎn enerzijds en de juiste
voedingsstoffen anderzijds. Als geen ander weten de adviseurs
van Herbalife hoe hun klanten dit kunnen bereiken en welke
producten hierbij uitkomst bieden. Maar het is hen ook bekend
hoe lastig het is om veranderingen aan te brengen in het voe-
dingspatroon en/of leefwijze en deze ook daadwerkelijk vol te
houden. Op basis van professionele trainingen om klanten
goed te kunnen begeleiden, weten ze precies aan welke steun
en persoonlijke aandacht hun klanten behoefte hebben.
Hierdoor kunnen ze hen optimaal stimuleren en voor langeter-
mijneffecten zorgen. De adviseurs zetten zich in om Nederland
met hun kennis, steun en producten vitaler te maken.

Verschillende producten om verschillende doelen te bereiken
Samen met de klant brengen de adviseurs eerst de behoeften
van de klant in kaart. Op basis hiervan wordt in nauw overleg
bepaald welke producten helpen bij het bereiken van deze
doelen en hoe deze producten makkelijk in te passen zijn in
het voedingspatroon van de klant. De producten van Herbalife
voldoen allemaal aan de eisen die de Nederlandse wetgeving
aan voeding stelt en zijn onder te verdelen in producten voor
gewichtsbeheersing, producten voor het leveren van optimale
sportieve prestaties en producten om het energieniveau te ver-
hogen. Het is volledig afhankelijk van de individuele behoef-
ten van iedere klant welke combinatie van producten hij/zij
moet gebruiken om een goed persoonlijk resultaat te boeken.
Alle voedingsmiddelen van Herbalife bevatten natuurlijke
ingrediÎnten en de formules zijn zo ontworpen dat welzijn
het hele leven lang binnen bereik ligt. De kennis over wat een
lichaam nodig heeft, maakt dat Herbalife al decennialang

wereldwijd de meest betrouwbare organisatie is op het gebied
van maaltijdvervangers en voedingssupplementen.

Gemak staat centraal 
Het is bekend dat consumenten graag op een makkelijke
manier aan hun gezondheid willen werken. Gemak is daarom
een belangrijke pijler van Herbalife. De producten kunnen
eenvoudig genuttigd en in een handomdraai bereid worden.
Middels producten met natuurlijke ingrediënten, biedt
Herbalife consumenten kanten- klare oplossingen voor het
vervangen of aanvullen van een maaltijd. Zo zijn de multivi-
taminen en mineralen een welkome aanvulling op de dage-
lijkse voeding en zijn er diverse producten voor het aanvullen
of op peil houden van energie op momenten dat de eigen
energiehuishouding in een dip zit. Een goed voorbeeld hier-
van is het ontbijtconcept dat bestaat uit de Aloëdrank, die de
spijsvertering bevordert, een kruidendrank op basis van
water, die een verkwikkend gevoel geeft, en een shake op basis
van (soja)melk of vruchtendrank die voor een constant ener-
gieniveau zorgt. Het ontbijtconcept biedt het lichaam op een
makkelijke manier alles wat het nodig heeft om de dag goed
te starten. Hiermee is het een uitkomst voor de vele
Nederlanders die niet, onvoldoende of met slechte voeding
ontbijten en daardoor de hele dag hinder ondervinden van
een schommelende suikerspiegel en energiedips. Een ander
succesvol product is de isotone sportdrank H3O Pro, die
Herbalife in samenwerking met sportvoedingexperts ontwik-
kelde. De drank bevat exact dezelfde concentratie koolhydra-
ten en elektrolyten als het lichaam, waardoor het lichaam
H3O Pro sneller opneemt dan water. Waar water het lichaam
verzwakt door de concentratie van de overgebleven elektroly-
ten te verdunnen, urine aan te maken en een opgeblazen
gevoel te veroorzaken, versterkt H3O Pro het sportende
lichaam juist. Kortom, consumenten krijgen duidelijkheid en
zekerheid van Herbalife. Ze kunnen er op vertrouwen dat zij
met de producten de bouwstoffen en voedingsstoffen binnen-
krijgen die ze nodig hebben om te doen wat zij willen. 

Ondernemen met minimale risico’s
De adviseurs van Herbalife werken met producten die zich
reeds bewezen hebben en wereldwijd naar volle tevredenheid
gebruikt worden. De hoge kwaliteit van de producten en de
gedrevenheid van de meer dan 1,9 miljoen adviseurs wereld-
wijd staan aan de basis van het succes van het bedrijf. 

Eigen bedrijf bouwen met lage investering
Om te starten als ondernemer bij Herbalife hebben nieuwe
adviseurs alleen een licentie nodig. Voor die licentie en de
begeleidende handboeken en dvd’s die de startende onderne-
mer op weg helpen, betalen nieuwe adviseurs in Nederland
honderdvijftien euro. Bij wijze van eerste stimulans krijgen
nieuwe ondernemers bovendien de drie best lopende produc-
ten gratis, zodat ze direct aan de slag kunnen. Op deze manier
maakt Herbalife zelfstandig ondernemerschap mogelijk in
een handomdraai. Een unicum, zeker in het huidige economi-
sche klimaat waar banken steeds strengere eisen stellen aan
potentiële zelfstandige ondernemers om geld te lenen voor
het opbouwen van een eigen onderneming. Daarnaast biedt
Herbalife haar adviseurs volop internationale mogelijkheden.
In alle 70 landen waar Herbalife wordt verkocht kunnen de
adviseurs immers ondernemer worden. 

Blijven leren als zelfstandig ondernemer 
Een andere zeldzaamheid in de wereld van zzp’ers is de con-
stante focus van Herbalife op studie en trainingen. Herbalife
biedt haar adviseurs de mogelijkheid om zich op zakelijk
gebied permanent te blijven ontwikkelen. Informatie over de
producten, maar ook verkoop-en marketingtrainingen worden
de adviseurs continu tegen een geringe vergoeding aangebo-
den. Zo blijven zij uitstekend geïnformeerd over de producten
en de relevantie van de producten voor hun klanten. Op deze
manier waarborgt Herbalife de gedegen persoonlijke zorg van
de adviseur aan de klant tijdens het bereiken en behouden
van een gebalanceerd voedingspatroon. Want daar draait het
om bij Herbalife. 
De grote voordelen van het Herbalife-ondernemerschap zijn
te vinden in de combinatie van continue begeleiding van suc-
cesvolle andere Herbalifeondernemers, professionele training
en opleiding vanuit het bedrijf zelf, de vrijheid om zelf te be-
palen waar, wanneer, met wie en hoeveel je werkt, zeer lage
investeringskosten, een internationale afzetmarkt en kwalita-
tief zeer hoogwaardige producten. 

Herbalife in een handomdraai 
Voor adviseurs: 
• Iedereen is eigen baas bij Herbalife
• Herbalife-adviseurs werken waar en wanneer ze willen
• Iedereen kan zelfstandig ondernemer worden bij Herbalife

want de startinvestering is uitzonderlijk laag
• Door grote mate van vrijheid hebben de adviseurs alle kans

om zowel fulltime als parttime te werken en bij te verdienen
naast baan, studie of gezin

• Adviseurs zijn zelfstandig ondernemers, maar worden
gesteund door andere adviseurs en door een groot interna-
tionaal bedrijf dat al bijna 30 jaar bestaat

• Adviseurs kunnen zich als zelfstandig ondernemers bij
Herbalife blijven ontwikkelen met studie en trainingen

• Alleen al in Nederland gebruiken tienduizenden mensen de
producten van Herbalife

• Herbalife is in 70 landen verkrijgbaar en biedt haar adviseurs
hiermee een wereldwijde afzetmarkt. Hierdoor is het voor
alle adviseurs mogelijk om zelfstandig een internationaal
bedrijf te bouwen.

Voor consumenten:
• Adviseurs bieden persoonlijke begeleiding bij het ontwikkelen

en behouden van een fit lichaam
• De producten van Herbalife bieden op eenvoudige wijze de

voedings- en bouwstoffen die het lichaam nodig heeft
• Herbalife-producten kenmerken zich door hoge kwaliteit
• Ook internationale sporthelden, zoals de voetballers van LA

Galaxy, de club waar David Beckham speelt, vertrouwen op
Herbalife

• Herbalife is al bijna 30 jaar een succes en wereldwijd in 70
landen verkrijgbaar 

VOOR VERDERE INFORMATIE 
Natuurlijk-inbalans 
Mw. L. Spithoven uit Steenderen, tel. (0575) 52 72 66 
Vital Care 
Mw. J. Bruggink uit Hengelo (G), tel. (0575) 46 32 05 
Wellness4U2 
Mw. E. Schurink uit Hengelo (G), tel. (0575) 46 48 46 
Mw. M. Oolhorst uit Zelhem, tel. (0314) 64 17 48 

Advertorial
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Op zaterdag jl. trad zij op met de al
minstens zo bekende Lars Wouters
van den Oudenweijer, klarinetist.
Samen brachten zij een schitterend
programma, dat gemakkelijk toegan-
kelijk was, ook voor de niet zo regel-
matige concertganger. 
Toch speelden zij voornamelijk wer-
ken van niet zo erg bekende compo-
nisten. Zo werd het meeslepende
"Spiegel im Spiegel" opgevoerd van de
componist Arvo Pert. Een meeslepend
stuk, dat erg gewaardeerd werd door
het publiek. Virtuoos werden stukken
van Andre Messager en Paul Ben-Haim
gebracht. 

Na het slotstuk van Astor Piazzolla
sprak het enthousiaste applaus zijn
eigen taal. Het uitstekende samen-
spel van de twee top musici dateert al
vanaf 2000. Zoals altijd wanneer er
kwaliteit geboden wordt, leek alles
vanzelf te gaan. Daarnaast was goed te
zien hoeveel plezier deze jonge mensen
hebben in hun samenwerking. Samen
bieden zij een prachtig plaatje waar
hemels geluid uit komt.
De volgende voorstelling van de Kunst-
KringRuurlo is op zaterdag 7 februari.
De fadozangeres Maria Fernandes
treedt dan ook op in het Kulturhus.
Zie www.kunstkringruurlo.nl

Wondermooi concert in
het Kulturhus in Ruurlo

Gwyneth Wentink, de bekende harpiste, maakte haar eerder gedane belofte
wat betreft het programma dat zij op 17 januari zou spelen volop waar.

In de bovenbouw (derde en vierde leer-
jaar) kunnen leerlingen binnen afde-

ling Groen kiezen voor de richting
Paard. Tijdens deze lessen komen de

leerlingen heel veel verschillende din-
gen over paarden te weten. Er wordt
wekelijks paard gereden bij manege
Eijerkamp. Er worden paarden ver-
zorgd en zijn er lessen over veel onder-
werpen, zoals de verzorging, ziektes
en het omgaan met paarden. De leer-
lingen die dit jaar met deze opleiding
gestart zijn, zijn allemaal zeer enthou-
siast. Het liefst zijn zij alle lessen met
paarden bezig. Nog elke keer worden
er nieuwe onderdelen aan het pro-
gramma toegevoegd. Momenteel
wordt er getraind om met fjorden een
mooie viertalproef te rijden. Het is de
bedoeling om met de paarden op gelij-
ke afstand achter elkaar te lopen of
netjes twee aan twee verschillende fi-
guren te rijden. Het afstemmen op el-
kaar is hierbij erg belangrijk, want het
tempo moet bij iedereen gelijk zijn.
Van deze oefeningen worden video-op-
names gemaakt die tijdens het open
huis op 6 februari getoond zullen wor-
den.
Ook in de eerste twee leerjaren kun-
nen leerlingen al paardrijden. Twee
lesuren in de week zijn vrijgemaakt
voor verschillende leerlingactiviteiten.
Paardrijden onder deskundige begelei-
ding is één van de mogelijkheden.

Meer weten? Kom naar het Open Huis
van het Beeckland in Vorden op 6 fe-
bruari a.s. van 18.30 uur tot 21.30 uur
en maak daar kennis met de paarden
en het paardrijden op 't Beeckland.

Paardrijden op 't Beeckland

Leerlingen die onder schooltijd paardrijden: kan dat? Op 't Beeckland in
Vorden wel! 't Beeckland is dit schooljaar gestart met een lessenprogramma
Paard.

De Roparun is een non-stop loopevene-
ment van 530 km, waarbij mensen in
teamverband een sportieve prestatie
leveren om op die manier geld in te za-
melen voor mensen met kanker. Het
wordt wel een avontuur voor het leven
genoemd. Dat blijkt overigens ook uit
het motto wat al jaren is: ‘Leven toe-
voegen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan
het leven’. Een Roparunteam bestaat
uit maximaal acht lopers die dus ieder
gemiddeld zo’n 65 km lopen oftewel
meer dan 11/2 marathon. Daarnaast be-
staat een team uit fietsers, chauffeurs,
verzorgers, cateraars en masseurs.

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor
de invulling van deze taken en gemid-
deld bestaat een team uit 25 personen.
Naast de sportieve inspanning, moet
er ook een inspanning geleverd wor-
den om geld op te halen voor het doel.
Teams doen dit door het organiseren
van allerlei acties. Denk hierbij aan
het houden van collectes en het zoe-
ken naar sponsors. Ook zijn de leden
van een team verplicht Roparun loten
te verkopen waarvan de opbrengst ten
goede komt aan het doel. De afgelopen
17 edities van de Roparun is al bijna 30
miljoen euro opgehaald voor zorg aan
mensen met kanker.

WAAROM MEEDOEN?
Roparunners trachten leven toe te voe-
gen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan
het leven. Roparunners staan voor het
verbeteren van de kwaliteit van het le-
ven van kankerpatiënten. De op-
brengst van de Roparun wordt niet be-
steed aan onderzoek maar komt ten
goede aan zaken die het leven van
kankerpatiënten kunnen veraangena-
men. Roparunnen is veel meer dan lo-
pen alleen. Het is het beleven van een
avontuur, een teamprestatie, maat-
schappelijk betrokken zijn, zorgen
voor je medemensen en emotie. Kort-
om, er zijn meer doelen dan de finish.
Gelnteresseerden voor sponsoring
kunnen contact opnemen met Stich-
ting Loopgroep De Achterhoek, Alois
Hesselink, telefoon (0314) 335597 of
Bert Brassee, telefoon (0314) 378823.
Meer informatie op de site www.loop-
groepdeachterhoek.nl.

Kersverse Stichting Loopgroep De Achterhoek

Roparun 2009
Loopgroep De Achterhoek bestaat uit lange afstandlopers van Atletiek-
vereniging Argo uit Doetinchem. Vele lopers hebben al jaren ervaring op
gebied van marathons. De komende weken lopen ze de marathon van
Keulen of Eindhoven. De Roparun van 2009, de 18e alweer, vindt plaats in
het Pinksterweekend met de start vanaf zaterdagmiddag 30 mei 2009 in
het Parc la Courneuve van Parijs en de finish op maandagmiddag 1 juni
2009 op de Coolsingel in Rotterdam.

Voorzitter F. Midden kon een groot
aantal belangstellenden welkom he-
ten, in het bijzonder de weerman E.J.
Stegeman uit Ruurlo. Hij hield een
overdenking naar aanleiding van
Openbaring 3 en ging voor in gebed.
Hierna werd het jaarverslag 2009 van
secretaris J. Bobbink voorgelezen.
Een belangrijk moment was de vie-
ring van het 20-jarig jubileum van de-
ze afdeling. Verder werd gememo-
reerd de ledengroei in het afgelopen
jaar. De afdeling telt nu ongeveer 190
leden. Omdat Vorden binnen de ge-
meente Bronckhorst de enige PCOB-af-
deling heeft komen er leden bij uit de
omliggende plaatsen, zoals Hengelo,
Ruurlo en Lochem. Het jaarverslag
van de penningmeester liet over 2008
een nadelig saldo zien van bijna
€ 370,-, mede veroorzaakt door het
gehouden jubileum.
De begroting voor 2009 liet een klein
nadelig saldo zien. Dit heeft een gerin-
ge contributieverhoging tot gevolg
waarbij de contributie wordt vast-
gesteld op € 44,- voor echtparen en
€ 28,50 voor individuele leden.
De voorzitter peilde de mening van de
leden voor een uitstapje naar de Twee-

de Kamer in Den Haag. Een aantal le-
den was hiervoor te porren. Nagegaan
moet worden of dit voldoende is voor
een te houden bustocht.
Hierna was het woord aan weerman
E.J. Stegeman uit Ruurlo.
Na het beëindigen van het landbouw-
bedrijf (kuikenmesterij) kwam hij in
aanraking met meteorologisch onder-
zoek. De vonk sloeg over en eerst in
het buitengebied bouwde hij zelf een
weerstation. Hij verrichtte veel metin-
gen en geeft deze door aan Meteo Con-
sult en verschillende weeramateurs in
de Achterhoek.

Een keer per maand stelt hij een weer-
overzicht samen voor het KNMI. De op-
nameapparatuur is vaak meteen ge-
koppeld aan de computer, zodat de ge-
gevens snel ter plaatse zijn. Momen-
teel woont hij in het dorp en verricht
de metingen vanuit de achtertuin. De
heer Stegeman toonde veel meetappa-
ratuur voor dit doel, mede met behulp
van dia's. Momenteel bevinden we ons
in depressie gebieden en hij verwacht
dat dit nog enige weken zal aanhou-
den. De voorzitter bedankte de heer
Stegeman voor de geboden uiteenzet-
ting. Hierna was er tijd voor een aperi-
tief en daarna werd genoten van een
heerlijke koffietafel, bereid door het
personeel van het Dorpscentrum.

Geslaagde jaarvergadering
PCOB met weerman
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag 22 januari haar
jaarvergadering in het Stampertje.

De wandeltocht loopt door de prachti-
ge landelijke omgeving van Varssel. 

Er kan gestart worden tussen 10.00 en
14.00 uur bij de HAMOVE molen
(Veldermansweg). 
De volgende afstanden kunnen wor-
den gelopen: 6 - 12 - 18 of 25 km. De 25
km lopers moeten voor 11.00 uur star-
ten. Meer informatie (0575) 46 15 92.

Winterwandeltocht Hengelo Gld
Op zondag 1 februari a.s. vindt de,
door de HAMOVE georganiseer-
de, jaarlijkse winterwandeltocht
plaats.

Als Joost zijn vaders werkkamer uitloopt, ziet hij Agnes

zojuist van de trap komen. -- Jonker Joost, ik hoor allemaal

opwinding? Agnes luistert onbewogen als Joost haar van de

veemrichters vertelt. 

-- Mag ik mee naar de Kattenbelt? Joost kijkt Agnes

verbaasd aan. -- Maar het kan gevaarlijk zijn, hoor. 

Agnes glimlacht met kuiltjes in haar wangen. 

-- Ik kan aardig mijn 'mannetje' staan. En ik neem mijn

begeleider mee. Martens en richter Willem thoe Venth

horen het gesprek aan. Zij zien de frêle jongedame, maar

horen haar vastberaden stem. -- Ik denk dat we overdag

geen spoken of gespuis zullen zien, zegt Martens.

Na het ontbijt lopen Joost en Agnes en hun gevolg naar 

de Kattenbelt. Martens heeft gelijk. Er valt op de Kattenbelt

niets bijzonders te zien. Wolf stuitert over de heuvel van

links naar rechts. Hij duikt achter de heuvel naar het

moerassig veentje vlakbij de Groote Forme. Joost praat 

wat met de boer. Deze heeft wel via-via de verhalen van

Hermannus over het spook gehoord, maar zelf niets gezien. 

Ook zijn buurman van de Kleine Forme weet van niets. 

Het gezelschap lijkt opgelucht. 

Maar als ze besluiten terug te keren naar het kasteel, horen

ze plotseling een merkwaardig gehuil uit het veen…

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

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

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

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

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7

7021 CJ Zelhem

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

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

Door de consumentenbond

gekozen als beste reisbureau-

keten in 2007 en 2008!

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98
BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
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www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Installatiebedrijf Janssen is een bedrijf dat staat voor alle allround installatiewerk-
zaamheden. We zijn een vooruitstrevend bedrijf dat zich ook bezighoud met de
nieuwste ontwikkelingen. We leveren maat- en vakwerk voor zowel de kleinscha-
lige utiliteitsbouw als de agrarische- en particuliere markt. Door de groei van ons
bedrijf willen we ons team uitbereiden met een

ALLROUND INSTALLATIEMONTEUR

Als allround installatiemonteur bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit lood-
gieter en c.v. werkzaamheden, maar ook (kleine)elektra werkzaamheden beho-
ren tot je mogelijkheden. Aan de hand van tekeningen en overleg met de klant
leg je complete installaties aan. Je werkt in een team met andere installatiemon-
teurs waarbij je verantwoording draagt voor je eigen bouw(en).

Heb je interesse in deze boeiende en veelzijdige functie? Stuur dan je sollicitatie
per e-mail naar marcel@instaljanssen.nl of per post naar Installatiebedrijf
Janssen, St. Janstraat 39 7256 BB Keijenborg. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met Marcel Janssen, tel. 0575-461760.

Wat verwachten wij van jou?
• Je bent vakbekwaam en je hebt

goede communicatieve vaardighe-
den.

• Zelfstandig en met verantwoordelijk-
heidsgevoel kunnen werken.

• Meegaand met de nieuwste ontwik-
kelingen.

• Enkele jaren ervaring strekt tot aan-
beveling.

Wat bieden wij jou?
• Een prettige werkkring binnen een

bedrijf met jonge en enthousiaste
collega’s.

• Een goed salaris met uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Studiefaciliteiten om technisch hele-
maal bij te blijven.

• Een werkomgeving waar duurzame
installaties veelvuldig worden toege-
past.



Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo ggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerijbusiness cards

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Zoveel huizen, zoveel hypotheken. Maar wie vertelt u welke  

het beste bij u past? Zonder twijfel de hypotheekadviseurs van  

Rabobank Graafschap-Noord. Wij zijn de nr. 1 in hypotheken.  

U mag dus vertrouwen op een persoonlijk en betrouwbaar 

hypotheekadvies. Loop vrijblijvend bij ons binnen of bel voor  

een afspraak: (0575) 43 98 88.

Waar klop je aan voor een
betrouwbare hypotheek?

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

www.rabobank.nl/graafschap-noord

GILDE KORN
DONKER MEERGRANEN 

NU VOOR  € 1.99

WITTE PUNTJES
6 HALEN 

5 betalen

ROZIJNEN- 
OF KRENTEN-

SNEETJES
ELKE 5E SNEETJE 

gratis

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 januari.

RIJSTE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Alle dagen gehaktdag
Met gehakt blijf je varië-
ren. Van een gekruide
gehaktbal tot overheer-
lijke vleespasteitjes en
Spaghetti Bolognese;
van gehakt krijg je nooit
genoeg. En wat je teveel
hebt, bewaar je gewoon

in de vriezer voor later. Woensdag gehaktdag? Waarom
niet alle dagen? Of in elk geval deze week, want voor 2x
500 gram rundergehakt betaal je nu slechts € 5,50!

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

Rundergehakt
2x 500 gram € 5.50

SPECIAL

Worstjes en zo 100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegrilde kipfilet
GRATIS 100 g vleessalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Slavinken
4 stuks € 2.98

MAALTIJDIDEE

Macaroni
500 gram € 2.98

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs:

Turbana bananen kilo 0,99
Bildstar aardappelen 10 kilo 3,49

Groentekoopje:
Witlof 1 kilo 1,49
Conference peren 1 kilo 1,69
Boerensoepgroente 500 gram 2,49

Uit eigen keuken:
Kantonese kipschotel 350 gram

+ Rijst 250 gram samen 4,99
Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 februari. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact:

Wekelijks in een

oplage van ruim

50.000 exemplaren

BanenContact

Voor u als lezer de kans om
de baan van uw dromen te
vinden, u treft in één oog
opslag vele vacatures. Het
moet voor werkzoekenden
wel gek lopen als er niet
een geschikte baan tussen
zit. Daarnaast is "Banen-
contact", zoals de pagina's
heten, voor bedrijven de
uitgelezen mogelijkheid
om vacatures op zeer ge-
richte wijze onder de aan-
dacht te brengen. Uiter-
aard zijn de weekbladen

met de nieuwe toevoeging
"Banencontact" ook te vin-
den op www.contact.nl.  

Bedrijven die graag een
personeelsadvertentie wil-
len plaatsen kunnen zich
voor de weekbladen Con-
tact Bronckhorst, Warns-
veld en Ruurlo wenden tot
het kantoor in Vorden,
Hielke Meijer,
telefoon (0575) 551010 of
06-52584992. 

Voor het weekblad Elna
kunt u zich wenden tot
het kantoor in Lichten-
voorde, Bianca Eggink,  
telefoon (0544) 371323 of
06-52584996. 

Voor de Groenlose Gids
kunt u contact opnemen
met het kantoor in Groen-
lo, Tonnie Zieverink,
telefoon (0544) 461828 of
06-52584995

Vanaf heden wordt een vacature zoeken en vinden in de weekbladen Contact Bronk-
horst (Noord, Midden en Zuid), Contact Warnsveld, Contact Ruurlo, Groenlose Gids en
Elna gemakkelijker. Drukkerij Weevers is een samenwerking aangegaan met EuroPla-
nit personeelsdiensten om wekelijks een overzicht te geven van personeelsadvertenties
uit de regio. Hiervoor zijn in bovengenoemde bladen speciaal pagina's gereserveerd
waarop u naast vacatures van diverse bedrijven uit de regio ook het actuele banenaan-
bod van EuroPlanit Personeelsdiensten vindt. 

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Praktijkonderwijs Zutphen werkt samen
met het MBO niveau 1 richting:

• Groen • Horeca • Detail • Zorghulp
• Bouw • Techniek • Logistiek  

OOOpppeeennn   DDDaaaggg
Praktijkonderwijs Zutphen

Zaterdag 31 januari 2009
van 10.00 tot 14.00 uur

Paulus Potterstraat 12A
7204 CV Zutphen

Tel. 0575 51 59 82

www.praktijkonderwijszutphen.nl 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

CNC FREZER/PROGRAMMEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
U freest matrijsdelen en programmeert deze zelfstandig aan
de machine vanaf tekening en/of u programmeert m.b.v 2D
en 3D CAM software. Het besturingssysteem op de machine
is Heidenhain-530

Functie-eisen
* LTS / MTS niveau
* Enkele jaren ervaring
* Kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling

CAD TEKENAAR/CONSTRUCTEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
Vanuit een tekening het zelfstandig kunnen vervaardigen
van technische producten. Met behulp van moderne 3D-
software construeert u matrijzen. U werkt zelfstandig aan
een matrijs en begeleidt deze van ontwerp tot en met de
uitlevering. 

Functie-eisen
* Mbo niveau
* Enkele jaren ervaring
* Flexibele en teamgerichte instelling

CONSTRUCTIEBANKWERKER LICHTENVOORDE

Werkzaamheden
Je maakt constructies volgens specificatie en tekening.

Functie-eisen
* Mig/mag lassen niveau 2/3
* Van tekening lezen

CNC DRAAIER ZUTPHEN

Werkzaamheden
Je kunt zelfstandig verschillende machines instellen en
programmeren. Je ondersteunt andere collega's met het
instellen/programmeren van hun machines.

Functie eisen
* MTS/LTS Metaal
* Zelfstandig kunnen programmeren (ISO Fanuc)
* Technisch inzicht en enkele jaren ervaring

PRODUCTIE MONTEURS ZUTPHEN

Werkzaamheden
U lost complexe storingen op en ondersteunt de
storingsmonteur.

Criteria
* MTS (electrotechniek)
* Technisch inzicht
* Enige jaren ervaring in soort gelijke functie

VERKOPER AGRARISCHE SECTOR ZUTPHEN

Werkzaamheden
U gaat zelfstandig de markten waarop het bedrijf actief is
verkennen en analyseren.

Criteria
* HBO werk- en denkniveau
* Spreekt goed Engels en Duits
* Een technische en/of agrarische achtegrond
* Commercieel sterk

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

ACCOUNTMANAGER NEW BUSINESS
[INTERN]

Bedrijfsprofiel  
Euro Planit Personeelsdiensten is voor haar eigen organisatie
op zoek naar een: 
Accountmanager New Business
Met een goed gevoel voor creatieve oplossingen 

Functie omschrijving 
Na een inwerkperiode, die uitstekend is te noemen,  verwachten
we van je dat je als Accountmanager professioneel en creatief
de markt kunt bewerken. Euro Planit Personeelsdiensten is een
allround personele dienstverlener met vestigingen in Vorden
(Gelderland); Hengelo (Overijssel) en Zilina (Slowakije). 
Een Accountmanager binnen Euro Planit is altijd op zoek naar
nieuwe mogelijkheden. Je legt gemakkelijk contacten en weet
deze strategisch te onderhouden. Je communiceert helder en
op alle niveaus en bent in staat potentiële uitzend- of
detacheringkrachten naar waarde in te schatten. Je weet vanuit
je kennis en kunde met de klant mee te denken en hem te
overtuigen zaken met jou te doen. Je brengt vraag en aanbod bij
elkaar  en bouwt je eigen team vakkrachten op. 

Functie criteria   
Wij vragen een HBO werk- en denkniveau en vanzelfsprekend
een flexibele en creatieve geest. Werken bij ons betekent niet
dat je een 9 tot 5 mentaliteit moet hebben. We werken samen
en ondernemend aan de toekomst en gaan er vanuit dat ook jij
verder wilt groeien. Van ons krijg je alle ruimte en
ondersteuning van professionele enthousiaste collega’s. 

Graag nodigen wij je uit te reageren. 

Heb je vragen? 
Je kunt ons bereiken via telefoonnummer: 0575 555518        .
Jeroen Kruese staat je graag te woord!  

Onze website is te bekijken via www.europlanit.nl. 
Sollicitaties, bij voorkeur via E-mail aan: werk@eppd.nl
eventueel per post aan Euro Planit Personeelsdiensten; 
postbus 50, 7250 AB  VORDEN

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen we niet op prijs.

Dr. Grashuisstraat 28-30 Zelhem. Telefoon (0314) 62 28 82

www.vancampenbouwgroep.nl

Van Campen Bouwgroep is een middelgrote 

bouwonderneming, gevestigd in Zelhem en 

omvat een tweetal werkmaatschappijen: 

- Van Campen Bouw/Zelhem B.V.

- Van Campen Planontwikkeling B.V.

In het ruim zeventigjarig bestaan zijn we suc-

cesvol actief op het gebied van nieuwbouw in 

zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw.

Wil jij onze nieuwe collega worden? Wij hebben de volgende vacatures:

• Werkvoorbereider • Uitvoerder

• Timmerlieden • Werkplaatstimmerman

Denk je voor één van deze vacatures in aanmerking te komen, mail of schrijf ons dan.

Email kan verzonden worden naar: info@vancampenbouwgroep.nl

Ons postadres is: Van Campen Bouwgroep B.V., Postbus 215, 7020 AC  Zelhem.
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