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Vanaf kerst is het echtpaar bijna dag 
en nacht aan het werk geweest aan 
het pand. Als een straf zien ze het 
allerminst. Rob is al verliefd op het 
gebouw sinds hij het op internet te-
genkwam en waant zich nog elke dag 
als een kind op sinterklaasavond. “We 
komen telkens weer mooie plekjes 
tegen in het hotel. Het verbaast me 
dat het zo lang leeg heeft gestaan.” 
De nieuwe eigenaren van De Gravin 
van Vorden zijn ervaren horecamen-
sen. Rob werkte in diverse keukens 
met hoog aangeschreven chef-koks 
en ook Janneke is al haar hele werk-
zame leven actief in het wereldje. Na 
de eeuwwisseling begon het stel voor 
zichzelf. Eerst twee jaar in de Franse 
Ardèche en vervolgens waren ze ne-
gen jaar samen met familie eigenaar 
van restaurant De Gouden Reael in 

onze hoofdstad. De wens om met z’n 
tweeën weer wat te beginnen, was er 
al een tijdje. “Al surfend op internet 
kwam ik De Gravin van Vorden een 
jaar geleden al tegen”, kijkt Rob te-
rug. “Toen heb ik het meteen onder 
mijn favoriete pagina’s gezet.” Zijn 
vrouw twijfelde eerst nog. Bovendien 
moest ook de zaak in Amsterdam nog 
worden verkocht. Dat lukte wonder-
wel vrij snel en na een bezoek aan de 
Achterhoek was ook Janneke binnen 
een mum van tijd overtuigd. Het stel 
bracht een bezoek aan deze regio en bij 
binnenkomst in het dorp overheerste 
meteen een goed gevoel. “De lange en 
gezellige winkelstraat, de bosrijke om-
geving en natuurlijk het gebouw zelf: 
het sprak ons meteen aan.”

FRANS MET EEN GELDERSE 
INSLAG
“We willen het heel laagdrempelig 
houden”, vertellen Rob en Janneke. 
De bovenverdieping en de ontbijtzaal 
zijn voor de hotelgasten, maar in het 
café en restaurant zijn behalve de gas-
ten van buitenaf ook de inwoners van 
Vorden en omgeving van harte wel-
kom. “Men kan hier terecht voor een 
‘coffee-to-go’, een lunch, maar ook 
voor een diner in ons restaurant.” Er 
worden Franse gerechten geserveerd, 
maar ook staan er Gelderse gerechten 
op het menu. “Het is tevens mogelijk 
om een zaal te huren.”

Nieuwe eigenaren Rob Staphorst en Janneke Veldt richten zich op breed publiek

Hotel-restaurant De Gravin van Vorden 
krijgt een Frans tintje

Vorden - Ze wilde eerst niet weg uit Amsterdam, maar de overtuigings-
kracht van haar man en de schoonheid van Vorden trokken haar over 
de streep. Janneke Veldt en haar man Rob Staphorst zijn de nieuwe 
eigenaren van De Gravin van Vorden aan de Stationsweg 24. Op 15 fe-
bruari openen ze de deuren van het hotel-restaurant dat voorheen be-
kendheid genoot als hotel Bloemendaal. De ambitieuze ondernemers 
blazen het hotel na een tijd van leegstaand nieuw leven in en willen er 
een laagdrempelige horecagelegenheid van maken. En, zegt Janneke 
enthousiast: “Ik heb Amsterdam nog geen moment gemist”.

JEU DE BOULEBAAN
Achter het hotel komt een terras en 
waar voorheen het zwembad was, zal 
men straks een Jeu de Boulesbaan 
vinden. Rob en Janneke stellen de 
officiële wedstrijdbanen graag te be-
schikking aan (oudere) inwoners van 
Vorden om deze Franse sport te be-
oefenen. Wie hier meer over wil we-

ten of gewoon kennis wil maken met
deze nieuwe ondernemers/bewoners 
van Vorden is woensdag 13 februari
van harte welkom voor een hapje en
drankje tijdens het open huis van
17.00 tot 20.00 uur. 

Op 15 februari gaat De Gravin van
Vorden officieel open.

Vorden - Dezer dagen waren zij bijeen: de vier generaties van Asselt. 
En wat zo bijzonder is allemaal met de doopnaam Peter!

Vier generaties van Asselt

V.l.n.r.: Peter van Asselt (57), Piet van Asselt (86), Stijn van Asselt (drie maanden) en 
Sander van Asselt (33).

Hallo
Voordelig en makkelijk (inter)nationaal
pakjes versturen.
Het kan bij Jumbo!

WWW.DHLFORYOU.NL

Tot ziens bij Jumbo!

SERVICEPOINT

Ook op zondag 
de goedkoopste!
Open: 12:00 - 18:00

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 bossen
narcissen

voor € 5.00

Deze week 
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur, Heilig Avondmaal, Gezamenlijke 
dienst in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur, Heilig Avondmaal, Gezamenlijke 
dienst in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 februari 10.00 uur, mw. J. Ruiterkamp, Bathmen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 februari 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 3 februari 10.00 uur, Woorddienst, ’Kindernevendienst’, 
Groep 2, m.m.v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 februari 17.00 uur, Eucharistieviering.
Zondag 3 februari 10.00 uur, Woorddienst.

Tandarts
2 - 3 februari J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Dagmenu’s 30 jan. t/m 5 febr.
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 30 januari
Tomatensoep / Kipfilet americain met spek, tomaat en kaas 
gegratineerd met frites en salade.
Donderdag 31 januari
Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Bavaroise met slagroom.
Vrijdag 1 februari
Knoflookroomsoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappe-
len en groente.
2-gangen TOM menu incl. consumptie 14,75 p.p.

(reserveren gewenst).
Zaterdag 2 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost /       
IJs met slagroom.
Maandag 4 februari
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebak-
ken uien, aardappelen en groente.
Dinsdag 5 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / IJs met 
slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel 
of dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Kringloopbedrijf

De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

T. 0575-555456

www.deboedelhof.nl

Openingstijden:

Di t/m Vrij 10.00 tot 17.00

Zaterdag 9.00 tot 16.00

Laatste zat. v/d maand

magazijnverkoop.

Nu nog 150m² meer

winkelplezier

koffie en thee € 1,- (tweede

gratis)

H O B B Y B E U R S
KLARENBEEK    
Zondag   03-02-2013    
10.00 tot 16.30 uur  
Speciale gast:   
BEN STENEKER met hobby 
Entree € 2,-- p.p.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Frieslander of bildtstar aardappelen
 10 kilo € 5.98
met GRATIS kg uien en kg winterpeen

Ouderwets lekker!!!
Bloedsinaasappelen kilo € 1.99
Broccoli 500 gram € 0.89
Pitloze witte druiven 500 gram € 2.39
Huisgemaakte stamppot boerenkool
met halve rookworst p.p € 5.95

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisesvlaai
6-8 pers. € 6,95

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Krentenwegge  3 plakken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 22 januari t/m za. 2 februari

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

�



Contactjes
vervolg

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Onderhoud is behoud!
Profiteer nu van de 

WINTERSCHILDERKORTING
voor al uw binnenwerk 

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Uitvaartverzorging

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

Ongeacht wel of geen verzekering.

www.entoenuitvaartverzorging.nl

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Te koop goede kwaliteit 
hooi baaltjes € 3.50 per stuk 
tel.0314-622330.

�

3 bossen tulpen voor € 5,00
5 bossen voorjaarshout
 voor maar € 5,00
Gemengde boeketjes

voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 13 op 14 februari op het
traject Zutphen-Winterswijk een slijptrein.
Woont u in Vorden in de buurt van dit spoor, dan kunt
u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  
www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens  
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

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

�

Met behulp van vooraf gedefinieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
Online familieberichten opgeven:

Auto te koop
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

W O O N R U I M T E

GEZOCHT. Nette, rustige

man (39) zoekt woonruimte

voor min. 1 jaar. Ten westen

van de lijn Vorden-Velswijk,

incl. Vorden en Hengelo.

Liefst 2 sl.kamers of 1

sl.kamer en grote w.kamer.

Jeroen: 06 2465 7995

Gezocht: dames- en/of he-
renfi etsen. Mag ook onder-
delen. Wij halen het gratis op 
of brengen Assenstraat 16, 
Zelhem. tel.: 06 45 19 32 47.

�

PRAKTIJK NATUURGENEESWIJZEN

Kinesiologie & Homeopathie
Dhr. & mevr. van Grinsven

Meer dan 10 jaar praktijkervaring

Effectief bij vele klachten:

lichamelijk - emotioneel / chronisch - acuut

Stimuleert op een beproefde manier
het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kinesiologie: 0573-453604

Homeopathie: 0573-453554

Stationsstraat 12, Ruurlo
Website: praktijk-ruurlo.nl

E-mail: info@praktijk-ruurlo.nl

Erkend door zorgverzekeraars (aanvullend)

Lid V.N.T. en N.V.K.H.

Te huur: gemeub.tijd.

woonruimte recreatiewoning

in VORDEN € 500,- ex tel

0620849612

Demonstratie Bowls

zondag 3 februari 14.00 uur

Hessenhal Hoog Keppel.

inlichtingen  0573 452827

Bowls DE sport voor de rest

van uw leven.

Philein
Philein Janne Gerritje

Op 22 januari 2013 is thuis geboren onze lieve

2710 gram en 47 cm

dochter van:

Bram en Renske van der Most-Roelofsen

de Steege 44

7251 CN Vorden

Wij kunnen voor u GRAS- /

BOUWLAND BEMESTEN in

hondegang. Bel voor info:

06-20147577

Te huur CARNAVALS

KLEDING DS Design

Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

8,9 en 10 februari, kranen-
burgs Carnaval, terrein sv 
ratti.

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Alleen bij afhaal:
 Alle pizza’s Alle schotels
 € 6,50 

(nummer 73 t/m 91)

  € 7,50
M.u.v. zon- en feestdagen. Aanbiedingen geldig t/m 29 februari.

Tel. 0575-552536
WWW.RESTAURANTMEDITERRANE.NL

Hobbybeurs 
in café-restaurant 

Mentink, 

Groenloseweg 57 

Ruurlo.

Zondag 3 februari van 

10.00 tot 17.00 uur.

Entree € 2,00. Kinderen 

tot 12 jaar gratis.



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

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

Regio Bronckhorst Makelaardij50% korting
op de

verkoopcourtage*
*Meer informatie? Kijk op:

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

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

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

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

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

Kado tip!  Streekproducten pakket!! 
Zoete Griekse navelsinaasappelen kilo 1.00

Mooie broccoli nu 0.79 500 gram

Blanke witlof 0.49 500 gram

Prei deze week 0.79 500 gram

Volop Boerenkool zo van ‘t land, stronk of vers gesneden

Aanbieding van Nicola aardappelen 10 kilo 2.50
Volop 5 liter appelsap pakken nu ook in 1 liter fles

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

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  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Deze aktie is geldig in
februari

VERHUIS
-

BERIC
HT Vanaf 1 februari 2013 is ons nieuwe adres:

Telefoon
Internet

www.herwers-renault.nl

De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen 
consumentenprijzen vanaf 1 januari 2013. Afbeeldingen die in deze 
advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk 
geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale 
categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en 
diensten zijn inclusief BTW. Vraag altijd uw dealer naar de exacte 
details voor uw persoonlijke situatie. Kijk voor de exacte 
actievoorwaarden op renault.nl. Afl opend krediet met vaste 
debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, 
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK 
nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig 

op orders van particulieren van 08/01/2013 tot en met 30/04/2013. Jaarlijks kostenpercentage varieert per model: Twingo, Clio en Kangoo VP 4,9%, Mégane, Scénic en Laguna 2,9%, Espace 1,9%. Looptijden beschikbaar van 36 tot 
60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De slottermijn is optioneel en afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en wordt berekend op basis van de aanschafprijs van de auto (maximaal 30% bij 36 maanden, 25% bij 
48 maanden en 10% bij 60 maanden fi nanciering). Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na 
actieperiode bedraagt 7,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./Max. verbruik: 3,1-8,7 l/100km. Resp. 32,3-11,5 km/l. CO2: 90-150 g/km.

Consumenten -
prĳ s

Aanbetaling
Totaal krediet-

bedrag
Looptĳ d in 
maanden

Slottermĳ n
Vaste debet 
rentevoet

Jaarlĳ ks kosten-
percentage

Totaal te betalen 
bedrag 

Maand-
termĳ n 

All in One 4,9% €   8.990 €   2.997 €   5.993 48 €   2.248 4,9% 4,9% €   6.821 €   95,27 

All in One 2,9% € 19.990 €   6.663 € 13.327 48 €   4.998 2,9% 2,9% € 14.409 € 196,07 

All in One 1,9% € 41.990 € 13.997 € 27.993 48 € 10.498 1,9% 1,9% € 29.478 € 395,43 

All in One 4,9% €   8.990 €   2.997 €   5.993 60 €  -  4,9% 4,9% €   6.770 € 112,83 

All in One 2,9% € 19.990 €   6.663 € 13.327 60 €  -  2,9% 2,9% € 14.332 € 238,87 

All in One 1,9% € 41.990 € 13.997 € 27.993 60 €  -  1,9% 1,9% € 29.366 € 489,44 

7,9% standaard 
fi nanciering

€  -  € 10.000 48 €  -  7,9% 7,9% € 11.696 € 243,66 

HERWERS
DOETINCHEM NĲ VERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

DE ZEKERHEID VAN 
ZORGELOOS RIJDEN
NÚ BIJ HERWERS

TWINGO ALL-IN-ONE
VANAF € 99,- PER MAAND

INCL. ONDERHOUD EN GARANTIE

AIRCONDITIONING

RADIO MET USB AANSLUITING

BLUETOOTH (HANDSFREE TELEFOONBEDIE-

NING EN AUDIOSTREAMING)

TWINGO 
VANAF €8.990,-
EXCL. KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN À € 903,07

Met Bruggink kiest u voor:
 Meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en verbouwen
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom met bouwmaterialen, keukens, badkamers  

 en tegels
 De perfecte oplossing binnen uw budget.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING



Voorzitter Fred Midden zei enorm verrast te 
zijn door de grote opkomst. (De PCOB- leden 
komen niet alleen uit Vorden, maar ook uit 
omliggende plaatsen zoals Hengelo, Steen-
deren, Zelhem, Lochem en Ruurlo. De ver-
eniging telt circa 200 leden. Het bestuur be-
staat uit Fred Midden voorzitter, Jan Olthaar 
waarnemend secretaris, Gerrit Brummelman 
penningmeester , Anne Meijer- van Schepen, 
Henriëtte Vlasbloem- de Vries en Ton Knevel) 
. Fred Midden roemde in zijn openingswoord 
de samenwerking met de gemeente Bronck-
horst en met wethouder Josephien Steffens 
in het bijzonder. ‘ Je zult maar wethouder in 
de derde gemeente van Gelderland zijn. Dan 
komt er in deze tijd veel op je af’, zo sprak 
hij. Jan Voortman bood als voorzitter van 
het Gewest Gelderland van de PCOB zijn ge-
lukwensen aan. ‘ Wat de PCOB kenmerkt is 
de verbondenheid met elkaar en dat gekop-

peld aan aandacht voor mensen die 
onze zorg nodig hebben. We zijn 
belangenbehartigers voor elkaar. 
We moeten elkaar door de kille 
kale jaren heen helpen. Een gewel-
dige uitdaging voor de PCOB. Daar 
waar de overheid zich terug trekt 
en de financiële middelen minder 
worden, kan de PCOB de komende 
jaren laten zien wat ze waard is. 
Ik hoop dat de afdeling in Vorden 
blijft groeien en bloeien’, zo sprak Jan Voort-
man. Hij had voor de 90 jarige Tiny Ridderhof 
een prachtige boeket bloemen meegebracht. 
Tiny heeft samen met Gerrit Bogchelman een 
kwart eeuw geleden de PCOB in Vorden op-
gericht! Wethouder Josephien Steffens stipte 
eveneens de goede samenwerking met de 
PCOB aan. ‘ Wij zijn het niet altijd met el-
kaar eens. Dat hoeft ook niet, het respect is 
er wel. Wanneer u ergens mee zit, laat het 
mij dan weten’, aldus de wethouder. Zij advi-
seerde de ouderen om toch vooral niet achter 
de geraniums te gaan zitten. ‘ Gelukkig ge-
beurt dat ook veelal niet. Wanneer je 65 jaar 
bent geworden, wil je niet weggezet worden 
in de maatschappij. Je wilt voor de samenle-
ving nuttig zijn en blijven. Wel willen we ge-
nieten van alles wat we hebben opgebouwd. 
Ouderen hebben veel kennis en ‘kunnen’. 

Gelukkig zijn veel ouderen zich daarvan be-
wust. We zien veel 65 plussers in de politiek, 
in de verenigingen en als vrijwilliger. Het is 
wel belangrijk om een goede balans te vin-
den. Haal er uit, wat er in zit’, aldus Josep-
hien Steffens die de jubilerende PCOB een 
‘gouden en duurzame toekomst’ toewenste. 
Rienk Splunder, sprak als voorzitter van de 
landelijke PCOB en zei: ‘ Er komt momenteel 
veel op ons af. Met name ten aanzien van de 
maatregelen die het kabinet wil nemen. We 
beraden ons als bestuur hoe we daar mee om 
moeten gaan. Er is veel veranderd. Vijftig jaar 
geleden, bij de oprichting van de PCOB, spra-
ken we over ‘bejaarden’, thans hebben we 
het over ‘ouderen’. Toch wel een nuance- ver-
schil. Toen de eerste voorzieningen kwamen, 
zoals AOW e.d., hoefden de ouderen daar 
niet voor te betalen. We vonden dat allemaal 
normaal. Tegenwoordig zit het ‘Zwitserleven 
- gevoel’ voor ouderen toch wel anders in el-
kaar. Wij behartigen als PCOB de belangen 
van de ouderen in onze maatschappij, maar 
dat doen we niet met oogkleppen op. 
De discussie gaat momenteel met name over 
de verhoging van de eigen bijdrage die ou-
deren moeten betalen voor hun verblijf in 
bijvoorbeeld een verzorging- of verpleeghuis. 
Wij vinden dat in deze de sterkste schouders 
de zwaarste lasten moeten betalen’, aldus 
Rienk Splunder. En dan opeens gaat de deur 
van de zaal open en komen zo’n 40 dames 
binnenlopen. Onderwijl ze iedereen een hand 
geven, zingen ze : ‘Laten zien hoe blij we 
zijn’. Het koor Malle Babbe met een zeer hu-
moristische en energieke dirigent Leny van 
Schaik beschikt over een breed repertoire. 
Van bijvoorbeeld het schitterend gezongen 
‘Onze Vader die in de hemel zijt’ , alsmede 
een lichter genre met veel Indische liedjes’. 
Het publiek genoot met volle teugen.

Waarderende woorden voor zilveren PCOB

Wethouder Josephien Steffens: 
‘Haal er uit wat er in zit’
Vorden - De gezelligheid was donder-
dagmiddag bij de zilveren PCOB al gauw 
troef. Bij binnenkomst in de grote zaal 
van het Dorpscentrum koffie met ge-
bak, borrelnootjes op tafel, hapje en een 
drankje in de pauze. Waarderende woor-
den van de verschillende sprekers en een 
prachtige muzikale omlijsting van het 
Vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem.

Bestuur PCOB

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens 

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 74 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Foto zonder gegevensFoto zonder gegevens

1948 2013

Hengelsportvereniging

De Snoekbaars
65 jaar

Jaarlijkse ledenvergadering 2013

Op dinsdag 5 februari houdt visvereniging 
De Snoekbaars Vorden haar jaarlijkse leden-

vergadering in het Dorpscentrum:
aanvang 20.00 uur, einde 22.30 uur.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

De agenda staat op onze site

www.desnoekbaarsvorden.nl



Samen met de actieve vrijwillige thuiszorgorganisaties en 
met ondersteuning van VIT-hulp bij mantelzorg (één van de 
netwerkleden), zijn acties uitgezet om hiervoor vrijwilligers 
te zoeken. De vrijwilligers worden goed voorbereid op dit 
vrijwilligerswerk, zijn verzekerd tijdens het werk en ontvan-
gen een onkostenvergoeding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ber-
nadet van Lent, Trajectbegeleider Dementie Netwerk West 
Achterhoek, tel. (0314) 329191 of 06 12554036 of met Anita 
Delsingvan VIT, tel. (0544) 82 00 04. Het netwerk is actief in 
de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, 
Montferland, Doesburg en Dinxperlo (gemeente Aalten).

Watergymnastiek
Het afgelopen zomerseizoen zijn we begonnen met een 
groepje bewegen in het water. Binnenkort gaan we weer 
met de activiteitencommissie van het zwembad aan de slag 
voor het seizoen 2013. Bij genoeg aanmeldingen maken we 
zelfs een tweede groep voor de meer fanatieke bewegers. Sa-
men oefeningen doen in het water gezellig en goed voor lijf 
en leden. U hoeft niet te kunnen zwemmen. Wilt u meer 
informatie en/of meedoen, neem dan contact met ons op. 
Wijzigingen voorbehouden zal deze activiteit starten op don-
derdag 18 april om 13.00 uur.

Website
Hebt u onze mooie website al eens bekeken? Hierop vindt u 
alle informatie over de activiteiten en dienstverlening van 
Welzijn Steenderen. Er is meer mogelijk dan u denkt. www.
welzijnsteenderen.nl

Samen fietsen?
Wilt u de komende zomer ook lekker fietsen? Als er belang-
stellenden zijn dan zorgen wij voor het samenbrengen en 
met elkaar afspraken maken. Bent u geïnteresseerd? Bel of 
kom langs op het kantoor van de stichting.

Rummycub
Op de dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur wordt er 
door een groepje mensen het spel rummycub gespeeld. 
Vindt u dat ook een leuk spel, dan kunt u aanschuiven. Kos-
ten € 0,50 per keer en de kosten voor de koffie.

En verder .....
Komt op 6 februari bij bejaardensoos Ons Contact mevrouw 
Kemink verhalen vertellen bij de Seven Steenen; houdt op 7 
februari de KBO haar jaarvergadering, waarna de heer Maal-
derink komt vertellen over de nieuwe verkeersregels; is er 
op 13 februari weer kaarten in De Bongerd; wordt de jaar-
vergadering van de ANBO op 20 februari afgesloten met een 
stamppottenbuffet en is er op de zelfde dag weer een bingo-
avond van Welzijn Steenderen. Natuurlijk gaan alle andere 
activiteiten van onze stichting ook gewoon door.

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

Activiteiten in het woon-zorg centrum de Bleijke wel-
ke voor iedereen toegankelijk zijn:
Dinsdag 5 februari  Bingo 14.00-16.00 uur

Kosten € 2,- p.p.
Dinsdag 12 februari Muziek 19.00-20.30 uur

Kosten € 3,- p.p.
Dinsdag 19 februari Bingo 14.00-16.00 uur

Kosten € 2,- p.p.
Zaterdag 23 februari  Muziekmiddag 14.00-15.30 uur

Kosten € 3,- p.p.
Iedere woensdagmiddag bent u welkom in het bruine café 
voor het spelen van diverse spelletjes zoals sjoelen, dammen, 
rummikub en geheugenspelletjes. Tijd: 14.30-16.00 uur. Kos-
ten € 3,- p.p.

Activiteiten in Diakonaal Centrum Kerkstraat 15
Iedere dinsdagmorgen bent u van 10.00 tot 12.00 uur wel-
kom om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom op een 
zelf gekozen moment en de toegang is gratis.

Iedere 1e dinsdag van de maand: Schoef moar an! Een drie-
gangen diner  voor mensen van alle leeftijden. Inloop vanaf
17.30 uur en de kosten zijn € 4,- p.p. en € 2,- voor kinderen.
Opgave voor zondagavond 20.00 uur bij Ria tel. 461915 of
Frida tel. 464695 of via schoefmoaran@gmail.com 

Hengelo en Vorden bundelen de krachten met compu-
teren voor senioren
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursis-
ten) organiseren we onder de paraplu van Stichting Welzijn
Hengelo en Stichting Welzijn Vorden in maart een aantal
computercursussen. Vanaf 4 maart op maandag- en woens-
dagavond.
Deze cursussen worden gegeven in het Leercentrum van
Seniorweb in Hengelo. Ook starten we bij voldoende deel-
nemers de cursus ‘Kennismaken met de I-pad’ Deze korte
cursus zal in eerste instantie in Vorden worden gegeven.
Momenteel worden daarvoor de nodige voorbereidingen ge-
troffen.

Computerbrevet voor senioren Windows 7
Dit is een beginnerscursus. 10 lessen van 1.30 uur. 

Cursus Wegwijs in Word 2010
Dit is een tekstverwerkingscursus waarbij de basiskennis
wordt aangeboden. 6 lessen van 1.30 uur.

Cursus Wegwijs in Excel
Dit is een basiscursus. 10 lessen van 1.30 uur.
De begeleiding is in handen van Lies Kelderman, Gerrit
Terpstra en Henk Roes. Lesavonden:  maandag- en woens-
dagavond van  18.30 uur tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per
les inclusief koffie of thee. Bijkomende kosten: lesboek en
USB-stick (verwisselbare schijf).

Opzet cursus: kennismaken met de I-pad
Deze kortdurende cursus (maximaal 5 lessen) wordt mo-
menteel opgezet in samenwerking met Sensire en Senior-
web.  In eerste instantie wordt de cursus gegeven in Vorden.
Gerrit Terpstra zal hierin de leiding nemen. Bij voldoende
opgave zal deze cursus ook in Hengelo worden opgezet. Op
dit moment zijn de kosten nog niet bekend.

Opgave
Hengelo: Ans Vermeulen:  coördinator stichting Welzijn
Hengelo, tel. 0575-465281.
Vorden:  Louise van Uden:  coördinator stichting Welzijn
Vorden, tel. 0575-553405.
Inlichtingen:  Henk Roes, tel. 06-21241984.

Wilt u graag iets ondernemen, maar liever niet alleen?
In Hengelo en Keijenborg zijn diverse mensen die het leuk
zouden vinden om met andere samen te wandelen, een spel-
letje te doen, te handwerken of ..... Als u dit ook prettig zou
vinden laat me dit dan weten, dan kan ik u met elkaar in
contact brengen. U kunt me bellen via tel. 0575-465281.

Hulpmiddelen uitleen. Verandering per 1 januari
De uitleen van hulpmiddelen is per 1 januari 2013 geschrapt
uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog onderge-
bracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO). Bovendien vallen per 1
januari 2013 de eenvoudige hulpmiddelen zoals een rollator,
looprek, krukken niet meer onder de aanspraak van de Zvw,
AWBZ en de WMO. Het gevolg hiervan is dat Stichting Wel-
zijn Vorden haar hulpmiddelenuitleendepot overhevelt naar
het Servicehuis van Sensire in Vorden.
Hulpmiddelen die in 2012 geleend zijn bij Stichting Welzijn
Vorden, dienen daar nog wel retour gebracht te worden. Dit
in verband met het afhandelen van de administratie.
Het Servicehuis is te bereiken: Dorpsstraat 7, 7251 BA Vor-
den, tel. 0314-357419. Openingstijden: maandag tot en met
vrijdag van 14.00-17.00 uur. Website: www.sensire.nl
Namens Stichting Welzijn Vorden: Wilma Berns, Oude-
renadviseur.

Vriendschap 55+.Waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse?
Wij bemiddelen graag voor u.

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
30-01 KBO, kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
05-02 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
06-02 Ons Contact, verhalen mevr. Kemink De Seven Steenen Steenderen 14.30 uur
06-02 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
07-02 KBO Steenderen, aangepast thuis Herfkens, Baak
07-02 Bejaardensoos Vorden,
 verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
07-02 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
12-02 Alzheimercafé, dementie en
 kleinschalig wonen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
12-02 De Bleijke Hengelo, muziek De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
13-02 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-02 KBO, kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
15-02 ANBO Vorden, bijeenkomst Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
16-02 Club 60+, Iesselschotsers, Steenderen Effe naar Steef, Hummelo 14.00 uur
19-02 De Bleijke Hengelo, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
20-02 ANBO Hengelo/Steenderen,
 ledenvergadering/stamppottenbuffet Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-02 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
20-02 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-02 Bejaardensoos Vorden,
 verrassingsmiddag Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
23-02 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
23-02 PCOB Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
23-02 De Bleijke Hengelo, muziek De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

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

Mantelzorgsalon
Dinsdag 19 februari: Omgaan met gedragsveranderingen. Veel mantelzorgers hebben te 
maken met het feit dat hun partner of ouder, als gevolg van een ziekte, niet meer 
dezelfde persoon is als voorheen. Hoe ga je als mantelzorger met deze gedragsverande-
ringen om? Minke Schotanus geeft nuttige handvatten en adviezen.
Deelnemen? De mantelzorgbijeenkomsten in Bronckhorst zijn gratis toegankelijk, 
wel dient u zich hiervoor op te geven! Voor aanmelding kunt u bellen naar VIT (0544) 
820000 of mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De mantelzorgsalon wordt ge-
houden in het Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo van 13.30 tot 
16.00 uur.

Thee dansant
De Unie KBO heeft de handen ineengeslagen met Swinging World dansscholen. Op 
elke laatste donderdag van de maand (van 14.30 tot 16.30 uur) wordt een gezellige thee 
dansant in één van de Swinging World dansscholen georganiseerd. Speciaal voor KBO-
leden. Bent u nog geen lid, dan kunt u dat natuurlijk worden.
Tijdens deze middagen kunt u uw oude passen weer terughalen, dansen op de ever-
greens van vroeger of heel ontspannen nieuwe passen leren. Dansen is niet alleen bewe-
gen, het geeft ook een goed gevoel en vergroot uw sociale netwerk. Kijk op de website 
van de KBO www.kbo.nl/dansen voor een compleet overzicht van alle deelnemende 
dansscholen. 

Nieuws: langer zorg thuis
Het kabinet Rutte II wil dat mensen langer zorg thuis kunnen ontvangen. In 2013 
wordt hiermee een begin gemaakt. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking 
zouden komen voor een licht ZorgZwaartePakket (ZZP 1-2) en een indicatie voor zorg in 
een instelling (intramuraal), krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis (extramuraal). 
Op deze manier kunnen zij langer in hun eigen woonomgeving hulp krijgen en houden 
zij langer regie over hun eigen leven.
Bestaande cliënten die op 1 januari 2013 een indicatie hebben voor zorg met verblijf, 
behouden hun recht op zorg in een instelling. Het kabinet wil dat op termijn ook 
zwaardere vormen van zorg (ZZP’s 3 en 4) thuis worden geleverd.

Dementiebuddy’s
In het netwerk dementie West Achterhoek zijn zorg- en welzijnsinstellingen verenigd, 
die allen regelmatig te maken hebben met dementerenden en hun familieleden. Het 
netwerk beoogt zorg en welzijn voor mensen met geheugenklachten en dementie en 
hun mantelzorgers te verbeteren door betere toegang tot en afstemming van het be-
staande aanbod.
Eén van de activiteiten van het netwerk is de introductie van de DementieBuddy. Een 
vrijwilliger die mantelzorgers en mensen met dementie kan ondersteunen. De Demen-
tieBuddy kan ondersteunen bij het vergroten van de zelfstandigheid en leefwereld, hel-
pen met het bouwen aan een sociaal netwerk en sociale- en emotionele steun bieden. 
Tevens kan deze bijzondere vrijwilliger af en toe de zorg van de mantelzorger tijdelijk 
overnemen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Het is vrijdag 25 januari, de dag 
voordat de voedselbank en ook de 
kledingbank het pand aan de prin-
ses Irenestraat verruilt voor het ge-
bouw van Weulen Kranenbarg aan 
de Dr. Grashuisstraat 14. Aanwezig 
zijn leden van de Rotary Zelhem 
Bronckhorst en van de diaconie van 
de Lambertikerk. Het afgiftepunt dat 
voor het grootste deel wordt bevoor-
raad door de voedselbank in Doetin-
chem, is maart vorig jaar geopend op 
initiatief van de protestantse kerk. 
De Rotaryleden kwamen een cheque 
van duizend euro overhandigen. Een 
week eerder reikten ze ook al een be-
drag van vijfhonderd euro uit in Doe-
tinchem, bestemd voor de koop van 
koelkratten om de pakketten naar 
Zelhem te vervoeren. Zeer welkome 
bijdragen en voor de drie dames van 
de voedselbank een belangrijke waar-
dering voor hun werk. De politiek, 
het bedrijfsleven en ook een deel van 
de bevolking is zich volgens Gracia 

Siebelink nog onvoldoende bewust 
van het nut en de noodzaak van de 
voedselbank. Zo duurde het behoor-
lijk lang voordat er een reactie kwam 
vanuit de samenleving toen bekend 
werd dat de voedselbank in Zelhem 
dakloos dreigde te worden. “We zijn 
ontzettend blij dat we nu tegen een 
gereduceerd tarief tijdelijk het pand 
van Weulen Kranenbarg kunnen hu-
ren”, zegt ze. “Maar we zouden zo 
graag een permanent onderkomen 
hebben.” Er wordt volop gelobbyd bij 
onder meer de politiek, maar tot op 
heden wordt er nog weinig gehoor 
aan hun roep gegeven.

De Rotaryleden herkennen het ver-
haal van Siebelink die samen met 
Hennie Onstenk en Annie Peppel-
man de Zelhemse voedselbank draai-
ende houdt. Het geld dat zij overhan-
digden, werd opgehaald tijdens de 
kerstmarkt die de club organiseerde. 
Mensen reageerden heel enthousiast 

en gaven graag of heel negatief en af-
wijzend. “Je kreeg dan opmerkingen 
te horen dat zij ook moeten werken 
voor hun voedsel.” 
Er mag dan de nodige scepsis zijn, de 
feiten liegen er niet om. In nog geen 
jaar tijd steeg het aantal ‘klanten’ van 
tien naar zeventien. “Dat zullen er dit 
jaar weer meer worden”, verwacht 
Siebelink, die mensen uit Zelhem, 
maar ook uit bijvoorbeeld Hengelo en 
Halle ziet aankloppen. Dat de nieuwe 
locatie aan de Dr. Grashuisstraat wat 
meer afgelegen ligt, kan een voordeel 
zijn. “In een plaats als Zelhem kent 
iedereen elkaar, men schaamt zich 
om gebruik te maken van de voedsel-
bank. Zeker ouderen, die hangen de 
vuile was niet buiten.”
Wat mensen ook kan remmen, is het 
beeld dat je ellenlange procedures 
moet doorlopen om een pakket te 
krijgen. Ten onrechte.

Drempel voedselbank is laag
Iemand komt in aanmerking voor 
een voedselpakket als hij na aftrek 
van alle vaste lasten minder dan 175 
euro per maand over houdt. Voor el-
ke volwassene extra in het huishou-
den mag daar 60 euro bij opgeteld 
worden. Voor ieder kind jonger dan 
twaalf 25 euro en kinderen tussen 
de twaalf en achttien jaar 50 euro. 
Voorbeeld: Een vader en moeder met 

één kind van tien jaar hebben recht 
op een pakket als zij maandelijks na 
aftrek van de vaste lasten minder dan 
260 euro overhouden. Daarbij maakt 
het niet uit wat het inkomen van het 
huishouden is. Meer informatie op 
www.voedselbankdoetinchem.nl.
Men kan zich aanmelden bij onder 
meer het maatschappelijk werk, de 
stichting welzijn, het Leger des Heils 
en bij diaconieën van de kerken. Een 
bevoegde kijkt dan de administratie 
na en als men in aanmerking komt, 
kan men al vrij snel het pakket afha-
len. Iedere dertien weken wordt de 
situatie getoetst om te voorkomen 
dat mensen nog ten onrechte steun 
van de voedselbank krijgen. Vanuit 
de voedselbank worden mensen ook 
in contact gebracht met bijvoorbeeld 
een schuldhulpmaatje.

Gracia Siebelink: “Vanuit de diaconie 
proberen we er ook achter te komen 
waar de mensen zitten die in aanmer-
king komen voor een voedselpakket. 
Zo hebben we een puntenlijst opge-
steld die ouderlingen handvatten 
biedt om te ontdekken of mensen 
genoeg geld hebben om voedsel te 
kopen”.

Rotary steunt voedselbank
Rotarylid Kathleen Osborne nam het 
initiatief om als Rotary de voedsel-

bank te steunen. Zij weet als geen an-
der dat iedereen door welke omstan-
digheid dan ook in armoede kan ge-
raken. “Ik heb het zelf meegemaakt
en was verbaasd hoe je in een land
als Nederland tussen het wal en het
schip kunt raken.” Ook word je vaak
van instantie naar instantie gestuurd.
Ze vindt het fantastisch dat de voed-
selbank makkelijk te bereiken is en
hoopt dat mensen die in aanmerking
komen er ook daadwerkelijk gebruik
van maken. “Dat is niet iets om je 
voor te schamen, werkelijk iedereen
kan het overkomen.”
De Rotaryleden namen ook een kijkje
bij de voedselbanken in Arnhem en 
Doetinchem waar het voedsel Zelhem
vandaan komt. “We raakten daar nog
enthousiaster omdat we zagen dat
het een duurzame organisatie is.”
Een deel van de voedselpakketten 
komt dus via Arnhem en Doetin-
chem in Zelhem terecht, maar ook
vanuit Zelhem gaan er producten in
het pakket. Zoals het brood van bak-
ker Scholten en groente en fruit van
Klein Westland. Klanten van laatstge-
noemde winkel kunnen tien cent ex-
tra afrekenen. De eigenaren verdub-
belen het gedoneerde bedrag en ko-
pen daarvan fruit en groente voor de
voedselbank. Een deel van het bedrag
dat de Rotary heeft geschonken zal 
ook voor deze actie worden gebruikt.

Aantal bezoekers afgiftepunt pakketten neemt gestaag toe

Voedselbank Zelhem hoopt op erkenning door samenleving
Zelhem - Men moet er blijkbaar nog aan wennen: een voedselbank in 
de gemeente Bronckhorst. Dat is de ervaring van de vrijwilligers die de 
distributie bij het afgiftepunt van de voedselbank in Zelhem in goede 
banen leiden. Het is een ver-van-mijn-bed-show voor veel inwoners van 
de gemeente. De realiteit is echter dat in amper een jaar tijd het aantal 
huishoudens dat een voedselpakket in Zelhem afhaalt, steeg van tien 
naar zeventien. Taboes moeten er doorbroken worden worden en de 
drempel om een pakket te krijgen ligt lager dan velen verwachten, zo 
leert een bezoekje aan de voedselbank.

Voor wie is de bemiddeling bedoeld?
Voor alle inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. 
Het gaat om mensen die door het verlies van hun partner, verhuizing 
van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig sociale contacten 
hebben en zich daarom soms eenzaam voelen. Of mensen die veel 
sociale contacten hebben maar een echt betekenisvol contact missen. 
Maar ook mensen die een speciale belangstelling of hobby hebben die 
ze graag met anderen willen delen of waarover ze met anderen van 
gedachten willen wisselen.

Wat doen we niet?
We zijn geen relatiebureau. We bemiddelen alleen voor senioren die 
op zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deelname is gratis.
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke koffie-
inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. U bent van 
harte welkom. Voor informatie kunt u terecht bij ouderenadviseur 
Wilma Berns Stichting Welzijn Vorden, telefoon: 0575 553159. Email: 
w.berns@sswb.nl

Dienstverlening. De maaltijdvoorziening
In de winter is het niet altijd weer om boodschappen te doen. Ook 
kan men plotseling ziek worden. Stichting Welzijn Vorden verzorgt 
in samenwerking met Apetito vriesverse maaltijden. Voor noodge-
vallen heeft Stichting Welzijn Vorden altijd de beschikking over een 
voorraadje maaltijden. U kunt bellen en er is altijd wel een vrijwil-
liger die een maaltijd(en) brengt.
Wanneer u zich aanmeldt worden de maaltijden één maal per week 
op dinsdag bezorgd. Een maaltijddoos bevat 7 maaltijden. Men kan 
ook eens per 14 dagen of eens per vier weken een doos bestellen. Men 
krijgt een brochure, waar alle maaltijden in staan afgebeeld en via 
deze kan men de bestellijst invullen en aan de chauffeur meegeven. 
Bij het aanmelden via Stichting Welzijn Vorden kunt u 10% korting 
ontvangen.

Klussendienst Stichting Welzijn Vorden
Bij een klein klusje in of om de woning kan men de hulp inroepen 
van vrijwilligers van Stichting Welzijn Vorden.
Klusjes zoals: ontluchten verwarming, kranen ontkalken, kleine re-
paraties of ophangen schilderijen e.d. Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Ga niet zelf op een trap, kruk of stoel staan, maar vraag het 
de klussendienst.
Kosten: er wordt geen uurtarief berekend, maar men moet wel zelf 
de materiaal kosten en eventueel de kilometervergoeding betalen.

Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Er kan een beroep worden gedaan voor het helpen met boodschappen 
doen, het ophalen van medicijnen bij de apotheek, vervoer naar de 
huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de kapper, de tandarts en 
naar het zwembad. Om te wandelen, voor degene die dat niet alleen 
aandurft. Het invullen van formulieren of het schrijven van brieven 
of kaarten, begeleiding naar de bibliotheek of het halen van boeken.
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen de onkosten die de vrijwil-
liger gemaakt heeft, zoals de kilometervergoeding en/of materiaal-
kosten moeten worden vergoed. 
Informatie en aanvraag bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 
6,7251 AB Vorden.
Tel: 0575 553405.

Informatief huisbezoek
In samenwerking met de Gemeente Bronckhorst en de Stichtingen 
Welzijn worden in het voorjaar de 75-jarigen bezocht door de senio-

renvoorlichters van Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst. 
De bedoeling hiervan is dat ouderen zich kunnen laten informeren 
over de mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, financiën 
en zorg. De 75-jarigen ontvangen dan een brief van de gemeente met 
een aanmeldingsformulier die zij kunnen invullen en terug sturen 
naar de Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst.

CURSUSSEN
Computeren door Senioren. Hengelo en Vorden werken hier-
aan samen.
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) or-
ganiseren we onder de paraplu van Stichting Welzijn in maart weer 
een aantal computercursussen. Vanaf 4 maart 2013 op maandag- en 
woensdagavond.
Voor meer informatie zie onder het logo Stichting Welzijn Hengelo 
in deze rubriek.

Kennismaken met de I-pad
In Vorden wordt gestart met een kortdurende cursus (maximaal 5 
lessen van 1,5 uur) :” Kennismaken met een I-pad. Er hebben zich 
reeds zoveel personen aangemeld zodat wij met een eerste groep van 
5 personen kunnen starten op 7 maart van 13.30 tot 15.00 uur in het 
Dorpscentrum. De deelnemers zijn telefonisch benaderd en hebben 
reeds een brief met de nodige gegevens ontvangen. Vervolgens wordt 
op 4 april gestart met tweede en een derde groep van 5 personen.
De cursus zal gegeven worden door Henk Roes en Gerrit Terpstra (via 
Seniorweb). De kosten bedragen nu voor 5 lessen a 1,5 uur € 25,- en 
de bijkomende kosten voor een lesboek is € 15,-. Een kopje koffie 
wordt door Stichting Welzijn Vorden betaald. 
Deze cursus zal in het najaar wederom Bronckhorstbreed worden 
gestart. U kunt zich hiervoor al aanmelden bij Louise van Uden: co-
ordinator Stichting Welzijn  Vorden, tel. 0575-553405. Inlichtingen: 
Henk Roes, tel. 06-21241984.

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

Leren omgaan met een mobiel
U kunt zich nog opgeven voor het leren omgaan met een mobiel. Tel. 
0575-553405. Bij voldoende deelname wordt in februari een cursus 
georganiseerd in samenwerking met het Ulenhof College. Stichting 
Welzijn Vorden houdt voor de vierde keer een cursus voor senioren 
die iets meer wil weten over een mobiel. 
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken en deze tijd en lijkt 
een onmisbaar com¬municatiemiddel. Nu de senioren steeds langer 
thuis blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulpmiddel 
geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet altijd een-
voudig. 

Activiteiten in het Dorpscentrum
Koffie/thee drinken. Op de woensdag is er een mogelijkheid om vanaf 
10.00 uur gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken, mis-
schien een praatje te maken met bekenden of u kunt zelfs een spel 
met elkaar gaan spelen.
Maatjesproject. Op de eerste maandagmorgen van de maand vanaf 
10.00 uur is er koffie drinken.
Hobbyen: Iedere maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 

tot 12.00 uur is er de mogelijkheid om te gaan hobbyen. U kunt gedu-
rende de openingstijden ook diverse gemaakte artikelen kopen. Hier-
voor kunt u zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden.
Schilder- en tekencursus. Op de maandagmiddag is er schilderen/teke-
nen, 10 lessen, onder leiding van Rien Overvelde. Opgave bij Stichting 
Welzijn Vorden of Rien Overvelde, tel. 0575-524734.
Koersbal: iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur.
Kaarten: wanneer er twee of meer personen willen kaarten kan dit op
de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Meldt dit van tevoren bij
Stichting Welzijn Vorden. 
Rummi-cub: maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 rummi-cub. Wie wil
dit ook? Meldt u aan bij Stichting Welzijn Vorden.
Sjoelen en bingo: wie op de tweede dinsdag van de maand een sjoelmid-
dag wil en op de vierde dinsdag van de maand een bingomiddag, kan
zich hiervoor reeds aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, tel.0575-
553405. De ANBO houdt deze spelen voor haar leden al op de eerste 
en op de derde dinsdag van de maand. Stichting Welzijn Vorden wil 
- bij genoeg deelname – voor alle ouderen in Vorden deze spelen op 
bovenstaande tijden organiseren.
Stijldansen op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Kom gerust in
het Dorpscentrum binnenlopen en dans een aantal keren vrijblijvend 
mee. U kunt dan ervaren hoe leuk het is om weer eens te dansen.
Als u twijfelt om alleen te komen, breng dan iemand mee. De kosten
zijn € 5,- en de koffie is voor eigen rekening. Voor meer informatie en 
opgave kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6,
tel. 0575-553405. Email: l.vanuden@sswb.nl 

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

Bewegingsactiviteiten Meer Bewegen voor Ouderen
Sport en spel, gymnastiek, volksdansen Vierakker/Wichmond in ge-
bouw Ludgerus te Vierakker, zwemmen in zwembad van Jansen vd
Berg Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Stichting Wel-
zijn Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.0575-553405. Email:  l.vanuden@
sswb.nl

Hulp bij invullen van belastingbiljet
Denk aan uw belastingaangifte (1 april). Stichting Welzijn Vorden 
biedt u de mogelijkheid bij het helpen invullen van een belastingbil-
jet. Tel. 0575-553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op 23 februari 2013, zaterdagmiddag om 13.15 uur (organisatie 
PCOB). Voor degene welke 70 jaar of ouder is, moet zich voor een
nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden 
voor de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie , da-
gelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003. De rijbe-
wijskeuring bedraagt € 25,- en wordt door dr. van Remmen verricht. 
De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij aan een project voor 
ontwikkelingshulp Locatie: in het woon-zorgcentrum, De Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden . Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor 
de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.



Zo worden er naast, onder andere, 
vervaardigers van sieraden, papier-
kunst, keramiek, groendecoraties, 
origami, haak- en borduurwerk, 
houten speelgoed, hoeden en petjes, 
beschilderde zijden shawls, bewerkte 
kaarsen, gedecoreerde houten meu-
beltjes, beschilderde eieren, kin-
derkamerkunst, pretex en nog veel 
meer, ook  houtdraaiwerk, en twee 
airbrushartiesten, verwelkomt.
Veel hobbyisten hebben hun aan-
dacht op het komende voorjaar en 
zomer gericht en zullen hun hobby’s 
graag aan het publiek demonstreren.
Het doet de organisatie goed dat 
steeds meer jongeren de beurs be-
zoeken. Talloze bezoekers laten zich 
inspireren en geven aan hun vrije tijd 

aan een hobby te willen gaan wijden.
Het merendeel van de hobbyisten
is woonachtig binnen de steden-
driehoek, maar ook hobbyisten uit
Noord-Holland, Friesland en Overijs-
sel hebben de weg naar Klarenbeek
gevonden. Als speciale gast komt
de ’Godfather’ van de Nederlandse
Countrymuziek Ben Steneker.
Ben stond aan de wieg van de Neder-
landse countryscène. Met zijn liedjes
is hij internationaal beroemd gewor-
den. Op de beurs laat hij zien wat hij
nog meer in huis heeft.

Voor de kinderen is er de mogelijk-
heid gebruik te maken van het naast-
gelegen kinderspeelparadijs. Voor 
tijd en kosten zie het contactje.

Klarenbeekse hobbybeurs 
blijft vernieuwen

Regio - De zeer bekende hobbybeurs in Klarenbeek kent ook nu weer
een aantal nieuwe hobbyisten met nieuwe hobby’s. De beurs wordt 
gehouden op zondagmiddag 3 februari in de Nieuwe Zweep, Klaren-
beekseweg 93 te Klarenbeek.

Op zondag 3 februari 2013 wordt voor 
de vierde keer een grote hobbybeurs 
gehouden in de zalen van café-res-
taurant Mentink Groenloseweg 57 te 
Ruurlo. Op deze beurs zullen ruim 30 
hobbyisten uit Twente en de Achter-
hoek hun hobby tentoonstellen en de-
monstreren. U vindt er onder andere 
sieraden, kaarten, kraamcadeautjes, 
groendecoratie, warmte zakken, cup-
cakes, poppenkleertjes, poppen, zeep-
kettingen, geborduurde handdoeken, 

vogelhuisjes, poppenkleertjes en vele 
andere zaken. Wat u beslist moet
zien, de cup-cakes van Marion Kelly,
de kraamcadeautjes van Ursela van
Dongen, de zeepkettingen van Ange-
lika en Anja en de groendecoratie van
Riek Peppelenbos. Kom op zondag 3
februari 2013 naar de hobbybeurs 
voor hobby ideeën, leuke cadeautjes,
materiaal of gewoon voor de gezellig-
heid. Voor informatie kijk op 
www.hobbybeurs.com

Hobbybeurs in Ruurlo

Kerstballen weer in de kast, de laatste oliebollen zijn op, dan is het
weer tijd voor iets anders: een hobbybeurs gericht op het ‘komende’
voorjaar.

Zaterdagmiddag hebben we de linten langs het parcours 
aangebracht en het traject verkend. Het zag er overal per-
fect uit. Geen enkele aanduiding dat de tocht niet door 
zou kunnen gaan. Dat was in de vroege zondagmorgen 
totaal anders. We zijn vanmorgen om half acht met een 
aantal personen op pad gegaan. Wat bleek, de ondergrond 
was keihard en door de dooi was het verder net een ijs-
baan. Wij wilden geen risico nemen, de kans op valpar-
tijen was veel te groot. Intussen kwamen zondagmorgen 

toch nog zo’n honderd fietsers naar het sportcomplex van 
de voetbalvereniging waar de start zou plaats vinden. Een 
aantal personen wilde toch graag de tocht rijden. Wij heb-
ben toen gezegd, wil je rijden, de beslissing is aan jullie, 
maar dan wel op eigen risico’, zo zegt Harry Eggink.

Het zit de VRTC De Achtkastelenrijders dit seizoen niet 
mee. Begin december stond de ‘Grote Veld’ toertocht’ op 
het programma. Een tocht die jaarlijks zo’n 700 tot 800 
deelnemers trekt. Juist op dat moment op die zondagmor-
gen erbarmelijk slechte weersomstandigheden, waardoor 
de deelname slechts 150 rijders bedroeg. Harry Eggink: 
‘De afgelasting vandaag, kost ons toch een paar honderd 
euro. Onderweg trakteren we de deelnemers altijd op 
heerlijke gehaktballetjes. In december moesten ze in de 
diepvries en vandaag weer. Misschien eten we ze als orga-
nisatie zelf wel op’, zo sprak Harry cynisch.

Kastelenveldrit afgelast
Vorden - De Kastelenveldrit die zondagmorgen in 
Vorden zou worden verreden is door de organise-
rende vereniging VRTC De Achtkastelenrijders af-
gelast. Harry Eggink namens de organisatie: ‘Dat 
is voor het eerst sinds 33 jaar dat er hier een veld-
toertocht is afgelast. Bij de deelnemers is immers 
bekend dat de tochten in Vorden altijd doorgaan.

Marja heeft toen een indrukwekken-
de foto reportage gemaakt van deze 
35 seconden. Burgemeester Henk 
Aalderink was zaterdagmiddag spe-
ciaal naar hotel Bakker gekomen 
om de opening van de foto- exposi-
tie te verrichten. Hij deed dat op een 
zeer bijzondere manier door de aan-
wezigen op te roepen 35 seconden 
stilte in acht te nemen. 

Verder toonde burgemeester Aal-
derink zich vol lof over het initiatief 
van een aantal Vordenaren om een 
Cycling Team Vorden op te rich-
ten. Initiatiefnemers waren Ivonne 
Lichtenberg en Willy Berentsen. Het 
team zal ten bate van Artsen zonder 
Grenzen op 1 september aanstaande 
vanuit Italië naar Nederland fietsen 
( Tour for Live). Team Vorden heeft 
zich ten doel gesteld om minimaal 
15.000 euro aan sponsorgelden voor 
Artsen zonder Grenzen te werven. 
Met dit bedrag kunnen de hulpverle-
ners in een vluchtelingenkamp een 
kliniek opzetten om 30.000 mensen 
in een noodsituatie van de eerste 
medische hulp te voorzien.

Henk Aalderink: ‘Als burgemeester 
ben ik trots op dit soort initiatieven 
in onze gemeente Bronckhorst. In 
een tijd van minder geld, ook voor 
ontwikkelingshulp, hebben deze 
mensen wat voor de samenleving 
over. Ze hebben elkaar gevonden en 
besloten om iets te doen voor Art-
sen zonder Grenzen, prachtig. Deze 
artsen zijn ‘stille werkers’, we zien 

ze niet elke dag, zij komen niet bij 
Pauw en Witteman. Zij werken in de 
anonimiteit en werken los van subsi-
dies in alle uithoeken van de wereld. 
Neem Cycling Team Vorden, mis-
schien getraind of ongetraind, kapot 
gaan onderweg, de fietsers doen het 
toch maar. 

Komen ze straks op 8 september op 
de Cauberg in Valkenburg aan, dan 
kunnen ze trots zijn dat ze iets ge-
daan hebben voor de medemens. In 
Vorden wordt dan het 100 jarig be-
staan van de Achtkastelen fietstocht 

gevierd. Misschien kunnen we dan 
van hieruit een verbinding met het 
Cycling Team Vorden maken’, aldus 
burgemeester Henk Aalderink .

Zaterdagavond werd er, eveneens 
voor hierboven genoemd doel, in 
hotel bakker een benefiet(s)concert 
gegeven. Dit werd verzorgd door de 
coverband Silhouette. Het publiek 
genoot met volle teugen van een op-
treden met een mix van nieuwe en 
oude hits. Ivonne Lichtenberg: ‘Cy-
cling Team Vorden kan terugzien 
op een zeer geslaagde kick-off van 
de activiteiten die voor de sponsor-
werving worden georganiseerd. De 
tussenstand wordt later bekend ge-
maakt’, zo deelde zij mede. 

Cycling Team Vorden zal de komen-
de maanden nog meer acties voor 
Artsen zonder Grenzen organiseren. 
Daarover t.z.t. meer.

Fietstocht voor Artsen zonder Grenzen

Burgemeester Henk Aalderink roemt 
initiatief van Cycling Team Vorden

Vorden - De weersomstandigheden waren zaterdagmiddag niet erg 
gunstig , waardoor de belangstelling voor de opening van de foto- ex-
positie ’35 seconden’ wat tegen viel. Deze fototentoonstelling is sa-
mengesteld door Marja Scholten. Zij was destijds door Artsen zonder 
Grenzen als verloskundige naar Haïti uitgezonden. Toen ze daar ver-
bleef vond er een aardbeving plaats. En die beving duurde exact 35 
seconden. Het ziekenhuis waar zij in Haïti werkte werd flink bescha-
digd. Gelukkig stortte het niet in.

v.l.n.r: Willy Berentsen, burgemeester Henk Aalderink, Marja Scholten en Ivonne Lichtenberg

Haiti veranderde in 35 seconden

Dominee D. van Alphen zal dan een 
praatje houden over ‘Ouderen en 
eenzaamheid’.
Voor woensdag 6 maart staat een 
bezoek aan de ‘Buffel’ boerderij op 
het programma.

Oecumenische 
vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Woensdagavond 
6 februari (aanvang 19.30 uur)
houdt de Oecumenische vrou-
wengroep Wichmond- Vierak-
ker een bijeenkomst in gebouw 
Withmundi te Wichmond.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Het staat waarschijnlijk al in je agenda: 
donderdag 14 februari, VALENTIJNSDAG. 

Wij als redactie van Contact bieden iedereen die een wensje 
wil plaatsen gratis de mogelijkheid om een Valentijnswens 

(maximaal 140 tekens) te plaatsen in Contact. 
Deze wordt dan geplaatst in Contact edities: Bronckhorst, 

Ruurlo en Warnsveld. 
De inzenders maken kans op een romantisch diner voor 

twee personen, op Valentijnsdag.  
Mail je bericht naar:  redactie@contact.nl .

Uiterste aanleverdatum: vrijdag  8  februari voor 12.00 uur.

Adverteerders opgelet!
Adverteerders indien u een valentijnsadvertentie wilt 
plaatsen in Contact, dan bieden wij u de mogelijkheid 
om in week 6 en 7 een advertentie te plaatsen op een 

SPECIALE VALENTIJNSPAGINA.
U ontvangt op de tweede plaatsing een korting van 50%. 

Informeer naar de speciale tarieven bij de 
advertentieafdeling van Contact. 

Bel 0575 - 55 10 10 of mail advertentie@contact.nl

Verras je Valentijn met een 
Valentijnswens in Contact

CARNAVAL
IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

plankenkoorts in de tent
playbackshow      Aanvang: 19.00 uur. Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,--

 

CARNAVALSBAL
                                                                Muziek:  ”BACHUS” 

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT ‘RONDJE KRANENBURG’ 

             vanaf de feesttent m.m.v. “DE SCHADDENSTEKKERS”
     gevolgd door een DOLDWAZE KINDERMIDDAG 

verzorgd door THEATER FIETS

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST   Entree: € 9,--

                met DE DALTONS ,  
FARMERS FROM HELL
                                                                    en DJ MARTIN

KRANENBURGS

OM 21.11 UUR: AFTREDEN OUDE PRINS 
EN ONTHULLING VAN DE NIEUWE PRINS

in de feesttent

MET GRATIS TRAKTATIETOEGANG GRATIS

VRIJDAG
AVOND 

8 FEBRUARI

ZATERDAG
AVOND 

9 FEBRUARI

ZONDAG 
10 FEBRUARI

Aanvang: 20.30 uur.  
Entree € 7,--

Gladheid, deuk of kras, wij repareren
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl



Door de Lancaster te bergen zou-
den de Britten Derek Cecil Heather 
, Tegwyn Roberts, Robert Stanley 
Meachen, Thomas Brown en de Au-
straliërs  Albert Keith Hornibrook en 
John James Condon na zeventig jaar 
een eigen begrafenis kunnen krijgen. 
Nu staan ze nog als vermist geregi-
streerd. Sergeant John G. Miller wist 
uit het vliegtuig te springen en kwam 
in het Galgenveld bij Borculo terecht. 
Via Ruurlo kwam hij bij onderdui-
kers in Bathmen terecht. 
De ED470 met de zeven mannen aan 
boord, was die avond opgestegen in 
Engeland om onder meer het vlieg-
veld Handorf bij Münster te bombar-
deren. Door een technische storing 
werden de bommen niet gedropt en 
op de weg terug werd de Lancaster 
door een Duits jachtvliegtuig onder 
vuur genomen. Daardoor brak er 
brand uit aan boord en was het uit-
eindelijk onbestuurbaar. Miller zag 

terwijl hij aan zijn 
parachute hing 
het vliegtuig met 
daarin zijn maten 
in de verte neer-
storten. De nabe-
staanden kregen 
veertig jaar later 
te horen dat de ED470 in de Waal zou 
zijn terechtgekomen en was afgedre-
ven naar de Noordzee. Uit onderzoek 
is echter gebleken dat het betref-
fende vliegtuig zeer waarschijnlijk in 
Zelhem is terechtgekomen.

Er zijn al diverse getuigen met waar-
devolle informatie en in 2011 kwa-
men Graham Hornibrook (broer van 
Albert Keith Hornibrook) en zijn 
vrouw Betty over vanuit Australië 
om de plek in het weiland aan de 
Hummeloseweg en het graf voor de 
onbekende vliegenier te bezoeken. 
Burgemeester Henk Aalderink hoopt 

dat iedereen die iets afweet van van 
de gebeurtenis of bijvoorbeeld een 
onderdeel van het wrak in zijn bezit 
heeft, zich meldt. Als het financiële 

Burgemeester Henk Aalderink roept mensen met informatie op zich te melden
Hulp gevraagd bij schrijven laatste hoofdstuk over vliegtuigwrak Zelhem
Zelhem - “Stel je eens voor dat je als jonge kerel het vliegtuig instapt 
om duizenden kilometers verderop te vechten voor de vrijheid van een 
land dat je nauwelijks kent.” Als je hier bij stil staat, kun je volgens 
burgemeester Henk Aalderink niet anders dan het vliegtuigwrak dat 
in een weiland bij boerderij De Gasthuisplaats aan de Hummeloseweg 
in Zelhem ligt, te bergen. De gemeente is op zoek naar getuigen of 
mensen die meer weten over het neerstorten van het vliegtuig op 23 
september 1944. Het plan is om de zes inzittenden te herbegraven en 
een educatieproject op te zetten zodat dit hoofdstuk uit de regionale 
geschiedenis ook voor de volgende generaties beschikbaar blijft.

Graham Hornibrook en zijn vrouw Betty in het weiland aan de Hummeloseweg in Zelhem. Zeer waarschijnlijk bevindt zich daar in de
grond, het vliegtuig waarmee zijn broer 23 september 1944 neerstortte. Foto: Ideaal TV

plaatje compleet is, kan wellicht in 
2013 of 2014 het vliegtuig worden ge-
borgen om de mannen die voor onze 
vrijheid zorgden een waardig afscheid 

te bezorgen, om het het laatste hoofd-
stuk van dit verhaal te schrijven.
Bekijk op Contact.nl een video
van Ideaal TV

Met groep 7 en 8 op de ijsbaan . 

Donderdag zijn we vanaf half 3 met groep 

7 en 8 naar de ijsbaan geweest. We hadden 

er veel zin in om over het ijs te schaatsen, 

maar ook om te sleeën. Niet alleen kinde-

ren geschaatst, Meester Hans heeft ook 

geschaatst  en juf Maaike ging sleeën. Het 

was heel gezellig. Om kwart over 3 moes-

ten we helaas van het ijs. De kinderen die 

geld bij zich hadden of een abonnement 

bij zich hadden, mochten blijven tot het 

ging sluiten. In het ‘Gezellige huisje’ kan je 

je schaatsen aantrekken, maar ook lekkere 

snoepjes halen. En als je het koud hebt, kan 

je hele lekkere chocomelk halen. 

’s Avonds gingen er ook nog veel kinderen 

schaatsen, we spraken met z’n alle af en 

het was alweer super lol!

Yanelle, Robin en Isabel

IJspret op Vordense schaatsbaan
De leerlingen van basisschool Het Hoge zijn donderdagmiddag naar de 
ijsbaan geweest voor een middagje IJspret. Er werd druk geschaatst. Hier-
onder een impressie van de schaatsvreugde. Kijk voor meer foto’s op www.
contact.nl

Groep 8 op de schaatsbaan

Op de schaatsbaan Vorden komen veel mensen 

uit Vorden maar ook uit Zutphen. Ook veel vol-

wassenen gaan daar graag een paar rondjes 

schaatsen. Het is altijd goed geregeld en meestal 

heel druk. Je hebt er ook een soort huisje waar 

je eten en drinken kunt halen en je schaatsen aan 

kunt trekken. Donderdag toen we met de klas gin-

gen schaatsen was het heel leuk, want iedereen 

was er. Er wordt niet alleen geschaatst maar ook 

veel gepraat. En er worden ook veel spelletjes 

gedaan zoals ijshockey en ijsvoetbal.

Dagmar en Sacha

Het hoge op de ijsbaan
iedereen had het naar zijn zin op de ijs-baan. Er waren veel sleeën geparkeerd.Er werden wedstrijdjes gehouden wie het snelst was. Niet iedereen schaatsen mee, maar iedereen had veel pret!  Het was wel weer leuk om niet te gaan gymmen en wel te gaan schaatsen! Na die tijd mocht je gezellig nog schaat-sen!!! 

Esmée en Julia

De ijsbaan.
Het was hartstikke leuk, omdat iedereen het naar z’n zin had.

We gingen schaatsen in plaats van gymmen.

Veel kinderen hadden hun sleeën mee.

De kinderen met een abonnement mochten op de schaatsbaan 

blijven en diegene die dat niet hadden, moesten mee met juf-

frouw het poortje uit.

In de kantine was het erg druk, maar wel heel erg gezellig.

Het was erg leuk om te schaatsen in plaats van gymmen.

Werner en Casper

De afstanden die kunnen worden ge-
lopen zijn 6, 12, 18 of 25 kilometer en 

de start is tussen 10.00 en 14.00 uur.
De 25 kilometers lopers dienen voor
11.00 uur te starten. De wandelrou-
tes gaan over het alom bekende Hen-
gelse zand. In de verwarmde molen
kunt u na afloop nog genieten van
een hapje en/of een drankje. Voor 
meer inlichtingen kunt u terecht bij
Gerard Bretveld, tel. 0575-461592.

Zondag 3 februari
Wandeltocht Hamove
Hengelo - Op zondag 3 februari 
organiseert de sportcommissie 
van de Hamove een wandeltocht. 
De start is vanuit de Hamove-mo-
len gelegen aan het circuit, Vars-
selseweg 34 in Hengelo Gld.

De nieuwste single van ‘de Stoatklinkers’uit Groningen 
komt langs, evenals het lied ‘Onze Taal’, gezongen door 
Jan Ottink, Diane Marsman en Henry Welling. Ideaal Di-
alect gaat verder het streektaaldictee, dat op 21 maart 
gedicteerd wordt, promoten.

De Bielheimers laten u al vast de carnavalssfeer proeven 
met een bijzondere opname van‘Normaal’, waarvan ook 
de komende weken meer van te horen zal zijn. 

Verder muziek uit Drenthe, Friesland en natuurlijk uit 
de Achterhoek.

Gewoon weer luisteren naar Radio Ideaal Dialect op zon-
dag 3 februari van 11.00 tot 12.00 uur.

Herman Peppelman leest voor bij Ideaal Dialect
Zelhem - Naast de verhalen van Herman Peppel-
man verzorgt Ideaal Dialect weer een gevarieerd 
muziekprogramma.





Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Binnenkort starten wij met het 
opstellen van een Speelruimteplan 
voor Bronckhorst. In het Speelruim-
teplan komt ons beleid te staan voor 
toekomstgerichte speelplekken op 
basis van de speelwensen van de 
kinderen en bepalen wij waar speel-
plekken in de toekomst nodig zijn. 
Wij nodigen u van harte uit om uw 
visie op spelen aan ons bekend te 
maken. Dit helpt ons het speelbeleid 
te vormen!

Onderzoek
Het bepalen van toekomstgerichte 

toekomst wonen en dit naast de loca-
ties van de speelplekken te leggen. 

-
deren over hun speelwensen op een 

mee te denken over de speelplekken. 

van ons. 

Vorden en Zelhem
-

wil denken over het spelen in de 
buurt of in ieder geval individueel 
hun visie te geven. 

Aanmelden

aanmelden om mee te denken over 

in de mail uw complete contact-
gegevens. Eind februari ontvangt u 
van ons per mail een uitnodiging om 

Informatie

speelruimteplan) of stel uw vragen 
via info@bronckhorst.nl. U kunt ons 
ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Denk mee bij het opstellen van ons Speelruimteplan

ondersteuning (Wmo) is er de afge-
lopen periode veel veranderd. 

-
gingen door de economische crisis, 
kortom: meer taken met minder 

van een Regiotaxi-pas, het wel of 
niet in aanmerking komen voor 

een persoonsgebonden budget of 

-

veranderingen uit en wat u van de 

ook ruim gelegenheid voor het stel-

de consulenten van de gemeente. 

15.00 uur en duren tot 17.00 uur en 
vinden plaats op de volgende data:

5 februari, gemeentehuis
 Bronckhorst in Hengelo,
 Elderinkweg 2 

13 februari

21 februari

26 februari
 Hyndendael in Hummelo,

U bent van harte welkom! Aanmel-
den kan via info@bronckhorst.nl 
of telefonisch via (0575) 75 02 50. 

ook uw eventuele vragen stellen.

Vragen over de veranderingen in de Wmo?
Bezoek onze informatiebijeenkomsten!

-

-

voor diverse individuele Wmo-voor-

-
dersteuning gemeente Bronckhorst 

huishoudens)
-
-

eigen aandeel

basis waarvan de persoonsgebon-
-

den 1 (met name schoonmaakwerk, 
u geeft aan wat er moet gebeuren) 
en 2 (de hulp organiseert de huis-

-
den vastgesteld

 basis waarvan een persoonsgebon-

wordt vastgesteld.

Hulp bij het huishouden via een 
persoonsgebonden budget (pgb)

ondersteuning nodig is om hun huis-
houden te doen, hebben op grond van 

in natura of het ontvangen van een 

basis waarvan de persoonsgebonden 

 € 18,28 per uur

 € 23,08 per uur

 specifiek (= pgb alfa):
- € 12,91 per uur indien de budget-

houder gebruik maakt van door 
de gemeente aangeboden pgb 
ondersteuning

- € 14,80 per uur indien de budget-
houder géén gebruik wenst te 

 maken van de door de gemeente 
aangeboden pgb ondersteuning.

Hulp bij het huishouden in natura 
(via zorgaanbieders)

-

in Bronckhorst te regelen, hebben we 
-

aanbieders afgesloten. Een aanbieder 

-

gemeente de volgende aanbieders 

2 tegen onderstaande uurtarieven 
gecontracteerd:

Markenheem
 houden 1 en 2 voor € 20,51 en
 € 25,14 per uur

Thuiszorg Service Nederland, 

Vitaal thuiszorg -
houden 1 voor € 18,28 per uur
Sensire

 
Zorgkompas
1 en 2 voor € 20,91 en € 24,28 per uur.

Bedragen en tarieven 2013 
Wet maatschappelijke ondersteuning

Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

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 

-

op de hoogte gehouden van de ramp 

Op maandag 4 februari a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

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

Sirenetest



Het kan u niet ontgaan zijn: het nieuwe afvalsysteem voor 
huishoudelijk afval is gestart. Hoe vaker u restafval en 
GFT aanbiedt, des te meer u betaalt. Wanneer u uw afval 
slim weet te scheiden, is dat niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor uw eigen portemonnee. Deze week 
ontvangt u een nieuwsbrief over het nieuwe systeem in 
de bus. De nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente en 
Berkel Milieu. 

Sinds 1 januari 2013 berekenen wij de kosten voor het 
ophalen van uw huishoudelijk afval op een andere manier. 
De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief (het vast-
recht) dat voor alle huishoudens gelijk is. Daarnaast 
betaalt u vanaf nu voor het aantal keren dat u uw grijze 
en groene container aan de weg zet of uw restafval en 
GFT in een ondergrondse container doet. Met het nieuwe 
systeem heeft u zelf nog meer invloed op de hoogte van 
uw afvalstoffenheffing. Eind februari 2013 ontvangt u van 
ons de aanslag Afvalstoffenheffing, samen met andere 
gemeentelijke belastingen.

Informatie op een rij
In de nieuwsbrief staat alle informatie over het nieuwe af-
valsysteem nog eens op een rij. U leest hoe de berekening 
van de afvalstoffenheffing in zijn werk gaat en krijgt tips 
voor het scheiden van afval. Een familie vertelt over hun 
eerste ervaringen met het nieuwe systeem. Ook worden 
in de nieuwsbrief een aantal veelgestelde vragen over de 
inzameling en de afvalstoffenheffing beantwoord.

Nieuwsbrief afval in de bus

Aanvragen nieuwsbrief en meer informatie
De nieuwsbrieven worden bezorgd op 31 januari. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen? 
Dan kunt u deze aanvragen via de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel. (0575) 545 646 of via afval.info@berkelmilieu.nl. 
Kijk voor meer informatie ook op www.berkelmilieu.nl.

De gemeenten Bronckhorst en Lochem 
en stichting Landschapsbeheer 
Gelderland willen met het project 
Houtsingels Achterhoek de houtsingels 
in het buitengebied van de gemeenten 
herstellen. Houtsingels zijn karakte-
ristieke landschapselementen in 
deze regio. In de loop der jaren zijn 
veel houtsingels verdwenen en dat is 
jammer. Naast de herkenbaarheid 
van het landschap is de singel de 
natuurlijke verblijfplaats van veel 
zoogdieren, vogels en insecten. 
Houtsingels zijn ook belangrijke 
verkeeraders waarlangs diersoorten 
zich verplaatsen, zoals vleermuizen. 
Daarom stimuleren de gemeenten en 
Landschapsbeheer Gelderland de 
aanplant van houtsingels. Eigenaren 
in het buitengebied die op hun grond 
houtsingels willen aanplanten kunnen 
nu profiteren van een aantrekkelijk 
aanbod. Heeft u belangstelling om 
hieraan mee te doen? U kunt zich 
aanmelden via de website www. 
landschapsbeheergelderland.nl 
of via info@landschapsbeheer-
gelderland.nl.

Houtsingels en houtwallen
Houtsingels zijn lijnvormige land-
schapselementen bestaande uit zo-
wel bomen als struiken. Houtsingels 
die op een dijklichaam liggen, worden 
houtwallen genoemd. De houtsingel 
is beeldbepalend in de hoge en droge-
re delen van het (kampen)landschap 
van de Achterhoek.

Werkwijze
De werkwijze van project Houtsingels 
Achterhoek is eenvoudig. Als u geïn-
teresseerd bent, dan maakt u dat 
kenbaar door het aanmeldformulier 
op de website van Landschapsbeheer 
Gelderland in te vullen. Aan de hand 
van uw gegevens bekijkt een adviseur 
van Landschapsbeheer Gelderland 
uw aanvraag en werkt voor uw ter-

rein een plan uit. Een planuitwerking 
wil zeggen: de plek en de beschrijving 
van de houtsingel (afmetingen, plant-
verband en de gekozen soorten). 
De soorten bomen en struiken in de 
houtsingel zijn streekeigen en pas-
send bij het omliggende landschap. 
In dit project bedraagt de minimum 
lengte voor een houtsingel 75m per 
deelnemer. 

Kosten
De kosten voor de grondeigenaar om-
vatten uitsluitend het plantmateriaal 
met een eenheidsprijs van € 0,50 per 
boom/struik. Nog dit plantseizoen 
wordt dit materiaal op een uitdeeldag 
ter beschikking gesteld en ontvangen 
de deelnemers een schriftelijke aan-
plant- en beheerinstructie. Agrarische 
natuurvereniging ’t Onderholt biedt 
bovendien aan om de aanplant voor u 
uit te voeren tegen geringe kosten. 
Kijk voor meer informatie over het 
project Houtsingels Achterhoek op 
www.landschaps-
beheergelderland.nl 
of scan de QR-code. 
Hier vindt u ook 
informatie over be-
heer en onderhoud 
van houtsingels.

Doe mee aan project Houtsingels 
in de Achterhoek!

B en w vragen de gemeenteraad om een bijdrage van 
maximaal € 154.000 voor de verbouw en uitbreiding van 
de Dorpsschool Halle en aanpassingen aan de verkeers-
situatie. Aanleiding zijn de actuele ontwikkelingen van de 
plattelandsscholen in Bronckhorst-Oost.

Ontwikkelingen plattelandsscholen
De schoolbesturen stichting IJsselgraaf en scholengroep 
Gelderveste zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over 
een centrale locatie in Wolfersveen. Gericht op de toe-
komst kiezen zij voor één sterke plattelandsschool in 
Wolfersveen, waarbij de scholen in Varssel, Veldhoek, 
Halle Heide en Halle Nijman sluiten. Tegelijkertijd heeft 
de Dorpsschool Halle plannen om zich te ontwikkelen tot 
brede school, waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal 
in de school worden bestrokken. Gesprekken hierover 
zijn gaande. De verwachting is dat leerlingen van de 
(sluitende) scholen Halle Heide en Halle Nijman naar de 
Dorpsschool Halle zullen gaan. Hierop is de huidige huis-
vesting niet berekend. De intentie is om deze vernieu-
wing van de scholen bij de start van het schooljaar 2013-
2014 in te laten gaan. Aandachtspunten hierbij zijn een 
veilige verkeerssituatie en goede schoolhuisvesting. 

Demografische ontwikkelingen
Door de demografische ontwikkelingen zal de vraag naar 
kindvoorzieningen de komende jaren afnemen. De ge-
meente wil hierop inspelen door de kindvoorzieningen 
zoveel mogelijk te clusteren. Op die manier behouden 
we een goed aanbod, zodat alle kinderen uit Bronckhorst 
toegang hebben tot kwalitatief goede voorzieningen. 
De gemeenteraad beslist in februari over het voorstel.

Ontwikkeling plattelandsscholen in Bronckhorst-Oost
Uitbreiding Dorpsschool Halle

In de week van 21 t/m 27 april 2013 is 
in Nederland de Nationale Sportweek. 
Doel van dit evenement is sporten en 
bewegen te stimuleren door mensen 
in deze week op een bijzondere 
manier kennis te laten maken met 
het sportaanbod van plaatselijke 
verenigingen. De gemeente vindt dit 
een mooi initiatief en wil hier graag 
bij aanhaken door Bronckhorster 
sportverenigingen, commerciële 
sportorganisaties, (basis)scholen en 
zorg- en gezondheidsinstellingen die 
aan de Sportweek mee willen doen, 
ondersteuning te bieden.  
We hebben de ca. 150 sportvereni-
gingen in Bronckhorst gevraagd of 
zij in deze week aan geïnteresseerde 
inwoners willen laten zien wat hun 
vereniging te bieden heeft. Bijvoor-
beeld door via een clinic, instuif of 
andere activiteit te demonstreren 
hoe leuk hun sport is en zo wellicht 
nieuwe leden aan te trekken die op 
deze manier de spreekwoordelijke 
‘drempel’ overgaan om meer te 
bewegen. 

Kans
Voor sportverenigingen is dit een 
mooie kans om extra leden te 
werven en hun sport en de naams-
bekendheid van de vereniging te 
promoten. Om verenigingen te 

ondersteunen bij het opzetten van 
een sportactiviteit kan de gemeente 
zorgen voor promotie (materiaal). 
Daarnaast kunnen wij de eventuele 
kosten van extra zaalhuur voor onze 
rekening nemen. Activiteiten kunnen 
alleen ingepland worden tijdens 
eigen trainingstijden en/of ‘vrije uren’. 
Het is niet mogelijk dat een sport-
vereniging activiteiten organiseert 
op de trainingstijden van een andere 
sportvereniging. 

Aanmelden
Heeft u ons verzoek ontvangen en 
wil uw vereniging met een activiteit 
meedoen aan de Sportweek, geeft u 
dit dan via info@bronckhorst.nl aan 
ons door voor 1 februari a.s. Geef in 
uw e-mail aan wat voor activiteit u 
wilt organiseren, op welke datum 
(begin- en eindtijd) in de Sportweek, 
de locatie en uw contactgegevens 
(e-mail en telefoonnummer). Na uw 
opgave krijgt u bericht van ons om 
verder af te stemmen. U kunt hier 
ook terecht voor meer informatie en 
advies over het organiseren van een 
sportactiviteit in de Nationale Sport-
week. Ons bellen kan natuurlijk ook 
(tel. (0575) 75 02 50) en bekijk de site 
www.nationalesportweek.nl eens.

Oproep aan verenigingen om mee te doen 
aan Nationale Sportweek

Op 4 februari rond 12.00 uur zendt de 
overheid het eerste NL-Alert contro-
lebericht uit in heel Nederland. Aan 
de hand van dit bericht kunnen ook 
mensen in Gelderland nagaan of hun 
telefoon goed is ingesteld om NL-
Alert te ontvangen. In het bericht is 
duidelijk aangegeven dat het om een 
controlebericht gaat en dat mensen 
niets hoeven te doen.

NL-Alert is een nieuw aanvullend 
alarmmiddel voor op de mobiele tele-
foon. Met NL-Alert kan de overheid 
mensen in de directe omgeving van 
een noodsituatie met een tekstbericht 
informeren. In het bericht staat 

specifiek wat er aan de hand is en 
wat mensen op dat moment het beste 
kunnen doen. Zo kunnen meer mensen 
worden bereikt en worden mensen 
beter geïnformeerd. 

Als u het controlebericht ontvangt, 
is uw mobiel juist ingesteld voor NL-
Alert. Zo bent u er zeker van dat u op 
de hoogte bent als u zich in de directe 
omgeving van een noodsituatie be-
vindt. In 2013 zendt de overheid drie 
controleberichten uit: op 4 februari, 
6 mei en 4 november.

NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-berichten. 

Eerste controlebericht NL-Alert 
op 4 februari verstuurd
Controleer op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is

Daardoor werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-Alert is 
gratis en anoniem. Op dit moment 
werkt NL-Alert al op meer dan de 
helft van alle mobiele telefoons in 
Nederland. Dit aantal loopt de komende 
tijd snel op. Wie wil weten of zijn 
mobiel NL-Alert al kan ontvangen, 
kan dat nagaan op www.nl-alert.nl.

Vorige week publiceerden we namens de programmaraad 
hun voorlopig advies voor radio en televisie voor de 
periode juli 2013 tot juli 2014. Per ongeluk hadden zij 

twee zenders weggelaten in de overzichten. Het gaat om 
NDR en als vrijblijvend advies TV-Oost. Deze moeten 
nog toegevoegd worden aan de lijst met zenders. 

Aanvulling op radio- en televisieadvies programmaraad 
Oost-Gelderland



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
24 januari 2013
Op 24 januari jl. vergaderde de ge-
meenteraad. De avond begon met 
een ludieke actie van schoolkinderen 
uit Baak die aangaven waarom zij hun 
school en leefbaarheid in hun dorp 
zo belangrijk vinden. In het vragen-
kwartier vroeg de CDA-fractie of het 
mogelijk is dat mensen die geen 
groen en grijs afval aanbieden (maar 
alles scheiden) geen vastrecht hoe-
ven te betalen. De wethouder gaf aan 
dat dit in ons belastingstelsel niet 
mogelijk is. Verder is o.a. gesproken 
over:

 De raad stemde in met het voorstel 
van b en w om de buitensportac-
commodaties in Bronckhorst te 
privatiseren en hiervoor een aan-
vullend budget beschikbaar te 
stellen, omdat de kosten hoger uit-
vallen dan eerder geraamd. Dit 
heeft te maken met afkoop van 
veldonderhoud en gebouwen, 
grondoverdracht (€ 148.712) en 
een compensatie voor aanvullend 

veldonderhoud door een tekort aan 
speelvelden (€ 140.000). Daarnaast 
komt het onderhoud van een 

 aantal velden in 2013 nog gedeel-
telijk voor rekening van de ge-
meente, omdat enkele verenigin-
gen niet meteen per 1 januari 2013 
privatiseren (€ 40.000). Met de pri-
vatisering wil het college voetbal-
len en korfballen in verenigings-
verband duurzaam zekerstellen. 
Op basis van gesprekken is de con-
clusie dat de betrokken verenigin-
gen in staat zijn de gevolgen van 
de privatisering zowel bestuurlijk 
als financieel op te vangen. Zelf-
standig of door samenwerking met 
anderen te zoeken. Het traject tot 
privatisering wordt intensief bege-
leid door de gemeente. Aan het 

 besluit ging een uitgebreide dis-
cussie vooraf. Een amendement 
van GroenLinks, PvdA en GBB om 
een bedrag van € 30.000 beschik-
baar te stellen voor eventuele 

 externe advisering voor niet-
 commerciële initiatiefnemers werd 

door iedereen aanvaard. Dat geldt 
ook voor een motie van de PvdA 

 en GroenLinks over het meenemen 

in overleggen met de verenigingen 
dat bij uitbesteding van werk-
zaamheden zoals veld- en groen-
onderhoud zij offerte aanvragen 

 bij een sociale werkvoorziening 
(bijvoorbeeld Delta). VVD en CDA 
trokken een amendement over 

 een financiële garantstelling aan 
 verenigingen met tekorten in, 
 omdat het college aangaf dat dit 

voor hen niet uitvoerbaar was

 De raad ging akkoord met het plan 
van aanpak voor een integraal 
kindcentrum voor 5 scholen en an-
dere primaire kindvoorzieningen 
in Bronckhorst West (gebied 
Steenderen e.o.). In dit kindcentrum 
worden de kindvoorzieningen 

 in één gebouw georganiseerd. 
Leerkrachten, pedagogen en ex-
perts op andere gebieden werken 
samen om de voorzieningen voor 
kinderen (zoals school, buiten-
schoolse opvang, consultatiebu-
reau) zo goed mogelijk op elkaar af 
te stemmen. De raad stelde het 
hiervoor al in de begroting opgeno-
men budget van 3,2 miljoen euro 
definitief beschikbaar. Uitgangs-
punten bij de ontwikkeling van het 

nieuwe complex zijn de toekomsti-
ge afname van het aantal leerlin-
gen en duurzaam en flexibel bou-
wen. Met een stemverklaring van 
de CDA-fractie, die niet helemaal 
gelukkig was met enkele bewoor-
dingen, werd een amendement van 
de fracties van GroenLinks, VVD, 
PvdA, D66 en GBB wel unaniem 
aangenomen. Hierin staat onder 
andere dat er straks één bestuur 
verantwoordelijk zou moeten zijn 
voor de nieuwe voorziening. Een 
motie van het CDA over het betrek-
ken van dorpsplannen bij de voor-
bereidingen voor de nieuwe voor-
ziening haalde het niet

 Op het gebied van werk en zorg/
welzijn doet de commissie enkele 
aanbevelingen o.a. om de werking 
van de participatieraad nog te ver-
beteren en een tijdige aanbieding 
van reïntegratievoorzieningen te 
optimaliseren. De raad stemde 
unaniem met het rapport in 

2013
 De raad stemde unaniem met de 

verordening in

 Mevrouw Marielle van der Leur is 
benoemd als nieuwe griffier. De 
griffier is de secretaris van de 

 gemeenteraad en de schakel tus-
sen de raad en ambtelijke organi-
satie. Alle raadsleden stemden 
met haar benoeming in. Er werd 
afscheid genomen van de heer 
Gert Jan Mugge, hij ruilde het grif-
fierschap in voor een andere func-
tie binnen de gemeente

Doordat de behandeling van de voor-
stellen over de privatisering van de 
buitensportaccommodaties en het 
kindcentrum in Bronckhorst West 
uitliepen, zijn de agendapunten Wel-
stand/monumenten, Evaluatie proef 
vergadermodel en Aanbestedings-
procedure accountant uitgesteld tot 
de volgende raadsvergadering.   
 
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare vergade-
ringen  Gemeenteraad.) 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 28 februari 2013.

Uit de raad

Direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws 
van de gemeente? Vind ons leuk op Facebook. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, die we 
graag beantwoorden. U vindt ons als volgt: 
www.facebook.com/gemeentebronckhorst.

Vind ons leuk op Facebook

Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Re-
gionale Organisatie Zelfstandigen) te-
recht. Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-
dersteuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van marketing, 

financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

ROZ voert voor ons het Besluit bij-
stands-verlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te weinig 
inkomsten uit het bedrijf halen om in 
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die moeten 
investeren om levensvatbaar te blijven 
en de financiering niet bancair voor 
elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend 
moet wel aan de geldende voorwaarden 
worden voldaan. Naast kredietverlening 

biedt het Bbz de mogelijkheid voor 
een tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
Daarnaast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. € 50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over 
de diverse regelingen. Ook als u als 
ondernemer schulden heeft die u 
boven het hoofd dreigen te groeien of 
bij moeilijkheden met uw administratie 
kan ROZ hulp bieden. 

De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
informatie kunt u bellen met het se-
cretariaat van ROZ, tel. (074) 245 89 77, 
of mailen naar info@rozgroep.nl. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op 
5 februari en 5 maart a.s. van 13.30 
tot 17.00 uur. Ook op www.rozgroep.
nl en www.rozachterhoek.nl vindt u 
veel informatie. Verder houdt ROZ u 
op de hoogte van onder meer onder-
nemersnieuws, bijeenkomsten en 
workshops via www.twitter.com/
rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Aanvragen

 Enschede, van 07.30 tot 12.30 uur, afsluiten Wolfersveenweg in Halle, tussen Kuiperstraat en 
 Bielemansdijk, tussen 07.30 en 12.00 uur, stichting Batavierenrace

12.00 tot 18.00 uur, afsluiten Landstraat, tussen Oude Maatje en Nicolaasweg, en Vosweg, instellen 
parkeerverbod aan de Landstraat, van 08.00 tot 19.00 uur, Halse Auto Cross Club 

De Bosruiters



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 21 januari 2013:

Afgegeven op 22 januari 2013:

Afgegeven op 23 januari 2013:

Verleende vergunningen

 

Drank- en Horecavergunning 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

Rectificatie

Ingetrokken aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2013

 

Voornemen tot uitschrijving GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Quintus Heren 1 speelde zaterdagavond in Sporthal Valkenhuizen in 
Arnhem tegen ESCA-Handbal HS2. De eerste helft ging gelijk op en 
eindigde in een gelijke stand. Helaas ontstonden aan het eind van de 
wedstrijd een paar onnodige slordigheden waardoor de tegenstan-
derdeze in doelpunten omzette. Dit konden de Hengeloërs niet meer 
rechtzetten en dus gingen de punten niet mee naar Hengelo, uitslag 
22-19. In Sporthal de Kamp werden zondag 27 januari drie wedstrij-
den gespeeld. Om 9.00 uur speelde de D-jeugd. Een fantastische wed-
strijd om te zien. De eerste 10 minuten lieten de Hengelose spelertjes 
zich wat overbluffen door de tegenstanders maar ze herstelden echt 
goed. Het is top om te zien hoeveel plezier de jongste Quintus jeugd 
heeft in het spelletje. De beide coaches kunnen echt trots zijn. Nadat 
ze met 4 goals achterstand begonnen, namen zij het initiatief over 
en konden zo weer op gelijkspel komen. Helaas kon dit niveau niet 
de hele wedstrijd vastgehouden worden. Uitslag 5-7. De Hengelose 

Heren B-jeugd kreeg het B1 team uit Duiven te gast. De eerste helft 
konden de Quintus B jongens de aansluiting nog wel vasthouden. 
Echter de tweede helft liep de tegenstander ver uit. De aanvallen die 
werden opgezet zagen er goed uit. Vooral het samenspel met de cir-
kel verliep goed en hier werden dan ook bijna alle doelpunten uit 
gescoord. Verdedigend lieten ze hier en daar wat steken vallen, maar 
de tegenstander was gewoon beter. Voor het aanvallende spel wel een 
compliment! Uitslag 9-31. Het Heren Senioren 2 team speelde thuis 
een goede wedstrijd, al was er onnodig balverlies waardoor ze steeds 
achter de feiten aanliepen. Aan het einde van de wedstrijd werd het 
toch nog even spannend, maar helaas kon er net niet voldoende druk 
op de tegenstander gelegd worden om de overwinning in de wacht 
te slepen. Uitslag 19-20. Vier teams speelden uitwedstrijden. Het Ge-
mengd C1 ging naar de Gazellen in Sporthal de Bongerd in Doetin-
chem. Deze derby geeft altijd wat extra spanning. Helaas moesten ze 
hun topkeeper wegens ziekte missen, maar de invalkeeper stond zijn 
mannetje. De eerste helft wisten ze goed de kansen te benutten en de 
tweede helft begonnen ze met een gelijk spel. Het ging de hele wed-
strijd gelijk op maar aan het eind van de wedstrijd hadden ze de zenu-
wen niet helemaal onder controle en helaas hebben ze de punten bij 
de Gazellen moeten achterlaten. Uitslag 11-9. De D1-jeugd moest naar 

OBW in Sporthal Lentemorgen in Zevenaar. Deze ploeg speelt met
zeer veel pressie. Iedereen werd meteen gedekt, waardoor het belang-
rijk was dat er snel overgespeeld werd. Dit deed het D1, met invallers
Madelon en Suze in de eerste helft behoorlijk en dat werd beloond
met een ruststand van 3-4 voor Quintus. Na de rust werd beduidend
minder goed aangegooid en gevangen, waardoor er veel kansen kwa-
men voor OBW. Indy stond voor het eerst in de goal en stond echt
goed te keepen. Eindstand 9-6. In Sporthal de Brink in Huissen trof
het gemengd C2 team Huissen GC4. De tegenstander was een maatje
te groot voor het Hengelose team. Uitslag 11-1. Het Quintus Heren
A team speelde in Sporthal Triominos zaal Endesprong in Duiven de
wedstrijd tegen Duiven HA1. Het thuisteam, dat in de competitie op
een tweede positie staat, was in deze wedstrijd sterker dan zijn gas-
ten, uitslag 25-12. In Sporthal de Kamp worden zondag 3 februari de
volgende wedstrijden gespeeld: 11.00 uur Quintus GC2 - Minerva GC1;
11.45 uur Quintus GC1 - Reflex GC1; 12.30 uur Quintus HB1 - Reflex
HB1; 13.25 uur Quintus HA1 - UGHV HA1; 14.30 uur Quintus DS1
- UGHV DS3; 15.35 uur Quintus HS1 - Achilles/Unive HS3. Twee uit-
wedstrijden staan deze zondag op het programma: 13.00 uur Achilles/
Unive HS4 - Quintus HS2 in Sporthal Matenpark in Apeldoorn; 10.00
uur FBC D1 - Quintus D2 in Sporthal De Cluse in Herwen.

Wederom zwaar weekend voor Quintus Hengelo
Hengelo - Handbalvereniging SV Quintus kreeg nogmaals een 
zwaar weekend te verwerken. Bij geen van de wedstrijden die 
gespeeld werden op zaterdag 26 en zondag 27 januari konden 
winstpunten worden bijgeschreven. Een weekend om snel te 
vergeten qua uitslagen. Het speelplezier, heel belangrijk, was 
er niet minder om.



Het goede doel deze middag, de Stich-
ting Intermobiel is opgericht voor en 
door jongeren met een lichamelijke 
handicap of chronische ziekte die 
minder mobiel of helemaal huisge-
bonden zijn. De stichting was met 
een kraam vertegenwoordigd waar 
vrijwilligers sieraden en telefoon en 
pc artikelen verkochten, naast het ge-
ven van voorlichting en beantwoor-
den van vragen.

Directeur Emile Cobben sprak met 
passie over zijn (overigens onbetaal-
de) werk bij de stichting, dat 10 jaar 
geleden door zijn vrouw Veroni werd 

opgericht. Veroni Steentjes, afkom-
stig uit Steenderen, is zelf sinds haar 
achttiende bedlegerig. Zij geeft haar 
opgedane kennis en ervaring via In-
termobiel door aan lotgenoten. “Het 
is fijn dat er aan Intermobiel gedacht 
wordt. Ik hoop dat het vaker dit jaar 
gedaan wordt nu we 10 jaar bestaan 
als stichting,” schreef Veroni op haar 
website www.intermobiel.com.

“We werken in Nederland met 200 
vrijwilligers,” vertelt Emile Cobben. 
“De stichting wordt onder de aan-
dacht gebracht door de inzet van am-
bassadeurs zoals onder andere oud 

F1 coureur Christijan Albers, goede 
tijden acteur Ruud Feltkamp en caba-
retier Javier Guzman.”
Het Goede doelen toernooi was een 
gezellige en sportieve middag, waar 
de arbitrage niet in actie hoefde te ko-
men. Er werd gespeeld in vijf lijnen 
Voor de prijzen van de tafel kwamen 
de nummers 1, 6 en 12 in aanmer-
king. De nummers één worden ge-
noemd: Lijn A: Hans Dekker & Dick 
Brinkman 62,50 %; Lijn B: Diny Hoft-
ijzer & Gerrie de Goeijen 60,71 %; Lijn 
C: Dhr. Lemckert & Dhr. Kapel 69,35 
%; Lijn D: Hans Pragt & Tineke Pragt 
64,58 %; Lijn E: Antoon de Vrught & 
Fred Beek 57,44%.
De voorzitter van de Bridgeclub 
Bronkhorst Theo Schut overhandigde 
na afloop van het toernooi met veel 
plezier een cheque van 2000 euro aan 
Emile Cobben van de Stichting Inter-
mobiel.

Bridgeclub Bronkhorst Goede doelen toernooi

Opbrengst 2000 euro voor 
Stichting Intermobiel

Toldijk - Op zaterdagmiddag 26 januari kwamen ’s middags vele 
bridgers bijeen voor het goede doelen toernooi, georganiseerd door 
Bridgeclub Bronkhorst in Zaal Den Bremer te Toldijk. Het goede doel 
van deze achtste editie was de Stichting Intermobiel. Directeur Emile 
Cobben kreeg uit handen van bridgeclub voorzitter Theo Schut een 
cheque van 2000 euro.

Emile Cobben (l.) ontving van Theo Schut de cheque voor de Stichting Intermobiel.

Die op een leuke en ontspannen manier willen ontdekken wat het 
christelijk geloof inhoudt. De cursus duurt 10 avonden en een zater-
dag en is voor jong en oud gratis! 
Voor meer informatie en opgave kan men bellen 0575-551060 of 
0575- 554422 of via mail: ec-vorden@live.nl

Alphacursus
Vorden - In de tweede week van febru-
ari start in Vorden de Alphacursus. Een 
cursus voor iedereen die meer wil we-
ten over het christelijk geloof en voor 
mensen die hun geloof willen opfrissen.

Tijdens het gesprek met hem en zijn 
89-jarige echtgenote Jo, laat Anton 
Bargeman die periode nog een keer 
aan zich voorbij flitsen. Anton: ‘Na 
de LTS in Zutphen waar ik het diplo-
ma machinebankwerker behaalde, 
heb ik eerst een poos bij een bedrijf 
in Zutphen gewerkt. Daar kwam op 
gegeven moment in de oorlog het 
bericht binnen dat ieder bedrijf ver-
plicht was om één medewerker naar 
Duitsland te sturen om daar te wer-
ken. Dat was in 1944. Ik ben toen bij 
een boer ondergedoken. Wanneer 
het veilig was, op het land werken, 
werd het gevaarlijk dan wegdui-
ken onder de ‘schoven’ op het land 
of bij de boer thuis onder het hooi. 
Dat ging een hele tijd goed, tot dat 
er plotseling een razzia was en ik ge-
vangen werd genomen. Iemand had 
ons verraden.

Ik werd overgebracht naar een ge-
vangenis in Amsterdam, daarna in 
Amersfoort en vervolgens op trans-
port gesteld naar Duitsland. Veel ont-
beringen gekend, ik was in die tijd zo 
mager dat wanneer ik op de grond 
viel, ik nauwelijks nog overeind kon 
komen. In het voorjaar 1945 werden 
we door mensen van het Rode Kruis 
bevrijd. Terug naar Nederland was 
een hele toer. We hebben toen vanaf 
Leipzig langs de spoorbaan gelopen. 
Treinen liepen er immers niet meer. 
Onderweg sliepen we in de spoor-
huisjes. Daar maakten we de kachel 
aan en ‘poften’ daar de aardappels 
die we onderweg bij boeren van het 
land hadden gehaald. Eindelijk dan 
toch in Nederland aangekomen, op 
weg naar de boerderij (Heidepark) 
van mijn ouders. Echter het huis was 
getroffen door een V 1. Mijn ouders 
hebben toen een poos aan de over-
kant van de Zutphenseweg gewoond.

Ik was door het verblijf in Duitsland 
gigantisch verzwakt. TBC en een ver-
sleten rugwervel. Ik heb toen drie 
jaar in ziekenhuizen en sanatoria 
doorgebracht. Tevens een rugopera-
tie ondergaan. Toen ik was hersteld 
mocht ik geen zwaar werk meer 
doen’, zo zegt Anton Bargeman die 
een baan vond als boekhouder bij de 
coöperatie De Eendracht in Vorden, 
waar hij 32 jaar met veel plezier heeft 
gewerkt. Op zijn 24e jaar, Anton was 
net bij de coöperatie begonnen, kreeg 
hij verkering met zijn huidige echt-
genote Jo (meisjesnaam ter Maat). Ze 
kenden elkaar nog uit de tijd toen ze 

beiden in de vijfde klas van de school
in Leesten zaten. Jo Bargeman: ‘Dat
weet ik nog heel goed, wij woonden
toen in Warnsveld in de Ooyerhoek,
dichtbij die school. Ik kwam op 13-ja-
rige leeftijd van school en ging ik als
‘dagmeisje’ bij een manufacturen-
zaak in Zutphen aan het werk. Ik 
verdiende toen twee gulden vijftig in
de week! 

Daarna kwam ik via, via in het wes-
ten van het land terecht en heb ik
ondermeer in Den Haag en Amster-
dam bij een huisarts in de huishou-
ding gewerkt. Gezellig tijd dat wel,
toch keerde ik weer terug naar mijn
ouderlijk huis in Warnsveld. Op ge-
geven moment zag ik wat leerlingen
van de Leestense school fietsen en 
dacht ik bij mijzelf ‘hoe zou het toch
met die Anton Bargeman zijn, zou 
hij al verkering hebben? Een poos
later kwam ik Anton op het ‘War-
kense feest’ tegen en inderdaad, An-
ton was nog vrijgezel. Hij heeft mij 
toen ‘s avonds naar huis gebracht en
zo kregen wij verkering’, zo zegt Jo
Bargeman. Toen Anton en Jo nog op
de boerderij het Heidepark woonden,
was hun grootste hobby paardrijden.
Beiden waren lid van rijvereniging
Gorssel/Zutphen.

Ook de dochters Anja, Anita en Inge
gingen paardrijden. Anton was daar-
naast ook op bestuurlijk niveau ac-
tief: secretaris van genoemde rijver-
eniging, bestuurslid van het Wilden-
borchs Paardenfonds en de Schapen-
fokvereniging. Ook bestuurslid van 
de basis school in Leesten. Jo deed
niet voor haar man onder en was
ook in sportief opzicht zeer actief, 
gymnastiek, klootschieten, volley-
bal noem maar op. Toen in Vorden
een afdeling van de ANBO werd op-
gericht, bracht Jo in haar eentje 150
nieuwe leden aan. ‘Ik stapte overal
naar binnen’, zo zegt Jo. Vanwege
haar verdiensten werd zij tot erelid
van de ANBO benoemd. 

Nu ze beiden de 90 jaar naderen, 
wordt alles wel wat minder maar
geestelijk nog goed ‘bij de tijd‘. Wan-
neer het weer wat beter wordt, zo nu
en dan een ritje met de auto maken.
‘Mijn Anton kan nog zeer goed auto-
rijden’, zo stelt Jo vol trots. Woensdag
30 januari geven Anton en Jo samen
met de kinderen en de kleinkinde-
ren, (de tweeling Casper en Patrick)
een receptie in hotel Bakker.

Anton en 
Jo Bargeman-ter Maat 
60 jaar getrouwd

Vorden - Anton en Jo Bargeman-ter Maat zijn woensdag 30 januari 60
jaar getrouwd. Het paar woont sinds een jaar in het appartementen-
complex, op de hoek Smidstraat-Zutphenseweg. Ze hebben het daar 
goed naar de zin. ‘We kunnen hier alle kanten opkijken. We zien de
auto’s voorbij rijden, maar we horen ze niet’, zo zegt Anton Bargeman.
Het laatste jaar voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog heeft
op de thans 88-jarige Anton flinke impact gehad. Het heeft diepe spo-
ren bij hem achter gelaten.

Wat is resistentie en waarom deze 
richtlijnen?
Antibiotica is een belangrijk wapen 
tegen infectieziekten. Echter wan-
neer antibiotica vaak gebruikt wordt of 
onzorgvuldig ingezet, kan de bacterie 
de werking van antibiotica gaan weer-
staan. De bacterie wordt resistent. Een 
bekend voorbeeld hiervan is de MRSA 
bacterie. Om resistentie te voorkomen 
zijn er richtlijnen omtrent het voor-
schrijven van antibiotica.
Het is van belang dat een antibioti-
cabehandeling voor mens en dier alleen 
wordt ingezet wanneer het nodig is en 
daarnaast een kuur altijd volledig wordt 
afgemaakt (ook al zijn de symptomen 
bij de gebruiker verdwenen).

Cursus ‘richtlijnen medicijngebruik’

Dierenarts Bas Engel van De Graafschap 
Dierenartsen bespreekt tijdens deze 
cursus niet alleen de veranderingen 
omtrent medicijngebruik, maar ook het 
bedrijfsbehandelplan.

De bijeenkomsten vinden plaats op de 
hoofdlocatie te Vorden (Schimmeldijk 1). 

Deelname is € 20,00. Inschrijven is 
mogelijk via telefoonnummer 0575-
587877 / 0575-587878 of per email: 
graafschap@dgdierenartsen.nl met 
daarin uw naam, telefoonnummer en 
gewenste datum en tijdstip van deel-
name.

Cursusdata

Dinsdag 5 februari:
14:00 – 16:00 uur
20:00 – 22:00 uur

Donderdag 7 februari
14:00 – 16:00 uur
20:00 – 22:00 uur

Dinsdag 19 februari:
14:00 – 16:00 uur

Donderdag 21 februari:
14:00 – 16:00 uur
20:00 – 22:00 uur

Cursus: richtlijnen medicijngebruik binnen melkveehouderij
Om de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan, worden binnen de veehouderij maatregelen 
getroffen. Met als resultaat dat het antibioticumgebruik in de afgelopen vier jaar binnen de veehouderij is 



De Medler Lante Fair bestaat onder 
andere uit verkoop van tweedehands 
artikelen, lekkernijen en kleding en 
er zijn diverse activiteiten voor jong 
en oud. Dit alles wordt verzorgd door 
de commissieleden van Stichting 
Oranjefeest Medlertol. 
Daarnaast zijn er verschillende be-
zienswaardigheden en hebben zich 
weer tal van ondernemers en vereni-
gingen uit de regio (en daar buiten) 
aangemeld om tijdens de fair hun ac-

tiviteiten en producten te promoten 
en te verkopen. En natuurlijk zullen
de nodige (huis)dieren ook weer aan-
wezig zijn op deze Lente Fair! Omdat
er wellicht nog ondernemers en ver-
enigingen zullen zijn die de stichting
niet rechtstreeks heeft benaderd,
maar toch graag deel zouden willen
nemen aan de Medler Lente Fair, stelt
de stichting hen bij deze alsnog in de
gelegenheid zich aan te melden via
het e-mailadres 
info@medlerfeest.nl

Tegen een kleine vergoeding kan
men een stand huren van circa 2,5 x
1 meter die men zelf in kan richten.
Ook is het mogelijk op het buitenter-
rein activiteiten te promoten. Vereni-
gingen en goede doelen kunnen kos-
teloos deelnemen. Graag zo spoedig
mogelijk aanmelden, want vol = vol.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met André Knoef, tel.
06-22728258.

Organiserende stichting nog op zoek naar standhouders
Derde editie Medler Lente Fair 
op zondag 24 maart
Ruurlo - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op zondag 
24 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
de derde editie van de Medler 
Lente Fair. De voorbereidingen 
voor deze dag zijn inmiddels 
weer in volle gang. Ook dit jaar 
worden de activiteitengehouden 
in de gebouwen en op het omlig-
gende terrein van CWV-MEDO 
aan de Onsteinseweg in de Vor-
dense buurtschap Medler.

Vóór de pauze waren het de opbloei-
ende meiden uit de sprookjes van 
Grimm (Sneeuwwitje en Bontepels) 
die de revue passeerden. Na de pauze 
gunde Mirjam het publiek haar blik 
op het Russische sprookje Waselisa 

en de Baba Jaga. Er zijn nog twee ver-
tellingen te gaan in de serie Midwin-
tervertellingen namelijk op zondag-
middag 10 en 24 februari. 
Voor meer informatie en reserveren:
www.tom-vorden.nl

Een Midwintervertelling 
in TOM

Vorden - Afgelopen zondagmiddag 27 januari was er in theater TOM
een midwintervertelling. Mirjam Mare en Wolfram Reisiger verstaan
de kunst om het publiek mee te trekken in sprookjes die men denkt
te kennen. De manier waarop Mirjam die sprookjes vertelt en ze in
deze tijd plaatst, maakt dat men er met nieuwe ogen naar kijkt en met
andere oren naar luistert.

Onder diezelfde noemer vallen ook 
de workshops `a la Paul Klee op 1 fe-
bruari (Vrijdag uit de Kunst) en Va-
lentijn op 14 februari. Dan kan men 
respectievelijk kennis maken met de 
werkwijze van kunstenaar Klee en op 

14 februari ontdekken wat Valentijn 
voor jou betekent en voor wie jouw 
hart sneller klopt. 

Voor meer informatie, aanmelden en 
prijzen, zie www.amare-atelier.nl

Kleur en beweging 
in atelier Amare

Vorden - Woensdagavond 30 januari (aanvang 19.00 uur)staat atelier 
Amare aan de Komvonderlaan 6 in het teken van architect en kunste-
naar Hundertwasser. Dan kan er vier uur lang gewerkt worden aan 
een uitdagend werkstuk met veel kleur, vorm en symboliek. Creatieve 
bewustwording bij Josée van der Staak.

Gespeeld werd tegen de nummer 2 
in de poule Trefzeker uit Dalfsen. 
Het team, gesponsord door Ouden-
ampsen administratieve en fiscale 
dienstverlening, speelde in de stan-
daard samenstelling met Anne van 
Eeuwijk, Hermien Oudenampsen, 
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt. 
Om het kampioenschap binnen te ha-
len moest het team 1 punt behalen, 
aan het publiek kon het niet liggen, 
dat was in grote getale aanwezig! Ch-
jehrando begon met zijn enkelspel, 
de eerste set won hij redelijk mak-
kelijk. In de tweede set voelde Ch-

jehrando de druk van het kampioen-
schap, hij begon een aantal fouten 
te maken en deze set werd heel erg 
spannend, uiteindelijk wist hij deze 
met 21-19 te winnen. Hierdoor was 
het kampioenschap binnen! Niels 
speelde hierna zijn enkelpartij. Na 
een hele stroeve start wist hij de eer-
ste set toch nog net binnen te slepen. 
De tweede set was stukken makkelij-
ker en Niels won deze met 21-8. Anne 
speelde haar enkelpartij erg degelijk 
en gaf haar tegenstandster geen en-
kele kans. Hermien speelde een erg 
spannende wedstrijd. Ze maakte heel 

veel mooie punten maar helaas ver-
loor ze beide sets nipt. Chjehrando en 
Niels speelden samen erg sterk. Beide 
sets werden makkelijk gewonnen 
met 21-13 en 21-8. Anne en Hermien 
moesten eerst op gang komen in hun 
eerste set. Deze werd nipt gewonnen 
met 22-20. De tweede set wonnen ze 
makkelijk met 21-9. Hierna speelden 
Anne en Niels hun mixpartij en ook 
deze wedstrijd werd redelijk makke-
lijk gewonnen met 21-17 en 21-13. 
Hermien en Chjehrando wonnen ook 
in exact dezelfde standen. Hierdoor is 
de eindstand 7-1 geworden voor het 
team uit Vorden. Na afloop werd het 
team in het zonnetje gezet en werden 
de bloemen in ontvangst genomen. 
Verder werd het publiek bedankt 
voor haar aanmoedigingen. In de 
kantine werd het team verrast met 
een grote taart door hun sponsor, 
Oudenampsen administratieve en fis-
cale dienstverlening te Vorden.
Door het behalen van het kampioen-
schap mag het team deelnemen aan 
de regionale kampioenschappen. Dit 
is een wedstrijd tegen alle andere 
kampioenen in de 2e klasse van regio 
oost. Nu het kampioenschap reeds 
binnen is dienen de twee nog te spe-
len wedstrijden natuurlijk nog wel 
gespeeld te worden. Donderdag 14 fe-
bruari is de volgende thuiswedstrijd 
in Vorden.

ANDERE UITSLAGEN:
Thuve 3 - Flash Vorden 2: 3-5. Flash 
Vorden 3 - Hengelo 3: 4-4. Flash jeugd 
2 - Didam jeugd 1: 4-4. Flash jeugd 4 - 
Spees Sjuttel jeugd 2: 8-0.

Flash-Vorden 1 kampioen!

Vorden - Na de promotie van afgelopen seizoen van de derde naar 
de tweede klasse district Oost kregen de Vordense badmintonners de 
kans om kampioen in die hogere klasse te worden en te promoveren 
naar de eerste klasse. Met veel elan ging men afgelopen donderdag de 
kampioenswedstrijd aan.

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

De eerste week stond in het teken 
van ‘de ontdekking’ van het pro-
ject. Waarom bel je 1-1-2 en wat ge-
beurt er dan? Waarom mag je 1-1-2 
alleen bellen ingeval van nood?

De brandweer stond centraal tij-
dens de tweede projectweek. De 
kleuters brachten in deze week 
een bezoek aan de kazerne en kre-
gen allerhande uitleg.

Vorige week werd er gewerkt 
over de ambulance. Een ouder 
van de kleuters is ambulancever-
pleegkundige. Hij kwam met de 
ambulance naar school en liet de 
kinderen zien hoe een ambulance 
er van binnen uitziet en wat er 
met al die apparatuur gedaan kan 
worden. 

Op maandag 28 januari, de laatste 
week van dit project, kwam een 
motoragent op school vertellen 
over 1-1-2 en dan met name over 
de politie. De betrokkenheid van 
de kinderen was erg groot, gelet 
op de reacties en vragen die ze 
voor de motoragent hadden.

Project 1-1-2 
kleuters
basisschool 
‘De Vordering’
Vorden - Al enige weken wer-
ken de kleuters van basisschool 
‘De Vordering’ rond het thema 
‘de hulpdiensten van 1-1-2’.
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Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden voor beide teams. 
VoCASA uit Nijmegen stond op dat 
moment op de nummer 4 van de 
ranglijst en Dash stond op de 5e plek. 
De wedstrijd in de eerste helft van 
het seizoen had VoCASA gewonnen 
met 3-1, dus de dames van Dash had-
den iets goed te maken.
Dash ging de eerste set goed van start 
met tussenstanden als 7-1. Dash nam 
een grote voorsprong en had hier-
door veel belevenis in het veld, in 
tegendeel tot de meiden uit Nijme-
gen. Het ging lekker aan de Vordense 
kant. VoCASA zette een matig blok 
en had in de verdediging vrij weinig. 
Hier maakten de aanvallers van Dash 
goed gebruik van en vooral Janine 
te Walvaart sloeg de ene bal na de 
andere op de grond bij de tegenstan-
ders. De eerste set werd dan ook mooi 
afgesloten met 25-15. De tweede set 
was eigenlijk een kopie van de eerste 

set. Er werd leuk verdedigd bij Dash 
en de aanvalsters konden prima be-
diend worden. De ballen werden dan 
ook keihard naar de grond geslagen 
en hier had VoCASA nog steeds geen 
antwoord op. De twee tegen nul stond 
dan ook al snel op het scorebord met 
een stand van 25-18 dit keer.

De derde set, ook wel de set van de 
dubbele punten genoemd werd op 
dezelfde manier begonnen, maar 
toch haakte VoCASA dit keer aan. Zij 
voerden de servicedruk op en het leek 
wel alsof de dames van het achtkaste-
lendorp hier geen antwoord op had-
den. De pass liep tijdelijk niet meer 
zoals het moest en hier werd dan ook 
wel een beetje van gebaald. Hierdoor 
kwam het weer aan op vechtvolley-
bal, maar in de eerste wedstrijd tegen 
dit team was ook al gebleken dat Vo-
CASA hier ook wel wat van kon! Dus 
na een spannend slot ging deze set, 

spijtig genoeg, naar VoCASA (22-25).
Maar het zou deze wedstrijd niet ge-
beuren dat VoCASA meer dan een 
punt mee in de auto naar Nijmegen 
zouden krijgen. Dus vanaf het begin 
ging Dash er weer keihard tegenaan 
en met een service serie van Lian 
Leunk kwam er dan ook al snel weer 
een voorsprong op het telbord te 
staan. De passing kwam weer lekker 
bij de spelverdeler aan en zij kon dan 
ook weer alle aanvallers aanspelen. 
Hierdoor had VoCASA het weer lastig 
in de blokzetting en kregen ze de bal-
len om de oren. De voorsprong, al aan 
het begin van de set gemaakt, hebben 
de dames uit Vorden toen niet meer 
weggegeven en met een 25-18 was 
de wedstrijd afgelopen. Zo zonder 
coach waren de dames van Dash toch 
wel heel blij met deze overwinning 
en nog een pluim naar Ellen Leunk 
die deze wedstrijd met het grootste 
gemak naar een overwinning heeft 
gecoacht. Volgende week, 2 februari, 
komt Dash uit tegen Pegasus, het an-
dere team uit Nijmegen in deze com-
petitie. Deze wedstrijd zal om 16.00 
uur beginnen in de Ark van Oost.

Dash pakt VoCASA terug 
in eigen huis

Vorden - Op zaterdag 26 januari speelden de dames van Dash tegen 
VoCASA. De Vordense dames moesten het deze wedstrijd doen zonder 
hun trainer/coach, Henk Wahl, hij lag ziek in bed. Assistent trainer/
coach Ellen Leunk heeft het deze wedstrijd van hem overgenomen.

Doel van deze nieuwe commissie is 
het onderzoek naar en het beschrij-
ven van de ca. 600 boerderijen en hun 
bewoners vanaf ca. 1800  in de voor-
malige gemeente Vorden en in Vier-
akker en Wichmond. Niet alleen de 
bestaande, maar ook de boerderijen 
die werden afgebroken zullen in het 
onderzoek meegenomen worden. De 
gegevens die de commissie probeert 
te achterhalen zijn vragen als wie er 
gewoond hebben en welke bijzon-
derheden er zijn te vermelden over 
het type boerderij, tijdstip van bouw, 
herbouw, afbraak etc. De bedoeling is 
dat de resultaten van dit onderzoek 
in een later stadium gepubliceerd 
worden op de website van Oud Vor-
den, zodat de gegevens publiekelijk 
toegankelijk worden.

De commissie heeft een begin ge-
maakt met een inventarisatie van
wat er in de loop van de tijd al gedaan
is aan onderzoek op dit gebied; met
name de heer Van den Broek heeft 
ons veel materiaal nagelaten. Om
echter geen dubbel werk te doen –
u zult begrijpen dat onderzoek naar
600 boerderijen geruime tijd vergt- 
vragen wij u als lezers van Contact 
wie er al beschikt over materiaal dat
u met de commissie zou willen delen.
Het is een bekend feit dat de interesse
voor stamboomonderzoek de laatste 
decennia zeer is toegenomen en dat
genealogen tevens zoeken naar gege-
vens van de plaats waar het allemaal
begonnen is met hun familie en dat is
zeer dikwijls een boerderij. Maar ook
als u zelf of iemand uit uw familie
geen gegevens hebt kent u wellicht
toch iemand die zich al bezighoudt
met de boerderij in of van uw fami-
lie. Aarzelt u daarom niet om contact
met ons te zoeken! 
Als u belt naar 06-25358189 krijgt 
u één van onze commissieleden aan
de telefoon; u kunt ook mailen naar
boerderijen@oudvorden.nl

Wat weet u van de boerderij 
waarin u woont of van andere 
boerderijen?
Vorden - Naast een foto- en ar-
chiefcommissie, een genealogie- 
en een gevelstenencommissie is 
er door de Oudheidkundige Ver-
eniging Oud Vorden nu ook een 
boerderijencommissie in het le-
ven geroepen, tot nu toe bestaan-
de uit 2 dames en 3 heren.

Op zondag 3 februari a.s. is weer Ont-
Moeten om 19.00 uur in het ‘Achter-

huus’ van de Gereformeerde kerk, 
Zutphenseweg 47, te Vorden.

Deze keer is het thema: Christen zijn
op je werk.

Ont-moeten in de 
Gereformeerde Kerk
Vorden - Ont-Moeten 3 februari: 
Christen zijn op je werk.

Elke dinsdagavond danst de Volks-
dansgroep 55+ Vierakker/Wichmond 
op muziek van wellicht uw favoriete 
vakantielanden.
Kom vrijblijvend eens mee doen en 
ervaar hoe je na een aantal lessen al 
heerlijk mee danst.

Wij dansen in het Ludgerusgebouw 
in Vierakker van 18.00 tot 19.30 uur.
Meer weten, bel met Mieke Vermeu-
len tel.nr. 0575- 511245

V o l k s d a n s e n

Vierakker/Wichmond - Iedere 
week even op vakantie ?

Voor veel basisschoolleerlingen betekende dit bezoek 
een weerzien met ’t Beeckland omdat zij er in novem-
ber al een keer de Openbare Lessen hadden bezocht. 
Het Vmbo met zijn leerwegen is voor veel ouders nog 
steeds een moeilijke puzzel; de voorlichtingsrondes 
daarover werden daarom druk bezocht. Een grote 
groep mensen was ook te vinden in het lokaal waar het 
zorgteam vertegenwoordigd was. Mevrouw Goorman, 
coördinator leerlingenzorg: “We hebben veel specia-
listen in huis, toch  pretenderen we echt niet dat we 
altijd alles goed doen, maar we gáán wel altijd voor 
onze leerlingen! Dat ’t Beeckland een kleine school is, 
maakt het gemakkelijker om de leerlingen de zorg te 
geven die zij verdienen.” Veel belangstelling was er ook 
voor de voorlichting over het nieuwe Intersectorale 
Programma (ISP) dat ’t Beeckland vanaf het schooljaar 
2013/2014 in gaat voeren. De reacties van de ouders 
waren positief: “Het is goed als leerlingen niet meer 
aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de 
Vmbo-sectoren hoeven te kiezen. Als je veertien bent, 
weet je meestal toch helemaal nog niet wat je later wilt 
worden?!” Dat is ook één van de redenen waarom ’t 

Beeckland ervoor kiest om vanaf volgend schooljaar 
een Intersectorale school te worden. De leerlingen zul-
len heel goed voorbereid worden op het maken van 
hun beroepskeuze door een programma Loopbaanori-
entatie (LOB), waarin zij met zoveel mogelijk beroepen 
kennis maken. Zowel in, als buiten de school. Het pro-
gramma  begint in klas 1 en loopt door tot en met klas 
4. In het ISP maken de leerlingen in thema’s kennis 
met de verschillende sectoren. In die thema’s wordt 
ook veel aandacht besteed aan computervaardigheden, 
maar ook aan zelfstandigheid, samenwerken en plan-
nen. Allemaal zaken die van belang zijn voor een goed 
functioneren in het Mbo en op de Havo.

De ISP-lessen worden gegeven op de Nieuwstad, de lo-
catie met de praktijklokalen. De ouders die daar met 
hun kind een bezoek brachten, konden goed zien hoe 
de praktijklessen georganiseerd worden. De leerlin-
gen die daar hielpen, vertelden dat zij gedurende het 
schooljaar niet alleen werkten op de werkplekken die 
zijn nagebootst in de lokalen, maar dat zij ook stage lie-
pen. “Dat is best vermoeiend, maar we leren er wel veel 
van en we kunnen in de praktijk ontdekken welke ver-
volgopleiding we na ’t Beeckland zullen gaan kiezen”.
De heer Stans, locatiedirecteur: “We hopen dat dit 
drukbezochte Open Huis weer net zoveel aanmeldin-
gen zal opleveren als het afgelopen jaar. Dan kunnen 
we onze leus blijven waarmaken: “’t Beeckland doet 
wat met je!”

Het was weer druk tijdens 
het ‘Beeckland - Open Huis’
Vorden - Het was weer goed te merken dat Vmbo 
school ‘t Beeckland in Vorden een streekfunctie 
heeft. Tijdens het Open Huis op vrijdag 25 januari 
jl. stroomden ouders met hun zoon of dochter uit 
groep 7 of 8 toe. Niet alleen uit het kastelendorp 
zelf, maar uit de omliggende dorpen en Zutphen.

De band, die inmiddels ruim 15 jaar 
bestaat, heeft haar sporen inmiddels 
volop verdiend en geniet bekendheid 
in de Achterhoek en ver daarbuiten. 
Naast optredens op kleine podia, 
speelden zij ook voor duizenden men-
sen tijdens o.a. het bokbierfestival in 
Zutphen en op diverse Oktoberfesten. 
De Sleppers spelen voornamelijk in 
het Achterhoekse dialect, simpelweg 
vanwege het feit dat ze, zoals ze zelf 
zeggen, zich zelf in die taal het beste 

kunnen uiten en het Achterhoekse
dialect koesteren. De band bestaat
uit Peter Weenk (trekzak, toetsen en
basgitaar), Michiel Ras (slagwerk), Rik
Kamperman (gitaar en basgitaar) en
Ype Jan Banda (trekzak en basgitaar).
De band staat bekend om de mooie
liedjes met een boodschap, die op hu-
moristische wijze aan elkaar worden
gepraat. Naast het muzikale gehoor 
zullen ook de lachspieren zeer regel-
matig getraind worden.

De Sleppers bij eetcafé ‘de Tol’

Wittebrink - De laatste woensdag van de maand (woensdag 30 januari)
staat tijdens de wintermaanden bij eetcafé ‘de Tol’ in het teken van de
muziek. Deze maand komt de Ruurlose dialectband ‘de Sleppers’ op
het podium. Het optreden begint ongeveer 21.00 uur en zal tot mid-
dennacht duren. De entree is, zoals altijd, gratis.
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Verder ook nog een truck die mee-
deed in het vrachtwagen klasse-
ment. Deze truck was overigens in 
eerste instantie ter ondersteuning 
van de quad- rijders en buggy- rij-
ders. In deze truck werden de on-
derdelen vervoerd. Gerben Vrug-
gink: ‘ De quad- rijders Sebastian 
Hoeseini en Kees Koolen gingen 
aanvankelijk goed van start, echter 
problemen op dag vier. Sebastian 
stond op dat moment in het klas-
sement op de tweede plaats. Toen 
ging zijn versnellingsbak kapot. 
Dat gebeurde tijdens een zware 
proef met een lengte van 220 kilo-
meter. Er moest toen nog 140 kilo-
meter gereden worden. Wij konden 
hem met onze assistentiewagen 
niet bereiken. Juist die dag was de 
karavaan met ‘helpers’ verplicht 
om een andere route volgen. Dat 
was natuurlijk verschrikkelijk ba-
len’,aldus Gerben. 
‘ Gelukkig kon Kees Koolen hem op 
sleeptouw nemen. Dat betekende 
wel dat Sebastian Hoeseini een tijd-
straf van 56 minuten aan zijn broek 
kreeg. Daar boven op een extra 
straf van 60 minuten omdat hij zich 
had laten slepen. Dat betekende uit-
eindelijk een terugval naar de 16e 
plaats in het klassement. Toen de 
beide coureurs s’ avonds tegen elf 
uur finishten, konden wij volop aan 
de bak om de quad te repareren. 
We hebben de gehele nacht door-
gewerkt. We hadden ook nog de 
pech dat juist op deze plek (grens 
Peru/Chili) op deze dag de klok twee 
uur vooruit werd gezet. Toch had-
den we de buggy vlak voor de start 
van de vijfde etappe weer rijklaar. 
Nadien heeft Sebastian fantastisch 
gereden en zelfs nog een etappe ge-
wonnen. 

Het was trouwens voor het begelei-
dingsteam tijdens de rally van ‘dik 
hout zaagt men planken’. Bijna al-
tijd s’ nachts doorgewerkt. Gemid-
deld maar een paar uur kunnen sla-
pen. Overdag, wanneer een collega 
het stuur overnam, was er nog een 
mogelijkheid om een paar uur ‘bij 
te slapen’. Terug kijkend durf ik ge-
rust te stellen dat wanneer die pro-
blemen er in de vierde etappe niet 
waren geweest, Sebastian Hoeseini 
grote kans had gemaakt om als eer-
ste te finishen, in ieder geval was 
hij op zijn minst op het podium 
verschenen. Kees Koolen reed even-
eens een uitstekende rally met een 
zeventiende plek als beloning. Voor 
Kees was het belangrijkste vooraf , 
om de rally op een quad uit te rij-
den. Dat heeft hij nu op de motor, 
de buggy en de quad gedaan. 

Volgend jaar wil hij waarschijnlijk 
de rally met een truck rijden’, zo 
zegt Gerben Vruggink. Lukt het 
de Vordenaar dit huzarenstukje 
te voltooien dan is Kees Koolen de 
eerste coureur in de geschiedenis 
die de Dakar Rally in vier discipli-
nes heeft uitgereden’, aldus Gerben 
Vruggink. Zelf zei Kees Koolen na 
binnenkomst op de slotdag van de 
Dakar Rally: ‘ Het was een mooie 
laatste dag. Het was op het oog 
een gemakkelijk traject, maar wel 
gevaarlijk met hele snelle paden 
en diepe afgronden, dus besloot ik 
om het rustig aan te doen. Ik kon 
vandaag alleen maar verliezen en 
niets meer winnen, dus heb ik geen 
onnodige risico’ s genomen. Ik heb 
de finish gehaald en mijn doel be-
reikt. Misschien kom ik volgend 
jaar terug in een truck’, aldus Kees 
Koolen.

Dakar Rally

Gerben Vruggink: 
‘Blij dat wij heelhuids 
zijn teruggekeerd’

Vorden - Het Maxxis Super B- Team is weer terug van de Dakar Ral-
ly. En wat volgens teammanager Gerben Vruggink het belangrijkste 
is: ‘De quads, de buggies, de trucks, de coureurs en de medewerkers 
zijn weer heelhuids teruggekeerd’. Het totale Maxxis Super B- Team 
bestond in Zuid Amerika uit twee quads (Kees Koolen en Sebastian 
Hoeseini), twee buggies (Jurgen v.d. Goorbergh en Tim Coronel), zes 
monteurs en twee chauffeurs.

v.l.n.r: Niels Beck, Kees Koolen en Gerben Vruggink

Dat zijn: het Woon-Zorg project Lu-
cinia te Hengelo Gld.; Amnesty Inter-
national te Zelhem/Halle; de Stichting 
‘Kind aan huis’ te Ellecom; het project 
‘Kinderdorp Hebron’ op Curaçao. De 
Lionsleden komen op vijf zaterda-
gen vanaf 9.00 uur aan de deur op: 
2 maart in Steenderen, Baak en Tol-
dijk; 9 maart in Hummelo, Keppel 
en Drempt; 16 maart in Vorden en 
Wichmond; 23 maart in Zelhem; 30 
maart in Hengelo. Er zijn enkelkleuri-
ge bossen en meerkleurige bossen. De 
Lionsclub rekent graag op de inwoners 

van de gemeente Bronckhorst, om er 
samen weer een groot succes van te 
gaan maken. Maak het gezellig in huis 
met verse tulpen en steun daarmee 
een goed doel! Wat gebeurt er met 
het geld? Meer over de goede doelen 
van Lionsclub Bronckhorst: Binnen de 
eigen gemeente Bronckhorst gaat er 
geld naar Woon-Zorg project Lucinia 
te Hengelo Gld. Er wordt hard gewerkt 
om dit project te realiseren en binnen-
kort is het zover. Het wordt een prach-
tig kleinschalig woon-zorg project voor 
jong- volwassenen met een verstande-

lijke beperking en voor senioren met
lichte zorgvraag (dagbesteding). Ver-
der wil de werkgroep Amnesty Inter-
national te Zelhem/Halle met leerlin-
gen uit groep 8 van alle basisscholen 
in Zelhem en Halle een bezoek bren-
gen aan herinneringscentrum ‘Kamp
Westerbork’. De werkgroep vindt het
belangrijk dat kinderen weten wat er
in de tweede wereldoorlog is gebeurd
en wat dat destijds met mensen heeft
gedaan. Ter voorbereiding aan het
bezoek in Westerbork krijgen de kin-
deren een gastles van de Anne Frank-
stichting, een bezoek aan een moskee
en aan een synagoge. Regionaal steunt
de Lionsclub Bronckhorst de Stichting
‘Kind aan huis’ te Ellecom. Deze stich-
ting verzorgt opvang van kinderen die
door omstandigheden tussen wal en
schip zijn geraakt. Er zijn ambitieuze
hulpverleningsplannen volgens een 
zelf ontwikkelde visie. Zorgorganisa-
ties uit het hele land volgen dit met
veel belangstelling. Het ‘ver weg’ pro-
ject is ‘Kinderdorp Hebron’ op Cura-
çao, een zelfstandig eiland binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. ‘Hebron’
verricht allerlei activiteiten voor kin-
deren met een slechte thuissituatie.
Momenteel starten ze met een afde-
ling crisisopvang voor kinderen van 6
tot 12 jaar die geen of nauwelijks een
thuissituatie hebben en daardoor drei-
gen in de criminaliteit te raken. Voor
het eerst verkoopt de Lionsclub aan
bedrijven extra grote en kleurige tul-
penbossen, bijvoorbeeld geschikt als 
presentje voor klanten of personeel op
Valentijnsdag en voor Pasen. Zo draagt
het bedrijf bij aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen en maakt 
tegelijk anderen blij. De Bronckhor-
ster bedrijven worden hiervoor bin-
nenkort benaderd. “Wilt u hieraan 
meewerken? Stuur dan alvast een e-
mail naar: bronckhorst@lions.nl. Wij
zorgen dat u uw kersverse tulpen tij-
dig in huis heeft.”

Tulpenactie van Lionsclub Bronckhorst

Bronckhorst - Ook dit jaar gaan de leden van Lionsclub Bronckhorst 
in maart weer huis aan huis tulpen verkopen. Jordi Wesselink van 
IJsseltulp uit Toldijk zorgt tot Pasen voor volop verse tulpen. De op-
brengst van de Lions-verkoop gaat naar de goede doelen die de Lions-
club Bronckhorst dit jaar ondersteunt.

Leden van Lionsclub Bronckhorst verkopen in maart tulpen van IJsseltulp.

Op Vrijdagavond 8 februari organi-
seert Paul Koopman, de jongeren-
werker van de gemeente Bronck-
horst weer een zaalvoetbaltoer-
nooi voor de jeugd. Het toernooi is 
voor alle jongeren uit de gemeente 
Bronckhorst, tussen de 13 en 23 
jaar.

Heb jij zin om met jou vrienden-
groep deel te nemen? Bedenk dan 
een leuke team naam en schrijf je 
dan snel in! Het toernooi vindt plaats 

in de hessenhal in Hoog Keppel zal 
beginnen om 18.00 uur en eindigen 
rond 23.00 uur. Het toernooi word 
gespeeld onder begeleiding van of-
ficiële scheidsrechters.
Deelname is geheel gratis!

Dus twijfel niet en kom gezellig 
meedoen met dit toernooi!, opgeven 
kan bij jongerenwerker Paul Koop-
man. Via 06-52898833 of per mail: 
interimbureaupkoopman@gmail.
com

Z a a l v o e t b a l

Regio - Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd uit de gemeente 
Bronckhorst.

Spreekuurlocaties:

Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog 
Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00-12.00 uur

Steenderen, Dorpsstraat 16
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00-15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00-12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00-12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00-12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het 
niet mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte 
een afspraak via 0900-8844.

0900-8844 voor minder spoedeisende zaken

0900-8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te 
doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van 
verdachte situaties

0800-7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over 
de politie

Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem

Vrije inloop maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur

Ook bij verdachte situaties

Het is winter! De eerste sneeuw is gevallen en 
’s-nachts vriest het weer. Dit zorgt voor gladheid en 
onvoorspelbare situaties op de weg. Wie voorbereid 
is, kan zijn auto beter onder controle houden als 
winterse omstandigheden het asfalt onveilig maken.

Ramen ijsvrij maken
Te vaak nog nemen mensen niet de moeite om hun 
autoruiten ijsvrij te maken voor ze de weg op gaan. 
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Niet alleen 
voor u, maar ook voor andere weggebruikers. Een 
klein kijkgaatje is onvoldoende. Maak daarom, voor u 
de weg op gaat, ruiten en spiegels van uw auto hele-
maal ijsvrij. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete 
die varieert van 130 euro (bij onvoldoende zicht door 
achter- en/of zijruiten) tot 220 euro (bij onvoldoende 
zicht door de voorruit) en 360 euro (bij onvoldoende 
zicht door alle ruiten). Deze boetebedragen gelden 
ook wanneer er sprake is van beslagen autoruiten. 

Tips voor het ijsvrij maken van autoruiten

water, hierdoor kan de voorruit barsten.

voor de motor en als dit onbeheerd gebeurd dan 
is de kans op diefstal groot. 

hebt schoongekrabd. Zet de blower gelijk vol aan 
op de warmste stand en alleen op de voorruit 
gericht. Doe de andere ventilatieroosters even 
dicht tot de voorruit goed zicht biedt.

Winterbanden
Overweeg de aanschaf van winterbanden. 
Winterbanden presteren bij sneeuw en ijzel beter dan 
zomerbanden. Bij nat weer bieden de banden meer 
grip en dus meer veiligheid. Het kan net het verschil 
zijn tussen rijden en glijden. Let wel: ‘winterbanden 
zijn geen wonderbanden.’

Rijstijl aanpassen
Pas de rijstijl aan aan de weers- en wegomstandighe-
den en: ‘als je je ruiten moet krabben, moet je ook 
achter je oren krabben, want het kan wel eens glad 
zijn!’

Veilig de winter door
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Afgelopen zaterdag werd in Enter de 
eerste wedstrijd voor het nieuwe sei-
zoen 2013 gereden. Vanwege de vorst 
en de sneeuw was het vooraf de vraag 
of deze enduro wel door kon gaan. 
Toch werd het seizoen zaterdagmor-
gen om half negen op groen gezet. 
Bas Klein Haneveld: ‘De motorclub 
in Enter had er echt alles aan gedaan 
om de wedstrijd zo veilig mogelijk te 
laten verlopen, door op de bouwlan-
den de sneeuw er zoveel mogelijk af 
te schuiven. Ook was er overal zout 
gestrooid’, aldus Bas.Dat nam niet 

weg dat het voor de coureurs deze 
dag geen pretje was, de omstandighe-
den waren guur en koud! Het afgelo-
pen jaar leek zich overigens in Enter
te zullen herhalen. In de Klasse E 1 
werd Lucas Dolfing winnaaar, voor 
Ismo ten Velde, terwijl Bas Klein Ha-
neveld op de derde plaats eindigde. In
de klasse E 2 vrijwel hetzelfde wed-
strijdbeeld. Amel Advocaat deed waar
hij in 2012 ook goed in was: winnen!.
Mark Wassik werd tweede en Erwin
Plekkenpol vijfde. Het VAMC club-
team werd wel eerste in Enter.

Endurorit in Enter: Guur en koud !
VAMC coureurs bij eerste vijf

Vorden - Het enduroseizoen 2012 werd in december afgesloten met de
kampioensrit. In de klasse E 1, waarin Bas Klein Haneveld uitkomt,
werd Lucas Dolfing Nederlands kampioen. Bas eindigde op de tweede
plaats. Erwin Plekkenpol eindigde in de klasse E 3 ook op de tweede
plaats achter Nederlands kampioen Amel Advocaat. Wel werd het 
clubteam van VAMC De Graafschaprijders kampioen van Nederland.

Erwin Plekkenpol in Enter in actie Foto: Henk Teerink

Een belangrijk onderdeel van het pre-
ventiecentrum is dat AeroFitt voor 
verschillende specifieke doelgroepen 
begeleiding op maat aanbiedt door 
een instructeur die hier speciaal voor 
is opgeleid. Zo is er specifieke bege-
leiding voor mensen met diabetes, 
obesitas, copd en astma, rugklachten, 
senioren, mensen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke handicap 
en voor zwangeren. Dit omdat we er 
van overtuigd zijn dat begeleiding op 
maat voor eenieder van belang is om 
verantwoord te kunnen bewegen en 
om gewenste resultaten ook daad-
werkelijk te behalen.
 Door de kwaliteit binnen de club om-
hoog te stuwen is het tevens gelukt 
om nog meer aansluiting te kunnen 
vinden bij de eerste lijns gezondheids-
zorg. Op deze manier onderhouden 
wij beter en meer contact met onder 
andere fysiotherapie, huisartsen, dië-
tisten en ziekenhuizen wat de bege-
leiding van klanten over en weer ten 
goede komt.
 
Tevens heeft AeroFitt in decem-
ber ook de geheel nieuwe FunXtion 
ruimte geopend. FunXtion zorgt er-
voor dat fitness een geheel nieuwe 
beleving wordt voor echt iedere deel-
nemer! FunXtion combineert name-
lijk een training die leuk is (fun) met 
functionele oefeningen in een totaal 
andere setting. Je krijgt binnen 30 mi-
nuten een heerlijk voldaan gevoel en 
we merken dat het plezier in trainen 
bij veel mensen terugkomt! 
Kom eens geheel vrijblijvend een 
kijkje nemen in ons centrum of maak 
gebruik van een gratis proefles. Kijk 
op www.aerofitt.nl voor meer infor-
matie.

Sportcentrum AeroFitt 
maakt onderscheid in de fitness

Hengelo - Met trots heeft Sportcentrum AeroFitt in december 2012 als 
eerste sportcentrum van de Achterhoek het predicaat preventiecen-
trum mogen ontvangen. Dit predicaat houdt in dat sportcentra die 
de algehele kwaliteit binnen de club op een zodanig hoog niveau heb-
ben en tevens kunnen voldoen aan een aantal specifieke criteria op 
de werkvloer, naar buiten mogen treden als preventiecentrum. Door 
op deze manier onderscheid te maken in de fitnessbranche, kan de 
consument zien welke clubs daadwerkelijk van een hoog niveau zijn.

Mede-eigenaar Remge Vink van Sportcentrum AeroFitt is trots op het predicaat Preven-
tiecentrum.

Wat in het najaar van 2012 begon als 
een jamsessie bij drummer Jaap Grol-
leman, is uitgegroeid tot een band die 
van geen ophouden weet. Naast Jaap 
uit Hall spelen in de band ‘Overdrive’ 
toetsenist Michel Breukink uit Eer-
beek, gitarist/zanger Gerrit Jan Cour-
col uit Oeken en basgitarist/2e stem 
Tom Eekhuis uit Voorst. De band 

speelt covers van bands als The Rol-
ling Stones, Pink Floyd en The Beat-
les. In de drie jaar dat de band nu be-
staat, heeft de band een stevige mu-
zikale basis neergezet. In september 
2012 kon de band in Hall een eigen 
oefenruimte in gebruik nemen, waar 
ze wekelijks bij elkaar komen om sa-
men te genieten van het samen mu-

ziek maken, want dat staat bij hen,
ook tijdens de optredens, voorop. U
kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Overdrive’ bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 6 februari speelt de band ‘Overdrive’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het radioprogrammalive@ideaal, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Die avond zullen o.m. de nationale- en clubkampioenen
worden gehuldigd. Hoogtepunt van de avond is de be-
kendmaking van de motorsportman/ vrouw van het jaar
en de jeugdsportman/vrouw.

Huldiging kampioenen VAMC De Graafschaprijders
De Vordense Auto- en Motorclub De Graafschaprij-
ders houdt zaterdag 2 februari vanaf 20.00 uur in 
zaal De Herberg de jaarlijkse feestavond.

Deze avond is voor de teams die 
zich al hebben opgegeven voor de 
Samenloop voor Hoop Bronckhorst 

2013. Teams die ook bezig zijn met 
het formeren van een team of plan-
nen hebben om dit te gaan doen zijn 
van harte welkom. Per team kunnen 
maximaal 2 personen deelnemen 
aan deze team infoavond. Op deze 
avond zal de organisatie kort terug-
blikken op de Samenloop van 2008 
en zal er informatie worden gegeven 
over de Samenloop voor Hoop 2013. 
De avond wordt gehouden in de ver-
gaderruimte van brandweerkazerne 
Hengelo, Iekink 13. Aanvang 20.00 
uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 
uur. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website: www.samen-
loopvoorhoopbronckhorst.nl of via 
social media: www.facebook.com/
samenloopvoorhoopbronckhorst
twitter.com/slvhbronckhorst

Samenloop voor Hoop 
Bronckhorst team infoavond

Hengelo - Op dinsdag 29 janu-
ari zal de eerste teaminforma-
tieavond worden gehouden in de 
brandweerkazerne te Hengelo.

In deze samenkomst, die om 16.00 
uur begint, zal ds. Henk Schouten uit 
Hoogeveen spreken over het thema 
’De tijd waarin wij leven’. Naast sa-
menzang wordt er muzikale me-
dewerking verleend door het Chr. 
Gemengd Koor ’De Lofstem’ uit Wit-

tebrink met dirigente Francisca Best 
en pianiste Elly Foppen. Verder werkt 
het duo Wessel Sloetjes en Bernadet 
Berendsen mee. De begeleiding van 
de samenzang is in handen van Rose-
marie Berendsen, piano. De toegang 
is gratis en na afloop is er koffie. Ie-
dereen is welkom. 

Stichting de Opdracht heeft als doel 
om over kerkmuren heen het Evan-
gelie van Jezus Christus te brengen 
op basis van de Bijbel als het Woord 
van God. Voor meer info tel. 0314-
622878. www.stichtingdeopdracht.nl

Zang- en ontmoetingsdienst 
Achterhoek
Zelhem - ’Stichting De Opdracht’ 
heeft voor zondagmiddag 10 fe-
bruari een zang- en ontmoetings-
dienst georganiseerd in Zelhem 
die zal plaatsvinden in cultureel 
centrum ’De Brink’ aan het Sta-
tionsplein.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 26 en 27 januari:
Quintus HS2 - Ha-STU HS3: 19-20; Quintus HB1 - Duiven HB1: 9-31; 
Quintus D2 - Pacelli/Wessels Keukens D2: 5-7; 
ESCA-Handbal HS2 - Quintus HS1: 22-19; 
Duiven HA1 – Quintus HA1: 25-12; Gazellen, de GC1 - Quintus GC1: 11-9; 
Huissen HV GC4 - Quintus GC2: 11- 1; 
OBW D1 - Quintus D1: 9-6.

H a n d b a l



GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW & BPM. EXCL. LAKTOESLAG, KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. 

DE ACTIE BETREFT DE NIEUWE HYUNDAI i10 i-DRIVE COOL , DE NIEUWE HYUNDAI i20 FIRST EDITION 5-DEURS EN DE HYUNDAI ix20 i-VISION MET KENTEKEN EN BOUWJAAR 2013. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.
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Als de koningin op bezoek komt, dan 
moet het wel een belangrijke orga-
nisatie zijn. Dat klopt, maar er zijn 
mensen die misschien niet weten 
hoe die organisatie in elkaar steekt. 
Daarom brengen we dat deze week 
in kaart. PJG komt voort uit diverse 
verenigingen en clubs die in de loop 
der tijd fuseerden. Al honderd jaar 
is het doel van de Plattelands Jon-
geren Gelderland om het platteland 
leefbaar en aantrekkelijk te houden 
voor (agrarische) jongeren en het be-
vorderen van de maatschappelijke 
betrokkenheid van jongeren bij hun 
leefomgeving. Dit wordt gedaan door 
het organiseren van netwerk- en ken-

nisbijeenkomsten, jongerenwerk, ta-
lentontwikkeling, sociale activiteiten 
en vrijwilligerswerk voor en door jon-
geren. PJG bestaat uit een algemene 
werkgroep - werkgroep PJG - en een 
agrarische werkgroep: werkgroep 
GAJK. Er zijn meer dan 1600 leden 
verspreid over 29 lidverenigingen. Le-
den kunnen er voor kiezen om agra-
risch lid, algemeen lid of beide te zijn. 
De lidverenigingen kunnen lokale 
agrarisch jongeren kontakten (AJK’s) 
zijn of algemene plattelandsjongeren-
verenigingen, zoals Jong Gelre. PJG 
ondersteunt die lokale verenigingen 
ook bij hun activiteiten. De verenigin-
gen uit het verspreidingsgebied van 

onze kranten zijn: AJK Zelhem, ong 
Gelre Vorden/Warnsveld, Jong Gelre 
Ruurlo, AJK Oost Achterhoek, AJK 
Beltrum, Plattelands jongeren Steen-
deren, AJK HaZiMa (Harreveld, Zieu-
went, Mariënvelde) en AJK Lievelde/
Vragender.
Meer info: www.pjgelderland.nl

‘Komst koningin als kroon op 
vrijwilligerswerk’
Toen bij het bestuur bekend werd 
dat PJG in 2013 honderd jaar bestaat, 
kwam medewerker Jasper Nickmann 
op het idee de koningin uit te nodi-
gen. Dit leek iedereen een goed idee, 
maar bijna niemand had verwacht 
dat de koningin ook echt zou komen. 
Totdat er eind augustus een brief 
kwam dat de koningin het in haar 
agenda had genoteerd en dus op 1 
maart naar ons 100-jarig jubileum in 
Toldijk zou komen. De briefschrijver 
was zelf vooraf al wel positief inge-
steld: “Toen ik de brief schreef had ik 
goede hoop, maar nu het werkelijk-
heid is, is het ook wel heel bijzonder.” 
Robert ter Maat, voorzitter dagelijks 
bestuur PJG: “Dat de koningin komt 
is de kroon op ons vrijwilligerswerk”.

Koninklijk bezoek voor PJG, deel 1: Wat is PJG?

Koningin Beatrix komt op vrijdag 1 maart naar Toldijk. Aanleiding 
voor het koninklijk bezoek is het honderdjarig bestaan van de Plat-
telands Jongeren Gelderland (PJG). Samen met het PJG-bestuur en an-
dere betrokkenen leven we wekelijks toe naar die bijzondere dag in 
deze rubriek. Deze week deel 1: Wat is PJG?

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 Grijs Hatchback € 2.000 
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs Hatchback € 1.750 
Ford  Focus  1.6 16v Trend dec-10 67.276 Grijs met. Hatchback € 12.250 
Hyundai  Atos Multi  1.0i 5drs. LS feb-02 106.685 Zwart MPV € 2.250 
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs met. Hatchback € 6.250 
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw met. Hatchback € 6.500 
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750 
Opel  Corsa  1.4 16v 5drs. Business Navigatie nov-07 106.236 Grijs met. Hatchback € 8.000 
Peugeot  206  1.6 16v 5drs. Gentry feb-01 104.406 Blauw met. Hatchback € 3.250 
Peugeot  Partner  1.9d 190c Basis dec-96 189.600  Bestelbus € 1.200 
Renault  Mégane  1.4 16v 5drs. Dynamique Comf. jan-03 218.220 Blauw metallic Hatchback € 2.250 
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 Grijs MPV € 4.500 
Suzuki  SX4  1.6 Exclusive jul-07 80.635 Grijs met. SUV € 8.950 
Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs met. Hatchback € 5.600 
Volkswagen  Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 Zwart metallic Hatchback € 13.750 
Volvo  V50  2.4 Automaat R-design Navigatie, leer dec-07 100.220 Zwart met. Stationwagon € 16.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Suzuki  SX4  1.6 Exclusive
jul-07, 80.635 km, grijs metallic, SUV

 € 8.950

Mitsubishi Space star
Automaat 1,6 Airco PDC

11/2003, 143,000 km

€ 4.450,-

Citroen 2cv 4 rood 1968 - km  € 4250,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 186,000 km € 1950,-  

Peugeot 207 sw 1,4 vti 16v 04/2008 94,000 km € 8350,-

Peugeot 307 1,6 16v oxygo 01/2008 58,000 km € 9450,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 Sportback 1.6 Ambiente Ecc/metallic lak 2006 107.101 km € 12.750 
Hyundai Matrix 1.6i Active Cool 2005 85.601 km € 6.250 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 126.035 km € 14.950
Hyundai Tucson 2.0 Cvvt 2wd Style 2007 95.613 km € 10.750
Peugeot 508 SW 1.6 thp 16v 2011 25.376 km € 24.950
Renault Clio 1.2 5drs. Authentique Comfort 2006 91.200 km € 5.950
Renault Clio Campus 1.2 16V 5-drs. 2007 48.921 km € 6.950
Toyota Avensis Verso 2.0 16V Vvt-i Luna 7-pers. 2002 164.370 km € 7.250
Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Corolla Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 14.950
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 X-style 2008 90.382 km € 21.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 6.950
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Seat Leon 
1.4 TSI 5-drs. 
sportstyle, 2008, 
124.325 km
€ 11.750,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 
4-MOTION 2008   € 19.950

TOYOTA STARLET 1.3 XLI (NIEUWE APK) 1995 1000
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 7950
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 8950
RENAULT TWINGO 1.2 AIR 2002 2950
PEUGEOT 307 1.4 BREAK 2002 3650
OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 3950
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005 7950
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 8950
OPEL ZAFIRA 2200-16V ELEGANCE 2001 3950
OPEL ZAFIRA 1600-16V BUSINESS 2006 7950
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 7950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 9950
RENAULT MEGANE 1600-16V 5-DRS LUXE 2005 6450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 9950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 13950
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 9950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 5950
RENAULT TRAFIC 2000 DTI 2007 7750
MERCEDES SPRINTER 218 CDI DUBB.CAB AUTOMAAT 2007 17500
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

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

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

www.werk.nl

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) is een samenwerkingsverband van vijf 
welzijnsstichtingen in de gemeente Bronckhorst.  
Wegens het vertrek van een van onze medewerkers en een herverdeling van taken zijn wij op 
zoek naar een kandidaat voor de volgende functie: 

Ouderen/welzijnsadviseur voor het gebied Drempt, Hummelo & Keppel
Standplaats Hoog-Keppel voor 14 uur per week

Globale omschrijving van de functies: U werkt volgens de methode van Welzijn Nieuwe 
Stijl aan het verbeteren van het maatschappelijk en sociaal functioneren van de doelgroep 
(ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) door het bieden van advies, ondersteuning, ac-
tiviteiten en vorming ten einde de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te 
vergroten en verbetering van het woon- en leefklimaat te bewerkstelligen. Met als uitgangs-
punt dat de oudere zoveel mogelijk zelf de regie over zijn eigen leven houdt.
De uitgangspunten van de visie: ‘Sociaal Domein’ van de gemeente Bronckhorst zijn, vanwege 
afspraken die de SSWB heeft met de gemeente, daarin leidend. Belangrijkste gedachte in deze 
visie is dat ondersteuning (of het nu gaat om wonen, werk, opvoeding, welzijn, zorg of onder-
wijs) gericht moet zijn op het versterken van eigen kracht.
Het gaat hierbij om een zelfstandige veelomvattende functie waarbij flexibiliteit en creativiteit 
voorwaarden zijn. 
Een volledige functiebeschrijving is te lezen op: www.sswb.nl
Voor meer informatie kunt u op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag en don-
derdagochtend bellen met Ineke Bijsterbosch, tel. 06-106 87 320. 

Wij nodigen u uit om uiterlijk 17 februari 2013 uw interesse per post of e-mail kenbaar te 
maken. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 4 tot 8 maart.

Bestuur SSWB
Burgemeester van Panhuijsbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel.   E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Maandaanbieding JANUARI

WINTERAKTIE
ROLLUIKEN!*

Zeer scherpe prijzen!
Isolerend en inbraakwerend.

Informeer bij onze zaak in Hengelo (Gld.)

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

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

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

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

(bromfiets)Rijbewijs A M

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

INKOPER/ WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VCP1139094

Werkzaamheden
Je organiseert, calculeert en plant de logistieke vraagstukken zo 
efficiënt mogelijk. Je houdt je bezig met het projectmatig inkopen 
van materialen en uitbestedingen, bewaakt levertijden, maakt 
afspraken met leveranciers en bent bezig met beoordelingen en 
selecties. Je geeft leiding geven aan de onderdelenproductie (ca. 8 
man) en zorgt voor een optimale en snelle orderstroom. Je draagt 
mede zorg voor het continu verbeterproces en hebt daar en actieve 
rol in. Je bent een sparringpartner voor/en geeft adviezen aan het 
Hoofd Bedrijfsbureau.

Functie eisen
- HTS opleiding eventueel aangevuld met NEVI 1 en 2;
- Werkervaring als Werkvoorbereider/Inkoper binnen een techni-

sche onderneming;
- Ervaring met moderne ERP systemen, voornamelijk Ridder of 

Isah;
- Sterke persoonlijkheid die makkelijk communiceert met de ver-

schillende afdelingen;
- Goede kennis van de Engelse en Nederlandse taal, Duits is een 

pré;
- Enige ervaring met Lean Manufacturing is een grote pré.

VERKOPER VOEDERPRODUCTEN 
 (AGRARISCHE SECTOR) M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VIO1139760

Werkzaamheden
Je zorgt voor een wekelijkse en maandelijkse rapportage in het 
CRM programma compleet en volledig ingevuld. Je neemt deel 
aan shows, beurzen en open dagen als onderdeel van de mar-
keting activiteiten. Je zorgt voor uitstekende klanttevredenheid, 
door de behoefte van de klant te herkennen en hieraan te voldoen. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van het 
verkoopbudget in samenspraak met de manager. Je werkt volgens 
de franchise verkoopformule en neemt deel aan verkoopvergade-
ringen en verkoop opleidingen. Je zet verkoop actieplannen op in 
samenwerking met de  manager voert deze uit volgens een nauw-
keurige planning van de verkoopactiviteiten.

Functie eisen
- Ervaring in het promoten en verkopen van voedersystemen voor 

de melk- en vleesveehouderij;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Je neemt initiatieven en focust op verkoopresultaat
- Je herkent jezelf in de kernwaarden: Innovatie, Passie, Vooruit-

gang, Respect en Eerlijkheid.

ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN1069528

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig construeren en uitde-
tailleren van complete matrijzen. Dit omhelst het gehele traject, van 
productontwerp tot geassembleerde matrijs.

Functie eisen
- Minimaal een niveau 4 opleiding werktuigbouwkunde;
- Meerdere jaren werkervaring als werktuigbouwkundig tekenaar;
- Ervaring met 3D CAD systemen;
- Je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Basiskennis van de Duitse en Engelse taal is een pré.

BESTURINGSENGINEER M/V 
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VCP1139090

Werkzaamheden
Je houdt je bezig met het schrijven van PLC software, het inregelen 
van regelbare aandrijvingen (SEW, Danfos), het schrijven van HMI 
software (WINNCC, WINCC flex), het testen en optimaliseren van 
de geschreven software d.m.v. simulatie. Daarnaast ga je de soft-
ware in bedrijfstellen op locatie. 

Functie eisen
- Afgeronde MTS opleiding of hoger;
- Enige ervaring als besturingsengineer;
- Kennis en ervaring met MS Office;
- Bereidheid tot reizen.

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PRODUCTIEMANAGER (METAAL) M/V
fulltime – vacaturenr. VCP1139510

Als Productiemanager regel en coördineer je de werkzaamheden 
op basis van opgestelde productieplanningen. Je geeft adequaat 
leiding aan het team en bent daarnaast verantwoordelijk voor de 
bewerking van productieorders met een relatief korte doorlooptijd 
met een kortcyclische bewerking. Ook het goed laten functioneren 
van de productieafdelingen vormt een belangrijke taak. Daarnaast 
verleen je technische ondersteuning aan de voormannen en be-
waak je de productievoortgang.
Je neemt wekelijks deel aan het planningsoverleg. Je draagt zorg 
voor de vereiste kwaliteit van de producten. Je voert functionering, 
beoordeling- en verzuimgesprekken. Je zorgt voor handhaving 
van regels en procedures (orde, netheid en discipline). Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor het ziekteverzuimbeleid van het pro-
ductiepersoneel en draag je nieuwe ideeën aan ter verbetering van 
de productiemiddelen. Je hebt ervaring met Lean Manufacturing.

De complexiteit van deze werkzaamheden vereist een opleiding op 
minimaal MBO Technisch niveau aangevuld met 5 jaar leidingge-
vende ervaring in soortgelijke werkomgeving, dan wel een
HBO technisch niveau met 2 jaar leidinggevende ervaring in een 
soortgelijke werkomgeving.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas.
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 5 van 28 januari 
t/m 2 februari

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
 Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

groente
& fruit

GROENTE & FRUITvoor een marktprijsje!

Voor een marktprijsje!


