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Avink en Golstein 
winnen koppel-
darttoernooi

Afvaardigingen 
Gelderse indoor
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Wim Kuijper-
toernooi in gang
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Toen de ijsbaan in Vorden vrijdag 
open ging, was het meteen een drukte 
van belang. De sneeuw zorgde alleen 
voor een mooier beeld en leidde niet 

tot een slechtere ijsvloer. “Het ijs was 
nu al knetterhard door de strenge 
vorst”, vertelt één van de medewer-
kers op de ijsbaan. “De sneeuw kan 

daardoor gemakkelijk van de baan 
worden geschoven.”

VERDEROP IN DEZE KRANT 
IS EEN COLLAGE MET MEER 
IJSPRETFOTO’S TE VINDEN

Sneeuw- en ijspret op Vordense ijsbaan

Vorden - Het oud-Hollandse winterplaatje is compleet. Sneeuwvlokken 
dalen neer op schaatsende kinderen met een molen op de achtergrond.

Op een leuke en ontspannen manier
ontdekken wat het christelijk geloof
inhoudt. De cursus duurt 10 avon-
den en een zaterdag en is voor jong
en oud! Vrijdag 10 februari om 19.00
uur is de start in het Achterhuus,
Zutphenseweg 13 in Vorden.
Voor meer informatie en opgave bel
Riëtte, tel. 0575-843188 of Henri, tel.
0575-554422 of via mail: 
ec-vorden@live.nl

Alphacursus
Vorden - Vrijdag 10 februari start
in Vorden de Alphacursus. Een
cursus voor iedereen die meer wil
weten over het christelijk geloof
en voor mensen die hun geloof
willen opfrissen.

“Ik kwam net van de repetitie van het 
opleidingsorkest thuis,” vertelt Henk 
over de muzikale verrassing van de 
muziekvereniging waar hij al vele ja-
ren de bas bespeelt. Zijn vrouw wist 
wel dat er bezoek kwam die avond. 
“Hannie had alles klaargezet. De 
buurt was er ook, het was een groot 
feest. Ze hebben hier met een man of 
twaalf, dertien een paar marsen ge-
maakt. Het was wel hartstikke leuk, 

vooral als je er niet op rekent.” 
Twee spandoeken werden door de 
buurt geplaatst. Er staat te lezen: 
‘Gut, gut, gut. De buurman gaat met 
de vut. Met 60 al gestopt bij zijn baas. 
Henk gaat nu verder als beun de haas. 
Het is een feit. Ga genieten van je vrije 
tijd’. Op de tweede stond de werkbus 
van Henk afgebeeld. “Onze Renee de 
meubelmaker heeft de tekening ge-
maakt van de bus,” lacht Henk. “Dat 

heeft hij mooi gedaan. ‘Dieven heb-
ben pech, de gele bus is weg.’. Ze heb-
ben de bus hier wel eens leeggehaald, 
twee keer zelfs. Daar sloeg die tekst 
wel op.” Henk had zelf de vut aange-
vraagd dus hij kon er al wat aan wen-
nen. “Van mijn leven ben ik maar 
twee weken thuis geweest, omdat ik 
geen werk had,” zegt hij trots. “En 
we hebben toch verschillende slechte 
tijden gehad.” Laatste tijd kreeg hij 
wat rugklachten en werkte hij min-
der. Hij koos zelf voor 31 januari als 
laatste werkdag. “In februari vriest 
het altijd heel hard.” Dat deed het in-
derdaad die dag, het kwik zakte tot 
ruim -8,8 graden. 
Henk was 16 jaar toen hij begon met 
het werk in de bouw, nu bijna 45 jaar 

geleden. Hij startte bij Schoenmaker 
in Steenderen. “Toen waren nieuwe 
plafonds in de mode, van zachtboard. 
Daar zat een hoop werk in.” Uit die 
tijd heeft hij ook nog gereedschap-
pen. Al die jaren dat hij in de bouw 
heeft gewerkt, kluste hij op kleine 
schaal in zijn eigen werkplaats. Hij 
maakte en maakt nog, meubeltjes 
of repareerde kozijnen en dergelijke. 
Het was vroeger ook niet altijd ge-
makkelijk, kwam hij snel achter. “Bij 
Schoenmaker had ik een halfjaar ge-
werkt en toen moesten alle jongens 
de straat op, want er was niks meer te 
doen,” weet hij nog. “Dat was toen al, 
altijd op en af. Maar op dit moment is 
het wel heel slecht.” 
Hij werkte een jaar of acht bij Albert 
Snelder in Toldijk, met een korte tus-
senstop bij een ander timmerbedrijf. 
“Die wilde niet betalen wat hij be-
loofd had,” lacht Henk weer, die weer 
terug kon naar Snelder. “Daar kon ik 
heel goed werken, net als bij Peters, 
die ook van het platteland kwam. 
Zij hebben andere ideeën dan aanne-
mers uit de stad. Daar zit wel verschil 
in.” Aannemersbedrijf Peters, met 40 
mensen personeel, heeft nieuwbouw-
projecten maar doet ook renovatie 
van oude panden. Ondanks de crisis 
is er nog voldoende werk voor het 
bedrijf. “Het is heel belangrijk dat je 

de uren maakt.” Bij Snelder alsook bij
Peters was Henk voorman. Minder
bouwwerk, maar meer planningen: 
wat hij nodig had op de bouw en met
hoeveel mensen die hij de klus kon 
klaren. Hij schoolde regelmatig bij. 
“Ik deed EHBO, VCA, bedrijfsveilig-
heid en ik was de eerste leermeester,”
vertelt hij. “Ik had dan vier dagen in
de week een leerling bij me.” 
De laatste jaren maakte Henk Went-
ink ook fotoseries van de bouwprojec-
ten. “Er kwamen nog wel eens verha-
len dat er iets gebeurd zou zijn tijdens
de bouw. Op de foto’s kon je dan zien
hoe het vooraf was. Het is belangrijk
dat je dan foto’s hebt.” Maar ook voor
het calculeren van schadegevallen, 
bijvoorbeeld bij stormschade, zijn
foto’s bruikbaar. 
Henk is een bezige bij. Hij is actief in
de muziekvereniging als muzikant
van het opleiding- en grote orkest,
bezoekt bestuursvergaderingen als
secretaris en haalt oud papier op bij
bedrijven. Ook houdt hij de website 
van Nieuw Leven bij. Daarnaast is hij
midwinterhoornblazer bij Midwinter-
hoorngroep d‘Olde Roop in Zelhem.
In het aankomende seizoen gaat hij
met nog een midwinterhoornliefheb-
ber een cursus midwinterhoorns bou-
wen geven. Nee, Henk zal zich niet
snel vervelen.

Laatste werkdag bij Aannemersbedrijf Peters   Henk Wentink zwaaide af

Zutphen - Na bijna 32 jaar te hebben gewerkt bij Aannemersbedrijf Pe-
ters in Zutphen nam Henk Wentink uit Toldijk op dinsdag 31 januari 
afscheid van directie en medewerkers. Na een gezellig samenzijn met 
koffie en gebak zwaaide hij af. De buurt plaatste spandoeken in de 
tuin en muzikanten van Muziekvereniging Nieuw Leven brachten een 
serenade. Zij zorgden voor een gezellige afsluiting van deze dag. Net 
voor de bouwvak komt nog een gezellig feest met de collega’s.

Henk Wentink (staand) nam afscheid van de collega’s in Zutphen.

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



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  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (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.

Stichting Veilingcommissie
Vorden, wil graag weer uw
goed verkoopbare meubels
en huishoudelijke artikelen
ophalen na telefonisch af-
spraak: 06-44629049.

Dagmenu’s 8 t/m 14 februari
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 

maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 

Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 8 februari  
Bosuiensoep / Zuricher geschnetzeltes met rösti en groente.

Donderdag 9 februari  
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus, aardappelkro-
ketten en rauwkost / Bavarois met slagroom.

Vrijdag 10 februari  
Knoflooksoep / Zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappe-
len en groente.

Zaterdag  11 februari (alleen afhalen/bezorgen)  
Kipsaté met pindasaus, nasi en rauwkost/ IJs met slagroom.

Maandag 13 februari  
Uiensoep / Wokki wokki van kip met rijst en rauwkost.

Dinsdag 14 februari 
 Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / IJs 
met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Te huur gevraagd een ga-
ragebox of opslagruimte in
Vorden of naaste omgeving. 
Tel. 06-30484748.

Zondag 26 februari 2012 
winterwandeling vanaf de 
Lindesche Molen. 7, 12 of 
20 km. Start tussen 11.00-
13.30 uur. 20 km start tus-
sen 11.00-12.00. Kosten € 
3,50 p.p. info: 0575-556314 / 
www.delindeschemolen.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 februari 10.00 uur ds. D. van Doorn, ALmen.
Zondag 12 februari Dienst in de kapel Wildenborch 10.00 uur 
ds. J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 februari 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 12 februari Dienst in de kapel Wildenborch 10.00 uur 
ds. J. Kool. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 februari 10.00 uur, dhr. V.d. Boom, Almen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 februari 9.30 uur Woord- en communieviering, A. 
Heuveling & T. Rutting, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 februari 17.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster, 
Dameskoor.
Zondag 12 februari geen viering.

Tandarts
11-12 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 Achter-
hoek 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 
gewerkt. 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       
Entreegebouw 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 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. 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 - Eer-
beek.
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
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).

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-, reumati-
sche- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook am-
bulant.

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 bereik-
baar.

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
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 omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

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
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 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 Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsge-
richte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, 
tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 
zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huis-
arts is niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Rege-
linkstraat te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Te huur in Wichmond:
Geheel zelfstandig en ge-
stoffeerde woonruimte met 
berging en eigen huisnum-
mer,- entree,-parkeerplaats. 
Voorzieningen: Keukenblok/
wasmachine/koelkast/wc/
douche/TV/telefoonaan-
sluiting. Geschikt voor 1 
persoon liefst zonder huis-
dieren. Huurprijs € 500,=/
maand all in. Tel. 0575 - 44 
17 48.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Goudreinet appelen  1 kilo 1,00
Hollandse prei 1 kilo 1,00
Gesneden koolraap  500 gram 1,00
Alle dagvers gesneden groenten 
2e zak

naar eigen keuze voor de halve prijs
Uit eigen keuken:
2 stuks goed gevulde wraps + gratis 
grote bak rauwkost

maaltijd voor 2 personen samen 9,98

Vlaai van de week

Perencaramelvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Roombroodje per stuk € 1,00
 Dubbele chocoladecake€ 2,25

Aanbiedingen geldig van vr. 7 t/m za. 18 febr.

Kringloopbedrijf De 
Boedelhof, Enkweg 17b, 
7251 EV Vorden. Di t/m vrij 
10.00-17.00 zat. 9.00 t/m 
16.00 T. 0575-555456 
www.deboedelhof.nl
Binnen een straal van onge-
veer 10 km halen we in over-
leg graag uw spullen op.

Gemeen te -ambtenaar 
BOA zoekt woonruimte bui-
tengebied Achterhoek. Niet 
te duur en met ruimte voor 
een jachthond.06-53548806

Te huur: 
CARNAVALSKLEDING DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001

Kranenburgs Carnaval: 17, 
18 en 19 februari,  terrein SV 
Ratti.

Kranenburgs Carnaval: 
17 feb.   playbackshow, 18 
feb. onthulling nieuwe prins 
en 19 feb. kindermiddag 
“gratis”voor kinderen en in 
de tent  de Daltons, en de 
Vordense Soppers.



Contactjes
vervolg

Na een periode van afnemende gezondheid is van 
ons heengegaan mijn lieve broer, onze zwager en 
oom

Joop Teerink

 Vorden: E.J. Hekkelman-Teerink
 Velp: E.A. Teerink-de Waard
 Giethoorn: L.A. Teerink-Bakker
 Vorden: C.H. Wullink-Oldenhave
 Scheemda: H. Oldenhave-Nieuwold
 
  Neven en nichten

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

Voor de lieve en mooie reacties na het overlijden van

Garrit Jan Rieffel

~ Ome Gert ~

zijn wij zeer dankbaar. 
Het heeft ons goed gedaan en veel kracht gegeven 
voor de komende tijd.

Fam. Grotenhuijs

Corrie Elsman

Hengelo Gld., februari 2012 

Dag lief zusje, wat zijn we blij!

Welkom lieve 

Renske
Sietske Maria

29 januari 2012

 Zusje van Gijs en Wouter
 Dochter van Hugo en Julia van Ditshuizen

Stuwdijk 1
7251 KZ Vorden
0575-518604

Wil je Renske zien en horen? 
Bel dan even van tevoren.

Wat blijft

Wij hebben haar niet verloren
Daarvoor gaf zij ons te veel.
Wat zij ons zei dat blijven wij horen
Van wat wij zijn is zij een deel.
Wij komen haar overal nog tegen
In wat wij doen en wat wij laten
Zij was en blijft voor ons een zegen
Waarvan het spoor steeds verder gaat.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van 
haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat is 
overleden onze lieve moeder, oma en oude oma

Gerritje Klein Geltink-Korenblek

sinds 15 mei 1970 weduwe van
Gerrit Klein Geltink

*Vorden, 22-1-1916 †Vorden, 31-1-2012

Kinderen

Dick en Jannie
Jannie en Henk
Gerrie en Hennie
Gerda
Jan en Willemien
Jo
Marjan en Guus
Geert en Helene

Achterkleinkinderen
Bjorn, Elias, Maaike, Bram, Carlien, Maurice, 

Merlin, Julot, Sterre, Joren, Jeroen, Kasper, Anne, 
Robin, Thijn, Mees, Teun, Gijs, Tess.

Vorden, Woonzorgcentrum “De Wehme”.

Correspondentieadres:
Pieter van Vollenhovenlaan 18, 7251 AR Vorden.

Bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers  
van “De Wehme”, voor de liefdevolle en  

betrokken zorg voor onze moeder.

De dankdienst en de begrafenis hebben op 
maandag 6 februari te Vorden plaatsgevonden.

Kleinkinderen

Berdie en Herbert
Gerco en Henrieke
Gea en Fred
Herma en Mark
Harmen en Monique
Jan Bart en Flavia
Danielle en Dennis
Sanne en Tonnie
Arjan en Malon
Emma en Jelmer
Lisa en Marlijn
Stef
Janne

Op 31 januari 2012 is overleden mijn lieve schoon-
zuster

Gerritje Klein Geltink-Korenblek

sinds 15 mei 1970 weduwe van 
Gerrit Klein Geltink

* Vorden, 22-1-1916 † Vorden, 31-1-2012

H.G. Fokkink-Klein Geltink

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Na een werkzaam leven, altijd met liefde gedaan, 
vele plichten vervuld hebbende is overleden mijn 
geliefde man, onze flinke zorgzame vader en trotse 
opa

Joop Teerink
levenspartner van Mientje Wuestenenk

weduwnaar van Riek Oldenhave

in de leeftijd van 73 jaar.

M. Wuestenenk

Arend Teerink
Barbara Braunöck

Gerrit Teerink
Astrid Hoebink
 Britt, Tim

Gerald Schepers
Jeroen Joosten

Mark Schepers
Nicole Schepers-Homan
 Susan, Eva

3 februari 2012
Steintjesweide 59, 7255 DS Hengelo Gld.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op 
dinsdag 7 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Aula “Ons Huis”, Bleekstraat te Hengelo Gld.

De afscheidsdienst waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 8 februari om 
11.00 uur in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo 
Gld.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot 
afscheid nemen van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvan-
gen, gelieve deze advertentie als uitnodiging te 
beschouwen.

Te huur aangeboden: 
Woonhuis 1e verdieping, 
3 slaapkamers, woonka-
mer, eetkeuken, badkamer, 
balkon. Recent verbouwd. 
Locatie: Spoorstraat Ruurlo. 
Huurprijs € 850 p.mnd. 
Inl. 0655331025.

Per direct te huur in 
Hengelo: Tussenwoning in
rustige buurt nabij het cen-
trum. € 675,- pm. Tel.: 06-
22045730.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Gastouder
aangeboden
in Vorden.

32-jarige gastouder
heeft weer plaatsen vrij.

Bel gerust voor
informatie en eventuele 

kennismaking.
Alle dagen beschikbaar. 

Tel. 06-13386085

Na een moedige maar oneerlijke strijd is overleden 
onze lieve man, pa en opa

Bernhardus Hendrikus van Londen
-Bennie-

* 15-2-1945 † 27-01-2012

Ineke van Londen-Takkenkamp
Kinderen en kleinkinderen

Insulindelaan 34
7251 EK Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten 
kring plaatsgevonden.

Pure Aloë Vera
producten bestellen

www.jannienijkamp.
myflpbiz.com

De vele blijken van medeleven na het overlijden  
van mijn lieve man en onze geliefde vader   

Barend Verkerk

hebben ons zeer getroost en bemoedigd. 
Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

G.W. Verkerk-Slöetjes
en familie

Overweg 17
7251 JS Vorden

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Trots, gelukkig en blij...  
een meisje erbij!

Sytske
Janna Hendrieke

2 februari 2012

Dirk Breukink en Josine Nijenhuis 
Jels

Ludger 27
7234 TC Wichmond

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Na een periode van langzaam afnemende 
gezondheid is toch nog onverwacht van ons 
heengegaan mijn lieve, zorgzame pleegmoeder en 
onze lieve “oma Winterswijk”

Maria Johanna Wilhelmina  
Elsenaar-Rooks

sinds 13 december 1974 weduwe van  
Johan Caspar Elsenaar

op de leeftijd van 100 jaar.

 Vorden: Lenie Walgemoet-Blom
  Ap Walgemoet †

 Ruurlo: Annemarie en Teun
  Lisa

  Gorsleben (Dld): Marjolein en Wilbert
  Sjoerd, Pascal

 Vorden: Christine en Jos
  Thijmen, Annick

 Zutphen: Robert en Anneke
  Esmay

31 januari 2012
Vredense Hof, Winterswijk

Correspondentieadres: 
A. Brummelman, 
Nieuwenhuishoekweg 1a, 
7261 NS Ruurlo

De crematiedienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar het personeel van de 
Vredense Hof voor de jarenlange, liefdevolle 
verzorging.

Bedankt voor de grote belangstelling en het mede-
leven tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

Hendrik Willem Harmsen
- Henk -

Dilly Hardeman
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 2012

0575-552959

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het plotseling overlijden van

Johan Nijenhuis

Wij wensen Hanne en de kinderen veel sterkte toe.

Fam. Nijenhuis
Neven en nichten



Die gelegenheid krijgt u nu bij Weulen 
Kranenbarg Tuin en Erf in Vorden. In sa-
menwerking met professionele tuinont-
werpers organiseert Weulen Kranenbarg 
voor de vierde keer de ‘Creëer je droom-
tuin’ Actie. Na het overweldigende succes 
van voorgaande jaren heeft men besloten 
de actie dit jaar 3 dagen te organiseren 
in plaatst van 2 dagen. Dit jaar is de ac-
tie op 17,18 en 25 februari. Het idee van 
de actie is dat consumenten zich kunnen 
opgeven om een gratis en vrijblijvende 

tuinschets te laten maken door een pro-
fessioneel tuinontwerper.
Deze actie zal gehouden worden in sa-
menwerking met verschillende hove-
niersbedrijven uit de regio. De tuinont-
werpers kunnen desgewenst ook de uit-
voering van het plan voor hun rekening 
nemen.
Weulen Kranenbarg in Vorden is al jaren 
hét bekende adres voor allerlei materiaal 
op gebied van tuininrichting. Het bedrijf 
verkoopt naast een groot assortiment be-
strating en natuursteen, tuinhout, tuin-
huizen en veranda’s, ook alle bijbehoren-
de accessoires. Hierbij valt te denken aan 
verlichting, brievenbussen, waterorna-
menten en exclusieve inrijpoorten. Voor 
iedereen die wat wil gaan ondernemen in 
de tuin is Weulen Kranenbarg dus zeker 
een adres waar je geweest moet zijn. Het 
aantal plaatsen voor de actie is beperkt.

Creëer je droomtuin
Vorden - Wilt u uw tuin aanleggen 
of veranderen, maar u weet zelf 
nog niet goed hoe? Dan is het altijd 
makkelijk om daarbij advies te krij-
gen van iemand die er kijk op heeft, 
iemand die als dagelijks werk heeft 
het ontwerpen en aanleggen van 
tuinen in allerlei vormen en maten.

De eerste set wist Dash niet scherp te 
beginnen. DeVolCo’88 wist hier goed 
gebruik van te maken. De Vordenaren 
kwamen hierdoor in het begin van de 
set een aantal punten achter. Later in 
de set wisten de dames uit Vorden toch 

hun concentratie weer op te pakken. 
Helaas kwam dit te laat en werd de set 
met 25-21 gewonnen door de vrouwen 
uit Deventer.
In de tweede set kon Dash wel meteen fel 
beginnen. Er was sprake van een goede 

servicedruk aan Vordense kant. DeVolCo 
kreeg hierdoor de ballen niet goed onder 
controle. De dames uit Vorden konden 
zo goed in hun eigen spel komen. Er 
werden mooie ballen gescoord en deze 
set werd dan ook met 25-15 gewonnen 
door Dash.
Vol goede moed begon Dash aan de der-
de set. Helaas kon het goede spel van de 
tweede set niet voort worden gezet. Aan 
Vordense kant werden een aantal pass- 
en aanvalfouten gemaakt. DeVolCo wist 
hiervan te profiteren. Hierdoor wisten 
zij deze set met 25-19 te winnen.

Nu was het alles of niets. De vierde set 
moest door Dash gewonnen worden om 
een beslissende vijfde set te spelen. De 
Vordenaren begonnen goed. De passes 
kwamen op de juiste plek en er werd 
hard gewerkt. Ook werden er een aan-
tal mooie ballen gescoord door Anouk 
Nijbroek. Ook de servicedruk werd weer 
opgevoerd. Lian Leunk wist zelfs twee 
keer te scoren, met ballen die uit waren, 
door op de libero en de spelverdeelster 
te mikken. De sfeer zat er goed in aan 
de kant van Dash. De set werd gewon-
nen met 25-9.

De beslissende vijfde set was een feit. In
het begin van deze set ging het gelijk
op. Toch wisselden de dames uit Vorden
met een achterstand van kant. Na de
helftwissel wisten de dames uit Vorden
toch weer dichtbij DeVolCo te komen. 
Over en weer werden er fouten gemaakt,
waardoor de stand gelijk kwam te staan.
Jammer genoeg kon Dash de set niet af-
maken. De vijfde set werd door de dames
uit Deventer gewonnen met 17-15. 
Na deze teleurstelling wordt er weer
vooruitgekeken naar de volgende wed-
strijd. 

Dash teleurgesteld na verlies 
tegen DeVolCo’88
Vorden - De dames uit Vorden reisden zaterdag 4 februari af naar Deven-
ter om te spelen tegen DeVolCo’88. Dash speelde al eerder tegen dit team 
in eigen sporthal. Deze wedstrijd werd toen door Dash met 4-0 gewonnen. 
De Vordenaren waren vastbesloten om er ook deze wedstrijd met de winst 
vandoor te gaan, dit keer wel zonder Janine te Walvaart en Dominique 
van Aken. Maaike Nijbroek ging voor één keer mee als vervangster. Zij is 
de zus van de tweeling uit het eerste team van Dash.

 

KRUIDKOEK

KLEIN VOOR 2.95

WITTE
BROODJES

MET ZAAD

6 VOOR      1.99

MEERGRANEN 
SPELTBROOD

 VOOR

3.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 februari

BANAAN 
KWARK 
VLAAI

 KLEIN 7.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Warm, informeel en 

laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

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

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Continental Banden Groep B.V. 

Afdeling 2Wheel 

TopContact Winter II 

Winterbanden voor de veeleisende fietser 
 
Voor de nieuwe TopContact Winter II werpen we onze totale 
Know-How als één der leidende producenten van 

 
En dat is te zien! Het profiel alleen al overtuigt u optisch van 
een eindeloze grip. Dankzij de talrijke lamellen, welke zich 
constant in de ondergrond vertanden, beschikt u over extra 
veel grip. Het bijzondere, voor koude temperaturen 
aangepaste loopvlakrubber, laat u dan ook verder fietsen als 
anderen staan te spinnen. 

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
06

-0
2-

20
12

 t
/m

 1
1-

02
-2

01
2.

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt + 4 
hamburger

voor 595

SPECIAL

Pomodorohaasje

100 gram 210

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfilet

gratis 100 gram kipsalade

MAALTIJDIDEE

Babi Pangang

500 gram 498

Schouder
karbonade

4 stuks 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur



Hij fotografeert (zoals hij het zelf 
noemt) mensen “in het wild”, onge-
poseerd, zoals een natuurfotograaf 
dieren schiet. Gewone mensen blij-
ken bijzonder genoeg om een verhaal 
te vertellen. De mens wordt altijd 
met liefde en respect neergezet van-
uit diepe interesse in de ander en de 

andere cultuur. De opening vindt op 
19 februari plaats met een optreden 
om 14.30 van Jigsy Flavour, bestaan-
de uit Allert van der Heijden, gitaar 
en Cornelie Wannee, viool. Zij spelen 
melancholische klezmer, pittige folk 
& eigen werk vanuit dezelfde warme 
interesse in andere culturen.  

In het voorprogramma een informeel 
optreden van Matonele, een klezmer-
trio uit Meppel. In het Ludgerus ge-
bouw zal dat weekend het menu ook 
aangepast zijn aan de Oriënt. Zo zal 
er o.a. linzensoep, falafel en humus 
geserveerd worden en als dessert yog-
hurt met honing.

Ludgerusgebouw Vierakker

Foto-expositie Oriënt
Vierakker - Van 19 februari tot 6 
mei zijn foto’s van Bart Mendel-
son uit het Nabije Oosten te zien. 
Op zijn reizen door o.a. Armenië, 
Turkije en Israël is Bart Mendel-
son steeds weer geraakt door 
het leven van alledag  en gewone 
menselijke taferelen.

Hierna volgt het Jaarverslag van de se-
cretaris, de heer J. Bobbink. Hij begon 
dit verslag met de vraag “Waarom 
worden leden nog lid van de PCOB?” 
Momenteel loopt een ledenwerfactie 
onder 20 potentiële leden. Wij ho-
pen binnenkort te kunnen oogsten. 
Ondanks het overlijden van 7 leden, 
verhuizingen en vertrek bleef het 
aantal leden vrijwel stabiel op 207 le-
den. Van de verschillende activiteiten 
noemde hij het “Eenzaamheidspro-
ject” van de gemeente Bronckhorst, 
waaraan ook de PCOB deelneemt. 
Hij sloot dit verslag af met de vraag: 
“Wat is de PCOB u waard?” Hierna 
kwam het financiële verslag van pen-
ningmeester G. Brummelman aan de 
orde. Door een belangrijke bijdrage 
van de gemeente kon het jaar worden 
afgesloten met een batig saldo.
Een belangrijke opsteker voor het 
zilveren jubileum in januari 2013. 
De kascontrolecommissie, bestaande 
uit de heren Luppen en Rouwenhorst 
keurde de financiële huishouding 
goed. Hierna herdacht de voorzitter 

de 7 overleden leden van de afgelo-
pen periode en nam een moment
stilte in acht. Na de pauze was het
woord aan de gewestvoorzitter de
heer J. Poortman. Spreker begon
met de zin : “De afdelingen zijn het
goud van de PCOB”. Vervolgens ging
hij in op de tijd waarin we leven en
wat kan de PCOB daaraan doen? Hij
noemde 3 zorgpunten, nl. de toene-
mende individualisering, het liberale
marktdenken en de globalisering van
een Verenigd Europa. Bij al deze ver-
anderingen moet binnen de PCOB het
hart echt kloppen, met warme en per-
soonlijke relaties, met aandacht voor
elkaar. Ook noemde hij het woord 
“compassie”: je bent er voor elkaar.
Elk PCOB-lid moet fungeren als een
SRV-man, nl kijken wat er achter de
voordeur gebeurt. Hierna ging hij in
op de zaken bij de PCOB. Na 50 jaar
moet de PCOB opnieuw worden inge-
richt, waarbij de leden meer centraal
komen te staan. Het landelijk bureau
moet zich hierop aanpassen. Ook zal
er nauwer worden samengewerkt 
met de KBO. In het voorjaar komen 
hiervoor nieuwe voorstellen. Daarna
was er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Er werden o.a. vragen gesteld
over de nieuwe pensioenregels en de
samenwerking met het CNV. De heer
Poortman werd hartelijk bedankt 
voor zijn inleiding en kreeg een prach-
tig boeket bloemen als attentie. Na
het nuttigen van een aperitief werd
de goedverzorgde koffietafel van het
Dorpscentrum, waaraan door bijna
60 personen werd deelgenomen. Een
goede afsluiting van deze geslaagde
Jaarvergadering.

PCOB Vorden hield geslaagde Jaarvergadering
Elk PCOB-lid moet fungeren 
als een SRV-man
Vorden - De heer F. Midden kon 
donderdagmiddag 26 januari, 
tijdens de Jaarvergadering een 
groot aantal belangstellenden in 
het Dorpscentrum welkom he-
ten. Hij opende met overdenking 
n.a.v. Efeze 5: 18; het betreft de 
vruchten van de Heilige Geest 
die in ons werken. Hierna ging 
hij voor in gebed. Een bijzonder 
woord van welkom wordt gericht 
tot de heer J. Poortman uit Ede, 
provinciaal voorzitter van de 
PCOB Gelderland.

Deze keer hadden de meeste verha-
len een Joodse achtergrond en werd 
er uitsluitend Joodse muziek ge-
speeld voor een zeer geïnteresseerd 
publiek. Het duo NIHZ (Niet In Het 
Zwart) : Bobby Rootveld, gitaar/zang 
en Sanna van Elst, fluit/zang) opende 
de middag met een vrolijke melodie 
op gitaar en blokfluit gevolgd door 

een nummer over een Joodse moe-
der en haar dochter. Walter van 
Wingerden sloot feilloos aan op deze 
muziek met zijn eerste verhaal over 
een Joodse vader en zijn zoons. Het 
publiek werd van de ene emotie in de 
andere meegenomen, met name in 
het nummer ‘Amsterdam huilt’. De 
manier waarop het duo NHIZ musi-

ceert, is heel bijzonder. Fluisterend 
zong Bobby dit prachtige lied van 
Kees Manders waarin de deportatie 
van alle Joden uit Amsterdam wordt 
verhaald. Je kon een speld horen val-
len. In het gastenboek op de webstek 
van TOM (www.tom-vorden.nl ) zijn 
de reacties van het publiek te lezen. 
Een impressie van deze verhalenmid-
dag is volgende week op de webstek 
te zien. De artiesten hebben beloofd 
om volgend jaar terug te komen. Re-
serveren is reeds mogelijk.

Emotionele winterse verhalen-
middag in TOM

Vorden - Vorige week zondag werd er voor de derde keer in het kader 
van de midwintervertelling in Theater Onder de Molen te Vorden , 
verteld en gemusiceerd.

Duo NIHZWalter van Wingerden

Vorden - Met een overwinning van 7-0 op Oeken D1 is VV Vorden D1A kampi-
oen zaalvoetbal geworden met een puntenscore van 15 uit 5 wedstrijden.

D1A kampioen zaalvoetbal

vlnr: Anne Hezemans, Bjorn Klein-Brinke, Kris Koning, Niels Rondeel, Luuk Smit, Diewert 
Smid en Sam de Groot.

“Zoekt gij een rustig plekje? Ga Vor-
den niet voorbij, want daar leeft men 
gemoed’lijk, eenvoudig en gastvrij.
’t  Geen men u daar kan bieden vindt 
g’aan geen zee of strand, want Vor-
den is de parel van ons mooi Gelder-
land.” Zo zegt het Vordens volkslied. 
En op een parel moet je zuinig zijn.
Maar nu lezen we dat in het hart 
van ons dorp 70 bomen gekapt zul-
len worden. Wie bedenkt dat? Mooie 
kastanjebomen, prachtige platanen, 
20 jaar geleden voor veel geld langs 
de Zutphenseweg gezet, die nog lang 
niet versleten zijn, 17 lindebomen 
langs de Bleek, groen wat zorgt voor 
gezonde zuurstof (weet wel dat we 
als mensen dat groen nodig hebben 
voor onze eigen adem), groen wat 
het mooie karakter van onze parel 
bepaalt.
Beste gemeenteraad: wie bedenkt 
dat? Is het ons offer aan een ambi-
tieus geldverslindend centrumplan? 
Komt straks nog een toerist (Vorden 
leeft van de toeristen.. ) ‘verpozen’ op 
een terrasje, kaal, steen en beton?
Of sturen we ze het bos in? Daar zijn 
ten minste nog bomen.

Dolf Eshuis, Mispelkampdijk.

Het bos in?

Dash HS 1 Sparta Zelhem HS 1 2-3
Dash HS 3 D.V.O. HS 4 4-0
Dash HS 2 MEVO HS 1 4-0
Dash DS 5 V.C.V. DS 4 1-3
Vios Eefde DS 2 Dash DS 6 3-1
KSH MB 1 Dash MB 2 4-0
DeVolCo’88 DS 1 Dash DS 1 3-2
s.v. Harfsen MB 1 Dash MB 1 0-4
Dash DS 3 D.V.O. DS 3 3-1
WIVOC MC 1 Dash MC 2 2-3
Favorita DS 2 Dash DS 2 3-1
Dash MI 3 WSV MI 5 6-3
Dash MA 1 SV Loil MA 1 3-1
Dash MI 4 Dash MI 5 6-2
Langhenkel Orion DS 5 Dash DS 4 
0-4
RVO DY 1 Dash DY 1 2-1
Klarenbeek DY 2 Dash DY 2 3-0

Programma Dash week 6 2012 
2012-02-07 20:45 WSV HY 1 Dash HY 
1 de Kei, Warnsveld
2012-02-07 21:00 Dash DS 4 Side-Out 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-08 21:00 VIOS Eefde DY 3 
Dash DY 1 De Stuw, Eefde
2012-02-09 19:00 Dash BM 1 Langhen-
kel/HEC BM 1 ‘t Jebbink, Vorden

2012-02-10 21:00 KSV DS 1 Dash DS 2
2012-02-11 09:30 WSV MI 6 Dash MI
2 de Kei, Warnsveld
2012-02-11 09:30 WSV MI 5 Dash MI
3 de Kei, Warnsveld
2012-02-11 10:00 Dynamo-Neede MI 2
Dash MI 4 ‘t Spilbroek, Neede
2012-02-11 10:00 Dash MI 1 VIOS Eef-
de MI 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-11 11:30 Dash MI 5 Kerkeme-
ijer Gemini MI 3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-11 13:30 Dash MB 1 Langhen-
kel Orion MB 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-11 13:30 Dash MC 1 Kerke-
meijer Gemini MC 1 ‘t Jebbink, Vor-
den
2012-02-11 13:30 WSV MA 2 Dash 
MA 1 de Kei, Warnsveld
2012-02-11 15:00 BVC’73 DS 2 Dash
DS 3 ‘t Onderschoer Dorpshuis
2012-02-11 15:30 Dash DS 5 D.V.O. DS
8 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-11 15:30 Dash DS 6 V.C.V. DS
5 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-11 16:00 V.IJ.V. HS 1 Dash HS
3 de Pokkershutte, Doetinchem
2012-02-11 17:45 Dash DS 1 Utrecht 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden

Uitslagen Dash week 5



De gemeente beweert, geen bezwaren
tegen de boomkap te hebben ontvan-
gen, staat er als kop in het Contact.
Althans niet van “rechtstreeks be-
langhebbenden”, lees ik dan verder.
Dit lijkt op opzettelijke misleiding...
En wie zijn dan wel belanghebbenden
?? Alleen maar omwonenden?
Stemmers van de grote partijen? Het
is me al eens eerder opgevallen dat
je daar de meeste mensen aantreft
die onverschillig staan tegenover 
de natuur. Dat zie je overigens ook 
gek genoeg onder veel godsdienstige
mensen. Je zou toch zeggen dat ze
van de schepping hielden....? Of is na-
tuur iets waar je op moet neerkijken
om jezelf als Kroon der schepping te
kunnen voelen....? Belanghebbende is
iedereen! Of je daar nu woont of dat
je je door die straten beweegt, maakt
niets uit!! Wij willen een mooi dorp
en wij willen respect voor bomen.
Dat zijn namelijk levende wezens, da-
mes en heren ambtenaren. Het zijn
eerbiedwaardige levende wezens, die
te midden van alle lawaai en stank
geduldig hun schoonheid dragen en 
ons van zuurstof voorzien, en er ook
voor de vogels zijn!!
Een gemeente die deze bomen onder
de mom van vooruitgang en bespa-
ring en andere loze kreten om zeep
brengt, verdient het niet om functies
te verrichten binnen de gemeen-
schap, zolang zij geen inzicht, respect
en liefde voor ons aller groen heeft!

M. van Dam, Wichmond

Bomen en Bronckhorst

Men kan tijdens een rondleiding door 
het Servicehuis kennis nemen van 
hulpmiddelen gericht op slechtziend-
heid en dementie. Er wordt geavan-
ceerde apparatuur gedemonstreerd, 
zoals de Orion Webbox en mobiele te-
lefoons aangepast aan slechter zien. 
Een noviteit is een telefoon met bij-
zondere software. Zonder aanraking 
van het toetsenbord is deze zonder 
handen te bedienen. Een uitkomst 
voor mensen die om welke reden 
dan ook daar moeite mee hebben. 
Alle handelingen gaan via spraak. 
Er wordt een App “Zien” vertoond. 
Door deze realtime waarneming van 
de meest voorkomende varianten van 
slechtziendheid bij volwassenen, krij-
gen goedzienden inzicht wat iemand 
met een visuele beperking (nog) ziet. 
Apple-gebruikers kunnen deze App 
gratis downloaden, voor Android is 
de App nog in ontwikkeling. 

WORKSHOP VRIJETIJDSBESTEDING
Ook kan men deelnemen aan een 

workshop vrijetijdsbesteding. Ter-
wijl het zicht tijdelijk ontnomen is, 
bekleed men een leuk voorwerp dat 
men als aandenken mee naar huis 
mag nemen. Medewerkers van de 
deelnemende organisaties zijn aan-
wezig om de persoonlijke vragen te 
beantwoorden en ook informatiema-
teriaal is beschikbaar. 

LEZINGEN
In de middag zijn er naast het pro-
gramma in het Servicehuis eveneens 
lezingen. Deze worden gehouden in 
het Dorpshuis in Vorden, op loopaf-
stand gelegen van het Servicehuis. 
Het Dementienetwerk houdt de le-
zing “Dementie in een notendop”, 
Bartiméus houdt een lezing over 
“’Slechtziendheid in combinatie met 
dementie”. Aanmelden kan voor 1 
maart 2012 bij het secretariaat van 
Sensire thuiszorgwinkels: tel. (0314) 
35 75 82 of mail w.krus@sensire.nl

Wij adviseren om niet te lang te 
wachten met aanmelding en een 2e 
keus qua tijdstipdeelname op te ge-
ven. Dit om teleurstellingen te voor-
komen, want vol is helaas vol.  

WAAR
Het Servicehuis bevindt zich aan de 
Dorpsstraat 7 in Vorden en is goed 
bereikbaar per zowel bus als trein. 
Ook zijn er voldoende parkeermo-
gelijkheden in de directe omgeving. 
Naar de lezingen in het Dorpshuis 
wordt men vanuit het Servicehuis be-
geleid. Alleen lezingen volgen is ook 
mogelijk.

Slechter zien en ouder worden
Vorden - Op donderdag 8 maart 
aanstaande houden Sensire 
thuiszorgwinkels en Bartiméus, 
organisatie voor mensen met 
een visuele beperking, een voor-
lichtingsdag in het Sensire Ser-
vicehuis in Vorden. Deze dag is 
bestemd voor iedereen die in zijn 
of haar omgeving of beroepsma-
tig, in aanraking komt met men-
sen die slechter gaan zien en/of 
dementeren. Uiteraard zijn ook 
slechtziende en blinde mensen 
van harte welkom.

Zutphen – Fietsenspeciaalzaak 
Profile Bleumink in de Spittaal-
straat heeft haar team afgelopen 
periode flink versterkt. Ruben 
en Petra Bleumink verwelko-
men dan ook drie medewerkers 
met allen een eigen, originele 
inbreng. Precies het verse bloed 
dat het team goed kan gebrui-
ken!

In september werd enthousiaste 
nieuweling Ewald te Dorsthorst al 
aangenomen om Ruben Bleumink 
bij te staan in de winkel.

Verder is per januari een oude be-
kende van Profile Bleumink terug 

gekomen, Paul Zweverink. Paul is 
zeer deskundig op het sportieve 
gebied van ATB en race en ook qua 
repareren eens de op een na beste 
monteur van Nederland geweest!

Peter Wijngaarden heeft uit alle 
aanbiedingen die hij kreeg voor Pro-
file gekozen!

Ook Peter heeft de titel op een na 
beste monteur van Nederland op 
zijn naam en zal met zijn zeer uitge-
breide ervaring de werkplaats onder 
zijn hoede nemen.

Kortom: Profile Bleumink kan er 
weer tegenaan in 2012!

Versterking voor 
Profile Bleumink

In de klasse L springen categorie D 
heeft p.c. de Graafschap zelfs twee 
troeven. Ilse Lindenschot wist met 
haar pony Hoppenhof’s Hero kring-
kampioen te worden! Ottelien Mol 
wist met haar pony Orchid’s Rebel 
in deze zelfde rubriek reserve kampi-
oen te worden, wat inhoudt dat beide 
dames met hun pony’s deel mogen 
nemen aan de Gelderse kampioen-
schappen. Ilse Lindenschot deed ook 
zeer goede zaken met haar andere 
pony, Nikita, in de klasse L springen 
categorie C. Met deze pony werd zij 
1e reserve voor het Gelders kampi-
oenschap.
In de klasse B dressuur categorie D 
heeft Laura Wijs met haar pony Smo-
ky van der Wuus een ticket voor de 
Gelderse kampioenschappen weten 

te bemachtigen. Sietske Rouwenhorst 
lukte dat met haar pony Bokito in de 
klasse L2 categorie D
Bij de paarden wisten twee combi-
naties zich te plaatsen voor het Gel-
ders kampioenschap. Marina Gotink 
leverde een zeer goede prestatie met 
haar paard Zapp in de klasse Z1. Na 
3 maal deze klasse op haar naam te 
zetten kon het kringkampioenschap 
haar niet meer ontgaan. Ook Carlijn 
Slijkhuis wist zich met haar paard Ai-
mee te plaatsen in de klasse M2. 

De vereniging is er zeer trots op dat 
al deze combinaties bij de paarden 
en pony’s, in de dressuur en in het 
springen mogen starten op de Gelder-
se kampioenschappen. Iedereen heel 
veel succes gewenst!

Afvaardigingen Gelderse 
indoor kampioenschappen 
r.v. en p.c. de Graafschap

Vorden - Door de leden van de Graafschap is er de afgelopen maan-
den op verschillende plaatsen in Gelderland weer flink gestreden om 
een ticket te bemachtigen voor de Gelderse indoor kampioenschap-
pen. Dit gebeurde zowel bij de paarden als bij de pony’s. Leden van de 
Graafschap waren bij beiden succesvol. Erg leuk om te vermelden is 
dat er bij de pony’s in de dressuur en in het springen combinaties uit 
mogen komen voor de club.

Het idee werd gevat om een och-
tend, speciaal voor de jongste leden, 
te organiseren. Na wat overleg en 
geregel vond die plaats op 14 janu-
ari. Op deze ochtend werden de kin-

deren met hun pony begeleidt door 
ervaren amazones van de rijvereni-
ging. Zij leerden de kinderen hoe 
ze hun pony konden invlechten, 
mochten een proefje rijden die aan-
moedigend beoordeeld werd door 
een jury, leerden waar je op moet 
letten bij het losrijden en konden in 
de kantine een leuk spel doen. Na 
afloop waren en heerlijke pannen-
koeken en een beker voor iedereen 
die mee had gedaan. Deze dag ken-
de alleen maar winnaars!

De jeugd heeft de toekomst 
bij p.c. de Graafschap
Vorden - De ponyclub van p.c. de 
Graafschap is groeiende. Aange-
zien we blij zijn met deze ont-
wikkeling vonden we het tijd 
om de jeugd, onze ‘toekomst’ 
eens een dagje in het zonnetje 
te zetten.

Op 14 mei 2011 won Verschuur het 
Utrechts Kleinkunst Festival en op 
7 oktober 2011 was de presentatie 
van zijn 1e CD in het Ludgerus ge-
bouw in Wichmond, de woonplaats 
van de zanger. De titel van zijn 1e 
CD - Leef je droom- is natuurlijk 
niet toevallig gekozen. Het is inte-
ressant om van hem te horen hoe 

en waarom hij de omslag in zijn 
werkzame leven heeft gemaakt en 
hoe hij zich als “ondernemer in de 
kleinkunst” verder denkt te ont-
wikkelen. en welke factoren hierop 
van invloed zijn. De liedjes van Ver-
schuur zetten de toehoorders zeker 
aan het denken over hun eigen 
“droom” als ondernemer. 

Zoals gebruikelijk begint de bij-
eenkomst bij Brasserie Lettink om 
18.00 uur met een “inloop”. Van 
18.30 tot 19.15 uur is het optreden 
en aansluitend de gezamenlijke 
maaltijd. De bijeenkomsten zijn 
toegankelijk voor alle onderne-
mers, die een economische binding 
met Vorden hebben. Informatie en 
opgave via c.smeerdijk@chello.nl

Arjan Verschuur 
treedt op in Vordens 
Ondernemerscafé
Vorden - Op donderdag 16 febru-
ari a.s.. treed Arjan Verschuur 
op in het Ondernemerscafé bij 
Brasserie Lettink. Arjan Ver-
schuur noemt zich zelf liever 
“bard” dan singer/songwriter. 
Hij combineert het optreden als 
zanger/liedjesschrijver met indi-
viduele coaching en begeleiding 
van groepen.

DE TITEL VAN DEZE THEMADIENST: 
“KIES! KLEUR! 

Aan deze kleurrijke kerkdienst zal ook 
medewerking worden verleend door zan-
geres Annemiek Lubbers uit Rijssen. Zij
kreeg o.a. bekendheid door haar mede-
werking aan het TV programma XFAC-
TOR. 

Deze themadienst begint om 10:00 uur
en de toegang is gratis. U bent van harte
welkom en na afloop staat koffie en thee
voor u klaar.

Themadienst 
“KIES! 
KLEUR!”
Vorden - Zondagmorgen 12 februari,
wordt er in de Gereformeerde Kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden een
kleurrijke en muzikale themadienst
gehouden.
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Wat is: A. Mangelkoele.

 B. Schadde.

 C. Vanhand.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Herbert heel mysterieus : ‘ Beroep 
of hobby, moar veur de Prins heurt 
doar een motor bie. Moar zien Adju-
dant zut kleine dingen weer better. 
Helaas lusten beiden geen bier’, al-
dus de hint ! Zaterdagavond 18 febru-
ari worden de namen van de nieuwe 
Prins en zijn Adjudant wereldkundig 
gemaakt. Vooraf aan deze plechtig-
heid, wordt afscheid genomen van de 
huidige Prins Bert de Tweede en zijn 
Adjudant André. (Tussen twee haak-
jes, bij de meeste carnavalsverenigin-
gen wordt de naam van de nieuwe 
Prins altijd op de ‘elfde van de elfde 
‘ onthuld) . Bij de Stichting Kranen-
burgs Carnaval is er die avond geen 
speciale bijeenkomst. 
Willem Schmitz: ‘ Afgelopen novem-
ber hebben we een uitzondering ge-
maakt en hebben we wel een feestje 
gebouwd, want de datum ‘ elfde van 
de elfde 2011 ‘ vonden we toch wel 
bijzonder en dat wilden we niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan’, zo 
zegt hij. Die avond werd ook een CD 
uitgebracht, getiteld ‘ Kranenburgs 
Carnaval is één groot feest ‘. Tekst en 
muziek van Gerald Tempelman. De 
festiviteiten in het buurtschap Kra-
nenburg beginnen vrijdagochtend 
17 februari in school de Kraanvogel. 
Dan komen de meeste kinderen ver-
kleed op school om vervolgens onder 
leiding van Prins Bert de Tweede en 
Adjudant André een gezellig carna-
valsfeest te vieren. Dan zal de Prins 
samen met de kinderen ook de trek-
king van de verloting verrichten. 

De opbrengst van de verloting wordt 
elk jaar aangewend voor de bestrij-
ding van de kosten van het kindercar-
naval dat zondagmiddag 19 februari 
wordt gehouden met medewerking 
van Theaterfiets. Dit kindercarnaval 
wordt voorafgegaan door een mini- 
optocht door de Kranenburg, die om 
14.30 uur vanaf de feesttent begint. 
Vrijdagavond 17 februari staat er 
onder het motto ‘ Plankenkoorts in 
de tent ‘, voor jong en oud een play-
backshow op het programma. Aan 
deze playbackshow wordt door circa 
25 groepen/ solisten meegedaan. Er 
zijn drie categorieën. De categorie 
tot 12 jaar streed tot dusver om de ‘ 
Kasbendjen wisselbokaal ‘ . Die werd 
driemaal achtereen gewonnen door 
de ‘Fitgirls’ en kregen de girls de be-
ker definitief in bezit, waardoor de 
organisatie een nieuwe beker moest 
aanschaffen. Aangezien Kasbendjen 
niet meer bestaat wordt er voortaan 
gestreden om de ‘Kranenburgs Jeugd-
bokaal ‘. 
De inzet voor de groep 12 tot 16 jaar 
is de ‘Sueters wisselbeker’ , thans in 
het bezit van Merel, Annick, Linde, 
Anouk en Saskia, de winnaars in 
2011. De volwassenen ( 16 jaar en 
ouder ) strijden om de ‘Kranenburgs 
Carnaval wisselbeker’ die vorig jaar 
in het bezit kwam van de groep KFC ( 
Kranenburgs Fiets Club’ ). De presen-
tatie van de playbackshow is in han-
den van Richard Ooms en Herbert 
Rutgers. Tijdens het carnavalsbal op 
zaterdagavond 18 februari is er ook 

nog een beker te verdienen, de ‘ Car-
navalist ‘ voor de mooist verklede 
carnavalsvierder. Vorig jaar toen de 
Stichting Kranenburgs Carnaval 22 
jaar bestond, waren er onderscheidin-
gen voor alle oud- Prinsen en hun Ad-
judanten. Met deze onderscheiding 
om de nek hebben de Prinsen en Ad-
judanten voor de rest van hun leven 
op het carnavalsbal op zaterdagavond 
gratis toegang !
Herbert Rutgers en Willem Schmitz 
prijzen zich gelukkig dat de Stichting 
Kranenburgs Carnaval geen proble-
men heeft met het vinden van vrij-
willigers. In totaal zijn er in het car-
navalsweekend circa 30 tot 40 man 
in touw om alles in goede banen te 
leiden. Willem Schmitz: ‘ Haken er 
vrijwilligers af, dan staan de vervan-
gers al klaar’, zo zegt hij. De vrijwil-
ligers zijn wat de werkzaamheden 
betreft, in twee werkgroepen onder 
gebracht. Behalve de mensen van de 
Stichting zelf, zijn er vrijdag- en za-
terdagavond ook personen van de be-
veiligingsdienst aanwezig. Ook wordt 
er streng op toegezien dat jongeren 
beneden de zestien geen alcohol nut-
tigen. De festiviteiten in de Kranen-
burg worden zondagmiddag 19 fe-
bruari afgesloten met een ouderwets 
carnavalsfeest met medewerking van 
de Daltons, De Vordense Soppers en 
DJ Martin. Maandagavond 20 febru-
ari zal de Stichting om precies 23.11 
uur afscheid nemen van voorzitter 
Willem Schmitz. Hij heeft dan 21 jaar 
deel uitgemaakt van het bestuur en 
vindt het hoog tijd worden voor ‘vers 
bloed’ in het bestuur. Wel zal hij in 
een werkgroep werkzaam blijven. De 
voorzittershamer gaat naar Herbert 
Rutgers.

‘Bie de nieje Prins heurt een motor’

Kranenburgs Carnaval is er
helemaal klaar voor!

Vorden - Het ‘grote raden’ is weer in volle gang. Wie wordt de nieu-
we Prins bij de Stichting Kranenburgs Carnaval ? Willem Schmitz en 
Herbert Rutgers, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de 
Stichting, maken er ieder jaar maar al te graag een spelletje van.

Willem Schmitz en Herbert Rutgers

Hengelo - Het toernooi is bedoeld voor 
vriendengroepen, personeels- vereni-
gingen, buren, (sport)verenigingen, 
culturele groepen enzovoorts. Enige 
voorwaarde is dat deze groep afkom-
stig is uit de gemeente Bronckhorst. 
Teams van vier of vijf personen zul-
len, verdeeld over drie avonden, kun-
nen strijden om de eer en de wissel-
beker. Naast de deelname van teams 
kunnen ook individuele personen 
aan het Bronckhorster schiettoernooi 
deelnemen. Om iedereen de kans te 
geven een ereplaats te bemachtigen 
zal er in verschillende klassen wor-
den geschoten. Geschoten wordt er 
met officiële wedstrijd luchtgewe-
ren op een afstand van 10 meter. De 
wedstrijd zal verschoten worden op 
maan- dins- en woensdagen en wel 
op 5, 6, 7 en 12, 13 en 14 maart. De 

finales worden verschoten op 26, 27
en 28 maart. De wedstrijden worden
gehouden bij SV Willem Tell, op het
sportpark Elderink te Hengelo Gld.
Voorafgaand aan de wedstrijden be-
staat de mogelijkheid te trainen met
de door Willem Tell beschikbaar ge-
stelde wedstrijd luchtgeweren. Dit is
mogelijk op woensdagavond 22 fe-
bruari 2012 van 19.30 tot 22.00 uur.
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar tijdens openingstijden bij de 
Welkoop in Hengelo (Spalstraat) en
in het clubgebouw van Schietvereni-
ging Willem Tell (dinsdag en vrijdag
vanaf 19.30 uur; zondag 10.30-12.00
uur). Inschrijven is mogelijk tot en 
met 12 februari. Voor nadere infor-
matie kunt u vinden op onze website
http://www.svwillemtell-hgld.nl Of in
het clubgebouw van Willem Tell.

Inschrijven kan nog tot en met 12 februari

Inwoners van Bronckhorst 
gaan weer schieten

Traditiegetrouw zal Willem Tell in de eerste maanden van het jaar 
weer het Bronckhorster schiettoernooi houden. Er staan weer veel
vrijwilligers van Willem Tell klaar om dit toernooi te laten slagen
Deelname staat open voor iedereen en alle groepen vanaf 16 jaar.

Pronk is een echte muziekveteraan en speelde in onder andere bij The Prodigal
Sons, 16down en The Horse Company. Met zijn excentrieke verschijning is hij
niet alleen muzikaal een aanwinst maar ook qua uitstraling op het podium een
supermatch. Afgelopen weekend beleefde Arjan Pronk zijn vuurdoop voor een 
uitzinnig Dieka te Markelo, en iedereen was het erover eens: Pronk moet blijven! 

NIEUW STUDIOPAND EN TOURNEE
In het nieuwe jaar betrekt de band ook een nieuw profes-
sioneel studiopand te Dalfsen. Hier worden nieuwe opna-
mes gemaakt voor het nieuwe album, maar de studio kan
ook worden gebruikt voor het opnemen en produceren van
andere bands. Ook is de band een samenwerking aange-
gaan met het biermerk Huttenkloas. Het smaakt ze goed!
De voorbereidingen voor de nieuwe tour zijn in volle gang.
Er zijn onder andere optredens in De Radstake Varsseveld
op 3 maart, in Ruurlo tijdens Reurpop op 10 juni en in zaal
Stegeman in Laren op 9 september.

Nieuwe bassist voor 
Bökkers dut Normaal
Hengelo - Hendrik Jan Bökkers (gitarist van Jovink) en zijn band gaan de
nieuwe tournee van start met een nieuwe bassist. In de persoon van Lutten-
berger Arjan Pronk hebben zij het gedroomde nieuwe bandlid gevonden.

Hengelo - Netty Hengeveld uit Eibergen is zondag 12
februari voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo. De aanvang van de dienst
is om 10.30 uur in de kleine kerk aan de Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 



Het bestuur van de jeugdafdeling 
van Ajax vond twee internationale 
toernooien kort achter elkaar, een 
te zware belasting voor de jeugdige 
voetballers. Vandaar dat ze tot grote 
spijt van de organisatie van het Wim 
Kuijpertoenooi het in Vorden lieten 
afweten. En dat na jarenlange aan-
wezigheid ! Jammer natuurlijk want 
ondanks de voortdurende perikelen 
rond het ‘grote ‘ Ajax, krijgt een D 
-team van Ajax tijdens het toernooi in 
Vorden, de handen van de toeschou-
wers altijd veelvuldig op elkaar. De 
‘kleintjes’ hebben op een 10/11 jarige 
leeftijd namelijk altijd al een fabel-
achtige techniek in huis. Voor de 
voetballiefhebbers is het dus ( en niet 
alleen Ajax laat dat mooie spel zien ) 
smullen geblazen. 
Gerard Greven, voorzitter van de toer-
nooicommissie in Vorden hierover: ‘ 
Om herhaling te voorkomen hebben 
we gelijk met Willem II afspraken ge-
maakt over de data voor dit jaar. In 
Vorden dus 11 en 12 augustus. Ech-
ter, onlangs kregen we een brief uit 
Tilburg dat Willem II haar toernooi 
definitief heeft geschrapt. Het was 
financieel niet meer op te brengen, 
zo werd ons medegedeeld. Gelukkig 
kunnen wij het internationale Wim 
Kuijpertoernooi nog elk jaar financi-
eel goed afsluiten en daar zijn we ui-
teraard zeer blij mee’, aldus Greven. 

Over de namen van de deelnemende 
ploegen aan het toernooi op 11 en 12 
augustus wilde de toernooivoorzitter 
vooralsnog geen mededelingen doen. 
Tot nu toe is het alleen zeker dat Dy-
namo Moskou en Bayer Leverkusen 
zullen aantreden.
Gerard Greven: ‘ Wij zijn momenteel 
in verregaande onderhandelingen 
met verschillende andere nationale 
en internationale clubs, waarvan 
één club die tot de top van Europa 
behoort. Wij maken de namen niet 
eerder bekend alvorens de contracten 
zijn getekend ’, zo deelde hij mede. 
Vorig jaar kreeg de organisatie in 
Vorden namelijk vlak voor het toer-
nooi een bittere pil te slikken, toen 
twee clubs, die wel reeds een mon-
delinge toezegging hadden gedaan, 
deze afspraak negeerden en de toer-
nooicommissie in Vorden met een 
flink probleem opzadelden. Gelukkig 
konden er dankzij de internationale 
contacten van Gerard Greven, alsnog 
goede vervangers worden aangetrok-
ken.
Tijdens een bijeenkomst van de 
‘Vrienden van het Wim Kuijpertoer-
nooi, welke onlangs in De Herberg 
werd gehouden, ging Gerard Greven 
ook nog even in op de weersomstan-
digheden tijdens het toernooi in 2011. 
‘ Het water kwam zaterdagnacht en 
zondagmorgen werkelijk met grote 

bakken uit de hemel vallen. Dat had-
den we in al die jaren nog nooit zo 
meegemaakt. De vraag rees natuur-
lijk, hoe gaan wij dit aanpakken. 
Tijdens die evaluatie bleek duidelijk 
dat onze organisatie in al die jaren is 
gegroeid , er was totaal geen paniek. 
We hebben in rustig overleg met de 
clubs en de scheidsrechters besloten 
om de duur van de wedstrijden in te 
korten. 
Toen zondagmiddag de finale werd 
gespeeld ( Bayer 04 Leverkusen won 
na het nemen van strafschoppen 
van West Ham United, red. ) scheen 
zelfs de zon’, aldus Gerard Greven. 
Voor Bayer was er nog een extra zon-
nestraaltje, want de Duitsers namen 
voor de zevende keer de beker met 
de grote oren mee naar Leverkusen, 
waar hij staat te pronken op het bu-
reau van oud- international en mana-
ger van Bayer, Rudi Völler ! 
Voorafgaande aan het Wim Kuijper-
toernooi wordt er vrijdagavond 10 au-
gustus op het marktplein in Vorden 
wederom een stratenvoetbaltoernooi 
gehouden, waaraan jeugdteams uit 
Bronckhorst zullen meedoen. Het 
werd vorig jaar een spektakel van je-
welste. Veel publiek rondom de boar-
ding en dol enthousiaste spelers. Ex-
tra cachet tijdens dit stratenvoetbal-
toernooi: de presentatie van de teams 
die een dag later meededen aan het 
Wim Kuijper toernooi. Onderwijl 
Oscar Rondeel toen de teams verwel-
komde, luid applaus van het publiek. 
De organisatie was in handen van de 
voetbalclub Vorden, in samenwer-
king met de Vordense Ondernemers 
Vereniging ( VOV ). Marcel Leferink ( 
voorzitter VOV) zorgde er persoonlijk 

voor dat er die vrijdag vanuit Haaks-
bergen een ‘ echte ‘ tribune werd op-
gehaald die vervolgens op het markt-
plein in elkaar werd gezet. 
Tijdens de bijeenkomst van de ‘ Vrien-
den van het Kuijpertoernooi ‘ vertel-
de Leferink dat de gemeente Bronck-
horst wellicht plannen heeft om een 
aantal verplaatsbare tribunes aan te 
schaffen. Dat hangt o.m. van de prijs 
af. Mocht het voor de gemeente haal-
baar zijn, dan kunnen verenigingen, 
instellingen, ondernemers e.d. in de 
gemeente Bronckhorst bij bepaalde 
evenementen ( zoals bijvoorbeeld het 
stratenvoetbaltoernooi in Vorden ) 
een tribune ( s ) tegen een bepaalde 
prijs huren. ‘Dat zou heel mooi zijn, 
dan hoeven wij als VOV geen tribune 
meer uit Haaksbergen te halen’, zo 
grapte Marcel Leferink. Overigens tij-
dens de bijeenkomst in De Herberg 
van de ‘Vrienden van het Kuijpertoer-
nooi’ , hielden een drietal sprekers ( 
tevens ‘ Vrienden ‘ ) een inleiding 
over hun bedrijf, c.q. over het bedrijf 
waar zij werken. 
Zo vertelde Marc van der Linden, 
oud- voetballer en thans vice- voor-
zitter van ‘ Vorden ‘, over het bedrijf 
Itenz Exact Consultancy, waarvan 
hij mede- directeur is. Hij sprak over 
de vele mogelijkheden die dit bedrijf 

aan haar clientèle biedt ( o.m. het
implementeren van ICT ). Freddy van
Ditshuizen, directeur van de Flynth
vestiging in Lochem , ( Accounts en 
adviseurs ) , vertelde over dit bedrijf.
( Op 1 januari 2012 besloot de Gibo
Groep en Flynth te fuseren en verder
te gaan onder de naam Flynth). Ook
Freddy voelt zich nauw betrokken bij
het wel en wee van de voetbalclub 
Vorden. 
Richard Ottenschot , directeur en
mede- eigenaar van het conferentie-
centrum/ hotel Ehzerwold dook in
de historie van wat ooit het P.W. Jan-
senhuis heette en dat dus in de loop
der jaren inmiddels is omgeturnd tot
de huidige functie ( Hotel Landgoed
Ehzerwold ). Tijdens het internatio-
nale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi worden de spelers en begelei-
ders , al jarenlang tot tevredenheid
in Ehzerwold ondergebracht. Gerard
Greven: ‘Wij ontvingen vrij recent de
bevestiging van Bayer Leverkusen : ‘
Wir kommen auch dieses Jahr wieder
gerne nach Vorden und nach Ehzer-
wold ‘, en dat zegt genoeg ‘ ! Herman
Vrielink, voorzitter ‘ Vrienden van 
het Kuijper toernooi’, maakte bekend
dat de ‘Vrienden’ zondag 4 maart een
bezoek zullen brengen aan de voet-
balwedstrijd Vitesse- De Graafschap.

Zaterdag 11 en zondag 12 augustus internationaal jeugdvoetbal

Voorbereidingen Wim Kuijpertoernooi in volle gang

Vorden - Het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor 
D – pupillen zal dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 augustus plaats 
vinden op het complex van de voetbalvereniging Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg. Vorig jaar ontbrak het jeugdteam van Ajax Amster-
dam. Reden van hun afwezigheid was dat er één week na elkaar zowel 
in Vorden als bij Willem II in Tilburg een soortgelijk toernooi werd 
gehouden.

Freddy van Ditshuizen, Marc van der Linden en Richard Ottenschot

Bayer Leverkusen winnaar in 2011

spelmoment PSV - FC Twente

KOEIEN-VAKANTIE
Op de meeste melkveebedrijven in 
Nederland worden het hele jaar door 
kalveren geboren. Er zijn dus altijd 
enkele hoogdrachtige koeien aanwe-
zig. Deze koeien worden ongeveer 
zes weken voordat ze een kalf krij-
gen niet meer gemolken. Ze worden 

‘droog’ (‘Dry’) gezet. Eigenlijk een 
soort vakantie dus! Deze periode 
is de basis voor een goede volgende 
lactatie. Zodra ze een kalf krijgen 
gaan ze weer melk geven. Ze worden 
‘verse koe’ (‘Fresh’) genoemd. Daar 
komt de naam ‘Dry2Fresh’ vandaan. 
Gezond van de droge naar de verse 

koe! Het programma wordt gefacili-
teerd en ontwikkeld vanuit het be-
drijf Blue4green uit Enschede (www.
blue4green.com) en Universiteit Wa-
geningen. 

KWETSBARE KOE
In de droogstandperiode kan de uier 
tot rust komen nadat ze ongeveer een 
jaar lang melk heeft gegeven. 

De stofwisseling van een melkgeven-
de koe is vergelijkbaar met een mara-
thonatleet. Deze stofwisseling komt 
ook tot rust in de droogstand, zodat 
de koe goed uitgerust is voor de nieu-
we lactatie. De periode van rust in de 

droogstand is nodig, maar de omscha-
keling op het moment dat ze een kalf 
krijgt is vaak groot. Als een koe ziek 
wordt, is dat vaak in de eerste week 
nadat ze een kalf heeft gekregen. In-
dien er een infectie optreedt wordt 
er vaak antibiotica ingezet. Voor de 
koe en ook voor de veehouder is dit 
vervelend.

VOORKÓMEN VAN ZIEKE 
KOEIEN
Deelnemers aan Dry2Fresh meten en 
bekijken samen wat er gedaan kan 
worden om ziekte te voorkómen. Ze 
brengen samen met hun dierenarts 
in kaart wat de ‘risicofactoren’ zijn. 

Soms klopt het voer nog niet hele-
maal, soms kan de huisvesting of het
management beter. Vaak kan er door
kleine aanpassingen veel aan de risi-
cofactoren worden verbeterd.

VEELBELOVENDE RESULTATEN
Het streven is een verbetering van de
diergezondheid en het dierwelzijn.
Met als gevolg een vermindering van
het antibioticagebruik en een langere
levensduur van de koe. 

De eerste resultaten zijn besproken
tijdens de 1e Dry2Fresh informatie-
avond op 26 januari jl. en zijn al veel-
belovend!

Ambitieuze melkveehouders werken actief aan dierwelzijn en 
vermindering van antibioticagebruik
Vorden - Sinds de start van het gezondheidsprogramma Dry2Fresh 
in september 2011 hebben zich al 30 melkveebedrijven bij De Graaf-
schap Dierenartsen aangemeld. Dry2Fresh is een programma waar de 
nadruk ligt op de gezondheid van hoogdrachtige koeien en koeien die 
net een kalf hebben gekregen. Deze groep koeien is erg kwetsbaar en 
vraagt veel zorg van de melkveehouder. In Dry2Fresh werkt de melk-
veehouder nauw samen met zijn dierenarts om deze groep koeien zo 
gezond mogelijk door de kwetsbare periode heen te helpen!



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

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 maand 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!

AGENDA februari 2012
9 februari:

Onbeperkt spareribs of gamba’s eten
vanaf € 16,95

11 februari:

10% korting op alles uit de keuken
(van 11.00 uur tot 17.30 uur)

Geldt niet voor andere acties en dagmenu.

14 februari Valentijn:

Verras je lief met een origineel cadeau
3 gangen diner, taxi rit met tuk tuk, roos, foto en

glas champagne € 45,00 p.p.

15 februari:

Inloop avond kookschool De Rotonde
Van 19.00 uur tot 21.00 uur laten wij u zien, proeven 

en meedoen! Heeft u interesse of zin om eens culinair 

actief te zijn? Graag tot de 15e…

23 februari:

Onbeperkt spareribs of gamba’s eten
vanaf € 16,95

3 maart:

live optreden JELLE B
vanaf 22.00 uur……

Reserveren mag maar hoeft niet!

Meer informatie? 0575-551519

Graag tot ziens! Team Grand bistro de Rotonde

Kerkstraat 3, Vorden

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

TE KOOP! 
Vrijstaande woning met bedrijfs hal te Zelhem,
gelegen nabij het centrum in rustige woonbuurt,
woning met vloer cv, beg. grond plavuizen enz., 
inhoud ca 480 m3 bj 1997, perceel ca 400 m2.

Vrijstaande hal bj. 1997 staat achter de woning,
geheel geisoleerd met verwarming, e.d.
Bestaande uit showroom gedeelte met detailhandel,
kantoren, kantine, toiletten, douche, werkplaats, 
magazijn. e.d.
Oppervlakte: BG. 300 m2 en de verdieping 180 m2.
Perceel oppervlakte, ca 600 m2. 

Dienst gedaan als installatiebedrijf met showroom, 
e.d. voor vele doeleinden geschikt, 
met een vrijstaande garage bij de woning, 
inritten e.d. geheel bestraat.
Onderhoudsvrije tuin met sierhekwerk afgezet.
Aanvaarding in overleg.

Inlichtingen e.d. via makelaardij 
SIEBELINK DOETINCHEM

tel. 0314-362444

Vraagprijs:  555.000,=

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

www.winnenmetweevers.nl
Mail 
en win! een Bed & Breakfast   

arrangement

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



Hans van Ballegoy: ‘ Ik heb het hier 
getroffen met de in totaal acht leer-
krachten, zij vormen een goed team’, 
zo zegt hij. Wat hem ook deugt doet: 
de jaarlijkse ( lichte ) stijging van het 
aantal leerlingen op school De Vor-
dering. Toen hij kwam waren er 103 
leerlingen, thans in 2012 zijn dat er 
112. ‘ Ik denk dat wij de komende ja-
ren nog verder zullen stijgen. Het is 
natuurlijk bekend dat de Achterhoek 
vergrijst en dat zal op de lange duur 
ook onze school merken. Ik verwacht 

dat het aantal leerlingen straks rond 
de honderd zal schommelen, althans 
dat zijn de prognoses. Daarvoor moet 
je niet blind zijn, maar ik laat mijn 
oren niet hangen naar prognoses, zo 
zegt Hans van Ballegoy vastberaden. 
Als nieuwe directeur op De vordering 
viel hem meteen één ding duidelijk 
op: ‘ De Vordering is een school dat 
goed onderwijs biedt, maar voor de 
buitenwacht te weinig structuur 
wat we precies doen. Wij zijn toen 
als team bij elkaar gaan zitten met 

de vraag, wat vinden wij essentieel 
voor ons onderwijs, wat zijn de ken-
merken. Wij kwamen tot drie pijlers: 
adoptief onderwijs- coöperatief leren- 
kanjertraining. De belangrijkste pij-
ler is het adoptief onderwijs. Ouders 
vertrouwen ons hun kinderen toe en 
wij willen uit het kind halen wat er 
in zit. Dat kinderen die meer kun-
nen ook meer ‘krijgen’. Die kinderen 
moeten ook elke schooldag als een 
uitdaging zien. 
Een voorbeeld: Een leerling uit de 
bovenbouw die altijd hoge scores 
haalt, krijgt er aanvullend onderwijs 
bij ( wiskunde, zonnestelsel, een taal 
), noem maar op. Deze extra tijd in-
gevuld in samenspraak tussen leer-
kracht en leerling. De kinderen zijn 
razend enthousiast. Ook betrekken 
wij de ouders bij het adoptief on-

derwijs. De minder goede leerlingen 
krijgen uiteraard ook extra aandacht, 
wij leren hen bijvoorbeeld goed te 
programmeren. Over de resultaten 
aan het eind van de schoolperiode 
van de leerlingen, zijn wij dik tevre-
den. De resultaten van de leerlingen 
zijn steeds boven het landelijk gemid-
delde en daar zijn wij best trots op’, 
zo zegt Hans van Ballegoy. 
De tweede pijler die De Vordering 
hoog in het vaandel heeft staan: het 
coöperatief leren. Van Ballegoy: ‘ Kin-
deren ook te leren omgaan met ande-
re dingen. Bepaalde onderwerpen bij 
de leerlingen activeren. Bijvoorbeeld 
in een groepje van vier ‘rond praten 
‘. Alvorens de leerkracht over een be-
paald onderwerp begint, worden de 
kinderen eerst gevraagd van wat zij 
ervan vinden. Ze geven hun mening, 
er wordt ‘rond ‘ gepraat en dan steekt 
de leraar zijn verhaal af’, zo zegt hij. 
De derde pijler die de directeur aan-
haalt is de kanjertraining. ‘Dat is een 
training die de kinderen leert om 
hun eigen gedrag te verwoorden. Niet 
alleen naar je zelf kijken maar ook 
begrip opbrengen voor anderen. We 
willen het sociale aspect van het kind 
naar boven halen. Je zelf niet op de 
borst slaan, maar ook niet wegslaan’, 
zo zegt Hans van Ballegoy.
De directeur stapt vervolgens op, gaat 
een klas binnen en komt terug met 
vier petten, een witte, een zwarte, 

een rode en een gele pet. Hans van 
Ballegoy legt uit: ‘ De witte pet sym-
boliseert de absolute kanjer, die ver-
toont sociaal gedrag en heeft oog
voor de mede- leerling. De ‘zwarte 
pet ‘ wil de baas spelen, de ‘rode pet
‘ heeft de lachers op zijn hand en de
‘gele pet ‘ staat voor de meelopers.
De kanjertraining gebruiken wij niet
met lesgeven, het komt er eigenlijk
op neer, deze methode gedurende de
gehele schoolperiode van het kind
ongemerkt toe te passen. Het gedrag
van de leerling kun je namelijk beïn-
vloeden. 

De leerkrachten worden op het ge-
bied van de kanjertraining zelf ook
continu bijgespijkerd. Daarnaast
houdt het instituut ‘ Kanjertraining’
ook de vinger aan de pols’, aldus 
Hans van Ballegoy. Woensdag 28 
maart houdt De Vordering een open
dag. Niet een open dag met toeters
en bellen en poespas, zoals van Bal-
legoy het uitdrukt, maar een dag
onder het motto ‘ School in bedrijf’.
Ouders kunnen dan zomaar een klas
binnen stappen en kennis nemen hoe
de school ‘werkt ‘. Hans van Ballegoy:
‘ De essentie van deze open dag is om
te laten zien, wat wij zijn als school.
Ook voor ouders die nog op zoek zijn
naar een basisschool voor hun kind,
kan deze open dag nuttig zijn’, aldus
de directeur.

Woensdag 28 maart open dag De Vordering

Hans van Ballegoy: Aantal leerlingen blijft stijgen

Vorden - Hans van Ballegoy, directeur van basisschool De Vordering 
noemt zich zelf een gelukkig man. In 2009 werd hij op deze school 
als directeur aangesteld, als opvolger van Maja Schotman die thans 
werkzaam is in het bestuur van de SKBG ( Stichting Katholiek Basis-
onderwijs Gelderland ). In totaal maken 16 scholen in de regio ( vanaf 
Voorst tot Winterswijk ), waaronder dus school De Vordering, deel uit 
van deze stichting.

Directeur Hans van Ballegoy van school De Vordering

Dit jaar werden we vereerd met een 
bezoek van Martine Letterie uit Vor-
den bekend als schrijfster van kin-
derboeken. In een voorgesprek ver-
telde Martine dat ze in het verleden 
al eens meer voorgelezen had op de 
klimboom. Twintig jaar geleden was 
ze samen met haar man betrokken 
bij oprichting en de opening van de 
Klimboom. De klimboom heeft zich 

ontwikkeld tot een waar speelpara-
dijs waar in een vertrouwde en vei-
lige omgeving kinderen zich ontwik-
kelen en opgroeien onder toezicht en 
begeleiding van pedagogisch mede-
werkers in een gemoedelijke en ont-
spannen omgeving. Al veel kinderen 
en inmiddels volwassenen zullen zich 
deze periode misschien nog wel her-
inneren. Het was dan ook heel bijzon-

der Martine hier nu weer te zien. Met
veel enthousiasme vertelde ze de kin-
deren dat ze verhalen niet alleen voor
leest maar ook verhalen opschrijft  in
een boek,waarbij ze de kinderen, Een
van haar boeken, De wolf en de zeven
geitjes  laat zien. 

Met handpoppen verteld ze beeldend
het verhaal en zitten alle kinderen
geboeid te luisteren. En omdat alle 
geitjes weer veilig bij hun mamma
terug zijn, worden onze  kinderen ge-
trakteerd op heerlijk poffertjes.

Nationale voorleesdagen

Vorden - Ook op kindercentrum de Klimboom, onderdeel van Kin-
deropvang Humanitas is er weer aandacht geschonken aan het voor-
lezen.

De wereldwinkel is helemaal klaar 
voor Valentijn. We hebben kleine 
en grotere artikelen ingekocht die 
mensen blij maken of verrassen, dat 
is immers de gedachte van Valentijn. 
Wat dacht u van een rode hartvor-
mige kaars of een hartvormige kaar-
tenstandaard om een lieve wens in 
te zetten ? om maar eens een paar 
voorbeelden te noemen. Kom gerust 

binnen om naar die hartverwarmen-
de artikelen te kijken en iets voor uw 
“Valentijn”  uitverkorene te kopen.
En wat te denken van het andere 
hartverwarmende effect van uw aan-
koop. Namelijk het blij maken van de 
producenten van de artikelen in onze 
winkel. Vindt u het ook geen hartver-
warmende gedachte iets doen voor 
een ander in een totaal ander wereld-
deel of andere leefomgeving?
Met een gerust hart kun je dan zeg-
gen dat is hartverwarmend in het 
kwadraat. Wie wil daar nu niet aan 
meedoen?
U bent van harte welkom in onze 
verwarmde  wereldwinkel om bij te 
dragen aan een beetje warmte voor 
anderen die in soms barre omstandig-
heden moeten leven.

Waar? In de Wereldwinkel!
Hartverwarmende Valentijn 
in winterse vrieskou!
Vorden - De tegenstelling is groot 
: buiten is het min 10 graden, 
binnen in de Wereldwinkel is 
het plus 25 graden en dat komt 
door al die hartverwarmende ar-
tikelen voor Valentijn. Wilt u in 
deze koude periode ook iemand 
een hartverwarminkje schenken 
kom dan naar de Wereldwinkel.

Hiervoor worden belangstellenden 
van alle geloofsgemeenschappen van 
de Parochie HH Twaalf Apostelen 
uitgenodigd. De reis wordt gehouden 
in samenwerking met de Vereniging 
Nationale Bedevaarten en het Bisdom 
Utrecht, de Bisdomreis. De reis is me-
disch begeleid, dus zieken en gezonde 

pelgrims kunnen samen deelnemen. 
De vliegreis is 6 dagen, 29 april tm 4 
mei; de treinreis duurt 8 dagen van 
28 april t/m 5 mei. 

Voor de trein zijn nog beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Vanuit het he-
le Bisdom is veel belangstelling voor 
deze reis. 
De informatie-avond vindt plaats op 
16 februari, aanvang 19.30 uur in 
het Parochiecentrum van de Christus 
-Koning Kerk, Het Jebbink 8, Vorden. 
Info 06 53647672

Lourdes informatieavond
Vorden - Op 16 februari 2012 zal, 
op verzoek, een extra informatie-
avond plaatsvinden voor de Lour-
desreis van 28/29 april t/m 4/5 
mei.



Hoe halen jullie bestuurders het in je 
hoofd ons dorp half kaal te plukken. 
Denken jullie dat er straks nog één 
tourist op een “gezellig” terrasje zon-
der bomen gaat zitten? Waarom is ons 
dorpelingen niets gevraagd, is er geen 
inspraakavond geweest? Ja, we moch-
ten indertijd naar de plannen komen 
kijken, maar wat we er van vonden 
en of we het eens met de plannen wa-
ren, werd ons niet gevraagd. Kritiek 

en suggesties werden wel gegeven, 
maar inspraak was taboe. Dit noem 
ik dictatoriaal gedrag. Is dat demo-
cratie? Die projekt-ontwikkelaar, die 
dit plan bedacht (“stilstand is achter-
uitgang” werd er gezegd) zal zich wel 
in de handen hebben gewreven. Over 
wat dit allemaal kost zal ik het maar 
niet hebben. Gooi dat ontwikkelings-
plan maar in de prullenbak. En maak 
van de Dorpsstraat en Zutphenseweg 
een éénrichtingsverkeersweg van 30 
km per uur en laat ons van de bomen 
genieten.

A. Binsbergen, Vorden.

Schande
Woedend ben ik op de gemeente 
Bronckhorst nu ik lees dat in ons 
dorp Vorden talloze bomen ge-
kapt moeten worden.

Om half twee werden de eerste pijlen 
in het bord gegooid. Acht poules wa-
ren door middel van loting tot stand 
gekomen. Dit leverde heel aardige 
partijen op, met hier en daar wat ver-
rassingen. Sommige mensen kunnen 
weer een jaar teren door een overwin-
ning op een familielid of collega. Om 
het toernooi vlot door te laten lopen, 
had de organisatie ervoor gekozen 
om in de poulefase 301 uit te gooien. 

Rond vier uur kon de poulefase daar-
door al worden afgesloten. Van deze 
‘pauze’ maakten veel deelnemers 
gebruik van de uitstekende diensten 
die het kantinepersoneel leverde ach-
ter de bar en in de keuken. Nadat de 
innerlijke mens gevuld was, had ie-
der weer genoeg energie om er nog 
een paar partijen tegenaan te gaan. 
Om en om gooiden de deelnemers 
in de verliezers- en winnaarsronde, 

ditmaal 501 uit. Dit le-
verde een afsluiting op 
waarin de volgorde van
de eerste vier plaatsen
in beide rondes werd 
bepaald. De finale in de
winnaarsronde was van
een hoog niveau. De kop-
pels Henry Vreeman/Roy
Weetink en Paul Avink/
Rob Golstein stonden te-
genover elkaar. Vreeman
en Weetink kwamen nog
op een 1-0 voorsprong, 
maar Avink en Golstein
bewaarden de rust en
beslisten de partij uitein-
delijk in hun voordeel 
(1-4). De derde plaats was
voor Gert-Jan Loman en 
Martijn Peters (ingeval-
len voor Bennie Peters), 
zij wonnen hun beslis-
singspartij van Maarten 
Rensink en Stefan Roor-
ding (3-0). In de finale van
de verliezersronde bogen
Eelco Pierik/Marcel Vrug-
gink tegen Jos Peters/Erik
Olthof een 2-0 achter-
stand om in een 3-2 eind-
stand. Op de derde plaats
eindigden Jan Schuppers/
Hubert Bremer voor Mi-
chiel ter Beest/Raymon
Golstein. De organisatie 
kan terugkijken op een 
geslaagd toernooi met 
een goede bezetting. 

UITSLAGEN;
Winnaarsronde;
1. Paul Avink/Rob Golstein
2.  Henry Vreeman/Roy Weetink
3. Gert-Jan Loman/Martijn Peters

(Bennie Peters)
4. Maarten Rensink/Stefan Roording

VERLIEZERSRONDE;
1. Eelco Pierik/Marcel Vruggink
2. Jos Peters/Erik Olthof
3.  Jan Schuppers/Hubert Bremer
4.  Michiel ter Beest/Raymon Golstein

Avink en Golstein winnen achtste 
Sociï-koppeldarttoernooi

Wichmond - Op zaterdag 4 februari werd bij Sociï in Wichmond voor 
de achtste maal op rij het jaarlijkse darttoernooi voor koppels georga-
niseerd. De inschrijving was geheel vol met 32 koppels aan de start.

De set ging naar Eefde. In de tweede 
set deed Geeske er nog een schepje 
bovenop. Zij kon lang bijblijven maar 
toch verloor zij ook deze set. Daarna 
speelde Vera Velhorst ook een goed 
enkelspel. Vera was duidelijk beter 
dan haar tegenstandster en liep uit 
naar een behoorlijke voorsprong. Te-
gen het eind van de set sloegen de ze-
nuwen misschien iets toe en kwam de 
Eefdese dame nog sterk terug. Maar 
Vera won de eerste set met 21-19. In 
de tweede set liet zij er geen misver-
stand over bestaan en won deze met 
duidelijk verschil 21-8. Het herendub-
bel verliep weer als vanouds en Niels 
en Chjehrando wonnen deze in twee 
sets. Ilse van Dijk en Vera wilden dit 

goede voorbeeld volgen in het dames-
dubbel. De tegenstanders waren ech-
ter zeer goed op elkaar ingespeeld en 
wisten goed raad met de tactiek van 
Flash. Het damesenkel ging helaas in 
twee sets verloren. Niels en Geeske 
speelden een gedegen mixeddubbel. 
Zij wonnen met 21-13 en 21-11. Ch-
jehrando en Ilse moesten er in hun 
mixeddubbel hard voor werken. Zij 
wonnen de eerste set met 21-17. De 
tweede ging echter met 26-24 verlo-
ren. Maar in de derde set waren zij 
de tegenstander met 21-18 de baas. 
Een verdienstelijke 6-2 overwinning 
dus voor Flash. Nu is het afwachten 
wat de concurrent voor het kampi-
oenschap Doesburg volgende week 
vrijdag in Lichtenvoorde doet. En 
daarna spelen beide teams op vrijdag 
24 februari hun laatste wedstrijd. Op 
die avond zal het kampioenschap 
worden beslist. 
Eefde 2 - Flash 1: 2-6 
Doesburg 4 - Flash 2: 5-3
Doesburg recr. 4 - Flash recr. 1: 3-5
Flash jeugd 1 - Varsseveld 1: 7-1
Pluumke jeugd 2 - Flash jeugd 2: 0-8
Phido jeugd 6 - Flash jeugd 3: 1-7

Flash 1 doet het goed!
Vorden - Flash speelde afgelopen 
vrijdag een goede wedstrijd in 
Eefde. Niels Lijftogt en Chjehran-
do Gasper wisten hun enkelspel 
allebei in twee sets te winnen. 
Geeske Menkveld begon haar en-
kelspel zeer goed. Zij bouwde een 
voorsprong op maar op een ge-
geven moment kwam de Eefdese 
dame sterk terug.

Vereniging Bomenbelang hecht er 
veel waarde aan om alle Vordena-
ren te informeren hoe met haar 
kritiek op de geplande bomenkap 
in het centrum van Vorden door 
de gemeente omgegaan is.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
gemeente ten behoeve van de herin-
richting van het centrum van Vorden 
een ongehoorde hoeveelheid groen 
wil weghalen. Bijna alle bomen langs 
de Dorpsstraat en de Zutphenseweg 
t/m de Rabobank, plus nog een veer-
tigtal in zijstraten wil men kappen. 
Voor het grootste deel zullen ze door 
nieuwe boompjes vervangen worden, 
maar iedereen weet dat het tientallen 
jaren duurt voordat die een behoor-
lijk formaat hebben. Er zou inspraak 
mogelijk zijn. Zo’n 25 mensen wer-
den uitgenodigd om in “workshops” 
het nieuwe plan van commentaar te 
voorzien. Vereniging Bomenbelang 
was één van de genodigden. Er bleek 
echter direct dat het plan al vrijwel 
helemaal dichtgetimmerd was in 
eerder overleg met voornamelijk de 
ondernemers. Het enige onderwerp 
waar nog over gepraat kon worden, 
was de keuze van het toekomstige 

“straatmeubilair”: lantarens, banken 
en prullenmanden. Onze secretaris 
probeerde aandacht voor de plannen 
met de bomen te krijgen, maar werd 
snel weggepraat door de leiding. De 
enige in het gezelschap die ook be-
zwaren maakte tegen de massale kap, 
en in het bijzonder de kap van de pla-
tanen langs de Zutphenseweg, was 
de vertegenwoordiger van “Leefbaar 
Vorden”, maar wonderlijk genoeg 
trok hij zijn bezwaar later in.
Vervolgens werden alle inwoners 
uitgenodigd om in het Schoolmees-
tershuis de plannen te komen beoor-
delen. In totaal hebben 55 mensen 
schriftelijk commentaar ingeleverd.
15 Reacties betroffen bezwaar tegen 
vooral de kap van de platanen, die ge-
zond en beeldbepalend zijn en die de 
nieuwe plannen niet in de weg staan. 
Wij hebben schriftelijk bezwaar ge-
maakt tegen de uitgebreide kapplan-
nen en gepleit voor het behoud van 
vooral de platanen, maar bovendien 
flink geprotesteerd tegen het feit dat 
de inspraak niets voorstelde nu bleek 
dat het plan feitelijk al muurvast lag.
Nog even kregen we hoop op betere 
resultaten toen we uitgenodigd wer-
den om samen met “Leefbaar Vorden” 

en enkele mensen van de gemeente in 
een viertal zittingen speciaal over de 
bomen te komen praten. We hoopten 
ook nog een goed woordje voor de kas-
tanjes langs de Dorpsstraat te kunnen 
doen. Dat overleg verliep bijzonder 
onaangenaam. Leefbaar Vorden was 
het in alles eens met de gemeente en 
dus ook met de kap van alle bomen 
waar nu een kapvergunning voor 
verleend is door de gemeente. Het 
enige, toch wel belangrijke, punt dat 
we bereikt hebben, is dat er niet door 
het hele dorp eiken geplant worden, 
maar niet-druipende linden. Deze zijn 
nl. beter bestand tegen allerlei plagen 
en hebben een beter model. Eiken 
groeien nl. erg breed uit.
Eén van onze leden heeft nog getracht 
in de Commissievergadering de raads-
leden te doordringen van de enorme 
impact van de kapplannen, maar 
de dames en heren presteerden het 
zelfs om intussen wat te ginnegap-
pen. Voordat in de gemeenteraad de 
stemming plaatsvond over het Cen-
trumplan hebben we alle raadsleden 
een brief geschreven waarin we onze 
bezwaren tegen het plan naar voren 
brachten. Van geen enkel raadslid 
hebben we daarop een reactie ont-

vangen. We hebben benadrukt dat 
het onverantwoord is om in een tijd 
van bezuinigingen miljoenen uit te 
geven aan een nieuw Centrumplan. 
Het onnodig vervangen van zoveel 
bomen kost de inwoners van Vorden 
veel geld. Wist u dat de 12 kastanjes 
langs de Dorpsstraat - een kleine 20 
jaar geleden nog maar - € 50.000 per 
stuk hebben gekost? (Het moesten 
nl. flinke bomen zijn!) Het zou de ge-
meente sieren als ze hier wat zuini-
ger mee omging. Zelfs een mogelijke 
aantasting door bloedingsziekte hoeft 
volgens deskundigen niet dodelijk te 
zijn. Ook het afgelopen jaar stonden 
ze weer prachtig in bloei. Tot zover 
de geschiedenis van de “inspraak”. 
De kapplannen zijn als onderdeel van 
het hele Centrumplan ongewijzigd 
aangenomen door de gemeenteraad. 
Half januari is de kapvergunning 
door de gemeente verleend. Er zijn 
maar weinig mogelijkheden voor 
bezwaarschriften. Je moet minstens 
vanuit je huis, van dichtbij, uitzicht 
op de te kappen bomen hebben. Als 
vereniging zijn we door de onder-
handelingen volgens de gemeente 
monddood gemaakt. Tot slot van de 
onderhandelingen werd de secreta-

ris nl. een handtekening onder “alle
afspraken” gevraagd. Toen die gezet 
was bleek er ook een zeer zeker niet
gemaakte afspraak tussen te staan.
Dat was nog snel te corrigeren. Maar
later bleek er nog een pertinent niet
gemaakte afspraak in de rij te staan,
nl. dat Bomenbelang akkoord ging 
met alle kapplannen! En dat betekent
volgens de gemeente dat wij geen
recht hebben om bezwaar te maken.
Gelukkig bestaat er sinds kort de “Bo-
menstichting Achterhoek”, een heel 
actieve club, waar we goed contact
mee hebben, en die zal wel officieel
bezwaar maken. Wat alle machteloze
Vordenaren, die niet langs de kaal te
kappen straten wonen - en dus niet 
“belanghebbend” zijn - wel kunnen
doen is “boze” brieven schrijven naar
raadsleden, en wel vooral naar die
van de VVD en het CDA, die immers
het college vormen. (De PvdA en D66
stemden tegen het plan). Mocht u
mee willen doen aan een actie, meldt
u zich dan bij de heer Peter Bielars,
tel. 470530

HET BESTUUR VAN 
VERENIGING BOMENBELANG
p/a Heegherhoek 2, tel. 552232

Hoe Vereniging Bomenbelang denkt over de 
bomenkap voor het Centrumplan

HartenNach wordt al weer voor de vierde keer in successie rond-
om Valentijnsdag gehouden samen met de ‘liefdevolle’ rock-
band Big=U. 

Tussen de nummers door, worden de gedichten voorgedragen. 
Verras je geliefde of goeie vriend(in) deze avond op een bijzon-

dere manier! Het mogen lieve, mooie, foute, stoute of grappige 
gedichten zijn, en eventueel ook anoniem. Uiteraard is discre-
tie verzekerd! Het belooft een bijzondere, liefdevolle avond met 
veel humor en goeie muziek te worden. Dit is de ultieme kans 
om iemand te verrassen! Stuur je gedicht op naar: 
info@deslofvorden.nl

Eetcafé De Slof zoekt Liefde
Vorden - Je geliefde op een originele manier verrassen? Het 
ultieme huwelijksaanzoek doen? Een goede vriend op een 
grappige manier bedanken? Stuur nu alvast je gedicht, 
voordracht, verhaal naar eetcafé De Slof in Vorden. Want 
wie van de liefde (met of zonder knipoog) houdt, komt za-
terdag 18 febr. naar HartenNach bij De Slof.
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Het is alsof de tijd decennialang heeft 
stilgestaan. Opa’s leren hun klein-
kinderen schaatsen met een stoel als 
hulpje.  Zoals ook hij het vroeger van 
zijn opa leerde. De schaatser begint 

met krabbelen en haalt zijn diploma 
als het gestroomlijnd pootje-over 
door de bochten gaat.
De discussie gaat even niet over de 
economische crisis, maar over goed 

of hobbelig ijs.  Noren of ijshockey-
schaatsen. Wel of geen Elfsteden-
tocht. Eén ding is zeker:  in menig 
fotoalbum zullen mooie herinnerin-
gen aan deze vorstperiode worden 
vastgelegd.

Contact geeft alvast het goede 
voorbeeld. Meer foto’s zijn te 
vinden op www.contact.nl

Eindelijk! Het is winter
Regio - Het bord met ouderwets logo bij de ingang, de geurenmix van 
warme choco en oud meubilair, het holle geklop van schaatsen op een 
houten vloer en dan… het snerpende geluid van het ijzer dat na lange 
tijd weer in aanraking met het bevroren water komt. De Achterhoek 
is helemaal in de ban van schaatsen op natuurijsbanen.



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Op 10 en 17 februari a.s. is het zover, 
dan zijn de voorrondes van het de-
battoernooi voor leerlingen van 
groep 7 en 8 van de Bronckhorster 
basisscholen in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

Aan het toernooi doen in totaal 14 
teams van 11 scholen in Bronckhorst 
mee. Twee groepen (4 scholen tegen 

-
gen een stelling moeten debatteren. 

groepen dan de gelegenheid om met 

Het toernooi

(met 4 scholen) naar de Bronckhor-

drie stellingen waarover wordt gede-
batteerd, één van de groepen met 4 

-
gen de twee scholen die het best ge-
presteerd hebben een herkansing 

van 17 februari gaan ook op 9 maart 

-
schooldebattoernooi op 21 april 2012. 

ter beschikking waar de deelnemers 
met enkele begeleiders naar toe mo-
gen (locatie is nog niet bekend).

De jury
-

-

Rogier Elshout van het Nederlands 

college), wethouder Arno Spek-
schoor en Rogier Elshout en op 9 
maart uit oud-wethouder Ab Boers, 

wethouder Josephine Steffens en 
Rogier Elshout.

Professionele training

leerlingen en leerkrachten een de-

training werd gegeven door een pro-
fessionele trainer van het Nederlands 

een raads- of commissielid. Burge-

vinden het van groot belang om de 
-

ren. Ze leren argumenten formuleren 
-

den maken intensief contact met de 

een enkele leerling ook de basis ge-
legd voor een politieke carrière. Het 

U kunt de voorrondes en de finale 
van het jongerendebattoernooi live 
volgen via www.bronckhorst.nl en 
na afloop via www.ideaal.org.

Welke school heeft de beste debaters van Bronckhorst?

in Hengelo heeft een nieuwe plek ge-
kregen. Sinds kort staat het in het 

-

-
naast is het centrum inmiddels her-
ingericht en om toeristen en recrean-
ten meer naar de ondernemers in het 
dorp te trekken, is in overleg met 

-

verplaatsen naar de hoek 

-

gratis parkeerplaats, om daarna 

routes waarnaar vanaf dit punt wordt 

vakantiegangers de weg om te gaan 
genieten van de Achterhoekse na-

restaurant in de buurt om de dag met 
een lekkere kop koffie met gebak of 
een diner af te kunnen sluiten. 

-
dels grotendeels gereed.

Hengelose TOP heeft nieuwe 

plek in dorpscentrum

-

kerstversierselen van de graven op de 
algemene begraafplaatsen. Hiermee 
willen we voorkomen dat verwelkte, 

grafversierselen de begraafplaatsen 
-

versierselen die na 26 februari a.s. 
-

op een vergoeding. Heeft u kerststuk-
ken geplaatst op een graf van een 

hierover vragen, neemt u dan contact 
met ons op via (0575)  75 02 50.

Verwijderen kerststukken op graven

-

en verkeer, groen en werk, inkomen 

wethouder over iets wat speelt in de 
-

de gemeente met sportaccommoda-
ties en het openbaar groen omgaat, 
met veiligheid op wegen en met men-

maken, maar het kan ook op een mo-
dernere manier: via het twitterspreek-
uur! Iedere dinsdag (tussen de mid-
dag) houden, om de beurt, de burge-
meester en de wethouders een twit-
terspreekuur om vragen te beant-
woorden die over hun vakgebied 

-

-
tact. Nog een reden om ons te volgen 
via twitter! Het eerstvolgende spreek-
uur is met wethouder Seesing op 

stellen door de hashtag #vraag-

dan graag met u in twittergesprek!

Twitter met ons 
tijdens het

twitterspreek-
uur iedere dins-
dag tussen 12.30 

en 13.00 uur
via #vraag-

bronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!



Toon: “Als u gehandicapt bent en u 
kunt uw auto niet voor uw deur par-
keren, dan kunt u bij de gemeente 
een aanvraag voor een eigen gehan-
dicaptenparkeerplaats indienen. 
Hieraan zijn enkele voorwaarden 
verbonden: zo moet u een gehandi-
captenparkeerkaart bezitten en niet 
op eigen terrein kunnen parkeren. 
De beschikbare parkeerplaatsen in 
uw straat moeten dusdanig vaak   
bezet zijn dat parkeren in de directe 
omgeving van uw woning of bestem-
ming vaak niet mogelijk is. Nadat u 
de aanvraag heeft ingediend beoor-
delen wij of hier in uw situatie inder-
daad sprake van is. We letten er ook 
op dat de aanleg van een gehandi-
captenparkeerplaats de verkeers-
veiligheid en het gebruik van de weg 
niet verstoren.”

Daan: “Voor het indienen van een 
aanvraag heeft u het volgende nodig: 
het nummer van uw gehandicapten-
parkeerkaart en het kenteken-   

nummer van de auto waarvoor u de 
aanvraag indient. De kosten voor de 
plaatsing van een verkeersbord, het 
onderbord en de paal komen voor 
uw rekening en bedragen: € 175,-. 
Deze kosten rekent u contant af bij 
uw bezoek aan de gemeente als u de 
locatie voor de parkeerplaats komt 
bespreken. Mochten wij de parkeer-
plaats niet toe kunnen kennen dan 
bent u de kosten voor het in behan-
deling nemen van de aanvraag 
verschuldigd. Deze bedragen € 14,-. 

U kunt de vergunningaanvraag voor 
een gehandicaptenparkeerplaats 
volledig digitaal met ons regelen.” 

Toon: “Heeft u een lichamelijke 
beperking zoals meneer Leussink 
waardoor u zelfstandig niet meer 
dan 100 meter kunt lopen? Dan ra-
den  wij u eerst aan een gehandicap-
tenparkeerkaart aan te vragen. Met 
deze kaart kunt u parkeren op ge-
handicaptenparkeerplaatsen in de 
meeste Europese landen. Dus vlakbij 
winkels en belangrijke instanties. 
Vaak is dit voldoende. U moet zich 
wel houden aan de lokale regels 
voor parkeren. Meneer Leussink 
heeft de kaart ook, maar bij zijn huis 
zijn dergelijke parkeerplaatsen niet 
en hij heeft geen eigen terrein om 
te parkeren.

De gehandicaptenparkeerkaart is 
max. 5 jaar geldig binnen de gehele 
EU. Vraagt u de kaart aan, dan wordt 
u medisch beoordeeld door Argo-
naut Advies, een instantie waar wij 
mee samenwerken. Er zijn enkele 
voorwaarden voor het aanvragen 
van de kaart: u kunt de aanvraag in-
dienen als zelfstandige bestuurder 
van een auto of brommobiel, of als 
passagier. Om in aanmerking te 
komen voor een gehandicaptenpar-
keerkaart moet u een aantoonbare 
loopbeperking hebben (niet meer dan 
100 meter zelfstandig, eventueel 
met loophulpmiddelen) als gevolg 
van een aandoening of gebrek van 
langdurige aard (minstens zes 

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

maanden). Vraagt u een passagiers-
kaart aan, dan moet u als aanvrager 
voor het vervoer van deur tot deur 
afhankelijk zijn van de hulp van de 
bestuurder.”

Daan: “Vraagt u voor het eerst een 
kaart aan, dan nodigt Argonaut u uit 
voor een gesprek. Daarna adviseren 
zij ons of u in aanmerking komt voor 
de kaart volgens de gestelde richt-
lijnen. Bij dat onderzoek worden uw 
persoonlijke omstandigheden mee-
gewogen. Een lichamelijk onderzoek 
is niet altijd nodig; vaak wordt vol-
staan met het stellen van vragen. 
Laat het zien als u medicijnen 
gebruikt of in behandeling bent bij 
een specialist. Vraagt u een passa-
gierskaart aan omdat u langdurig 
afhankelijk bent van de hulp van 

een bestuurder, dan wordt in het 
gesprek met Argonaut uw hulp-
afhankelijkheid beoordeeld.”

Toon: “Voor een gehandicapten-
parkeerkaart kunnen verschillende 
kosten gelden. Ik noem ze hier even:                                                                                                                             

-
zing aanvraag) € 13,60

€ 39,50 

medisch advies zonder spreekuur 
€ 118,50

medisch advies met aanvullende 
informatie behandelend specialist 
€ 194,50 

€ 39,50                                                                         
  

gemeente, vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via 
tel. (0575) 75 02 50. 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Joop Leussink is een alleenstaande eind 
60-er met een handicap. Hij kan gelukkig wel 
autorijden en iedere dag trekt hij erop uit. 
Om boodschappen te doen, naar de kaart-
avond te gaan, zijn dochter en haar gezin 
te bezoeken etc. Hij woont in een vrij drukke 
straat met weinig parkeerruimte en dat le-
vert regelmatig problemen op. Soms moet hij 
zijn auto zelfs een straat verderop parkeren. 
Kan de gemeente hier iets aan doen?

Deze week:  Aflevering 15
Gehandicapten-   
parkeerkaart/-plaats  

Sinds begin 2011 twittert de gemeen-
te met inwoners. Ca. 750 mensen vol-
gen inmiddels de account @gem_
bronckhorst. De gemeente vindt het 
belangrijk interactief met inwoners te 
communiceren en heeft de dienstver-
lening via twitter uitgebreid door voor 
ondernemers een eigen twitterac-
count te starten, waarop allerhande 
economisch nieuws vanuit de ge-
meente en ondernemend Bronck-
horst staat. De accountnaam is:
@bedrijvigbhorst en staat sinds kort 

ga ons volgen! 

Heeft u vragen over vestigingsmoge-
lijkheden, vergunningen, het keur-
merk veilig wonen, bestemmings-
plannen of belangenorganisaties op 

deze nieuwe twitteraccount kunt u 
het kwijt. Daarnaast blijft u met uw 
vragen natuurlijk ook terecht kunnen 
bij onze bedrijvencontactfunctionaris, 

de heer Peter van der Meulen, door 
hem te bellen (tel. (0575) 75 02 50) of 
te e-mailen (info@bronckhorst.nl).

Speciaal voor Bronckhorster ondernemers
Gemeente gestart met ondernemerstwitter @bedrijvigbhorst

De nieuwsbrief van februari komt 8 
februari a.s. uit! Voor ouders, op-
voeders en iedereen die graag meer 
wil weten over het opvoeden en op-
groeien van kinderen. Met deze 
maand onder andere:

alcohol

nodig voor hun kinderen

-
zorg

Mis hem niet en geef u gelijk op: 
mail naar info@cjgbronckhorst.nl 
onder ver-
melding van 
‘nieuwsbrief’, 
scan de QR-
code of kijk 
op www.cjg-
bronckhorst.

-
brief

Nieuwsbrief Centrum Jeugd 

en Gezin Bronckhorst

De monumentencommissie verga-
dert op 15 februari a.s. om 09.00 
uur in het gemeentehuis (zaal To-
ren) in Hengelo. De vergadering is 
openbaar. De agenda voor deze 
vergadering vindt u op www.
bronckhorst.nl.

Monumentencommissie vergadert 15 februari



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.

Het kan zo maar. U staat helemaal 
opgedost in uw carnavalsoutfit met 
een stel vrienden en kinderen te ge-
nieten. Leuke muziek, geweldig 
feest, kortom helemaal gezellig. Uw 
buurman komt langs met een pla-
teautje bier. Terloops neemt uw zoon 
van 14 ook een glas. Denkt u dan on-
middellijk aan ‘geen 16, geen druppel’ 
of laat u het deze keer gaan?

Carnaval staat weer voor de deur. Dat 
betekent drie dagen en nachten onge-
limiteerd feesten voor jong en oud. 
Wist u, dat carnaval naast de feestda-
gen en de zomervakantie één van de 
meest gebruikelijke momenten is, 
waarop kinderen hun eerste glas al-

cohol drinken? Dat is logisch, want al-
cohol en carnaval zijn sterk met el-
kaar verbonden. De sfeer is erg losjes 
en de sociale controle van ouders of 
andere volwassenen is laag. 

Eerste glas leidt snel tot meer
Het moment waarop een kind het eer-
ste glas drinkt, is de start van een pa-
troon van vaker en steeds meer drin-
ken. Gemiddeld is een kind na dat eer-
ste glas binnen anderhalf jaar voor 
het eerst dronken. En niet meer drin-
ken of matigen wordt dan steeds 
moeilijker. Terwijl we weten dat alco-
hol schadelijk is voor de hersenen. De 
hersenen zijn nog in ontwikkeling en 
pas rond het 24e jaar volgroeid. Alco-

hol remt deze groei. Ook tijdens de 
carnaval is het belangrijk dat ouders 
consequent blijven in het stellen van 
regels: zolang mogelijk het alcoholge-
bruik uitstellen, ten minste tot 16 jaar. 
Praat daarom tijdig en openhartig met 
uw kind, zodat kinderen weten waar 
ze aan toe zijn. Bedenk samen met uw 
kind hoe hij of zij nee kan zeggen als 
een drankje wordt aangeboden. Hoe 
langer alcohol drinken uitgesteld 
wordt, hoe kleiner de kans dat veel al-
cohol drinken een gewoonte wordt.

Enkele tips

tijdens carnaval niet drinkt

wie u op stap gaat de afspraak dat 
zij uw kind geen alcohol aanbieden

-
men voorbeeldsituaties te oefenen

geeft uw kind het idee dat alcohol 
best kan op deze leeftijd!

toch gedronken heeft, bespreek dit 
dan de volgende dag op een rustig 
moment. Geef duidelijk aan dat u 
niet wilt dat uw kind drinkt

-
trekkelijk alcoholvrij alternatief 
voor een feestelijk drankje, bijvoor-
beeld een Happy Drink. Op www.
happydrinks.nl leest u meer hier-
over

Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u 
meer informatie, een cursus en con-

ggdgelre-ijssel.nl. Dit is een artikel in 
-

matiging Jeugd in de Achterhoek en 

(waaronder Bronckhorst), politie, 
Halt, IrisZorg, Tactus en GGD Gelre-
IJssel samen met regionale en plaat-
selijke partners hebben opgepakt.

Geen alcohol onder de 16, ook niet met carnaval!

 Uit de raad
Commissievergadering
9 februari 2012
De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle ver-
gaderen op 9 februari a.s. in verga-
derzaal Kruis van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de agenda van de 
gecombineerde vergadering. De ver-
gadering is openbaar. U bent dus van 
harte welkom om deze bij te wonen.

2012
 In verband met de aanscherping 

van de Wwb per 1 januari, wordt 
-

dening Wet werk en bijstand ge-
meente Bronckhorst 2009 en de 

-
lenverordening Wwb, Ioaw, Ioaz en 
Bbz vast te stellen. De aanpassing 
kan gevolgen hebben voor inwo-

ners met een uitkering

gemeenteraad jaarlijks op de 
hoogte gesteld van de uitvoering 

-
gen de raad de leerplichtverslagen 
2009-2010 en 2010-2011 vast te 
stellen 

 over het vaststellen van de begro-
ting 2012 en de meerjarenbegro-
ting

 Het standpunt van de gemeente is 
dat de bijdrage ongewijzigd moet 
blijven

 Tot nu toe heeft de inschrijvings-
procedure niet geleid tot een con-

creet resultaat. De komende perio-
de gaat de gemeente met de beste 
inschrijvers in onderhandeling 
over een overeenkomst voor de 
ontwikkeling en realisatie 

in de vorm van garantstelling kan 
de gemeente subsidie bij de pro-
vincie aanvragen voor verbouw, 
aanpassing of nieuwbouw van 
dorps(buurt) huizen of Kulturhu-
sen

voor de millenniumdoelen
 Om als gemeente de millennium-

doelen te realiseren (bijv. opwek-
king duurzame energie) is budget 
nodig. De raad wordt geïnformeerd 
over de stand van zaken van de VN 
campagne en ons beleid daarbij 
voor de toekomst

gaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
raadsvergaderingen kunt u wel hier 
inspreken over onderwerpen die op 
de agenda staan, met uitzondering 
van presentaties en actieve informa-
tievoorziening. Als u tijdens de ver-
gaderingen het woord wilt voeren, 
kunt u zich hiervoor, bij voorkeur ui-
terlijk 24 uur voor aanvang van de 

vergaderingen, aanmelden bij de 

spreektijd is vijf minuten. 

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl.

2012, Horecacombinatie Baak
-

-

muziekvereniging Crescendo

15.00 uur, carnavalsvereniging DGWW

-

-

25 maart 2012, Engbers motors bv
-

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

den Berg

Aanvragen

Ontvangen op 29 januari 2012: 

Ontvangen op 1 februari 2012: 

Ontvangen op 22 januari 2012: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 

liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
-

terbassin

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

brandstoffenhandel) naar wonen te wijzigen en bouw van vier woningen mogelijk te maken 
 

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving 
Afgegeven op 26 januari 2012:

De Zwaan

-

Drank- en Horecawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Aangepaste omgevingsvergunningen 

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

Waterwetvergunningen 

-

Verleende vergunningen

Voorbereidingsbesluit ‘De Kwekerij Hengelo (ged.)’

-

-

-

→ →
-

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bonte Koeweg 4 Baak’

Bestemmingsplannen

-

→ →
-

Inspraakreactie indienen?
-

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelosestraat 2 
Keijenborg’

-

-

→ →
-

Mogelijkheden voor beroep
-

-

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Vierakkersestraatweg 22 
Vierakker’

-

-
→

→

Mogelijkheden voor beroep
-

-

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 
2010; Wolsinkweg 6 Keijenborg’

-

-

→ →
-

Mogelijkheden voor beroep
-



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’
Het bestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’ is op 19 januari 2012 onherroepelijk geworden. Het be-
stemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een rond-
weg om Hummelo met bijbehorende voorzieningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2012 

keuringen toe te staan. Grondverzet in de Achterhoek wordt hiermee gemakkelijker en is aan 

op 1 juli 2012. 

U kunt de stukken ook inzien via www.bronckhorst.nl onder Actueel. 
 
Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op dit 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 6,5 (l/100 km) / 23,3 - 15,4 (km/l); CO2 - emissie: 114 - 154 (g/km). Uitstoot- en 
brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

TM

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN 
STANDAARDUITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TEL. 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TEL. 055-3696212

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Kip ‘Cupido’
voor 2 personen  17,-

BakkerBakker

V j p j !
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Profile Bleumink 

ALLE 
DAMESLAARZEN

KINDERSCHOENEN
(ook de niet afgeprijsde)

Alléén op 11 februari 2012
tussen 9.00 en 16.00 uur

Giesen Schoenmode

EN ALLE 
OPRUIMING
1/2 PRIJS
(m.u.v. nieuwe collecties)
Alléén op 11 februari 2012
tussen 9.00 en 16.00 uur

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 11 februari vroeg uit de veren    

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. 

Zo kunt u niet alleen als eerste genieten van de 

 lage prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, 

maar ook van een heerlijk glaasje verse jus d’orange 

en een warm croissantje. Dat is pas een mooi 

begin van het weekend!

Opruiming 
 Vorden

JUBILEUM ACTIE PROFILE BLEUMINK 
VORDEN - ZUTPHEN SAMEN 30 JAAR

ALLE SNOWBOOTS
& SNEEUWLAARZEN
10 EURO KORTING

(dames, heren en kinder)
Alléén op 11 februari 2012
tussen 9.00 en 16.00 uur

Op veel exclusieve fietsen 
van Profile Bleumink

 30% korting

GAZELLE NERJA 

30% korting 

van  649,=  voor   449,=

Kijk voor meer 
alles de deur uit 
aanbieding op 
onze site
 
Of klik op deze 
qr code



Kerkstraat 3   Grand Bistro de Rotonde

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 11 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 11 febr. t/m 26 mei

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 11 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 11 febr. t/m 26 mei

UITVERKOOP
Zaterdag verlagen we nog 

1 keer de prijzen!

Alle kleding met een sticker

50% extra korting 

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9 

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 11 FEBRUARI

HABBEKRATS
 5,- of  10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Only
DEPT
P.M.E.

Scotch & Soda
Maromod
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8 

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen  (v/d originele prijs)

Restanten al vanaf  5,= 
Dus heel veel halen...    heel weinig betalen

op alles uit de ‘keuken’ 
krijgt u op 11 februari 
van 11.00 tot 17.30 uur 
10% korting! (alleen eten)   
Dat maakt het winkelen nog leuker...

Van 08.00 tot 09.00 uur
ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

7,50
per persoon (normaal  11.50)

Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Burg. Galleestraat 12 Roosenstein Quality Wear

RESTANTEN 
OPRUIMING

KORTINGEN TOT WEL 70%

INFO@TOP1TOYSVORDEN.NL
WWW.TOP1TOYSVORDEN.NL

Dorpsstraat 15 Top1Toys Sueters

Alles de deur uit!! 
Op zaterdag 11 februari 

van 08.00-17.00 uur
Restanten nu 

 8.00 -  45.00
10% extra korting 

op alle kortingsartikelen!!

Alle wintersmode:
40%  50%  70%  90% 

korting
NU EXTRA 15% KORTING
Over de afgeprijsde prijs

Raadhuisstraat 2    Tuunte Fashion
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Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink



‘Is een bestemmingswijziging van de 
boerderij van agrarisch naar wonen 
dan niet mogelijk?’ Is een vraag die 
Bert Lebbink van Van Zeeburg, Lui-
mes & Lebbink Makelaars vaak te ho-
ren krijgt. ‘Nee, in de praktijk niet, en 
dit heeft geleid tot een nijpende leeg-
stand van voormalige boerderijen.’ 
Maar er gloort hoop. Al een paar jaar 
geleden nam de Tweede Kamer met 
ruime meerderheid een motie aan 
van CDA-Kamerlid Van Heugten om 
de status van de zogenoemde ‘plat-
telandswoning’ wettelijk te veranke-
ren. Afgelopen november werd een 
-aangepast- wetsvoorstel aan de 2de 
kamer aangeboden en in december jl. 
oordeelde de Raad van State positief. 

Als het wetsvoorstel wordt aangeno-
men, is de planologische status van 
gebouwen voortaan bepalend voor
de mate van milieubescherming.
Waarvoor een gebouw feitelijk wordt
gebruikt, is niet langer van belang.
Bewoning van (voormalige) agrari-
sche bedrijfswoningen – ‘plattelands-
woningen’ – door niet-agrariërs kan
dan worden toegestaan zonder dat
dit leidt tot een aanscherping van de
milieueisen voor een nabijgelegen 
agrarische bedrijf. Zo wordt de trans-
formatie van (delen van) het platte-
land van zuiver agrarisch naar meer
gemengde functies gemakkelijker. 
Maar de ruimere bewoningsmoge-
lijkheid door niet-agrariërs vloeit niet
automatisch uit deze wet voort. Hier-
voor is een ruimtelijk besluit van het
gemeentebestuur nodig.

Bert Lebbink: ‘Buitenstate makelaars
zijn als geen ander gespecialiseerd in
wet- en regelgeving van het buiten-
gebied waarbij de bestemming van
een pand; gemeentelijke handhaving;
omringende bedrijvigheid en mi-
lieucontouren, naast veranderende
wet- en regelgeving doorslaggevende
rollen kunnen spelen voor (ver)ko-
per of bewoner. Niet voor niets zijn 
Buitenstate makelaars vanwege hun
expertise en kennis geselecteerd om 
de aan- en verkopen in het buitenge-
bied in goede banen te leiden. Daar-
bij is ons uitgangspunt identiek aan
die van de overheid: het zoeken van
een gezonde balans tussen economie
en ecologie. Voorop staat om in ons
overvolle Nederland een mooi land-
schap te creëren om in te werken, te
recreëren én te wonen.’

Raad van State positief over 
wetsvoorstel ‘plattelandswoning’
Regio -Wist u dat agrariërs die 
stoppen met hun werk, momen-
teel een vrijwel onverkoopbare 
woning hebben? Dit omdat de 
boerderij in de milieuwetgeving 
wordt gezien als een bedrijfswo-
ning waardoor alleen mensen die 
er werken, er ook mogen wonen. 
Daarnaast komt het maar al te 
vaak voor dat bewoners van een 
boerderij, die geen deel meer 
uitmaakt van een boerenbedrijf, 
conflicten krijgen met agrariërs 
in de omgeving over beperkingen 
van geluid- en stankoverlast. Ma-
kelaars die zijn gespecialiseerd in 
het buitengebied, de Buitenstate 
Makelaars, merken vaak dat men-
sen onvoldoende op de hoogte 
zijn van de vaak complexe wet- en 
regelgeving in het buitengebied, 
terwijl dit gebied voor velen juist 
gelijk staat aan vrij en onbelem-
merd wonen.

Inwoners van de gemeente Bronck-
horst konden de burgervader in de 
middag tussen 12.30 en 13.00 uur 
vragen stellen door een twitterbe-
richt met vraag en hashtag #vraag-
bronckhorst te versturen. Aalderink 
zat op zijn werkplek in het gemeen-
tehuis achter zijn iPad en gaf meteen 
antwoord op de vragen. Zo liet hij de 
persoon met het twitter-account @
lancasterzel weten dat voor 1 april 
meer bekend wordt over wat er gaat 
gebeuren met de Lancaster die in 
1944 neerstortte in Zelhem. De wrak-
stukken van de bommenwerper en de 
stoffelijke resten van de bemanning 
zitten vrijwel zeker in de bodem van 
een weiland aan de Hummeloseweg.

Van geheel andere orde waren de 
vragen over bijvoorbeeld de lantaarns 
aan de Doetinchemseweg in Zelhem 
die niet meer werken, het buitenge-
bied in Steenderen en het nut van een 
vacaturebank voor vrijwilligerswerk. 
Eerstgenoemde vraag beantwoordde 
Aalderink met een verwijzing naar 
een daarvoor bestemd formulier op 
de gemeentesite. De persoon die zich 
afvroeg ‘hoe het komt dat het bui-
tengebied van Steenderen zo zwaar 
weegt voor een aanpassing in het 
bestemmingsplan’, kreeg de mede-
deling dat Steenderen niet anders 
wordt behandeld dan de rest van de 
gemeente. 

Op het eind van het twitterspreekuur 
dat een half uur duurde, kreeg Aal-
derink nog de vraag of een vacature-
bank voor vrijwilligers wel zin had. 
Volgens een twitteraar staan daar 
banen op die eigenlijk betaald moe-
ten zijn. “Vrijwilligerswerk is vaak 
een opstap naar regulier werk” en 
“vrijwilligerswerk heeft vaak ook een 
andere motivatie dan een betaalde 
baan”, waren de antwoorden die de 
burgemeester daarop gaf.

MEEDOEN OF AFHAKEN
Volgens Aalderink kun je als over-
heid zijnde in de huidige samenle-
ving moderne communicatiemidde-
len niet negeren: “Het is meedoen of 
afhaken”. De burgemeester heeft zelf 
bijna 1300 volgers op Twitter en ziet 
vooral de kansen van social media. 
“Er wordt steeds meer van de bur-
gers verwacht, dan is het belangrijk 
dat je als overheid makkelijk te berei-
ken bent voor vragen.” Bang voor een 
stortvloed aan vragen van twitteraars 
die uiteraard ook een antwoord ver-
wachten, is de ‘twitterburgemeester’ 
niet. “Onze organisatie is er op inge-
steld om burgers naar de juiste plek 
te sturen.” Volgens Aalderink kun-
nen er bovendien ook lessen worden 
getrokken uit de twitterspreekuren. 
Als er over een bepaald onderwerp 
veel vragen zijn, dan weet je dat er 
ingegrepen moet worden. 

De volgende bestuurder die vragen 
via twitter beantwoordt, is wethouder 
Dorien Mulderije. Zij heeft economi-
sche zaken, coördinatie plattelands-
ontwikkeling en recreatie en toeris-
me in haar portefeuille. Mulderije is 
dinsdagmiddag 31 januari eveneens 
tussen 12.30 en 13.00 uur online.

IPAD
Het credo ‘meedoen of afhaken’ is 
voor Aalderink tevens van toepassing 
op bijvoorbeeld het gebruik van iPads. 
De collegeleden kregen 10 januari al-
lemaal zo’n tabletcomputer. “Een his-
torische dag”, lacht de burgemeester, 
maar serieus is hij in zijn overtuiging 

dat deze gadget de vervanger is van
de stapel papierwerk die collegeleden
meeslepen naar vergaderingen. “Het
is nu nog even wennen aan het ‘bla-
deren’ door alle stukken op een iPad,
maar dit is zeker de toekomst.” Over
een tijdje gaan ook de raadsleden ver-
gaderen met tabletcomputers.

Burgemeester Aalderink krijgt vragen over 
bommenwerper en kapotte lantaarns
Hengelo - Burgemeester Henk Aalderink kreeg dinsdag tijdens het 
eerste twitterspreekuur van de gemeente Bronckhorst onder andere 
vragen over de bommenwerper in Zelhem, defecte lantaarnpalen, het 
bestemmingsplan buitengebied en vacatures voor vrijwilligers. Aal-
derink is tevreden over het verloop van deze nieuwe manier van com-
municeren met burgers. Het is belangrijk dat de drempel laag is in 
deze tijd waarin er van burgers steeds meer wordt verwacht, zo legt 
hij het idee voor het twitterspreekuur uit. “De gemeente kan boven-
dien veel opsteken uit deze gesprekken.” Aalderink is duidelijk over 
de inzet van moderne communicatiemiddelen: “Het is meedoen of 
afhaken”.

Burgemeester Aalderink beantwoordt vragen van burgers tijdens het twitterspreekuur dat dinsdag 24 januari voor het eerst werd gehouden.

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

Nu drie jaar geleden heeft 
Jansje deze techniek, die 
uniek is in Nederland, uit 
Amerika gehaald. Met name 
de portretten, die zij ook in 
opdracht maakt, spreken tot 
ieders verbeelding. Tijdens de 
vier lessen van elk twee uur 
wordt in kleine groepen deze 
techniek uitgelegd en kun-
nen de deelnemers zelf direct 
met de opgedane kennis aan 
de slag. De eerste lesdagen 
zijn op iedere eerste dinsdag 
en donderdag ochtend van 
de maand van 9.30 tot 11.30 
uur. Of dinsdag en donderdag 
avond van 20.00 tot 22.00 uur. 
Jansje geeft cursus in haar 
atelier Art Design, Olburgse-
weg 17 te Olburgen. Neem 
voor opgave of meer informa-
tie contact op met Jansje Koen 
(06)42022316 of email naar 
jansjekoen@live.nl

Site www.artdesignkoen.nl

Starters 
cursus 
Dry 
Brush 
Painting
Olburgen - Jansje Koen heeft 
zich gespecialiseerd in de zo-
genaamde Dry Brush tech-
niek. Ze schildert met bijna 
droge penselen in olieverf 
op aquarel papier, waardoor 
dat speciale ‘fotografische’ 
effect wordt verkregen.

Cursiste met haar dry brush paint portret in het Atelier Art Design van Jansje Koen.
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Deze laatste middag neemt Alma 
Smit - performer en verhalenvertel-
ler - voor haar rekening, waarbij 
Hans Huurdeman haar begeleidt op 
de piano. Léon van der Meer zorgt 
met zang en gitaar voor het overige 
muzikale gedeelte. 
Alma vertelt sprookjes, mythen en on-
zinverhalen voor kinderen en volwas-
senen. Haar verhalen zijn vol dans en 
muziek; zij neemt het publiek mee 
naar een andere wereld. Het plezier 
staat voorop, maar het publiek loopt 
ook het gevaar emotioneel geraakt 
te worden. Léon laat zich inspireren 
door zijn ‘helden’ James Taylor, Si-
mon & Garfunkel, Harry Sacksioni, 
maar bovenal door John Denver. Hij 

zal veel muziek van deze sterren la-
ten horen maar daarnaast ook eigen 
composities. Reserveren via www.
tom-vorden.nl of bellen met 0575 - 
555783. Geen vervoer of men wil lie-
ver niet alleen? Dan tot vrijdag 17.00 
uur bellen met 06- 57079558. U wordt 
dan opgehaald en thuisgebracht, uw 
rolstoel of rollator kan ook mee. Hier-
na start het gewone programma in 
TOM op elke eerste vrijdagavond en 
derde zondagmiddag van de maand. 
Op 19 februari stelt een stoet plaat-
selijke bekendheden zich voor onder 
de naam ‘Barden van Bronckhorst’: 
Arjan Verschuur, Gery Groot Zwaaf-
tink en Mees.

Vijfde en laatste Midwintervertelling in TOM
Vorden - Zondagmiddag 12 febru-
ari om 15.00 uur vindt in Theater 
Onder de Molen te Vorden de laat-
ste midwintervertelling plaats. 
De organisatie kijkt met een goed 
gevoel kijkt terug op een mooie 
reeks voorstellingen waarin een 
lach en een traan om voorrang 
streden. Prachtige verhalen van 
Iers tot Joods, van oer-Hollandse 
winterverhalen tot sprookjes van 
Godfried Bomans en altijd om-
lijst door passende muziek.

Alma Smit

Leon v..d. Meer

Van pure ‘down to earth’ rock tot ge-
voelige ballads. 
Tevens zal de RealTimeShowband de 

avond aanvullen met pop & rockmu-
ziek van hun uitgebreide repertoire. 

RealTimeShowband is in de Achter-
hoek en omstreken bekent als een 
coverband met muzikanten die alles 
nog echt ‘Live’ spelen. 

Kom op tijd want vol is vol en geniet 
van een muzikale caféavond op 11 
februari!

Op 11 februari in Café Heezen

RealTimeShowband ‘Goes Anouk’

Steenderen - Nogmaals een ‘Anouk avond’, dit na het grote succes van 
het vorige café optreden. Puur ‘live’ entertainment en een spectacu-
laire caféavond in Café Heezen in Steenderen met onder andere een 
zinderende live set van topzangeres Anouk!

En elk jaar tijdens de jaarlijkse vakan-
tiesluiting in januari  staan op het 
parkeerterrein van De Tuinkamer de 
auto’s van aannemersbedrijf Uenk, 
installatiebedrijf Altena en schilders-
bedrijf Hasselo uit Ruurlo.
16 Jaar geleden begonnen Jos en Ria  
met 9 hotelkamers,  dit werd uitge-
breid naar 11 hotelkamers en vanaf 
dit jaar staat de teller weer  op 9 ho-
telkamers. Eerder waren twee kleine 
kamers al verbouwd tot één luxe ka-
mer en dit jaar zijn ook weer twee 
kleine kamers samengevoegd.
Nu, na 16 jaar, zijn alle kamers ge-
renoveerd. De Tuinkamer heeft drie 
standaardkamers, vier comfortka-

mers en 2 deluxe benedenkamers.
Was De Herberg in 1996 nog een
eenvoudig pension, nu is De Tuinka-
mer een klein luxe hotel geworden, 
waarbij de prijs/kwaliteit goed in de
gaten wordt gehouden. Het restau-
rant heeft een bib gourmand van de
Michelin en een ‘smiley’ van de res-
taurant- en hotelgids Gault Millau,
wat staat voor een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding.
Op zondagavonden kunt u extra
voordelig terecht bij De Tuinkamer. 
Dan wordt namelijk een driegangen
verrassingsmenu geserveerd voor
euro 27,50. (Zie de advertentie elders
in de krant).

Nieuws van Restaurant 
Hotel De Tuinkamer

Ruurlo - Jos en Ria Weel hebben 16 jaar geleden Pension Boerderij De
Herberg - inmiddels omgedoopt tot Restaurant Hotel De Tuinkamer -
overgenomen van de familie Lamme.

Luxe benedenkamer.

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

In februari maken deelnemers kans 
op een arrangement bij Huize Nij-
hof in Aalten, de beste Bed & Break-
fast van Nederland in 2010. Ga naar 
www.winnenmetweevers.nl om mee 
te doen.

Winnen met Weevers

Vorden - De kop is eraf. De eerste winnaar van Winnen met Weevers is 
de heer Van der Mast uit Lichtenvoorde. Hij won een Bed & Breakfast-
arrangement voor twee bij B&B Olthuys aan de Mosselseweg in Vor-
den. Eigenaar Gijs van den Beiggelaar en Gerwin Nijkamp van Weevers 
Grafimedia reikten de cheque maandag bij de Vordense Bed & Break-
fast uit.

De heer en mevrouw Van der Mast ontvangen de waardecheque uit handen van Gerwin Nijkamp (Weevers Grafimedia) en Gijs van den 
Beiggelaar (Olthuys).
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Ook de wijze van aanplant, de tradi-
tionele inrichting van het boerenerf 
en de verschillende streekeigen ras-
sen werden besproken alvorens in 
een boomgaard met jonge bomen 
de snoeischaar daadwerkelijk ter 
hand werd genomen. Deelnemers ga-
ven daarbij aan dat het gezamenlijk 
rondom de boom bespreken van wel-
ke takken weggeknipt zouden kun-
nen worden tot betere ingrepen leidt 
dan wanneer ze zoiets alleen zouden 
moeten doen. Bijvoorbeeld het weg-
knippen van een derde van de takken 
om tot een goede kroonontwikkeling 
te komen, voelt gauw als te rigoureus 
en daarom is overleg en samenwer-
king belangrijk.
Na de traditionele erwtensoep plande 
de groep vrijwilligers haar werkzaam-
heden voor de komende maanden: 
uit letterlijk alle windstreken van de 
gemeente Bronckhorst hadden eige-
naren van kleine particuliere boom-
gaarden zich aangemeld. Deze bewo-
ners van het buitengebied hadden 
daarbij aangegeven om uiteenlopen-
de redenen niet zelfstandig tot een 
goed onderhoud te kunnen komen. 
Onder voorwaarden van het meewer-
ken door de eigenaar en een gepaste 
catering kan de 10 koppige brigade (8 
mannen en 2 vrouwen) dit werk nu 
uit gaan voeren.
Nu de opleiding voltooid is gaat de 
groep zelfstandig aan de slag. Land-
schapsbeheer blijft vanuit haar lang-

jarige afspraken met de provincie
deze landschapsvrijwilligers begelei-
den. Zo kan de brigade beschikken 
over een aanhanger met gereedschap
en ladders, worden de brigadiers
opgenomen in de vrijwilligersverze-
keringen en kan tevens met behulp
van aanvullende themacursussen,
een jaarlijkse praktijkdag en via het 
vragenloket de deskundigheid van de
vrijwilligers verder uitgebouwd wor-
den.
De Gemeente Bronckhorst en de
dorpsbelangenorganisatie Hengelo 
die samen met het Aeolusfonds en
Landschapsbeheer Gelderland de
hoogstambrigade Bronckhorst finan-
cieel mogelijk maakten, toonden zich
allen tevreden met deze nieuwe groep
vrijwilligers die behalve deskundig is
ook gelijk liet zien daadkrachtig aan
de slag te zullen gaan. Aan het einde
van de dag bij het oprichten van de 
brigade meldden zich direct nog en-
kele geïnteresseerden aan om de bri-
gade te komen versterken.

Voor verdere informatie over de
vrijwillige Hoogstambrigade Bronck-
horst kunt u contact opnemen met 
coördinator mevrouw Iet Feith (0575
764040) of via de Gemeente Bronck-
horst afdeling Natuur en Landschap
mevrouw Willy Kempers (0575 750
250). Voor algemene informatie over
Hoogstambrigades kijk op 
www.landschapsbeheergelderland.nl

Oprichting Hoogstambrigade 
Bronckhorst

Regio - Eind januari vond de feitelijke oprichting van de Hoogstambri-
gade Bronckhorst plaats. Op deze vierde en tevens laatste cursusdag
liep Michael Witjes van Landschapsbeheer aan de hand van vragen 
van de deelnemers de lesstof nog eens door: de essentie is dat de vaak
beeldbepalende hoogstambomen een gewas vormen dat regelmatig 
onderhoud vereist. Thema’s als vormsnoei, snoei van jonge bomen, 
het wegwerken van achterstallig onderhoud en een aantal ziekten 
kwamen aan de orde.

Han Peters (Keizer Motorenrevisie 
Doetinchem), Berry Imhoff (Imhoff 

Voeg- en Straalbedrijf) en Ellis Garrit-
sen (Sportherberg de Veldhoek) waren 

bereid om deze kleding te sponsoren. 
Ze werden daarvoor door de leden be-
dankt met een boeket bloemen. 

Op de foto spelers en speelsters van 
‘De Veldhoek’, samen met de drie 
sponsoren, die zelf ook actief lid zijn.

Nieuw tenue voor biljarters 
De Veldhoek

Veldhoek - Biljartvereniging De Veldhoek bestaat al meer dan 30 jaar 
en heeft zowel teams die spelen bij de Koninklijke Bond als bij Biljart-
bond De IJsselkring. Voor de biljarters van de Koninklijke Bond werd 
het weer tijd voor nieuwe kleding, om goed voor de dag te kunnen 
komen tijdens de wedstrijden.

De Lionsclub doet deze actie voor het 
goede doel. Dat betekent dat de gehe-
le opbrengst van de verkoop van de 
tulpen naar een door de club gekozen 
goed doel gaat. De goede doelen van 
Lionsclub Bronckhorst zijn dit jaar: 
Stichting noodhulp Zelhem, Hospice 
Sravana in Doetinchem en Medische 
kliniek in Sawla, Ghana, de Friends 
Maternity Clinic. De Stichting nood-
hulp Zelhem is een doel binnen de 
gemeente Bronckhorst. De stichting 
werkt met vrijwilligers. Naast subsi-
die van de gemeente is zij aangewezen 
op giften van instellingen en particu-
lieren. De stichting zorgt voor nood-
hulp, maar organiseert ook allerlei 
projecten, zoals telefooncirkels, open 
huiskameravonden, soos voor senio-
ren en voor gehandicapten, maar ook 
bezoekwerk aan inwoners van de 
voormalige gemeente Zelhem. 
Het Hospice Sravana in Doetinchem 
is een regionaal doel. In dit hospice 
wordt palliatieve zorg geboden in een 
gasthuis en in de thuissituatie. De 
zorg wordt geboden door geschoolde 
vrijwilligers. Sravana biedt zorg ook 
aan mensen uit de gemeente Bronck-
horst. 
De medische kliniek in Sawla, Gha-
na, de Friends Maternity Clinic, een 
vroedvrouwenkliniek in Midden-Gha-
na is een internationaal doel. De kli-
niek wordt geleid door een Ghanese 
vroedvrouw, zij is een vriendin van 
een van de Lionsleden, zodat deze 
donatie direct op de plaats komt, 
geen strijkstokverhalen. De kliniek 
heeft behoefte aan van alles: bedden, 
medische hulpmiddelen, een echo-
apparaat enz. enz. De financiën van 
de kliniek worden ingezameld door 
de stichting Tro-tro (www.trotro.nl), 
een Nederlandse organisatie, met als 
doel het ondersteunen van kleinscha-
lige projecten ter verbetering van de 
gezondheidszorg in Ghana. Het is een 

non-gouvernementele organisatie, in-
geschreven bij de KvK. 

De leden van de Lionsclub gaan langs 
de deuren op de volgende data en 
plaatsen en zij zijn vanaf 09.00 uur ’s 
morgens te verwachten: op 11 febru-
ari in Steenderen, Baak en Toldijk; op 
25 februari in Hengelo; op 3 maart in 
Vorden en Wichmond; op 17 maart 
in Hummelo, Keppel en Drempt en 
op 31 maart in Zelhem. 

De kosten zijn 3 euro per bos. Kopers 
krijgen hiervoor prachtige tulpen in 
allerlei kleuren, maar maken natuur-
lijk zelf de keuze. Zij mogen zoveel 
bossen als gewenst kopen, maar na-
tuurlijk kan 1 bos ook! 
De Lionsclub rekent op de inwoners 
van de gemeente Bronckhorst zodat 
zij er samen weer een groot succes 
van kunnen maken. Maak het gezel-
lig in huis met verse tulpen en help 
daarmee een goed doel!

Tulpenactie van Lionsclub Bronckhorst
Bronckhorst - Net als vorig jaar 
gaat Lionsclub Bronckhorst dit 
voorjaar weer tulpen verkopen. 
Het voorjaar is in volle gang en 
Jordi Wesselink van IJsseltulp 
uit Toldijk gaat tot Pasen volop 
voor aanvoer van verse tulpen 
zorgen! Dus wat betreft de Lions-
club Bronckhorst kleurt de Ach-
terhoek straks weer paars, rood 
en geel.

De Lionsclub Bronckhorst organiseert ook dit jaar een tulpenactie.
Arno en Huberta zijn de oprichters 
van een pelgrimsherberg in Saint 
Jean Pied de Port, Frankrijk. De her-
berg heet L ‘Espritdu Chemin: de 
geest van de weg.
Voor velen een startpunt of een halte-
plaats op weg naar Santiago de Com-
postella.
Ze werken daar zes maanden per 

jaar, als vrijwilliger, samen met an-
dere vrijwilligers.
Daarnaast gaan ze ook zelf op pad
als pelgrims. Op weg richting Jeruza-
lem. 

De overige maanden zijn ze in Neder-
land. Ook daar zijn ze vaak bezig met
activiteiten in ‘de geest van de weg’. 
De start is op 2 februari om 18.00 uur
met een pelgrimsmaal. Van harte
welkom op de Deel, Banninkstraat
20 te Hengelo GLD. De bijdrage in de
kosten is 10 euro. 
Opgave telefonisch 0575-462973 of 
via de mail info@agnesbrinke.nl

Lezing Spiritualiteit en 
Pelgrimeren
Hengelo - Op zondag 12 februari 
komen Arno Cuppen en Huberta 
Wiertsma naar Hengeloom een 
lezing te houden over Spirituali-
teit en Pelgrimeren. Het thema is: 
stap voor stap.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Het programma wordt ondersteund 
door Stichting Voedingscentrum Ne-
derland en het Groentenfruitbureau.
Het doel is om kinderen te leren ge-
zonder te eten. Drie maal per week
kunnen de kinderen genieten van
onder andere sinaasappelen, peren
en oranje paprika. Samen eten doet
eten blijkt uit onderzoek. En wellicht
maken kinderen kennis van groente
en fruit die ze voorheen nog niet ken-
den. De kinderen mogen nog enkele
maanden hiervan genieten. Dus hoort
u in de buurt van CBS Veldhoek om-
streeks 10.00 uur een enorm gesmik-
keld. Dan weet u het: CBS Veldhoek
gaat voor gezond!

Leerlingen ‘smullen’ drie maal per week fruit
Basisschool Veldhoek gaat 
voor gezond
Ruurlo - Leerlingen van basis-
school Veldhoek zijn begonnen 
met het smullen van groente en 
fruit dat op school gratis ver-
strekt wordt. De school krijgt dit 
aangeboden via het EU- school-
fruitprogamma, een initiatief van 
de Europese Unie, het Ministerie 
van Europese zaken, Landbouw 
en Innovatie, het Productschap 
Tuinbouw, het Steunpunt Smaak-
lessen en School Gruiten en de 
vier sponsoren uit de groente- en 
fruitsector Schoolfruit. Dit in sa-
menwerking met The Greenery, 
Fruitschool, Vitamine en Zo en 
de Groene Tas.

Op vrijdag 3 februari vertrokken 
beide rijders om 12 uur met aanhang 
naar Alkmaar voor een training met 
hun gewestelijke coach van de KNSB 
Overijssel, Anton Sigger uit Borculo. 
Tenminste dat was de planning. Het 
weer sloeg om, sneeuwval in de rand-
stad en het ritje Alkmaar werd een 
ritje file staan. De rijders kwamen 
om 16.35 aan in Alkmaar en konden 
trainen tot 16.45 uur. Van een ech-
te training was dus geen sprake. In 
het hotel werd vervolgens de loting 
besproken, gegeten en geslapen. Za-
terdagmorgen was de temperatuur 

gezakt tot minus 20 graden Celsius. 

De aanwezige KNSB artsen vonden 
het niet verantwoord om in de och-
tend bij deze temperaturen te star-
ten. Dit vanwege mogelijke bevrie-
zingen van ogen, oren en neuzen. De 
start voor de junioren B werd voor 2 
uur uitgesteld. Voor het tijdschema 
van de junioren C leverde dit overi-
gens geen vertraging op; start om 
14.00 uur, bij min 6, echt weer voor 
bikkels! Bart Kuitert beet het spits 
af en zette een goede tijd neer op de 
500 meter: 41.96. Later bleek hij één 

van de weinigen die dicht in de buurt 
kwam van zijn pr. In een competitie 
van 30 rijders, de elfde tijd.

Thijs Govers kwam in rit dertien aan 
de start. Het lukte Thijs niet om aan 
de verwachtingen te voldoen. Na 50 
meter kreeg hij last van een blessure. 
Thijs werd 15e met een tijd van 42.11. 
Even later moest hij het NK staken. 
Dit betekende dat Bart Kuitert nu de 
troef was voor het gewest Overijssel 
en voor Bronckhorst op de 1500 me-
ter. Bij min 8, klokte hij 2.13.34 op 
deze afstand. De tijd leverde de Vor-
denaar een verrassende 13e plaats op 
in het eindklassement bij de junioren 
C in het ‘Siberische Alkmaar‘. De vol-
ledige uitslag van het KPN NK Juni-
oren Allround is te vinden op www.
schaatsen.nl. Op 18 februari is de vol-
gende uitdaging: het NK Supersprint 
in Tilburg.

NK Junioren Allround

Bart Kuitert blijft koel in 

Vorden - De rayonhoofden van de Elfsteden komen dagelijks bij el-
kaar en de kans is groot dat er sinds 1997 weer een Elfstedentocht 
komt. Ook de ijsbaan in Vorden profiteert van de strenge vorst met 
een prachtige ijsvloer. Voor de langebaanschaatsers was de datum, 
het weekend van 4 en 5 februari het moment om te pieken. O.m. tij-
dens het KPN Allround Junioren in Alkmaar op IJsbaan De Meent. De 
agenda’s en trainingsschema’s werden hier op afgesteld. Twee schaat-
sers uit de gemeente Bronckhorst verschenen aan de start bij de Heren 
Junioren C: Thijs Govers en Bart Kuitert.

Bart Kuitert

Beide leden zijn actief en staan naast 
het dansen en muziek maken ook 
altijd klaar voor andere taken. Op de 

foto spreekt voorzitter van Wi’j eren 
’t Olde Bennie Bannink de jubilaris-
sen toe.

Op het programma van Wi’j eren ’t 
Olde staan meer dan 40 folkloristi-
sche dansen, die al meer dan 55 jaar 
in binnen- en buitenland worden ge-
danst om een stuk cultuurgeschiede-
nis van de Achterhoek over te bren-
gen.

Jubilarissen bij Wi’j eren ’t Olde

Velswijk - Op de jaarlijkse feestavond van de folkloristische dansgroep 
Wi’j eren ’t Olde uit Velswijk konden weer een paar jubilarissen wor-
den gehuldigd. Jan Zoethout werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaat-
schap en Henk Weenk is al 55 jaar lid van de dansgroep.

Het Steenders Palet bestaat uit 5 
kunstschilders: Diny Boogman, Ma-
rieke Grijpma, Ali Klompenhouwer, 
Tineke Roorda en Walter Stellaart. 
Eén maal per week komen zij samen 
om te schilderen. Hun atelier bevindt 
zich aan de Spaensweertweg 2 te 
Steenderen. Diny Boogman schildert 
al meer dan 30 jaar en vernieuwt 
zich steeds in techniek en stijl. Van 
ingetogen tot meer kleurrijk pen-
seelgebruik laat zij een ieder meege-
nieten van de onderwerpen die haar 
aanspreken. Vooral veldbloemen en 
het Achterhoekse landschap legt zij 
graag vast op papier en doek. Haar 
schilderij ‘Zonnebloemen’ in water-
verf en acryl, geeft dit goed weer. 

Marieke Grijpma werkt soms met
acrylverf, maar haar voorkeur gaat
toch uit naar aquarelleren en het
liefst met bloemen als onderwerp. De
omgeving waarin zij woont, inspireert
haar bijzonder, zoals te zien is in haar
aquarel ‘Zicht op Steenderen’. 
Ali Klompenhouwer schildert sinds
enkele jaren. Olieverf is haar favorie-
te techniek. Dat Ali als bloemiste heel
graag bloemen op het schilderdoek
zet, is terug te vinden in haar grote
schilderijen van onder andere papa-
vers. Maar ook schuwt zij het niet om
andere onderwerpen weer te geven 
Tineke Roorda, ook een ervaren kun-
stenaar, weet met haar expressieve 
werk steeds weer te verrassen in 
kleur en stijl. Stilistisch weergeven in
sprekende kleuren typeert haar werk.
Het schilderij ‘Schuchtere schaapjes’
geeft dit weer. 
Walter Stellaart ten slotte weet in een
geheel eigen stijl zijn voorkeur voor
dieren of onderdelen daarvan, op het
doek te plaatsen. Aansprekend werk,
waar men naar blijft kijken. 
Op de website www.SteendersPalet.nl
vindt u meer informatie.

Groep schilders verenigt in 
het ‘Steenders Palet’
Zelhem - Van 1 februari tot 28 
maart exposeren in het zorgcen-
trum De Zonnekamp vijf schil-
ders uit Steenderen. Deze en-
thousiaste groep ervaren kunst-
schilders heeft zich gevonden 
rond het ‘STEENDERS PALET’. Zij 
tonen hun kleurrijke werk met 
veel plezier in zorgcentrum De 
Zonnekamp.

Medio 2007 ontstaat Moonradio. Sto-
mende rock met de voeten in de mod-
der. Soms ruig en onstuimig. Soms 
verstilt en ingetogen. De bandleden 
van Moonradio zijn Gerco Mons-slag-
gitaar, Jan van Veen-sologitaar, Eddy 
van der Veen-basgitaar, Otto Overeem-
drums en Richard Aeilkema-zang. 
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org bijwonen (er wordt 

geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Uitzending vanuit de iBeat Recordingstudio

Moonradio 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 15 februari speelt Moonradio tussen 20.00
en 22.00 uur live in het rarioprogrammalive@ideaal.org, dat deze 
week vanuit de iBeat Recording studio aan de Dr. Grashuisstraat in
Zelhem wordt uitgezonden.
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Zondag 5 februari ging het Heren Se-
nioren team naar Sporthal Elderveld 
in Arnhem voor een treffen met Swift 
A 4. Dit zeer sterke Arnhemse team 
heeft tot nu toe alle wedstrijden ge-
wonnen. De Hengelose heren kregen 
flink wat te verduren, uitslag 34-19. 
De D1 jeugd van Quintus reed even-
eens naar Arnhem. In Sporthal Ker-
misland ontmoette het team Udi ‘96 
D1, uitslag 6-4. In het Sourcy Center 
in Zieuwent speelden Pacelli C2 te-
gen Quintus C2. Deze wedstrijd werd 
door de Hengelose jeugdhandballers 
gewonnen, uitslag 2-8. 
Ook werden drie thuiswedstrijden 
gespeeld in Sporthal De Kamp. De 
eerste wedstrijd was tussen de Heren 
A1 tegen Erica ‘76 A1 uit Dieren. De 
Hengelose heren pakten dit maal de 
winstpunten, uitslag 22-10. 
De Dames Senioren van Quintus 1 
hadden na een aantal verloren wed-
strijden reden om voor winst te gaan. 

In de wedstrijd tegen SC Klarenbeek
2 kwamen de beide teams in de eer-
ste helft om en om op winst. Ook in
de tweede helft moest het Hengelose
team flink werken om de winst te
krijgen en te behouden, wat lukte
met een eindstand van 14-12. 
Quintus B1 speelde tegen Avanti
B1 uit Lochem. De wedstrijd kende
een goed gespeelde eerste helft met
een gelijkspel als resultaat, maar 
de tweede helft vervolgde met min-
der geslaagde doelpogingen voor de
thuisclub. De gasten kwamen in de 
laatste tien minuten nog flink door
en scoorden volop. Uitslag 6-12. 
Het weekend van 11 en 12 februari
spelen alle Quintus teams. Drie wed-
strijden worden op zondag in Sport-
hal De Kamp gespeeld: om 10.00 uur
speelt Quintus C2 tegen Grol H.V. C2,
10.45 uur Quintus D1 tegen HV Ange-
ren D2 en 11.30 uur Heren Senioren
Quintus 1 tegen Achilles/Univé 4.

SV Quintus drie keer winst

Hengelo - Zondag 5 februari werden zes wedstrijden van handbalver-
eniging SV Quintus gespeeld, waarvan drie thuis in Sporthal De Kamp.
Winstpunten waren voor de Dames, de A-Heren en de C-jeugd.

Quintus werd stevig verdedigd door Klarenbeek, maar een doelpunt kon niet worden voor-
komen.Verder werden deze avond diverse 

nationale en clubkampioenen gehul-
digd. Zij ontvingen behalve een beker 
ook een fraai boeket bloemen van het 
bestuur van De Graafschaprijders. 
De Nederlandse kampioenen waren: 
Amel Advokaat (enduro klasse E 1), 
Erwin Plekkenpol (enduro klasse E 
2), Bas Klein Haneveld (enduro Klas-
se N 1), Marc Pepers (enduro klasse 
N 2), Frans Daris (enduro klasse NV 

40. Bij de enduro werd het clubteam 
van de VAMC De Graafschaprijders 
eveneens kampioen van Nederland. 
Dit team bestond uit de rijders: Amel 
Advokaat, Mark Wassink, Erwin Plek-
kenpol, Bas Klein Haneveld en Robin 
Nijkamp. Teammanager: Erwin Plek-
kenpol.
Clubkampioen Cross Jeugd/Enduro: 
Micki Roes (klasse 50 CC automaat); 
Mike Bokslag (klasse 65CC); Thijs Bul-

ten (klasse 85 CC kleine wielen); Jan 
Willem Arendsen (klasse 85 CC grote 
wielen). Clubkampioen enduro Nati-
onaal : Marc Pepers, enduro Inters: 
Mark Wassink. Clubkampioen toer 
binnenland: Dick Bierman; kampi-
oen buitenland: Bert Regelink. Kam-
pioen Oriëntatie (open competitie): 
kampioen A-klasse Herman Cortum-
me; B-klasse W. Hartman; C-klasse 
mevrouw E. Tieman. De Schoenaker- 
ritten- trophee werd gewonnen door 
Herman Cortumme. Er werden op 
deze feestavond ook nog een aantal 
jubilarissen in het zonnetje gezet. 25 
jaar lid: Peter van Huffelen uit Epe, 
Harrie Elfrink Lochem, Torleif Har-
telman Hengelo, Alfons Hoevers Eer-
beek en Gerrit te Veldhuis uit Halle. 
40 jaar lid: Jan Roelvink Vorden, Rei-
nier Groot Nuelend Vorden, Henk 
Willemsen Keijenborg, H.J. Hukker 
Vorden en Dick Regelink Vorden. 50 
jaar lid: Jan Oosterink en Wim Pol-
man uit Vorden.

Bas Klein Haneveld motorsportman van het jaar

Huldiging kampioenen 
VAMC De Graafschaprijders

Vorden - Tijdens de feestavond die de VAMC De Graafschaprijders za-
terdagavond in de feestelijk versierde zaal De Herberg hield, werd Bas 
Klein Haneveld uitgeroepen tot motorsportman van het jaar. Bas reed 
al op 9 jarige leeftijd zijn eerste rondjes op het circuit in Delden. Na 
het behalen van zijn rijbewijs nam Bas Klein Haneveld in 2011 voor 
het eerst deel aan het nationale enduro seizoen en prompt werd hij 
kampioen van Nederland. Ook maakte hij deel uit van het clubteam 
van De Graafschaprijders dat vorig jaar ook kampioen van Nederland 
werd. Thijs Bulten werd gekozen tot jeugd- motorsportman van het 
jaar. Hij dankt zijn verkiezing o.m. aan het feit dat hij vorig jaar club-
kampioen werd. Daarnaast was Thijs ook winnaar van de grasbaan-
race ( jeugdklasse ) en behaalde hij de eindoverwinning bij de uitwis-
selingswedstrijden in de klasse UMX85. De beide sportmannen van het 
jaar ontvingen o.m. een prachtige oorkonde.

Thijs Bulten en Bas Klein Haneveld: motor-
sportmannen van het jaar bij VAMC.

Rechts de Nederlandse kampioenen. Op de 
foto ontbreekt Erwin Plekkenpol

Het was prachtig wandelweer en de 
stralende zon verhoogde het wan-
delplezier. Start en finish was bij de 
Hamove molen in het buurtschap 
Varssel in Hengelo. De wandelaars 
konden kiezen uit de afstanden 6, 12, 
18 of 25 kilometer. De meeste belang-
stelling was voor de twaalf kilometer. 
De wandelroutes gingen over het 
alom bekende Hengelose zand. De 
lopers van de 25 kilometer kwamen 

ook over een gedeelte van ’t Klooster. 

De deelnemers waren na afloop zeer 
tevreden over de mooie routes en na-
tuurlijk ook over het prachtige win-
terweer. In de verwarmde molen was 
er een hapje en drankje te verkrijgen 
en kon men nog gezellig napraten.

Prachtig wandelweer

Veel deelnemers wandeltocht Hamove

Hengelo - Veel wandelaars deden mee aan de wandeltocht die door de 
sportcommissie van de Hamove was georganiseerd op zondag 5 febru-
ari. Zo’n 380 deelnemers uit de regio en ver daarbuiten deden mee aan 
de verschillende routes die waren uitgezet.

Gezellige drukte in de Hamove molen.

Start en finish was bij de molen van de 
Hamove.

Rob Harmsen (Steenderen), Tom 
Horstink (Rha) en Piet Baken (oud-
inwoner Steenderen) hebben de 200 
km lange tocht volbracht in respec-
tievelijk 8.15, 8.05 en 7.05 uur. Na 
deze prestatie zaten Rob en Tom 
met medaille om aan een groot stuk 
Apfelstrudel. Hoe kan ’t ook anders 
met een appelboer als sponsor! Johan 
Mennink (Baak) moest door een bles-
sure helaas al snel het ijs verlaten. 
Verzorger Jozef Sesink (Steenderen) 
werd aangestoken door het schaat-
senthousiasme en heeft op geleende 

schaatsen ongetraind een tocht van
100 km (!) geschaatst. 
Ook de Hessenrijders waren als al-
tijd aanwezig op de mooie Weissen-
see. Gerrit Harenberg, Henk Leusink
(Hummelo), Theo van Hal (Toldijk) en
Henk Teunissen (Drempt) hebben de
tocht gereden. Op het blarenbal was
het dan ook nog lang gezellig. 

Uitslagen, foto’s en video’s zijn
op www.weissensee.nl te vinden,
ook van de andere schaatsers uit
de gemeente Bronckhorst.

Weissensee 2012 volbracht!

Schaatsers van de IJsclub de Molenkolk zijn net als voorgaande jaren,
afgelopen week naar de Weissensee in Oostenrijk vertrokken om daar
de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen.

Rob, Tom en Piet op de Weissensee (l.) en na afloop Rob en Tom met medaille en Apfel-
strudel.
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’s Morgens waren er twaalf kandida-
ten. De jury, onder leiding van schrijf-
ster Loes Hazelaar, riep Jahraina 
Stomps van basisschool Het Prisma 
uit Doetinchem uit tot winnares. Jah-
raina las voor uit het boek ‘Meester 
Jaap’. De jury vond het prettig om 
naar haar te luisteren, het tempo was 
prima en ook onderhield zij contact 
met het publiek.

Ook ’s middag was er een kwartfi-
nale me twaalf kandidaten. Hier won 
Teuntje Mortier, leerlinge van basis-
school De Dorpsschool uit Vorden. 
Teuntje las voor uit ‘Polleke’. 

“Teuntje heeft een prettige stem om 
naar te luisteren, ze neemt je hele-
maal mee in het verhaal”, aldus jury-
voorzitter Wieb Broekhuijsen, direc-

teur Bibliotheek West-Achterhoek. 
Tijdens het juryoverleg heeft Fatima 
van den Boom beide keren gezorgd 
voor een prettige ontspanning. Zij 
heeft alle kinderen kennis laten ma-
ken met Afrikaanse dansen.

Jahraina en Teuntje mogen nu woens-
dagmiddag 14 maart deelnemen 
aan de halve finale van de Gelderse 
Voorleeswedstrijd. Uiteindelijk wordt 
woensdag 23 mei in Utrecht de Lan-
delijke finale gehouden.

Voorleeswedstrijd
Jahraina en Teuntje winnen kwartfinales

Regio - Afgelopen zaterdag werden er in de bibliotheek van Doetinchem 
twee kwartfinales van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden.

De winnaar van de Voorleesochtend ‘s ochtends:
Jahraina Stomps.

De winnaar van de Voorleesochtend ‘s middags:
Teuntje Mortier.

“Als docent bied ik de yogalessen 
graag op een zodanige manier aan, 
dat je ervan gaat houden en je de 
waarde ervan in jezelf herkent. De 
rol die de adem hierin heeft is een 
centraal gegeven en vormt de rode 
draad door de les,” aldus Elly Klom-
penhouwer. “Vaak hoor ik mensen 
vertellen, dat ze in moeilijke situaties 
terug kunnen vallen op hun yoga er-
varing.” Tijdens de yogales wordt ge-
werkt met gerichte lichaamsoefenin-
gen, waardoor alle facetten van het 
leven worden aangesproken. Yoga is 
niet prestatiegericht. Ieder lichaam 
heeft zijn eigen unieke bouw en hier-
in worden de eigen grenzen ontdekt, 
maar vooral ook de mogelijkheden. 
Daarbij gaat het om het ervaren en 
ontdekken van lichaam en geest. 
In elke les worden de tegendelen, zo-

als kracht en ontspanning, verenigd.
De ontspanningsoefening is een vast
onderdeel in de les. Dit alles gebeurt
in een sfeer waarin een ieder zichzelf
mag zijn. Hierdoor is het mogelijk in
contact te komen met het wezenlijke
in jezelf. 
Yoga heeft vele positieve effecten,
zoals respect, vitaliteit, gezondheid, 
ontspanning, vertrouwen, ruimte in
het denken, de adem wordt ruimer
en kalmer, het hele lichaam weer
voelen, kracht, stilte, creativiteit, 
geest en lichaam komen weer in ba-
lans, leegte… 
De lessen worden gegeven in het tuin-
huis van Het Hoge 29 in Vorden, dat
als yogastudio is ingericht. Gestart
wordt met twee proeflessen op 14 en
21 februari voor 7 euro per keer. Een
yogacursus bestaat uit zeven lessen,
kosten 60 euro. Daarvan is de eerste
les op dinsdag 13 maart, van 19.15 tot
20.30 uur. Voor deelname is gemak-
kelijk zittende kleding gewenst en
een mat of slaapzak om op te liggen. 

Meer informatie bij Elly Klompen-
houwer via email 
elly.klompenhouwer@chello.nl of
 telefonisch (06) 24188456.

Elly Klompenhouwer: 
 yogalessen
Vorden - Aan het Hoge 29 in Vor-
den start Elly Klompenhouwer 
uit Steenderen binnenkort met 
het geven van yogalessen. Yoga 
is voor iedereen die wil bewegen, 
omdat bewegen fijn is, die sterk 
wil worden en ook soepel, die wil 
leren ontspannen en die verlangt 
naar evenwicht en balans.

Met Kerst verzorgt ‘d’n Draejer’ een geweldig kerstdiner. Dit wordt erg 

op prijs gesteld en ook het jaarlijkse 
reisje is steeds weer een verrassing. 
Deze zomer werd ‘Annie Cactus’ in 
Ruurlo bezocht.
De zeven mannen en vijf vrouwen van 
de soos zouden heel graag zien dat er 
een aantal nieuwe leden bijkwam. 
Belangstellenden kunnen contact op-
nemen met de coördinatoren van de 
Stichting Noodhulp Zelhem, tel. 06-
51765315.

Met 35 jaar nog springlevend

Seniorensoos Velswijk

Velswijk - De Seniorensoos Velswijk bestaat dit jaar 35 jaar. In 1977 
begon de Stichting Noodhulp Zelhem met de soos, die al die jaren ‘d’n 
Draejer’ als thuishonk had. De eerste vrijwilligsters waren de dames 
Pot en Reinders. Nu begeleiden Erna Bloemendal en Ciska van Velzen 
de senioren van Velswijk en omgeving met zichtbaar veel plezier. Twee 
keer per maand, op de maandagmiddag, komt de groep bij elkaar. Een 
kopje koffie, een gezellig praatje, waarna een groepje mannen zich 
opmaakt om te gaan kruisjassen of biljarten en de dames fanatiek 
jokeren of rummicup spelen.

De ondernemer heeft niet alleen oog 
voor het milieu, maar juist ook voor 
het hele plaatje van MVO, Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen.
 “Kan dat altijd uit?“, kreeg Weevers 
door een van de ondernemers voorge-
legd. Dat is vaak moeilijk te bepalen, 
weet de grafisch ondernemer. “Maar 
we kijken wel of we een goede ba-
lans hebben tussen de economische 
belangen en de belangen van de om-
geving.”
Bij het bedrijf werken 78 medewer-
kers. Deze zijn verdeeld over vestigin-
gen in Vorden, Zutphen, Lichtenvoor-
de, Groenlo en in Zelhem op steen-
worp afstand van het Small Business 
Centrum.
Het antwoord van Weevers op de 

roerige tijden, die zeker ook in de
grafische industrie merkbaar zijn, is
de verbreding van het bedrijf in pro-
ducten en diensten met specialisten
in huis op elk gebied.
De ontbijtbijeenkomst bij het Small
Business Centrum Bronckhorst is een
initiatief van de gemeente Bronck-
horst, Plattelandshuis Achterhoek en
Liemers en de Vereniging Kleine Ker-
nen Gelderland. Het Small Business
Centrum is gevestigd aan de dr. Gras-
huisstraat 8 in Zelhem. Het centrum
biedt aan zzp’ers en andere professio-
nals flexibele werkplekken en verga-
derruimte. Daarnaast worden perio-
diek netwerkbijeenkomsten georga-
niseerd. De ontbijtbijeenkomst op 3
februari was de eerste bijeenkomst.

Duurzaam ondernemen in 
roerige tijden

Zelhem - Tijdens de eerste ontbijtbijeenkomst van het Small Business
Centrum Bronckhorst in Zelhem beet Gerhard Weevers van Weevers
Grafimedia op vrijdag 3 februari de spits af als spreker. Hij vertelde
hoe hij met zijn onderneming voortdurend op zoek is naar innovaties,
vernieuwingen en verbeteringen binnen het bedrijf. Weevers bena-
drukte dat het onmogelijk is om helemaal milieuvriendelijk te produ-
ceren. “Milieuvriendelijk drukwerk bestaat niet, wel kun je drukwerk
maken dat zo min mogelijk het milieu belast.”

Bezoekers van de eerste ontbijeenkomst van het Small Business Centrum Bronckhorst luis-
teren aandachtig naar het verhaal van Gerhard Weevers.

De schoonheid van Afrika is volgens 
Tiny soms niet in woorden te bevat-
ten. ‘ Of het nu de uitgestrektheid is 
van de Oost Afrikaanse savanne, de 
zandduinen van de Namib woestijn, 
of de weelderige moerassen van de 

Okavango delta, Afrika geeft je een
gevoel dat je moet beleven. Voel en
hoor het brullen van de leeuwen in 
de nacht, hoor het tetteren van de oli-
fanten en ruik de wilde salie. De geur
van Afrika’, de reisadviseur kan er 
uren over vertellen !! Iedereen is wel-
kom op de inloopmiddag die wordt 
gegeven tussen 14.00 en 17.30 uur in
de bibliotheek van Vorden. De toe-
gang is gratis. 
Kijk voor meer informatie bij 
www.bibliotheekdoetinchem.nl

Lezing over Afrika
Vorden - Donderdag 23 februari 
zal Tiny Koning, zelfstandig reis-
adviseur in Vorden, haar passie 
over haar favoriete continent 
met ons delen. Haar hart ligt in 
Afrika.
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Hij begint onophoudelijk te blaffen, 
net zo lang tot zijn baas in aantocht 
is. Boeddha kijkt zijn baas met een 
trotse ‘hondenblik ‘ aan, alsof hij wil 
zeggen , ‘ kijk baas dit ( een pakketje 
) heb ik voor je opgespoord. Boeddha 
krijgt een aai over zijn kop en loopt 
gedwee achter zijn baas aan. Weer 
terug naar het onderkomen van de 
PHDC ( Politiehonden Dressuur Club 
) Vorden. Daar zijn ook de overige le-
den van de club, de geleiders en de 
pakwerker aanwezig. Deze morgen 
staat één van de wekelijkse trainin-
gen op het programma. Op het gras-
veld naast het clubgebouwtje, laat 
een hond, een man gekleed in een dik 
pak niet meer los. Hier wordt een op 
de vlucht slaande misdadiger letter-
lijk door de herdershond in de kraag 
gevat. Wat de ( imitatie ) crimineel 
ook probeert, de hond houdt vast . 
Pas als zijn baas de hond een com-
mando geeft laat het dier los !
Onderwijl wij van een dampend kop-
je koffie worden voorzien zegt Mark 
Bakker ( secretaris van de PHDC ) op 
deze vroege zondagmorgen: ‘ Wij 
maken ons zorgen omdat landelijk 
gezien het aantal leden terug loopt. 
De doelstelling van onze vereniging is 
namelijk om honden ( Duitse, Mechel-
se of Hollandse herders ) af te richten 
voor de politie, defensie of voor bewa-
kingsdoeleinden. Onze vereniging is 
een erkende vereniging bij de lande-
lijke organisatie KNPV ( Koninklijke 

Nederlandse Politiehond Vereniging 
). De KNPV organiseert drie keer per 
jaar een zogenaamde keuring. Op 
die keuring kan de geleider met zijn 
hond tonen welke vaardigheden de 
hond bezit. Deze vaardigheden wor-
den dan bekeken en getoetst. Aan het 
einde van zo’n keuring krijgt de gelei-
der met zijn hond dan een certificaat 
met daarop het aantal punten dat is 
behaald’, aldus Mark Bakker.
De landelijke terugloop in leden , lijkt 
ook de PHDC te treffen. Mark Bakker: 

‘ Wij zoeken mensen die thuis geen 
tijd of ruimte hebben voor een poli-
tiehond in opleiding, maar het wel 
leuk vinden om bijvoorbeeld pakwerk 
te komen doen’, zo zegt hij. De club 
in Vorden beschikt over één pakwer-
ker ( in feite te weinig ) . Deze Jeffry 
vindt het heerlijk om als ‘pakwerk ‘ 
op de training met de honden om te 
gaan. Tijdens het oefenen springen 
de honden hoog tegen hem op. Jef-
fry is bestand tegen de aanvallen, ( 
armbeschermers, dikke leren jas, di-
to pak ), hij slaagt erin de honden te 

pareren. De crimineel die nergens op 
bedacht is, maar plotseling Boeddha, 
Zicca, Nero of Quinty op zich ziet af-
komen zal er goed aan doen, stil te 
blijven staan en zich niet te verroe-
ren, anders zal het zeker slecht met 
hem aflopen !
Tijdens de training blijkt de liefde van 
de acht ‘geleiders ‘ voor hun hond. 
Alle leden zijn thuis ( veelal van jongs 
af aan ) opgegroeid met een hond. De 
leden van de PHDC krijgen een hond, 
die ze tot politiehond gaan opleiden, 
zo ‘uit het nest ‘. Vervolgens wordt 
de hond spelenderwijs opgeleid. De 
hond blijft dan circa drie jaar bij zijn 
baas om vervolgens als politiehond 
te worden verkocht. Daarna gaat de 
hond circa vijf jaar, zoals hierboven 
omschreven, dienst doen. Mark Bak-
ker: ‘ Wanneer een hond na drie 
jaar bij mij weggaat, heb ik echt een 
slechte dag, want je hecht je natuur-
lijk wel aan zo’n dier. Echter dan is er 
kort daarna toch weer de voldoening 
om een volgende hond op te leiden’, 
zo zegt hij.
Voor de goede orde, een politiehond 
wordt nooit door één persoon afge-
richt. De geleider krijgt hierbij altijd 
hulp van andere leden van de vereni-
ging. De pakwerker, ofwel de helper, 
is bij het africhten een zeer belang-
rijke persoon. Mark Bakker: ‘ Deze 
persoon helpt de geleider o.m. om de 
hond ( beter ) te leren bijten. Bij veel 
mensen bestaat het beeld dat het pak-
werk een zeer zware fysieke belasting 

met zich brengt en dat het zeer bles-
suregevoelig is. Dat beeld is niet juist,
blessures komen nagenoeg niet voor,
omdat wij op de vereniging veel aan-
dacht besteden aan de bescherming 
van de helper. Daarnaast wordt er
veel aandacht besteed aan het op de
juiste manier van aanleren van de
oefeningen waardoor een pakwerker
goed weet wat er van hem verwacht
wordt. Qua fysieke belasting kun je
het pakwerk vergelijken met iemand
die de judosport beoefent,’ aldus Bak-
ker.
De afgelopen jaren heeft de PHDC
Vorden een flink aantal honden af-
gericht. De honden die in Vorden
zijn afgericht zijn onder andere ver-
kocht aan de Nederlandse politie,
Duits bewakingsbedrijf, Nederlandse
bewakingsbedrijven en de Speurhon-
denschool. Zelfs zijn er een aantal 
honden aan instellingen in de ver-
enigde Staten verkocht. En dan is
het op deze zondagmorgen tijd voor
het maken van een foto. Een gedoe
van jewelste, de geleiders en de hon-
den moeten natuurlijk wel ‘in de rij
‘ staan ! Pakwerker Jeffry gaat, van-
wege zijn omvang, languit voor de 
groep op de grond liggen. Feest voor
de honden, zij zien het als hun taak
om Jeffry onschadelijk te maken !
Uiteindelijk wordt het geblaf minder
en minder. Boeddha en zijn kamera-
den begrijpen waar het om gaat, even
stil zijn en samen met het baasje op
de ‘gevoelige plaat ‘!

PHDC (Politiehonden Dressuurclub Vorden)

Op zoek naar mensen die hondensport leuk vinden

Vorden - Het is zondagmorgen, de serene rust in de bossen aan het 
eind van de Hamelandweg in het buitengebeid van Vorden, wordt ver-
stoord, er gebeuren ‘enge ‘dingen. Blaffende honden, één hond met de 
prachtige naam Boeddha schiet ons voorbij, rent met een bloedgang 
het bos in, om vervolgens ‘ergens ‘ stil te blijven staan.

prooi te pakken

voorwerp gevonden

geleiders en pakwerker PHDC

Winterswijker Girbaran is zeker van 
zijn zaak. Mannen en vrouwen die bij 
Defensie werkten, hebben een boven-
gemiddelde  kans om te slagen in een 
‘normale baan’. “Deze mensen zijn 
zó toegewijd. Ze gaan echt voor een 
werkgever door het vuur. Jarenlang 
hebben ze immers vaak met gevaar 
voor eigen leven in het buitenland ge-
opereerd.  Een sterk punt is ook dat 
ze gewend zijn om zowel leiding te 
geven als te ontvangen.”
Daar komt volgens Girbaran bij dat 
ex-militairen zich al bewezen heb-
ben. “Voor je überhaupt bij Defen-
sie mag werken, moet je eerst een 
strenge selectieprocedure doorstaan. 
En tijdens hun carrière krijgen defen-
siemedewerkers continu bijscholing. 
Bovendien zijn de ex-militairen fysiek 
en geestelijk vaak kerngezond.” 
De ‘pot met ex-militairen’ is groot. 
Duizenden gedwongen ontslagen in 
heel het land zijn aanstaande. Het 

gaat zowel om vmbo’ers als acade-
mici en alles wat daar tussen zit. 
Girbaran weet als geen ander hoe je 
vanuit Defensie succesvol carrière 
kunt maken in een burgerbaan. Eerst 
rolde hij in een commerciële functie, 
was later vestigingsmanager van een 
uitzendbureau en werkte voor hij 
met New Mission begon als adviseur 
bij het UWV. Hij spreekt de taal van 
militairen, het bedrijfsleven, uitzend-
bureaus en het UWV.  Deze unieke 
expertise zet hij nu in met zijn eigen 
bedrijf.
New Mission houdt kantoor in Henge-
lo (O) en hielp al de nodige personen 
aan een nieuwe job. Als voorbeeld 
noemt hij een jonge Enschedeër. Een 
man met een technische achtergrond 
die in zijn vorige leven op vliegbasis 
Twente had gewerkt. “Nu werkt hij 
bij de technische dienst van een kip-
penslachterij in Goor. Zijn vakkennis 
is up-to-date, hij is niet bang voor vies 

werk en vindt onregelmatige werktij-
den geen probleem.”
Girbaran onderscheidt zich van an-
dere uitzendbureaus door de mens 
achter de werknemer voorop te stel-
len. “Bij militairen wordt heel gauw 
aan een nieuwe baan bij de politie 
gedacht. Ik neem ruim de tijd om 
iemand echt goed te leren kennen. 
Om er achter te komen wat zijn kwa-
liteiten zijn. Het kan dan zo zijn dat 
hij veel gelukkiger wordt van een 
commerciële functie dan van politie-
werk.”
De ex-militair merkt dat die werkwij-
ze zijn vruchten afwerpt. “Ook niet-
defensiepersoneel klopt al bij hem 
aan. “Natuurlijk zijn die mensen ook 
van harte welkom als ze maar gemo-
tiveerd zijn.”

Samenwerking met Lastechniek 
Oost

Als een werkzoekende de wil heeft 
om in zichzelf te investeren, dan 
hoeft hetgeen de werkgever vraagt 
niet eens honderd procent overeen 
te komen met wat de werkzoekende 
biedt, vindt Girbaran. New Mission 
werkt samen met bedrijven die op 
zoek zijn naar vakpersoneel. Lastech-

niek Oost uit Hengelo (O) is één van 
die partners. Dat bedrijf zoekt lassers 
met hele specifieke vaardigheden. Er 
zijn ontzettend veel technieken in 
dat vakgebied. New Mission selecteert 
voor Lastechniek Oost de kandidaten 
die in aanmerking komen voor zo’n 
specialistische opleiding. “We durven 
te investeren in mensen. Wat het be-
drijf er voor terugkrijgt, is een hele 

goede werknemer. Het slagingsper-
centage is maar liefst 98 procent. En
de mensen die deze zeer hoogwaar-
dige opleiding met succes voltooien,
hebben meteen een baangarantie
voor een jaar.”

Bezoek de site om in contact te
komen met New Mission: 
www.newmission.nl

New Mission slaat brug tussen Defensie en bedrijfsleven
Regio – Op zoek naar een goede vakkracht? Neem een ex-militair in 
dienst! Dat is de boodschap van Radjin Girbaran, die zelf in het ver-
leden ook tien jaar bij Defensie werkte. Eind vorig jaar is hij gestart 
met werkbureau New Mission om een brug te slaan tussen Defensie en 
het bedrijfsleven. Zijn missie is om vanwege bezuinigingen ontslagen 
defensiepersoneel, te begeleiden naar een burgerbaan. Bedrijven heb-
ben volgens hem goud in handen met een ex-militair.

Radjin Girbaran helpt ex-defensiepersoneel aan een nieuwe carrière met zijn werkbureau
New Mission.
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Mengelkoele; 
  Kuil waarin voederbieten (mangel) bewaard worden. 
  “Wi’j mot de mangelkoele afdekken met schadden”.

 B. Schadde;
  1. plag zode. “Met de schaddenzich schadden maejen”.
  2. “De schadden dreuge hemm”.Verkering hebben. 

 C. Vanhand;
  1. “Vanhand waezen”. Niet thuis zijn, op reis zijn.
   ‘”De baas is de helen dag vanhand”.
  2. “Wied vanhand gaon”. Ver weg gaan.
   “I’j gaot toch neet wied vanhand?”

Vorden – Josée van der Staak start zaterdag 18 februari 
in atelier Amare, Komvonderlaan 6 te Vorden, een nieu-
we serie creatieve bijeenkomsten met als uitgangspunt 

DE CHAKRA’S
Wil men kennismaken met deze creatieve manier om 
meer van en over zich zelf te leren en hoe men dich-
ter bij zijn/ haar kern kunt komen? Dan is deze Chakra 
wellicht iets voor jou. Het is de bedoeling dat er acht 
bijeenkomsten gehouden worden van elk een hele dag 
tussen 10.00 en 16.00 uur. De eerste dag staat dus vast 
op zaterdag 18 februari. De volgende data worden in 
overleg met elkaar afgesproken, één maal per maand in 
de maanden februari, maart, april, mei en dan weer in 
september, oktober, november en december. 

Voor informatie over prijs, inhoud en aanmelden kan 
men contact opnemen via e-mail: joseevanderstaak@
hetnet.nl of bellen met 0575- 555783. De cursus gaat in 
ieder geval door.

Bijeenkomsten creatieve bewustwording

Chakra’s bij 
atelier Amare 

In het jaar 1922 is de familie Rem-
melink begonnen met het runnen 
van de Gouden Karper in Hum-
melo en de huidige uitbaters vie-
ren dit jubileum door een aantal 

extra activiteiten te organiseren. 
Het concert van Rita Reys en het 
Trio Ruud Jacobs is daar 1 van. Het 
concert begint om 16.30 uur en de 
zaal is vanaf 16.00 uur open. 

Voor nadere info over de kaart-
verkoop en desgewenst het aan-
sluitende Jazzdiner kunt u bellen 
met (0314) 381214 of de website 
van de Gouden Karper bezoeken: 
www.degoudenkarperhummelo.nl

De Gouden Karper

Concert Rita Reys
Hummelo - Op zondag 12 fe-
bruari zullen Rita Reys en het 
Trio Ruud Jacobs een optreden 
verzorgen ter gelegenheid van 
het 90-jarig jubileum van De 
Gouden Karper.

Dit jaar bestaat de line-up uit een 
zeer diverse mix van nationale en 
internationale top acts. Namen als 
Joris Linssen met Caramba, Grand 
pri string quartet (Rusland), Daniel 
Clason band feat. Ntjam Rosie en Eva 
Cortés & band (Spanje) zullen het pu-
bliek in de prachtige kasteeltuin weer 
laten swingen. De absolute headliner 

van dit jaar is Mezzoforte. Zij zullen 
de zondag op spectaculaire wijze af-
sluiten met een 1,5 uur durend optre-
den. Mezzoforte is een instrumentale 
jazz-funk fusion band uit IJsland. Met 
12 albums op hun naam en meer dan 
40 bezochte landen is dit een abso-
lute top act te noemen. De organisa-
tie van Jazztime at the Keppel Castle 

is dan ook zeer trots om deze band 
op 3 juni te mogen verwelkomen op 
kasteel Keppel. Uiteraard zijn er voor 
beide dagen ook weer vip-kaarten 
beschikbaar, deze zijn uitsluitend te 
verkrijgen op aanvraag. Voor bedrij-
ven bestaat de mogelijkheid om ar-
rangementen te boeken. Voor meer 
informatie over vip-kaarten en moge-
lijke arrangementen kunt u mailen 
naar info@jazztime.nl. Voor meer in-
formatie over het festival, de entree, 
de programmering en andere zaken 
kunt u terecht op de website van de 
organisatoren: www.jazztime.nl.

Jazztime at the Keppel castle

Dit jaar een heel weekend

Laag Keppel - Het succes van de eerste twee edities van Jazztime at the 
Keppel Castle was geweldig. Er is dan ook besloten om er dit jaar een 
tweedaags festival van te maken. Een brede programmering in combi-
natie met een zeer toegankelijke entreeprijs moet ervoor zorgen dat 
Jazztime at the Keppel castle op 2 & 3 juni wederom een groot succes 
wordt.

Mezzoforte

Wouter Memelink, secretaris van 
de VAMC De Graafschaprijders zegt 
hierover: ‘ Wij zijn al vanaf 1999 met 
de gemeente Bronckhorst bezig om 
de uiteindelijke milieuvergunning 
rond te krijgen. Joop Wuestenenk 
heeft in samenwerking met de cros-
scommissie gezocht naar een oplos-
sing waarbij de baan iets anders kan 
worden gesitueerd. Hiervoor is wel 
een bestemmingsplanwijziging no-
dig welke ook is ingediend. Alle be-
nodigde onderzoeken zijn afgerond 
en door de gemeente Bronckhorst 
geaccepteerd. De vervolgprocedure 
is inmiddels opgestart. Echter op het 
laatste moment heeft één van de aan-
wonende zich tegen legalisering van 
het circuit gekeerd en heeft daarbij 
alle medewerking die er voorheen 
wel was, opgezegd. Tevens gaan zij 
elke dialoog of gesprek uit de weg’, 
aldus Wouter Memelink.
Omdat de dialoog vast liep besloot De 
Graafschaprijders om burgemeester 

Henk Aalderink als mediator in te
schakelen om weer tot een construc-
tief overleg en een goede verstand-
houding te komen. Wouter Meme-
link: ‘ Nadat ook de burgemeester
een verkennend gesprek heeft gehad
werd ons ‘ verweten ‘ geen overleg
met de buurt te hebben gehad. Op
zich een vreemde conclusie van de 
medewerker van de gemeente want
we proberen al geruime tijd met de
omwonenden het gesprek aan te
gaan, echter zijn enkelen daartoe niet
bereid. Tevens probeert dezelfde aan-
wonende ons het recht van overpad
te ontnemen na 49 jaar probleemloos
gebruik en ook zonder ons een alter-
natief te bieden. Dit lijkt een juridi-
sche kwestie te worden’, aldus secre-
taris Memelink. 

In sportief opzicht was 2011 een zeer
succesvol jaar voor VAMC De Graaf-
schaprijders. Maar liefst zes nationale
(NK)titels vielen in Vordense handen.
Alle titels werden behaald in de cross-
en endurosport. De vereniging telt
momenteel 391 leden. De toerrijders
hebben o.m. deelgenomen aan de
FIM Motocamp in Engeland, FIM rally
in Oostenrijk en de FIM- Meritum in
Tsjechië. De bouwklussen in het club-
huis zijn het afgelopen jaar zo goed
als afgerond. Intussen is er onder de
naam ‘VAMC- actief ‘door een drie-
tal dames een bijzondere commissie 
in het leven geroepen. Deze dames
(Desiree van Gorp, Brenda Wisman
en Bea Tuitert) hebben zich o.m. ten
doel gezet het gebruik van het club-
huis te promoten.

‘Lijkt juridische kwestie te worden’

Milieuvergunning motor-
club De Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
belegt donderdagavond 9 febru-
ari ( aanvang 20.00 uur ) in zaal 
De Herberg een informatieavond. 
Dan zal de club de in procedure 
zijnde milieuvergunning en be-
stemmingsplanwijziging van het 
crosscircuit toelichten. Op dit 
crossterrein , het ‘ Delden- cir-
cuit ‘ in het gelijknamige buurt-
schap , wordt al bijna een halve 
eeuw door de club de motorsport 
bedreven, waaronder door de nog 
steeds groeiende jeugdafdeling.

Vorden - Zondag 12 februari organi-
seert de VAMC De Graafschaprijders 
een oriëntatie- en puzzelrit voor auto’ 
s. Men kan deelnemen in verschil-
lende klassen, afhankelijk van de er-
varing die men met dit soort ritten 
heeft. Voor beginners is er een spe-
ciale C- klasse. De rit met een lengte 
van circa 50 kilometer is uitgezet 
door Harry Horsting en Erik Klein-

reesink. Men kan zich vanaf 13.00
uur inschrijven bij het clubhuis van
de Graafschaprijders, Eikenlaan 2 A 
in Vorden (buurtschap Kranenburg).
De start vindt tussen 13.30 en 14.15
uur plaats. Mochten er vanwege de
weersomstandigheden twijfels zijn 
over het doorgaan van de rit, dan kan
men de actuele informatie vinden op
de website van de club www.vamc.nl

Krokusrit
Dit jaar worden de bloemetjes buiten 
gezet met twee topbands en een su-
pervette lauwe coole D-Jay. De orgie 
van sfeer, licht en geluid, humor, 
entertainment, rock&roll, smartlap, 
feest en pogo, disco, glitter en glam-
mer, dance, trance en hoempapah, 
zorgt voor een muzikaal kookpunt! 
NIEUW en een van de hoogtepunten 

dit jaar is een complete bruine kroeg. 
Tot in detail nagebouwd, met foute 
kleedjes en zitplaatsen voor ouwe roc-
kers! Kortom: ‘voor ieder wat wilds’. 
Gooi de hooivork moar an de kante, 
veul ow heppie en bli-j, kom noar de 
snuffelwei en bun der op tiet bi-j! 
De voorverkoop en site voor de E-
tickets gaan begin februari ‘on air’, 
‘on line’ en van start. Houd de krant 
in de gaten, of check de site www.
debierkaai.nl of facebook.com/lente-
feest. 
ORGANISATIE: Eetcafé Herfkens, Par-
tyCafé De Bierkaai, J&J-werk Baak, 
met medewerking van Music and 
Entertainment in Voorst. Ook dit 
jaar gaat er weer een bijdrage naar de 
goede doelen van het eigen Jeugd en 
Jongerenwerk Baak.

Achterhoeks Lentefeest 17 maart 2012
Baak - Februari, de lente is in aan-
tocht! Kriebels in de buik of last 
van hooikoorts, kom dan darte-
len in de Baakse snuffelwei. Gek-
ke koei of hondsdol? Het voor-
jaar is daar, dus schenk de kel-
ken maar vol. Het blond-bruisend 
bier zal weer rijkelijk vloeien op 
17 maart aanstaande. Vanaf 20.00 
uur gaat de poort open en is de 
tent geopend.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
5 februari:
Swift 4-Quintus 1: 34-19 (heren); 
Quintus 1-Klarenbeek: 14-12 (dames); 
Quintus A1-Erica A1: 22-10; 
Quintus B1-Avanti B1: 6-12; 
Pacelli C2-Quintus C2: 2-8; 
Udi D1-Quintus D1: 6-4.

H a n d b a l

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

654,-

 599,-

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo  

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

MSE 140 C-Q
Electrische kettingzaag 
1400 Watt. Zaagbladlengte 30 cm

MS171 Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS 271
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS 391
Voor Land- en tuinbouw
Vermogen: 4,5 PK Zaagbladlengte: 45cm

219,-

 169,-

269,-

 239,-  879,-
799,-

 769,-

MS 211 
Ideaal voor haardhout
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS341
Specifiek voor de bosbouw
Vermogen 4.2 PK. Zaagbladlengte 40 cm

384,-

 329,-
849,-

 819,-

PELGROM, Sterk voordeel met Stihl!

accu voor al uw 
producten!1

T E

WEULEN KRANENBARG TUIN & ERF
Ruurloseweg 45a VORDEN

Tel. 0575-551217 www.weulenkranenbarg.nl

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

IJSSELTULP

TULPEN KOPEN
BIJ EEN KWEKERIJ. 
VERSER EN LEUKER 

KAN NIET!

We hebben een groot assortiment 
aan tulpen, prachtig gemengde bos-
sen en onze unieke tulpenschoven 
(tulpen met bol, gebonden tot een 
boeket). Daarnaast verkopen we 
wikkels (5 bossen) voor een aantrek-

kelijke prijs. Wij zien u graag!

TULPENKWEKERIJ IJSSELTULP
Vertrouwd om te geven,

een plezier om te ontvangen!

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

IJSSELTULP
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Hotel-Restaurant

Elke zondagavond serveren we een 
Driegangen verrassingsmenu à  27,50

Zondag 25 maart organiseren we een
Italiaanse wijnproeverij

met aansluitend driegangen diner plus bijpassende wijnen.
Prijs proeverij, diner, wijnen en koffie  55,- p.p.

De Tuinkamer is ook uitermate geschikt voor uw partij of feestje!

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ben je schilder of leerlingschilder en 
heb je interesse? Mail je sollicitatie of 

breng hem persoonlijk in onze showroom.

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
I: www.harmsenvakschilders
E: info@harmsenvakschilders

T: 0575-464000

Ons bedrijf bestaat ruim 30 jaar
en is nagenoeg geheel gericht op 

onderhoudswerk in de regio.
We werken met een enthousiast 

team vakmensen die al vele jaren 
bij ons werkzaam zijn en waarbij 
collegialiteit en klantgerichtheid 

belangrijk is.
Ons werk omvat naast 

onderhoudsschilderwerk ook 
behang-, glas en spuitwerk.

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!!!

Vakschilder gezocht!

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSISTENT INKOPER/PLANNER M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VCP893065

Werkzaamheden
Als assistent inkoper/planner bij een technisch bedrijf bestaan je 
werkzaamheden uit het fiatteren van besteladviezen, prijzen aanvra-
gen en plaatsen van inkooporders, het opvolgen van inkooporders, 
het inplannen van productieadviezen, het invoeren van herstelbe-
werkingen in overleg met de afdelingen werkvoorbereiding en pro-
ductie en het afdrukken en distribueren van productiedocumenten. 

Functie eisen

een pré);

ACCOUNTMANAGER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenr. VAS893547

Werkzaamheden
Als account manager ben je verantwoordelijk voor het beheren van 
bestaande relaties en de acquisitie van nieuwe relaties.

Functie eisen

pré;

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving ‘s Heerenberg - Fulltime - vacaturenr. VVN892762

Werkzaamheden 
-

tiveerde productiekrachten. Je hebt ervaring in de metaalbranche 
met algemene metaalbewerkingen. 

Functie eisen

-
heden; 

VRACHTWAGENSPUITER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VVN892744

Werkzaamheden

en op zoek naar een baan waar je veel kunt leren dan is dit wellicht 
de baan voor jou!

Functie eisen

spuiter;

TECHNISCH INKOPER M/V
Omgeving Oost-Gelre - Fulltime - vacaturenr. VIO891050
 
Werkzaamheden

-
onale) leveranciers en gaat alle werkzaamheden m.b.t. technische 
inkoop en uitbesteding centraliseren en onder jouw verantwoording 

verder structureren, professionaliseren & automatiseren van de 

verantwoordelijk voor het financieel inzichtelijk en beheersbaar 
maken en terugdringen van de kosten m.b.t. inkoop & uitbesteding. 
Je dient ervoor te zorgen dat de beschikbare functionaliteit van het 

Functie eisen

affiniteit;

-
sche organisatie;

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze 

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure 

vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Heb jij zin om vakantiewerk te doen? Spreekt de ouderenzorg je aan?
En ben je 16 jaar of ouder? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vakantiekrachten m/v
Markenheem is bij voorkeur op zoek naar vakantiekrachten die een opleiding in de zorg volgen.

Is een onderdeel van de liemers infragroep holding 
b.v. en  is een bedrijf dat ruim 30 jaar actief is op 
het gebied van de grond-, wegen-, en waterbouw.  
 
Wij vragen per direct een:  

CHAUFFEUR TRACTOR MET DUMPER m/v 
 
Ervaringseisen 
• Enkele jaren relevante werkervaring; 
• Daarnaast is affiniteit met de grond-,  
   weg- en waterbouw een pré.  
 
Solliciteren 
Uw sollicitatie kunt u richten aan:  
de liemers wegenbouw b.v.  
t.a.v. de heer C.T.P.M. van Ophuizen  
Postbus 14, 6920 AA Duiven 
of info@infragroep.nl 



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 6 van 6 t/m 11 
februari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


